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NÁVRH ZÁPISU 

ze 7. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 14. 4. 2020 (videokonference) 
 
 

 

 

Přítomni (bez titulů):  Kohlíková, Petr, Hojka, Pavlů, Chrudimský, Zelenka, Kaplan (za 

AS UK FTVS), Novotná - ZO VOS UK FTVS, Šťastný - ZO 

federace výkonných zaměstnanců ČR UK FTVS 

Omluveni (bez titulů): Topolovová, Bělíková - ZO odborového svazu knihoven 

Hosté (bez titulů):    
 

 

 

Kontrola zápisu ze zasedání KD dne 3. 3. 2020: zápis byl schválen bez připomínek. 

 

 

1. INFORMACE DĚKANKY - doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 

1.1. Koronavirus (Covid 19)    
 1)  probíhá průběžná komunikace s Mgr. Válovou z krizového týmu UK, informace jsou 

 průběžně zpracovávány 

 2)  od 11. 3. 2020 z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 vydáno 

 Mimořádné opatření - zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základních, 

 středních, vyšších odborných a vysokých školách od 11. 3. 2020. 

 3) Vydání Opatření děkanky č. 5/2020 Operativní postup při mimořádné 

 epidemiologické situaci k 10.3.2020 - toto opatření bude rušit OD 3/2020  

 4) Vydáno Opatření děkanka č. 7/2020 - Operativní postup při zajištění distančních 

 forem vzdělávání  

 5) Vydáno Opatření děkanky č. 8/2020 - Operativní zajištění práce z domova + Příloha 

 č. 1 

1.2 CESPOA - řešeno na AS UK FTVS (únor 2020). Další postup bude odvislý od 

 epidemiologické situace v ČR. 

1.3 Akademická obec - na základě současné epidemiologické situace se předpokládá 

 termín setkání akademické obce nejdříve v průběhu zimního semestru akademického 

 roku 2020/2021. Téma: projekty, financování projektů, tvorba rozpočtu, rozpočtová 

 pravidla, hodnotící zprávy. 

1.4. Schůze VKC - s velkou pravděpodobností s ohledem na současnou epidemiologickou 

 situaci nebude svolána schůze VKC 30.4.2020. Dalším předpokládaným termínem 

 schůze VKC je již původně stanovený 15.5.2020. Pokud bude moci v tomto termínu 

 proběhnout schůze VKC za standardních podmínek, podle aktualizace náplně této 

 schůze, uvažujeme o možnosti účasti na VKC i dalších zájemců z fakulty. 

1.5. Disciplinární komise FTVS UK - třeba doplnit o další členy (nedostupnost některých 

 členů, přerušení studia a pod.). Závěr: děkanka požádá AS UK FTVS k vyjádření se k 

 nově nebo staronově navrhovaným členům disciplinární komise. 

1.6. Disciplinární řízení zahájeno s Bc. Markem Drapákem.  

1.7. Informace z RKR konaného dne 14. 4. 2020 - videokonference 

a) Souhrnná zpráva o aktuální situaci na UK v souvislosti s pandemií koronaviru k 

7. 4. 2020 – otázka Erasmu, IT podpory, situace na kolejích a menzách, otázka 

hotelu Krystal, dobrovolnická pomoc na UK (zdravotnické a sociální a terénní 

služby). 

b) Studijní problematika na UK v době koronaviru – příprava Zvláštních pravidel 

studia na UK, příprava implementace zákona o zvláštních pravidlech pro 

vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby 

studia pro účely dalších zákonů, vydání OR č. 11/2020 - Harmonogram 

akademického roku 2019/20 stanovený v návaznosti na nouzový stav vyhlášený 
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vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a 

mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR. Následné 

úpravy uvedených pravidel a harmonogramu budou na fakultách provedeny 

formou Opatření děkana/děkanky. 

c) Spolupráce s ÚVT – úpravy SIS 

d) Podpora cizojazyčných studijních programů 

e) Metodika a nástroj pro distanční vzdělávání a jeho kontrolu (otázka využívání 

Moodle, Turnitin, MS temas, Adobe Connect), otázka distanční kontroly studia 

(online testy, ústní zkoušení online atd.) včetně státních závěrečných zkoušek 

(včetně nahrávání a uložení audio/video záznamů). 

f) Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za 

akademický rok 2018/2019. Bude se připravovat samostatná platforma pro 

hodnocení v rámci SIS s ÚVT.  

g) Pojem „akademický pracovník“ – připravuje se Opatření rektora/2020.  

h) Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2020 a střednědobého 

výhledu UK na roky 2021 a 2022 – výrazný pokles samoplátců a zdrojů CŽV, 

bude třeba počítat s možnými finančními restrikcemi. Třeba zvážit možnost 

snížení nebo i přesunu požadovaných finančních nákladů na další rok na 

fakultách. 

i) Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2020 – viz předchozí bod 

j) Návrh Pravidel čerpání prostředků z mimořádného příspěvku (tzv. Mikuláš) na 

podporu projektů/akcí fakult a součástí UK. Musí být projednán a schválen AS 

UK. 

k) Návrh na změnu využití Centra Krystal. Musí být projednán a schválen AS UK. 

l) Opatření rektora 14/2020 - Výkon práce z domova (home office) - pokud již 

některé fakulty mají svoje opatření, tak v něm mohou dále pokračovat. 
 

 

2. VĚDA A VÝZKUM - doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. 

2.1 Hodnocení doktorandů - probíhá - posunutí do pátku 17.4.2020 

 KN navržení: A = 65, B = 24, C = 5 

 BM navržení: A = 22, B = 6, C = 1 

2.2.  Státní doktorská ZK + obhajoba disertací - vypsán termín na 15. 6. - 19. 6.2020 

 (další 21. 9. - 25. 9. 2020) 

 DS KN dohromady - 10 akcí (7 disertační práce, 3 DZk) 

 Rigo - 4 akce 

 Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově Čl. 3 kontrola studia /platnost konec 

dubna v návaznosti na změnu zákona MŠMT) 
o Státní závěrečné zkoušky a státní rigorózní zkoušky nebo jejich části, státní 

doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací (dále jen „státní zkoušky”), je 

možné uskutečňovat distanční formou. O umožnění distanční formy státních 

zkoušek u daného studijního programu rozhoduje děkan po dohodě s garantem 

tohoto studijního programu. 

2.3.  DS - uzávěrka podání přihlášek do 30.4.2020, pouze KN 

2.4. SVK - termín posunut na 5. 6. 2020 

2.5.  Akreditace Kinantropologie (DS) - připravuje se 

2.6.  Primus - termín sběru přihlášek do 5. kola soutěže i termín pro odevzdání žádostí o 

 prodloužení projektů 2. kola soutěže Primus se nemění. Jak návrhy, tak i žádosti lze 

 odevzdat do 20. 4. 2020. Bude podávat doc. Dytrtová 

2.7.  OR 13/2020 Posuzování plagiátorství na UK https://cuni.cz/UK-10442.html 

2.8.  GA ČR - fakultní termín do 26.4.2020; kontaktní osoba: Mgr. Štollová (Bunc, Šteffl, 

 Komarc, Musálek). 

https://cuni.cz/UK-10442.html
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2.9.  Interní grantová schémata (IGRÁČEK) - bude podle plánu (vypsání programu není 

 ohroženo nastalou situací s coronavirem). 

2.10. OP mobility - vypsané výběrové řízení na zahraničního odborníka, předpokládaný 

 nástup květen 2020 na dobu 8 měsíců 

 https://ftvs.cuni.cz/FTVS-82-version1-vr___vyzkumny_pravovnik___senior_cj.pdf 

2.11.  Soutěž monografií za rok 2020 (s rokem uplatnění 2018) - prof. MUDr. Jan Heller, 

 CSc.  Zátěžová funkční diagnostika ve sportu - východiska, aplikace a interpretace“, 

 Mgr. Martin Komarc, Ph.D. „Computerized Adaptive Testing in Kinanthropology: 

 Monte Carlo Simulations Using the Physical Self Description Questionnaire“ 

2.12.  Vědecká rada - vzhledem k epidemiologické situaci nebo svolána fyzicky do července 

 2020. Aktuální problémy budou řešeny formou per rollam, pokud to bude v souladu s 

 vnitřními předpisy FTVS a UK. 

2.13 Projekty GAUK 2020 - přijaté k financování 
 

 

Řešitel Vedoucí Název 

Švátora, Karel Čepička, Ladislav Vliv aktivizující informace na projevy 

posturální stability 

Maleček, Jan Tufano, James Joseph Vliv spánkové deprivace a uhličitanu 

amonného na psychické a fyzické 

vlastnosti členů ozbrojených složek 

Knoblochová, 

Michaela 

Mudrák, Jiří Hledání rovnováhy: Integrativní model 

výkonové motivace, výkonu a „well-

being“ u vrcholových sportovců 

Miřátský, Petr Zahálka, František Objektivizace a komparace vybraných 

kondičních a antropometrických 

předpokladů ke zvyšujícím se nárokům 

výkonu u profesních pracovníků HZS 

Brožka, Matěj Zahálka, František Klíčové kinematické parametry pohybu 

těla, golfové hole a míče a její vliv na 

výkon u hendikepovaných hráčů golfu s 

ohledem na specifika zdravotního 

omezení 

Kaľata, Maroš Malý, Tomáš Objektivizace, pasportizace a míra 

asociace maladaptačních indikátorů u 

mladých elitních fotbalistů 

3.  STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI - Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.  

3.1. Příprava akreditací 

  1) Fyzioterapie - Bc; Aplikovaná fyzioterapie – Nmgr. – zaslány připomínky 

  z OKVA. Zapracování probíhá, jednotlivé úkoly rozděleny na členy pracovní 

  skupiny – Hojka, Pavlů, Nováková, Vomáčková, Komínková. RVH vzala na 

  vědomí kontrolní zprávy k probíhajícím uskutečňovaným SO (Bc i NMgr.) 

  2) Ortotik-protetik – Bc. – probíhá vypořádání připomínek – Hojka, Šorfová,  

  Komínková. Někteří vyučující (externisti) nejsou schopni dodat požadované 

  informace i přes opakované urgence.  

  3) Physical Education and Sport v AJ – vypořádány připomínky, čekáme na 

  schválení RVH. 

  4) Aplikované sportovní vědy – odesláno na OKVA RUK. 

  5) Kinantropologie – připravuje doc. Petr (garant), Musálek, Mudrák, Baláš, 

  Hojka. Probíhá příprava, koncepce navržena; základní texty zpracovány – cíl 

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-82-version1-vr___vyzkumny_pravovnik___senior_cj.pdf
https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-705.html
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  pokrýt celou oblast vzdělávání 28 se všemi tematickými okruhy. Řeší se  

  předměty a jejich garantování a složení oborové rady.  

  6) Biomechanika – za FTVS je pověřen doc. Šťastný (personální a předmětové 

  složení). Chybí podklady od právního oddělení RUK pro sladění SZŘ UK a  

  ČVUT. 

  7) Aplikovaná TV OSP – příprava změny profilu absolventa a drobná úprava 

  obsahu studijního plánu. Prvotně kontaktovat ministerstva (MŠMT a MPSV), 

  protože nejsou jasně stanovené požadavky na studijní programy vedoucí  

  k přípravě regulovaného povolání (asistent pedagoga, sociální pracovník).  

3.2 Anketa hodnocení výuky – komentáře k hodnocení dodala pouze katedra jazyků. 

3.3. Inovace Opatření děkanky Evidence, odevzdávání a zveřejňování závěrečných 

prací – počet vedení závěrečných prací jednotlivými pracovníky – reakce na opatření 

rektora. Jsme opakovaně tázáni při kontrole akreditací, zda máme vnitřní předpis. 

Připravena rozvaha a podklady pro vedoucí pracovníky k vyjádření. 

3.4. Výroční zpráva za studijní připravena. 

3.5. Příprava dat a podkladů „studijní neúspěšnosti“ v jednotlivých SO a SP. Nutné 

spárování oborů SIMS s našimi obory. Řeší ing. Grepl a Mgr. Kocour. Požadavek na 

funkčnost studijních sestav byl na Erudio odeslán na jaře 2019.  

3.6. Upuštění od přijímacích zkoušek  – MANN, UCTV (prezenční), UCTV-GE, UCTV-

MA, UVT, APTVB, APTVN (obě formy), ORTOTIK. 

3.7. Harmonogram a podmínky přijímacího řízení 2020 – dle návrhu nového zákona o 

VŠ, který se vztahuje k nouzovému stavu stačí vyhlásit nové termíny s 15-denním 

předstihem. Dle statutu FTVS čl. 15 odst. 3 tyto změny schvaluje AS FTVS UK. Snaha 

zajistit přijímací zkoušky co nejvíce v původních termínech a rozsahu (plavání). Změny 

jsou možné. 

3.8. Harmonogram akademického 2019/20 – návrhy změn byly projednány s OSZS RUK, 

předkládám novou verzi s drobnými úpravami. 

3.9.  Harmonogram akademického roku 2020/21 - připravován. Problémový se jeví 

termín zápisu do studia s ohledem na nejasné termíny maturit. Návrh druhý týden 

v červenci. Na OSZS byl odeslán návrh termínů elektronických zápisů do předmětů a 

rozvrhu. 

3.10. Videokonference k distančnímu zkoušení při SZZK. RUK má připraven metodický 

materiál, jak postupovat a jak organizačně a technicky zajistit. Zatím na FTVS 

neplánujeme tuto možnost využít. Doporučuji do budoucna zvážit účast oponenta přes 

videokonferenci např. u obhajob disertačních prací. 2 setkání 15.4.2020 ve 14:00. 

3.11. Příprava inovace SZŘ UK (zamezení účelového přerušení studia doktorandů po 

zahájení hodnocení; zavedení povinné komise u 3./6. pokusu zkoušky (s přihlédnutím k 

tomu, zda je na fakultě umožněn opakovaný zápis předmětu či ne, navrhovaná úprava 

rovněž respektuje případnou detailnější úpravu v POS); zavedení účasti 

proděkana/osoby určené děkanem u 2. opravného termínu státnice jako tzv. 

„pozorovatele“; možnost hlasování oborové rady per rollam. 

3.12. Studijní plány a mapa předmětů nových akreditací – pro tajemníky SIS je 

prezentováno na OneDrive. 

 

 

3. ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI A VNĚJŠÍ VZTAHY - doc. PaedDr.  

Dagmar Pavlů, CSc.  

3.1. Přednáška Arimori Júko v Praze – z japonského vyslanectví jsme obdrželi zprávu, že 

plánovaná přednáška 30. 4. 2020 se neuskuteční, výjezd z Japonska byl zrušen. 
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3.2. Fond mobility UK –  KR dne 24. 3. 2020 rozhodlo o zrušení jarního kola pro rok 2020, 

podzimní kolo zůstává i nadále v platnosti dle avizovaných termínů, všichni žadatelé, 

kteří podali žádost, budou písemně zahraničním oddělením fakulty informováni, včetně 

informace na webových stránkách fakulty. 

3.3. Podpora internacionalizace UK (POINT) -  KR dne 24. 3. 2020 rozhodlo o zrušení 

jarního kola pro rok 2020, podzimní kolo zůstává i nadále v platnosti dle avizovaných 

termínů, informace je na webových stránkách fakulty. 

3.4. Erasmus studentské mobility 2020/21 – z RUK jsme obdrželi informaci, že přihlášky 

probíhají dle stanoveného harmonogramu, studenty je však nutno upozorňovat, že 

nevíme, jak se situace na podzim vyvine. 

3.5. Stipendia zahraničních studentů - z DZS (resp. MŠMT) jsme obdrželi informaci, že 

máme od dubna pozastavit stipendia všem zahraničním studentům, kteří přes MŠMT 

stipendium získali (např. mezivládní dohody) a odcestovali domů (byť studují on-line). 

U nás se jedná pouze o jednu studentku, která je ale stále v ČR, tedy jí stipendium náleží 

normálně do konce června 2020. 

3.6. Zaměstnanecké výjezdy STA a STT Erasmus – dle informace z RUK v tuto chvíli 

vzhledem k epidemii Covid-19 nelze uskutečňovat. 

3.7. Plánovaná jazyková školení Aj v Brightonu a Newcastlu -  odsouvají se předběžně 

na podzim 2020. Nový termín bude upřesněn s ohledem na vývoj situace ohledně 

koronavirové epidemie v Evropě" (za naši fakultu jsou přihlášené 3 zaměstnankyně). 

3.8. Ediční komise UK – 8. 4. 2020 se uskutečnila on-line porada ediční komise UK. Byl 

schválen ediční plán a diskutovány otázky provozu nakladatelství v nouzovém režimu. 

3.9. ENPHE – 9. 4. 2020 se konala mezinárodní videokonference, za UK FTVS se účastnila 

doc. Pavlů. Diskutovány byly způsoby vedení výuky, náhrady praktické výuky a průběh 

SZZK. 

3.10. Strategická partnerství – dle informace z RUK je zapotřebí směřovat aktivity na 

podzimní měsíce, případně bude-li potřeba, dojde k úpravě termínu pro vyúčtování.  

3.11. Výroční zpráva za rok 2019 – probíhají finální úpravy, po dokončení bude zpráva 

předložena paní děkance. Podle situace s koronavirem bude naplánováno zaslání zprávy 

AS UK FTVS. 
 

 

5. VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ - Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D. 

5.1. Zajištění distanční výuky – dle OD č.7/2020 byla na základě doručených informací 

zpracována souhrnná tabulka forem zajištění distanční výuky kateder a center. 

Nejčetnější formou je hromadný e-mail společně se zasláním literatury, Moodle a on-

line výuka. Studijní opory jsou nejčastěji zasílány mailem, zapracovány v kurzech 

Moodle. Vedoucím kateder bude rozeslána jednotná tabulka obsahující identifikační 

údaje předmětů za účelem evidence rozsahu distanční výuky v době platnosti 

mimořádných opatření. Informace budou využity pro realizaci přímé výuky po uvolnění 

mimořádných opatření a dále při vykazování realizované výuky externisty. Zodpovídá: 

Chrudimský 

5.2. CŽV a DČ  - Byla provedena analýza dopadů mimořádných opatření na zajištění a 

realizaci CŽV a DČ. V současné době jsou kurzy realizované CCŽV pozastaveny, 

průběžně a dle možností je využívána distanční forma. Pro jednotlivé kurzy jsou 

připraveny scénáře dokončení kurzů po obnovení účasti studentů na přímé výuce tak, 

aby došlo k minimálním ekonomickým dopadům.  

5.3. Přípravný kurz na talentové zkoušky byl přerušen, v případě znemožnění dokončení 

kurzu před termínem talentové zkoušky bude účastníkům vrácena podíl uhrazeného 

poplatku podle rozsahu realizované výuky.  

5.4. Projekty OP VVV - U všech projektů byly na základě požadavku OPP RUK - ve 

spolupráci oddělení projektů a jednotlivých garantů projektů analýzy rizik a zaslány na 

OPP RUK. Výsledky analýzy budou v nadcházejícím období využity pro zpracování 
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žádostí o změny v harmonogramu projektu v návaznosti na dopady mimořádných 

události na realizaci projektu a jeho výstupů.  
 

 

6. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI - Ing. Radim Zelenka, Ph.D. 

6.1.  Výroční zpráva o hospodaření termín  - bude zpracována do 20. 4. 2020 

6.2.   Rozpočet FTVS UK na rok 2020: 

 Kontrola dat parametrů  

 Odklad plateb nájemného – bylo vyhověno předkladatelům - nájemcům 

 Rozpis provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2020  - zpracovány připomínky 

k event. projednání na AS UK 

 Rozhodující pro stav rozpočtu UK a i fakult na rok 2020 - DČ a zahraniční samoplátci!! 

 Minimální návrhy pro řešení rozpočtové kalkulace UK a fakulty pro rok 2020: 

o Zmrazení mezd 

o Nenavyšování úvazků 

o Redukce odměn 

 Možné návrhy řešení: využití stipendijního fondu 13 mil Kč, využití fondu provozních 

prostředků, převody na DPP 300tis/měsíčně - úspora 1,2 mil Kč, institut práce 

z domova, převod neinvestic na mzdové prostředky 

6.3.  Ekonomická komise: schválení návrhu kolejného pro následující akademický rok 

6.4.  Nosticova převod pod UK – podrobný dopis finanční kalkulace a dopadu převodu 

 Nosticovy na výuku a další DČ a CŽV zaslán na RUK 

6.5. Opatření databáze multimediálních dat 
6.6. Opatření distanční forma studia - definice, plnění. 

6.7. Snížení sazby termínovaného vkladu z 1,5% na 0,75%. 
 

 

7. PŘEDSEDA AS UK FTVS - PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA  
7.1. Akademický senát UK FTVS vyjádřil formou per rollam 10. 4. 2020 kladné stanovisko 

k „Rozdělení finančních prostředků pro PROGRES Q17“ pro rok 2020. 

 

8. PŘEDSEDKYNĚ ZO VOS UK FTVS – doc. PhDr. Viléma Novotná 
Odborový svaz sleduje průběh pandemie i jejího dopadu na sociální i ekonomické 

oblasti. V této složité době je nutný kromě jiného i individuální přístup při řešení dané 

situace. 

 

9. PŘEDSEDA ZO FEDERACE VÝKONNÝCH ZAMĚSTNANCŮ ČR UK FTVS – 

doc. PhDr. Petr Šťastný, Ph.D. 
V podobném chápajícím danou situaci hovořil i předseda této odborové organizace. 

Upozornil i na možné finanční dopady v rámci rozpočtu fakulty, korespondující 

s aktuálním stavem pandemie. 
 

 

 

Další předpokládaný termín zasedání Kolegia děkanky: úterý 12. května 2020. 
 

 

Datum:  15. dubna 2020 

Zapsala:              doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. - děkanka UK FTVS 


