
 
Z á p i s    č. 1 

ze zasedání Vědecké rady Ústavu tělesné výchovy ČVUT v Praze, 
které se konalo dne 29. 11. 2018 v zasedací místnosti ÚTVS. 

 
Přítomní a omluveni – dle prezenční listiny 
 
Program : 

1. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti ÚTVS ČVUT v Praze do roku 2020 
2. Výstavba a rozvoj tělovýchovných zařízení ČVUT v Praze 
3. Různé 

 
       V úvodu přivítal přítomné předseda VR doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. 
 
1. Doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. seznámil stručně přítomné s materiálem „Strategický 

záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti ÚTVS ČVUT v Praze do roku 2020. (viz. příloha č. 1). 
Materiál byl přítomným zaslán v předstihu k prostudování. 

       V diskuzi zdůraznil doc. František Dvořák význam výuky tělesné výchovy na VŠ a jejího  
zařazení do studijních programů. V následující diskuzi byl objasněn důvod zařazení TV jako 
povinného předmětu minimálně v 1. ročníku studia. Doc. Drnek seznámil přítomné se 
současným stavem výuky TV na ČVUT v Praze i s dopisem Grémia vedoucích kateder TV 
na  VŠ v  ČR České konferenci rektorů a odpovědí na tento dopis. 
Doc. Dvořák připomněl také  význam podpory studentů reprezentantů na základě novely 
VŠ zákona, která umožňuje poskytnout těmto studentů individuální studijní plán. 
Členové VR se seznámili s rozsahem a nabídkou sportů zařazených do výuky TV a kladně 
hodnotí snahu o rozšíření nabídky o nové sporty s využitím externích lektorů. 
 
2. Přehled tělovýchovných zařízení ČVUT v Praze ve správě ÚTVS 
       Přítomní se seznámili se stavem tělovýchovných zařízení ČVUT ve správě ÚTVS 
a s výhledovým plánem výstavby (viz. příloha č. 2) 
V diskuzi k tomuto materiálu vystoupil prof. Arnošt Navrátil, který zdůraznil nutnost 
pokračovat ve schváleném plánu dobudování Sportovního centra Pod Juliskou, které je 
jediným sportovním centrem ČVUT. Kapacita sportovišť je vzhledem k počtu studentů a 
zaměstnanců na ČVUT absolutně nedostačující. Proto nelze souhlasit s žádnými změnami 
v současném využití a dislokačního zařazení sportovišť ve Sportovním centru Pod Juliskou.  
Doporučil také využít současného stavebního povolení na vybudování hřiště na Strahově 
k žádosti o hřiště s menšími parametry. 
 
Usnesení : 
 Vědecká rada schvaluje Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti ÚTVS do roku 2020. 
Vědecká rada nesouhlasí se změnami využití jakéhokoliv sportovního zařízení ČVUT pro 
jiné účely. 
 

     Příloha č. 1 :  Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti ÚTVS do roku 2020 
     Příloha č. 2 :  Přehled tělovýchovných zařízení ČVUT v Praze ve správě ÚTVS  
                                                                                                       

Zapsala : V.Botlíková 


