Výroční zpráva rady
studijního programu pro
bakalářský studijní program
Tělesná výchova a sport
za rok 2016

Předkládá:
Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Plzeň, 2017

1. Složení rady studijního programu B 7401 Tělesná výchova a sport
Předseda:

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Členové:

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.
Mgr. Petr Valach, Ph.D.
Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.

Studijní obor

Číslo oboru

Forma
studia

Platnost
akreditace

Tělesná výchova a sport

7401R005

PS

31. 3. 2020

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

7401R014

PS

31. 3. 2020

2. Činnost rady
Rada projednávala v průběhu roku 2016 především problematiku akreditací studijních oborů, a to
zejména v období únor až březen. V souvislosti se zprávou Akreditační komise ČR byla diskutována
další strategie rozvoje oborů. V souvislosti s novými požadavky na garanty studijních programů, které
přináší Novela zákona o VŠ, byla stanovena strategie garantování oborů pracovníky katedry.
V návaznosti na to byla diskutována též strategie katedry v oblasti habilitačních a jmenovacích řízení
tak, aby na katedře byli v budoucnu alespoň jeden profesor a dva docenti. Tak bude vytvořena
kvalifikační struktura umožňující spolu s dalšími předpoklady žádat o institucionální akreditaci pro
oblast vzdělávání Tělesná výchova a sport; kinantropologie.

3. Projednané změny ve studijním programu a studijních plánech
V roce 2016 nebyly ve studijních plánech oborů projednávány žádné změny a žádné změny nebyly
realizovány.

4. Hodnocení provádění studijního programu
Rada hodnotí realizaci obou studijních oborů jako uspokojující, nicméně na základě analýzy
úspěšnosti studií se v následujícím roce zaměří na zvýšení prostupnosti studia mezi prvním a druhým
ročníkem při zachování stávajících požadavků na hodnocení studia (například přípravné kurzy v rámci
programů celoživotního vzdělávání). Dalším problematickým bodem je prodlužování studií přes
standardní dobu studia, přičemž obor Tělesná výchova a sport patří v tomto ohledu k nejhorším na
fakultě. Rada bude navrhovat účinná opatření, tak aby prodlužování studií minimalizovala.

Plzeň, 31. 1. 2017

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.
předseda rady
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