
 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti 

Fakulty sportovních studií za rok 2016. 

 

Odsouhlaseno Akademickým senátem Fakulty sportovních studií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Studium, rozvoj studijních programů 

V roce 2016 studovalo na Fakultě sportovních studií MU 1276 studentů v 11 bakalářských a 

magisterských oborech, úspěšně ukončilo 322 absolventů. V doktorském studijním programu studovalo 

63 studentů, úspěšně dokončilo 12 studentů. Studijní neúspěšnost patří k nejnižším na univerzitě.Fakulta 

nabízí 9 stipendijních programů, nově bylo vytvořeno stipendium na podporu závěrečných prací v 

anglickém jazyce, aktualizováno bylo stipendium prospěchové a za sportovní reprezentaci. 

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

Tělesná výchova a sport, směr Trenérství. V navazujícím magisterském studiu byla poptávka všech oborů 

vyrovnaná.Podíl uchazečů z jiných vysokých škol do navazujícího magisterského studia tvořil třetinu 

všech podaných přihlášek.  

    V přijímacím řízení pro rok 2017 byla vypsána do bakalářského dvouoborového studia 

Animátor sportovních aktivitdalší kombinace s Anglickým jazykem na Pedagogické fakultě. Nově byl 

akreditován navazující magisterský obor Kondiční trenér, první studenti budou přijímáni v roce 2017. V 

rámci projektů OPVVV je připravována akreditace bakalářského oboru Kondiční trenér. 

V roce 2016 byly aktualizovány vzdělávací materiály elektronického portálu Impact pro 207 

předmětů, z toho 155 předmětů v Bc. a Mgr. studiu, 41 předmětů v doktorském studiu a 11 praxí. Pro 

předmět Personální management ve sportu byl zpracován multimediální studijní materiál v anglickém 

jazyce.  

 

2. Věda a výzkum 

 

Fakulta se podílela na pořádání 7. ročníku mezinárodní konference PSYCHOLOGIE SPORTU V 

PRAXI 2016. Hlavním tématem byla tzv. teorie transition, úzce související se sportovní migrací a duální 

kariérou. Konference se zúčastnilo více než 100 účastníků. 

V roce 2016 fakulta podala 65 návrhů projektů do národních i mezinárodních grantových schémat. 

Za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny byl realizován Pilotní projekt Těhotenská obuv, jehož cílem 

bylo prokázat vliv specifické biomechanické obuvi a stélek na redukci výskytu křečí v oblasti dolních 

končetin (DK) a bolestivých stavů páteře u žen ve vyšších fázích těhotenství. Na FSpS bylo dále řešeno 

12 rozvojových projektů a 19 výzkumů akcentujících aktuální témata např. Život bývalého sportovce po 



vrcholové kariéře nebo Analýza chůze pacientů postižených Parkinsonovou chorobou. Do řešení projektů 

bylo aktivně zapojeno 59 studentů doktorského studia. 

Pro aplikační sféru fakulta realizovala několik smluvních výzkumů, např. Analýza vlivu 

pracovního prostředí na zdraví a pracovní výkonnost zaměstnanců nebo Analýza vybraných 

fyziologických a funkčních parametrů elitních tanečníků. 

V roce 2016 opět vzrostla publikační činnost akademických pracovníků fakulty, vyšlo 56 článků 

v časopisech, 1 odborná publikace, 13 kapitol v odborných publikacích a 39 článků ve sbornících. 

 

 

 3. Rozvoj fakulty a spolupráce s praxí, regionem  

 

V roce 2016 FSpS rozvíjela spolupráci se zahraničními institucemi, byly vyjednány jedna 

bilaterální a dvě Erasmus+ interinstitucionální smlouvy. 

V rámci mobilitních programů vycestovalo 42 studentů, 10 akademických a 2 neakademičtí 

pracovníci. Vzrostl počet přijíždějících zahraničních studentů na 53 a přicestovalo 22 zaměstnanců 

zahraničních univerzit, kteří absolvovali výukový pobyt nebo školení. 

V únoru se na FSpS konal již třetí ročník mezinárodního žonglérského setkání Brno Juggling 

Convention, na který se sjelo přes 200 účastníků z více než 10 zemí světa. V březnu fakulta hostila 

kongres sítě International Network in Sport and Health Science. Skupina pedagogů a studentů se v září 

účastnila mezinárodního projektu Mini Recrea Olympic spadajícího pod European Week of Sports. 

Proběhl 5. ročník mezinárodní letní školy úpolových sportů zaměřený na filipínský box Panantukan a 

Brazilské jiu-jitsu.  

Ve spoluprácis partnery v regionubyly uspořádány sportovní, charitativní a vzdělávací akce pro 

veřejnost: Speciální olympiáda, Běh děkana, Běh Lužánkami, Ivanovický sportovní den, zápasy Basket 

Brno, Badminton FSpS, Brno, MARS, Zvířátka také nekouří, Dětský den krtka s hrochem, Den 

psychomotoriky, Fyziosobota. 

Centrum celoživotního vzdělávání prezentovalo široké spektrum nabídek pro odbornou i širší 

veřejnost, nově i na portálu Centrum vzdělávání všem. Mezi nejlépe hodnocené patřily kurzy vzdělávání 

trenérů II. třídy, wellness pobyty a semináře s tématy výživových trendů. Byla navázána smluvní 

spolupráce se sportovními svazy – Českou asociací stolního tenisu, s Českou federací OKINAWA, 

KARATE a KOBUDO, z. s., s Českým badmintonovým svazem, z.s.  

Nabídka byla rozšířena o semináře a přednášky pro aktivní i rekreační sportovce zaměřené na 

oblast výživy, stravovacích návyků, dále o kvalifikační kurzy pro práci s handicapovanými a seniory. 

http://recreaolympic.eu/
http://ec.europa.eu/sport/week/

