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1. Složení rady studijního programu
Předseda:

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Členové:

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

Studijní obor

Číslo oboru

Forma
studia

Platnost
akreditace

Tělesná výchova a sport

7401R005

P

31. 3. 2020

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

7401R014

P

31. 3. 2020

2. Činnost rady
Rada projednávala v průběhu roku 2017 především problematiku přechodu studijních oborů na
studijní programy. Byla diskutována další strategie rozvoje studijního programu. V souvislosti
s novými požadavky na garanty studijních programů, které přinesla Novela zákona o VŠ, začala být
realizována strategie v garantování oborů, nově programů. Obor Tělesná výchova a sport bude
transformován do studijního programu Tělesná výchova a sport v oblasti vzdělávání tělesná výchova
a sport; kinantropologie a obor Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bude přeměněn na
studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání v oblasti vzdělávání Učitelství.
V druhém pololetí pak byla intenzivně připravována žádost o akreditaci studijního programu
Pedagogika pohybové prevence, který by měl být realizován ve spolupráci s Technickou univerzitou
v Chemnitz jako studijní program double-degree. V rámci přípravy záměru akreditační žádosti byla
zpracována podrobná sebehodnotící zpráva. V měsíci říjnu byla činnost rady studijního programu
převedena na činnost Rady pro oblast vzdělávání Tělesná výchova a sport; kinantropologie (ROV).
ROV v říjnu projednala a schválila záměr žádosti o akreditaci uvedeného studijního programu, která
byla následně projednána i Akademickým senátem FPE a schválena Vědeckou radou FPE.

3. Projednané změny ve studijním programu a studijních plánech
V akademickém roce 2016/2017 bylo ve studijním oboru Tělesná výchova a sport zahájeno studium
podle nové akreditace. Tyto předměty jsou vyučovány pod jinou zkratkou a v jiném semestru:
KTV/REKR je vyučován v 1.ZS místo 1.LS, KTV/PR1 zastupuje předmět KTV/BTPR a místo v 2.ZS je
vyučován v 1.LS, KTV/PR2 nahradil předmět KTV/BDPR a je vyučován v 2.ZS, předmět KTV/BPROJ
nahradil předmět KTV/ZRSA a místo 3.ZS je vyučován ve 2.LS.
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4. Hodnocení provádění studijního programu
Bylo provedeno hodnocení prostupnosti studia mezi prvním a druhým ročníkem a prodlužování
studia nad standardní dobu.

Plzeň, 31. 1. 2018

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.
předseda rady
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