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I.

ÚVOD

Dlouhodobý záměr Pedagogické fakulty (FSpS) Masarykovy univerzity (MU) prezentuje cestu
rozvoje fakulty v široké oblasti vzdělávání, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti na léta 2006 –
2010. Při stanovení priorit a dlouhodobých cílů vychází z „dlouhodobých záměrů“ Masarykovy univerzity, jako jedna z jejich fakult.
FSpS za dobu svého čtyřletého trvání se zařadila jako rovnocenný partner sesterským fakultám
na UK v Praze a UP v Olomouci. Svými moderními studijními programy, strukturovaným třístupňovým studiem a kreditovým systémem kompatibilním se soustavou ECTS stojí v čele zmíněných oborových fakult.
1. Fakulta sportovních studií sehrává unikátní dvojroli na Masarykově univerzitě i v celé
ČR.
2. Zabezpečuje vzdělávací proces a badatelskou činnost ve sportu prostřednictvím vědního
oboru Kinantropologie. Tuto širokou oblast považuje za základní poslání FSpS.
Je pověřena poskytovat sportovní edukaci studentům osmi fakult univerzity a podporovat sportovní volnočasové aktivity studentů a zaměstnanců.
Cílem fakulty je zvyšovat počet zapsaných studentů a přitom poskytovat odpovídající studijní
prostředí pro výuku i badatelskou činnost. Podmínkou naplnění kvantitativní i kvalitativní stránky
výuky a výzkumu je dokončení Univerzitní kampus Bohunice (UKB) v plném plánovaném rozsahu.
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II. TRANSFORMAČNÍ PRIORITY
Strategické cíle
Fakulta sportovních studií má ambice stát se dynamickou oborovou institucí středoevropského
regionu, která bude uznávána v národním i mezinárodním měřítku. Výsledkem strategického směrování je stanovení základních cílů:
− Dále rozvíjet badatelskou činnost ve vědním oboru Kinantropologie, kde předmětem výzkumu bude jednak oblast sledování vnitřní podmíněnosti motoriky a struktury sportovního
výkonu za účelem identifikace určujících faktorů a jejich formování v ontogenezi, jednak
sledování sportovně pohybových aktivit jako součásti humanistické výchovy ke zdraví člověka prostřednictvím pozitivních přístupů a interpretací.
Zvláštní pozornost věnovat postgraduální výchově perspektivních vědecko-pedagogickým
pracovníkům fakulty.
− V celém procesu sportovní edukace uplatňovat vysoké nároky na profesní pedagogické
kompetence vyučujících a usilovat o stálý nárůst vědecko-pedagogické kvality. Zvláštní pozornost věnovat talentovaným studentům pregraduálního studia a rozšiřovat nabídku volitelných předmětů, které naplňují atributy profilace fakulty. Stupňovat nároky na prostupnost
studia v souladu s kreditovým systémem ECTS. Přípravu a realizaci nových studijních oborů
podrobovat kvalitnímu evaluačnímu procesu. Flexibilně reagovat na potřeby učitelské, trenérské i ostatní veřejnosti a jejich nárokovanou sportovní edukaci realizovat v rámci kvalitních programů Centra celoživotního vzdělávání (CŽV) fakulty.
− Prostřednictvím výzkumného záměru naplňovat vztahovou vizi sport a zdraví a směřovat
výsledky badatelské činnosti směrem k celé populaci, s plným vědomím její stratifikace.
Kvalitu života chápat jako diagnostikovatelný fenomén, související se životní spokojeností
člověka, která je v přímé návaznosti na lidské zdraví. Sportovní pohybové aktivity přibližovat a interpretovat jako jednu součást zdravého způsobu života a předpoklad duševní i fyzické výkonnosti člověka.
Podpůrné cíle
− Podporovat integraci fakulty pomocí interdisciplinární komunikace a spolupráce v oblastech studia, výzkumu, projektů a služeb.
− Koordinovat mimořádné akce s využitím jejich potenciálu pro účely marketinku.
− Zlepšit kvalitu fakultních, sportovních, projektových a výzkumných programů a jejich
účinnost ověřovat pomocí aktivního styku s veřejností.
− Vytvořit Radu pro medializaci všech činností FSpS a jejím prostřednictvím podporovat
všechny podoby mediální propagace.
− Věnovat pozornost aktualizaci webových stránek a jejich pravidelné zveřejňování, jak
v české, tak v anglické verzi, která nabídne informace o studijních oborech, finanční náročností studia, formální postupy přijímacího řízení atd. Tímto servisem pro zájemce o studium
uspokojovat i zahraniční studenty.
− Navazovat vztahy s renomovanými pracovišti univerzit v zahraničí v klíčových profesních
směrech, za účelem podpory výměny studentů a učitelů, spolu se získáním nových
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výzkumných příležitostí. Do těchto strategických činností zapojovat mladé, perspektivní
vysokoškolské učitele.
Růst zdrojů
− Rozpracovat koncepci růstu zdrojů na úrovni proděkanů, kateder, případně ve spolupráci
s garanty sportů. Vytvořit strategický plán realizace projektů spolu s jejich financováním.
− Všemi dostupnými prostředky zajistit výstavbu a případné přestavby a rekonstrukce následujících projektů.
1. Hala KAMPUS v přímé prostorové návaznosti na budovaný areál FSpS v rámci
UKB.
2. Areál Antropos a jeho převod z majetkové oblasti Ministerstva obrany na MŠMT
a jeho prostřednictvím na Masarykovu univerzitu a její FSpS.
3. Centrum zdraví, regenerace a rekondice v areálech Pod Hradem a Veslařská.
4. Realizovat v plném schváleném rozsahu areál fakulty univerzitním KAMPUSU
Bohunice.
− V procesu získávání finančních prostředků vycházet z vícezdrojového financování a vytvářet
předpoklady pro nejrůznější formy akademického podnikání v působnosti FSpS.
Dlouhodobé cíle
− Oborové fakulty již dávno nesoutěží pouze s českými sesterskými fakultami, ale oblast jejich
konfrontace usiluje o globální pozici fakulty. S příchodem internetu propagují své programy a badatelské výsledky v mezinárodním měřítku a nabízejí celosvětový přístup k programům prostřednictvím e-learningu a dalších forem komunikace. Nábor studentů, globální
komunikaci a marketingovou strategii fakulty je nutné přizpůsobovat novým podmínkám. Je
přirozenou nutností udržet vysoké standardy v pregraduálním i v postgraduálním studiu
a současné trendy dlouhodobě akcelerovat.
− Stabilizovat počty kvalitních učitelů a dlouhodobě tento problém řešit. Analyzovat strukturu akademického sboru, především v souvislostech s požadavky akreditací a vytvářet potřebné podmínky k urychlení kariérního růstu všech učitelů, kteří mají předpoklady a ochotu
budovat vysoce kvalitní akademický potencionál fakulty.
− Analýza současných platů učitelů fakulty ukazuje, že patří k nejnižším na universitě. Platová
nedostatečnost musí být systematicky řešena, pokud má fakulta udržet zájem kvalitních vysokoškolských učitelů, kteří mají zkušenosti z výzkumu a oplývají vzdělanostním potenciálem a odpovídajícími referencemi. Bude třeba posilovat diferencovaný přístup k odměňování
zaměstnanců, na základě osobní výkonnosti.

− Na úrovni středního školství zmapovat síť gymnázií se statutem „sportovní“, průběžně
prověřovat jejich kvalitu a navázat s těmito pracovišti profesní smluvní vztahy. Současně
komunikovat s ostatními středními školami z celé České republiky, ve snaze získat pro
fakultu nejlepší studenty, orientované na fakultou nabízené studijní obory.
− Spolu se sesterskými oborovými fakultami vytvořit partnerské aliance pro přípravu velkých
projektů do tuzemských i evropských strukturálních fondů.
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− Významným institucionálním partnerem fakulty je Magistrát města Brna a Jihomoravský kraj. Ambicí FSpS je pozice experta pro oblast rozvoje sportu v uvedených regionálních
institucích. Fakulta zamýšlí dosáhnout takovou pozici, aby se v řešení problematiky sportovních aktivit stala seriózním parterem veřejného sektoru a podílela se aktivně na všech projektech a rozhodujících činnostech regionálního charakteru v oblasti sportu.
− Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a státní správou, cíleně řešit naprostý nedostatek
sportovních zařízení univerzity, nejen pro výuku, vrcholový a výkonnostní sport, ale i pro
sportovně pohybové vyžití široké univerzitní veřejnosti.
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III. STUDIUM
Ve studijních programech je hlavním cílem důsledně uplatňovat strukturované studium v souladu s Boloňskou deklarací a kreditový systém odpovídající ECTS.
FSpS má na podzim 2005 akreditovanou většinu studijních oborů podle těchto požadavků. Další
kroky povedou ke zlepšování kvality studia a k rozvoji nových studijních oborů ve studijních programech Tělesná výchova a sport a Specializace ve zdravotnictví. V této oblasti bude FSpS postupovat
cestou zvyšování kvality vzdělávací činnosti včetně snahy o prohloubení diferenciace Bc., Mgr. a doktorský studijní program, postupným sjednocováním kreditového systému a rozvojem studijních programů a oborů.
Kvalita vzdělávacích činností
− Rozšíření nabídky volitelných předmětů ve všech stupních studia (Bc, Mgr) tak, aby tato nabídka umožnila studentům spoluurčovat výslednou podobu náplně studia a poskytla větší
podíl na profilu absolventa.
− Prohloubení diferenciace jednotlivých stupňů studia se týká především zaměření na navazující magisterská studia. Ve vytipovaných předmětech zvýšit jejich náročnost, zainteresovat
studenty na výzkumnou a tvůrčí činnost fakulty. Tento požadavek realizovat jako spolupráci
při řešení samostatného nebo týmového úkolu, podmínit absolvování předmětu zpracováním
úkolu a jeho prezentací. Vytipovat předměty jak univerzitního základu, tak předměty oborové, a jako požadavek k absolvování stanovit semestrální práci, představující teoretickou nebo
empirickou studii, která bude prezentována na studentských konferencích. Do doktorských
studentských konferencí zapojit i talentované jedince nebo týmy a uplatnit tak kritéria výběru absolventů magisterských studií do doktorského studijního programu Kinantropologie.
− Vzhledem k současným provizorním prostorovým podmínkám FSpS není možné v nejbližších letech zvyšovat počty nově přijímaných studentů. Nárůst počtu nově nastoupených studentů bude FSpS řešit na základě zájmu uchazečů o studium a poptávky praxe v souvislosti
s přestěhováním do UKB.
− FSpS připravuje pro praxi především budoucí pedagogické pracovníky (ve smyslu Zákona
o pedagogických pracovnících následující kategorie – učitele, sportovní trenéry, vychovatele, popř. pedagogy volného času). V této souvislosti se FSpS zaměří v prezenčním a kombinovaném studiu na implementaci nové legislativy platné pro základní, střední a vyšší odborné školy a dále bude rozvíjet vhodné programy v rámci celoživotního vzdělávání.
Sjednocení kreditového systému ECTS
Cílem Masarykovy univerzity je dosažení společné hodnoty kreditu jednotným systémem jako
vyjádření studijní zátěže.
− V každém studijním oboru koncipovat uspořádání povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tak, aby přibližně 10 % skladby tvořily předměty volitelné a staly se tak obligatorní součástí studia na naší fakultě.
− V intencích této nabídky musí být provedena analýza jednotlivých studijních oborů
a rozšířena nabídka volitelných předmětů s cílem umožnit studentům prohloubení vědomostí
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a dovedností ve vybraných kompetencích (učitelských, trenérských, regeneraci, managementu, ...).
Rozvoj studijních programů
− Rozvoj studijních programů orientovat v souladu s naplněním prognózy o stagnaci poptávky
po studiu na VŠ v důsledku populačního poklesu. Zaměřit se na rozvoj studijních programů
a oborů podle požadavků na trhu práce a větší podíl směřovat do oblasti kombinované formy
studia. S tímto faktem úzce souvisí intenzifikace vzdělávacího procesu – rozvoj a využití elearningu. Vzhledem ke krátkému období trvání FSpS je tento úkol velmi aktuální, ve všech
sférách tělesné výchovy a sportu pociťuje fakulta nedostatek učebních opor pro kombinovanou formu studia. Využití elektronických materiálů bude uplatňováno i v prezenční formě
studia, zejména omezováním velkých přednášek. Tím bude možné přenést těžiště na práci se
studenty v menších skupinách s uplatněním tvůrčího přístupu.
− Rozvoj studijních plánů sleduje další atribut – zajištění prostupnosti studia nejen uvnitř fakulty, ale i mezi fakultami MU a fakultami jiných univerzit. Nová akreditace všech studijních oborů z podzimu r. 2005 již byla prvním krokem k uskutečnění této vize. V obou stupních pregraduálního vzdělávání byly vytvořeny tzv. Základní moduly, společné pro všechny
studijní obory na FSpS, a moduly specifické, které orientují studenta v jeho konečné profilaci. V navazujících magisterských studiích bude fakulta rozvíjet nové obory. Uvnitř fakulty
pro absolventy bakalářských studií, jejichž specializace je v ČR ojedinělá, jako je Profesionální edukace bezpečnostních složek nebo Regenerace a výživa ve sportu. Mezifakultně tam,
kde jde o spojení dvou odborností např. Management sportu ve spolupráci s Ekonomickosprávní fakultou, Aplikovaná tělesná výchova ve spolupráci s Pedagogickou fakultou nebo
další kombinace dvouoborových učitelských studií ve spolupráci s fakultami Pedagogickou,
Filozofickou, Přírodovědeckou a Fakultou informatiky.
− Pro zkvalitnění dvouoborového učitelského studia, ve kterém FSpS participuje s dalšími fakultami MU, je nutné projednat a schválit mezifakultní smlouvy, jež vymezí klíčové organizační a obsahové otázky spojené se specifičností učitelského studia.
Podpora uplatnění na trhu práce
V důsledku vybavení absolventa kompetencemi umožňujícími flexibilní průběh kariéry je nutné
rozšířit studijní obory o větší míru znalostí a dovedností.
− Strukturovat bakalářské i magisterské obory, ve kterých se studenti kromě společného základu profilují do studijních směrů.
− Studijní směry v bakalářských studiích dále zkvalitňovat a rozšiřovat (Management sportu,
Fyzioterapie).
− V magisterských studijních oborech navazujícího studia zajišťovat kompatibilitu s předcházejícím studiem.
− Ve stávajících formách magisterských studií vypracovat systém povinně volitelných předmětů v oblasti sportovní edukace (získání dalších trenérských licencí ve spolupráci se sportovními svazy).
− V rámci evaluace studia a studijních programů zainteresovat studenty k hodnocení kvality
studií, vyhodnocovat stanoviska čerstvých absolventů a sledovat jejich uplatnění na trhu práce.
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Internacionalizace
− Nadále uzavírat nové bilaterální smlouvy v programu SOCRATES/ERASMUS.
− Podporovat učitelské mobility v rámci již stávajících bilaterálních smluv a mezinárodních
programů SOCRATES/ERASMUS a CEEPUS II a Družby.
− Zkvalitnit stávající spolupráci v rámci mezinárodních projektů a programů směrem k řešení
společných výzkumných problémů.
− Zaměřit se v rámci již existujících bilaterálních smluv na hledání možné prostupnosti studia
a zkvalitnit tak zejména studentské mobility.
− Vytvářet nové mezinárodní projekty v rámci nově vznikajících programů evropské unie
a hledat možnosti spolupráce s partnery v EU a mimo EU.
− Vytvářet rozvojové projekty orientované na možnosti přijímání hostujících zahraničních odborníků, případně vyjíždějících učitelů.
− Aktivovat akademické pracovníky pro přípravu a realizaci projektu Leonardo (mobility
a možnosti praxe studentů).
Podpora jazykových kompetencí
− Podporovat již probíhající jazykové vzdělávání neakademických pracovníků.
− Podporovat jazykové vzdělávání akademických pracovníků formou pravidelných jazykových
kurzů (dokončení 2. úrovně a pokračování 1. úrovně).
− Pro skupinu jazykově pokročilých akademických pracovníků (3. úrovně) zrealizovat intenzivní víkendové kurzy zaměřené na zkvalitnění prezentačních schopností.
− Podporovat jazykové vzdělávání studentů v rámci akreditovaných studijních programů
a oborů.
Podpora celoživotního vzdělávání jako procesu celoživotního učení
Celoživotní vzdělávání na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity není chápáno
v úzkém smyslu institucionálně (viz § 60 zákona o vysokých školách), ale jako proces celoživotního
získávání a rozvíjení kompetencí a znalostí, který zahrnuje také vzdělávání studentů v akreditovaných
studijních programech. Vzhledem k očekávání, že kolem let 2010-2012 se počet studentů v akreditovaných studijních programech na vysokých školách v České republice bude stabilizovat na úrovni 3,37
% populace, musí být fakulta připravena na soutěž o „netradiční“ studenty (již pracující či podnikající
osoby usilující o získání kvalifikace či její rozšíření anebo formální validaci kompetencí nabytých v
praxi). Tomuto by mělo odpovídat pojetí vzdělávacích programů v jejich různých podobách a flexibilnost hranic mezi nimi.
Těžištěm vzdělávací činnosti Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v oblasti programů celoživotního vzdělávání budou programy profesně orientované, přičemž fakulta bude usilovat
o vytvoření dlouhodobých vztahů s jinými institucemi (podnikatelské subjekty, sportovní svazy a organizace, školská a volnočasová zařízení), v jejichž rámci by zajišťovala další vzdělávání pracovníků
těchto institucí. Zároveň bude realizovat programy „na zakázku“ a programy odpovídající akreditovaným studijním programům. Profesní programy celoživotního vzdělávání budou, kde to bude vhodné,
integrovat předměty nabízené různými fakultami.
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V rámci rozvoje celoživotního vzdělávání, ale i v rámci rozvoje studijních programů bude nezbytné rozvinout podpůrné marketingové nástroje. K realizaci programů celoživotního vzdělávání
bude Fakulta sportovních studií prioritně využívat vlastní sportovní zařízení, případně zařízení, která
má v dlouhodobém pronájmu.
− Fungující trenérskou školu přizpůsobovat zájmům sportovních svazů i jednotlivců
− Rozšiřovat nabídku vzdělávacích kurzů zakončených certifikátem získané odbornosti
− Opětovně vypisovat úspěšné vzdělávací programy a na základě reflexe soustavně zvyšovat
jejich kvalitu
− Realizovat poradenská centra se zaměřením na zdraví způsob života
Univerzita třetího věku
− Fakulta bude podporovat akademické pracovníky, aby se zapojovali do edukační činnosti
Univerzity třetího věku.
Kvalita akademického života
− Fakulta se zaměří na zpětnou vazbu hodnocení studijních programů.
− Bude vyvozovat důsledky ze studentského hodnocení jednotlivých předmětů a využije zpětné vazby informování studentů o konkrétních opatřeních učiněných na základě výsledků
hodnocení. Možnost vytvoření grantového projektu.
− Fakulta se zaměří na vysokoškolské poradenství, zejména v oblasti psychologie, sociologie,
pedagogiky: poradenská činnost bude spojována se vzdělávací činností ve studijním programu a studenti budou moci v rámci studijních oborů vykonávat pod kompetentním příslušným
odborným vedením v poradenském systému praxi předepsanou studijním oborem.
− Fakulta podporuje ubytovací vizi MU. Bude upřednostňovat nově přijaté studenty, vynikající
magisterské studenty a doktorské studenty.
− Fakulta se soustředí na využívání prostředků stipendijního fondu MU, využije univerzitní
stipendijní programy, které budou tvořeny na zásadách grantových soutěží a povedou k podpoře tvůrčí činnosti studentů.
− Fakulta bude prosazovat, aby doktorské stipendium z odpovídající státní dotace bylo základní podporou studentů doktorského studijního programu a jejich osobitý výkon byl oceněn
z jiných zdrojů.
− FSpS bude podporovat rozvoj a kvalitu poskytovaných služeb Studentského Poradenského
a Informačního Centra (SPICE), které jako integrovaná vysokoškolská poradenská instituce
reaguje na specifické nároky spojené se studiem tělesné výchovy a sportu.
Posílení vzdělávací činnosti fakulty jako veřejné služby
− Fakulta bude v rámci možnosti podporovat přístup občanů sociálně, kulturně nebo zdravotně
znevýhodněných skupin k vysokoškolskému vzdělávání.
− Umožní zvláštní přípravu v akreditovaném programu/oboru formou účasti v celoživotní
vzdělávání.
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Podpora zdravého životního stylu studentů všech fakult MU
Poskytované sportovní aktivity formou povinně volitelného předmětu nabídnou široké spektrum
možností, ale současně zavážou studenta (obligatorní formou) absolvovat dva semestry sportovní edukace. Cílem této výchovy dospělých (studentů) nebudou pouze sportovní aktivity, ale i osvěta v oblasti
systémových přístupů k problému sportu a kvality života. Sportovní aktivita bude interpretována jako
protipól stresu, konfliktu, agresivity a jako prevence civilizačních chorob a možných závislostí na
návykových látkách.
− Podporovat zdravý životní styl studentů MU prostřednictvím zdravotně preventivních i sportovně pohybových aktivit.
− FSpS nabídne naplňování zásad zdravého způsobu života prostřednictvím kurzů celoživotního vzdělávání.
− Tuto péči o studenty osmi fakult MU uskutečňovat prostřednictvím Katedry sportovních aktivit FSpS.
− Stálým zdokonalováním práce Katedry sportovních aktivit naplňovat atributy vyjádřené tímto Dlouhodobým záměrem FSpS MU.
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IV. VÝZKUM
V oblasti vědecké, výzkumné a vývojové činnosti je hlavním cílem Fakulty sportovních studií
dosahovat ve všech oblastech kvalitní úrovně, která by fakultu zařadila mezi uznávaná centra kinatropologického výzkumu ve středoevropském regionu. Nezbytnými předpoklady dosažení tohoto cíle
jsou zejména:
− zaměření pozornosti na kvalitu vědecké, výzkumné a vývojové činnosti k dosahování výsledků v oblastech základního i aplikovaného výzkumu, který bude naplňován prostřednictvím výzkumného záměru
− rozvíjení internacionalizace akademických pracovníků i studentů pregraduálního a postgraduálního studia, s důrazem na jejich mobilitu
− zvyšování kvality a kultury akademického života zejména v oblasti vzdělávání v doktorských studijních programech ve vztahu k rozvoji mezifakultní, univerzitní i evropské spolupráce
Výzkum na fakultě
FSpS si klade za cíl posílit a upevnit pozici fakulty jako výzkumného pracoviště v rámci MU
i v kontextu podobně zaměřených pracovišť v ČR i v zahraničí. Důležité kroky k zabezpečení tohoto
cíle jsou především:
− podpora týmového a projektového výzkumu, který bude zaměřen na základní i na aplikovaný
výzkum v oblasti kinantropologie prostřednictvím výzkumného záměru, grantových úkolů
(GAČR, GAAV, evropské vědecko-výzkumné projekty)
− účinné využívání týmové vědecko-výzkumné spolupráce na národní i mezinárodní úrovni
včetně spolupráce s institucemi (se sportovními svazy, se školskými zařízeními, s institucemi
pečujícími o volnočasovou aktivitu dětí, mládeže a dospělé populace)
− účinné využívání všech kapacit fakulty (materiální i odborné) a systematické úsilí při získávání finančních prostředků, ochrana duševního vlastnictví a zajištění rychlého přístupu k výsledkům experimentů
− tematicky bude vědecko-výzkumná činnost fakulty zaměřena na vědecký obor kinantropologie: studium pohybové aktivity člověka z pohledu antropomotoriky (analýza pohybových
schopností sportovců), biomechaniky (analýza pohybové činnosti člověka), biomedicínských
oborů (sportovní medicína, zdraví) a společenských oborů (pedagogická kinantropologie,
psychologie v kinantropologii, sociologie a filosofie v kinantropologii)
− připravit návrhy do veřejných soutěží o získání finančních prostředků na podporu výzkumných center fakulty (centrum trenérského výzkumu, biomedicínské centrum, laboratoř lidské
motoriky)
− systematicky posilovat podíl mezinárodní spolupráce při řešení projektů výzkumu a vývoje
zapojením odborných týmů fakulty do mezinárodních projektů
− usilovat o zvýšení publikačních výstupů výsledků vývoje a výzkumu i v rámci mezinárodní
spolupráce
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Využívání kapacitních možností
K přednostním úkolům v této oblasti patří:
− dosažení úspěšnosti při získávání finančních prostředků z neveřejných zdrojů
− důsledné využívání institucionální podpory specifického výzkumu pro předepsaný účel
u studentů v doktorském studijním programu
− formulace promyšlené koncepce sdílených laboratoří v rámci vědecko-výzkumné práce akademických pracovníků a studentů doktorského studijního programu
− úsporné a racionální využívání personálních kapacit, poskytování zázemí pracovníkům v oblasti ochrany duševního zdraví
− v oblasti výzkumu a vývoje se fakulta aktivně zapojí do přenosu výsledků výzkumu a vývoje
do společenské praxe (trenérsko-pedagogická praxe, tělovýchovné lékařství, sportovní medicína, sociologie sportu, psychologie sportu apod.)
− pravidelné pořádání konference Sport a kvalita života
Kvalifikační růst
FSpS si klade za cíl dosáhnout odpovídající akademické kvalifikační úrovně k tomu, aby byly
vytvořeny podmínky pro:
− kariérní růst akademických pracovníků (PhD., habilitace, profesorské řízení)
− národní i mezinárodní mobilita akademických pracovníků v rámci internacionalizace jako
prostředku k vytváření zahraniční pedagogické spolupráce včetně vědecko-výzkumné spolupráce
− vědecko-výzkumná činnost akademických pracovníků bude jednou z forem celoživotního
vzdělávání akademických pracovníků
− základní výzkum bude propojen s výukou v doktorských studijních programech, zejména
v oblasti disertačních prací
Doktorské studium
Doktorský studijní program navazuje na bakalářský a magisterský program formou strukturovaného studia a je aplikován kreditním systémem. V doktorských studijních programech bude kladen
důraz na přenosné kompetence včetně podpory interdisciplinárních aspektů. Těchto cílů se bude dosahovat na základě:
− sjednocení nároků na studenty v obou formách doktorského studijního programu (kombinované, prezenční)
− systematického zapojování studentů doktorského programu do probíhajících výzkumných
projektů včetně témat disertačních prací
− publikačních výstupů řešení výzkumných projektů v týmových i individuálních dílčích úkolech včetně zapojení do publikací zahraničních
− mobility studentů v rámci spolupráce meziuniverzitní, mimouniverzitní i zahraniční (stáže,
výměnné pobyty, smluvní pobyty – CEEPUS, SOCRATES/ERASMUS, Leonardo Da Vinci
a další)
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− aktivní účast studentů na konferencích (národních i mezinárodních), studentských vědeckých
konferencích a seminářích
− spoluúčast na mezinárodní konferenci FSpS Sport a kvalita života
− zapojování studentů do řešitelských týmů při řešení projektů výzkumu a vývoje
− vytvořit podmínky pro uskutečňování studia podle pravidel evropského doktorátu
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V. ZÁVĚR
Dlouhodobý záměr Fakulty sportovních studií navazuje na Dlouhodobý záměr Masarykovy
univerzity prostřednictvím strategických a dlouhodobých cílů, které podporují záměr university, dosahovat ve všech podstatných složkách činností takové kvalitativní úrovně, která by MU řadila mezi
uznávaná centra evropského výzkumu.
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