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1. Studium
V roce 2017 studovalo na Fakultě sportovních studií MU 871 studentů v 6 bakalářských a
366 v 5 navazujících magisterských oborech, úspěšně ukončilo 266 absolventů. V doktorském
studijním programu studovalo 61 studentů, úspěšně dokončilo 8 studentů. Studijní neúspěšnost
patří k nejnižším na univerzitě. Fakulta nabízí 13 stipendijních programů, nově vytvořené
stipendium na podporu závěrečných prací v anglickém jazyce bylo přiznáno 5 studentům.
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. Do nově vypsané dvouoborové mezifakultní kombinace Animátor
sportovních aktivit (FSpS) a Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (PdF) bylo
zapsáno 14 studentů. Podíl uchazečů z jiných vysokých škol do navazujícího magisterského
studia tvořil třetinu všech podaných přihlášek.
V rámci projektů OPVVV MUNI 4.0 je připravována akreditace bakalářského studijního programu
Osobní a kondiční trenér, první studenti budou přijímáni v roce 2019, dále započal akreditační
proces přeměny studijních oborů na studijní programy reflektující legislativní změny.
2. Věda
V roce 2017 opět vzrostla publikační činnost akademických pracovníků fakulty, vyšlo 45
článků v časopisech, 3 odborné publikace, 8 kapitol v odborných publikacích a 48 článků ve
sbornících.
FSpS ve spolupráci s Univerzitou v Zagrebu uspořádala 11. ročník čtyřdenní mezinárodní
kinantropologickou konferenci Sport and Quality of Life s více než 350 účastníky a 150 příspěvky.
Součástí této konference byly tři speciální sekce: Atletika, Ortoreha a sekce pro doktorandy.
V roce 2017 fakulta podala 80 návrhů projektů do národních a mezinárodních grantových
schémat. Byly realizovány dva smluvní výzkumy skrz OPPIK (program Inovační vouchery)
s firmami Aries a Isoline. Dále pro aplikační sféru byly realizovány 4 smluvní výzkumy a
spolupráce (např. Analýza vybraných fyziologických ukazatelů elitních sportovců). Na podporu
publikační činnosti v cizím jazyce se zavedly dvě nové směrnice „Směrnice k podpoření
publikování v impaktovaných časopisech – Q1“ a „Směrnice k realizaci překladů odborných
textů“.
Fakulta se stala spoluřešitelem projektu OPVVV „Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciální
vzdělávacími potřebami na základní a střední škole“ (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872) a dále
je partnerem v projektu NASME (Erasmus+), jehož je hlavním cílem sdílení dovedností v oblasti
sportovního managementu.

3. Internacionalizace
V roce 2017 FSpS rozvíjela spolupráci se zahraničními institucemi, byly podepsány čtyři
nové smlouvy s partnerskými univerzitami (Polsko, Španělsko, Portugalsko a Nizozemí).
V rámci mobilitních programů vycestovalo 32 studentů, 14 akademických a 4 neakademičtí
pracovníci. Vzrostl počet přijíždějících zahraničních studentů na 50 a přicestovalo 40
zaměstnanců zahraničních univerzit, kteří absolvovali výukový pobyt nebo školení.

4. Spolupráce s praxí, školami, absolventy, aktivity pro veřejnost
V únoru se na FSpS konal čtvrtý ročník mezinárodního žonglérského setkání Brno
Juggling Convention, na který se sjelo přes 250 účastníků z více než 10 zemí světa.
Ve spolupráci s partnery v regionu byly uspořádány sportovní, charitativní a vzdělávací
akce pro veřejnost: Speciální olympiáda, Běh o pohár děkana, Běh Lužánkami, Ivanovický
sportovní den, zápasy Basket Brno, Badminton FSpS, Brno, MARS, Zvířátka také nekouří, Dětský
den krtka s hrochem, Den psychomotoriky, Fyziosobota.
Fakulta uspořádala k 15. výročí založení fakulty galavečer v prostorách Univerzitního
kampusu Bohunice.
Centrum celoživotního vzdělávání prezentovalo široké spektrum nabídek pro odbornou i
širší veřejnost na portálu Centrum vzdělávání všem. Mezi nejlépe hodnocené patřily kurzy
vzdělávání trenérů II. třídy, wellness pobyty a semináře s tématy výživových trendů. Úspěšně
pokračuje 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. Na fakultě proběhly přednášky uznávaných odborníku z praxe
(John Travis – Wellness, doc. Černošek – sportovní marketing, …).

