
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY SPORTOVNÍCH 

STUDIÍ ZA ROK 2015 

 

Zpráva byla schválena akademickým senátem Fakulty sportovních studií dne 6. 6. 2016.  



Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2015 – FSpS 

 

 

Tato zpráva shrnuje nejdůležitější informace o aktivitách, ke kterým došlo během roku 2015 na Fakultě 

sportovních studií Masarykovy univerzity v oblasti studia a rozvoje studijních programů, vědy a výzkumu, rozvoje 

fakulty a spolupráce s praxí, regionem a zahraničními partnery. 

 

1. Studium, rozvoj studijních programů 

 

V roce 2015 studovalo na Fakultě sportovních studií MU celkem 1322 studentů ve 12 studijních oborech, 

studium úspěšně ukončilo 376 absolventů. Na fakultu bylo podáno 2590 přihlášek do bakalářského a 547 do 

navazujícího magisterského studia. Vysoká je zejména výběrovost uchazečů bakalářského studia, která dosahuje 

hodnoty 12,7% u magisterského následně 39,3%. (Z končících 207 studentů bakalářského studia pokračovalo 

v navazujícím studiu 175 studentů). Podíl úspěšně absolvovaných státních závěrečných zkoušek byl v roce 2015 

83,5%. Studijní neúspěšnost na FSpS patří k nejnižším na univerzitě, své studium dokončí absolvováním 48,9 % 

studentů zapsaných ke studiu. Fakulta nabízí studentům 6 stipendijních programů (např. v případě tíživé sociální 

situace, tvůrčí a prospěchové stipendium, nebo stipendium za sportovní reprezentaci). 

V roce 2015 FSpS pokračovala v realizaci akreditovaných studijních oborů. Do navazujícího magisterského 

studia oboru Aplikovaná kineziologie, nově akreditovaného v roce 2014, byli přijati první studenti.  

Největší zájem uchazečů je v bakalářském studiu o obory Management sportu, Fyzioterapie a směr 

Trenérství. V navazujícím magisterském studiu je poptávka všech oborů vyrovnaná. V roce 2015 se zvýšil zájem 

uchazečů z jiných vysokých škol, tvořil třetinu všech podaných přihlášek do magisterského studia na FSpS. 

V doktorském studijním programu studovalo 62 a v průběhu roku studium úspěšně dokončilo 7 studentů. 

 

 

2. Věda a výzkum 

 

Rozhodnutím MŠMT byla FSpS MU udělena akreditace habilitačního a jmenovacího řízení v oboru 

Kinantropologie na dobu platnosti do 1. 11. 2019. V roce 2015 bylo zahájeno 5 habilitačních řízení a 3 úspěšně 

ukončena.  

Byly aktualizovány výzkumné směry FSpS. Fakulta se bude v následujícím období soustředit zejména na 

Dynamické a kinematické aspekty pohybu, Biomedicínské aspekty pohybu a Společenskovědní aspekty tělesné 

výchovy a sportu. Byla též vytvořena strategie hodnocení tvůrčího výkonu akademických pracovníků FSpS a 

standardy tvůrčí činnosti akademických pracovníků. 

V roce 2015 bylo zaměstnanci a studenty FSpS podáno 66 návrhů projektů. Zároveň byly úspěšně ukončeny 

dva projekty OP VK - Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce a Zvýšení 

lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky 



(gymnastika a tanec hrou) a osobnostního rozvoje. V rámci druhého projektu bylo proškoleno 65 účastníků z řad 

učitelů ZŠ a MŠ. Vznikly metodické materiály ve formě skript a e-learningové studijní podpory, která je přístupná 

na stránkách projektu.  

Na fakultě bylo dále řešeno 19 projektů v oblasti rozvoje (3 Interní rozvojové projekty, 3 projekty 

financované Fondem rozvoje Masarykovy univerzity a 13 projektů na fakultní úrovni) a 10 projektů specifického 

výzkumu studentů, akcentující aktuální témata např. vlivu pohybové aktivity na pacienty s onkologickým 

onemocněním nebo sebeobranu osob s tělesným postižením na vozíku. Do projektů specifického a interního 

výzkumu se zapojilo 29 studentů. 

K výraznému zlepšení došlo v oblasti publikační činnosti. V roce 2015 pracovníci FSpS vytvořili 666 

publikačních výstupů, z nichž u 265 lze předpokládat uznatelnost hodnocení pro RIV. Jedná se o více jak 50% 

navýšení v porovnání s předchozím rokem. Tento trend koresponduje se záměrem vedením FSpS intenzivněji 

podporovat tvůrčí činnosti zaměstnanců. Od února 2015 byl vybraným vědeckým pracovníkům přiznán motivační 

výkonnostní příplatek pro podporu publikační a výzkumné činnosti. 

V listopadu 2015 se uskutečnil 10. ročník mezinárodní konference s podtitulem „Sport and Quality of Life“. 

Spoluorganizátorem konference byla Faculty of Kinesiology (University of Zagreb). Konference se zúčastnilo 150 

účastníků z více než 10 zemí světa. Bylo předneseno 103 příspěvků v 7 tematických sekcích. Součástí konference 

byla 2 satelitní sympozia - Martial Arts and Combat Sports IMACSSS Symposium a Satellite Symposium on Sport 

Injuries. 

V organizační struktuře došlo k personálnímu posílení oddělení projektové podpory s cílem rozšíření 

možností při hledání projektových výzev a administrace výzkumných projektů, stejně jako užší spolupráce tohoto 

oddělení s výzkumnými týmy i jednotlivými katedrami. 

 

 

 3. Rozvoj fakulty a spolupráce s praxí, regionem  

 

V roce 2015 FSpS aktivně rozvíjela vztahy s vnějším prostředím univerzity v ČR stejně jako s akademickým 

prostředím v zahraničí. V oblasti spolupráce se zahraničními institucemi a byly podepsány nové interinstitucionální 

smlouvy s Polytechnic Institute of Santarém a “Vasile Alecsandri” University of Bacău. Aktivně byly podporovány 

i mobilitní aktivity, kde v rámci mobilitních programů vycestovalo 50 studentů, kteří strávili minimálně jeden semestr 

v zahraničí, 11 akademický a 5 neakademických pracovníků. Zároveň byla rozšířena nabídka předmětů nabízených 

v angličtině, což pozitivně ovlivnilo nárůst počtu přijíždějících studentů na 41. 

Podařilo se též významně podpořit zapojení zahraničních odborníků do výuky na FSpS, kdy v rámci 

mobilitních a rozvojových projektů působilo na FSpS 18 zahraničních akademiků. 

V průběhu roku 2015 došlo k zásadní inovaci webových stránek fakulty a na konci roku 2015 byla 

zpracována moderní prezentační brožura v české a anglické jazykové verzi. 

V uplynulém roce FSpS spolupracovala s Centrem pro transfer technologií (CTT) a Jihomoravským 

inovačním centrem ( JIC) a dne 30. 4. 2015 se fakulta účastnila prvního ročníku Business Research Fora MU. Nadále 



pokračovala úspěšná spolupráce FSpS s aplikační sférou reprezentovaná např. kooperací týmu doc. Martina Zvonaře 

a obuvnické firmy BOTY J Hanák R, s.r.o. 

V kooperaci s partnery v regionu bylo uspořádáno několik akcí, např. tradiční Dětský den Krtka s hrochem 

(spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje a Alfa-Helicopter, spol. s.r.o) nebo 

Regionální speciální olympiáda pro mentálně postižené sportovce.  

Centrum celoživotního vzdělávání realizovalo pro odbornou i širší veřejnost 51 kurzů. Mezi nejlépe 

hodnocené patřilo vzdělávání trenérů II. třídy, aktivity v oblasti wellness pobytů a semináře pro sportovní i laickou 

veřejnost s tématy výživových trendů. Byla navázána smluvní spolupráce s několika sportovními svazy – Fotbalová 

asociace ČR, Český tenisový svaz, Český krasobruslařský svaz, Český nohejbalový svaz, Česká florbalová unie, 

Česká rugbyová unie. V rámci regionu oddělení aktivně prezentuje svoje nabídky na stránkách Centrum vzdělávání 

všem – informačně-poradenského centra pro oblast dalšího vzdělávání a kariérního poradenství v JmK. 

V září 2015 se konal 4. ročník mezinárodní letní školy úpolových sportů, zaměřený na Okinawské karate a 

Brazilské jiu-jitsu. Tréninky zajišťovali zkušení zahraniční lektoři Lubomir Grochocki a Lyn Jehu. 

 


