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1. Studium
V roce 2018 studovalo na Fakultě sportovních studií MU 864 studentů v 6
bakalářských a 392 v 5 navazujících magisterských oborech, úspěšně ukončilo 347
absolventů. V doktorském studijním programu studovalo 66 studentů, úspěšně dokončilo 12
studentů. Studijní neúspěšnost patří k nejnižším na univerzitě. Fakulta nabízí 13 stipendijních
programů, stipendium na podporu závěrečných prací v anglickém jazyce bylo přiznáno 14
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. Podíl uchazečů z jiných vysokých škol do navazujícího
magisterského studia tvořil třetinu všech podaných přihlášek.
V minulém roce jsme úspěšně reakreditovali stávající bakalářské studijní obory, které
jsme transformovali do nového studijního programu Tělesná výchova a sport s jednotlivými
specializacemi. Studenti se tak v roce 2019 budou moci přihlašovat do tohoto studijního
programu s možností výběru specializace jako např. Regenerace a výživa ve sportu,
Trenérství atd. Dále jsme také reakreditovali magisterské studijní obory na studijní programy.
V rámci projektů OPVVV MUNI 4.0 byla připravena akreditace bakalářského nového
studijního programu Osobní a kondiční trenér, první studenti budou přijímáni v roce 2019.

2. Věda
V roce 2018 opět vzrostla publikační činnost akademických pracovníků fakulty, vyšlo
50 článků v časopisech, byly vydány 4 odborné publikace, 7 kapitol v odborných publikacích
a 53 článků ve sbornících.
Ve sledovaném období fakulta podala 88 návrhů projektů do fakultních, univerzitních,
národních i mezinárodních grantových schémat. Prostřednictvím inovačního voucheru (OP
PIK) pokračoval smluvní výzkum s firmou Aries. Dále jsme zahájili realizaci celofakultního
projektu „Pohybová aktivita, kognitivní funkce a vybrané aspekty zdatnosti dětí ve věku 10–
11 let“ financovaného MŠMT.
Fakulta sportovních studií se spolu řešitelsky podílela na 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 byla partnerem v projektu NASME (Erasmus+),
jehož hlavním cílem je sdílení dovedností v oblasti sportovního managementu.
V minulém roce byla vydána směrnice fakulty sportovních studií č. 6/18 Panel pro etiku
výzkumu na FSpS MU, který se vyjadřuje k etickým aspektům výzkumu s lidskými subjekty.
FSpS také pořádala v rámci Českých akademických her první ročník konference
Vzpírání a kondiční příprava v silových sportech. Díky úspěšné realizaci bude v roce 2019
uspořádán druhý ročník pod záštitou Mezinárodní vzpěračské federace a Českého svazu
vzpírání.

3. Internacionalizace
V roce 2018 FSpS rozvíjela spolupráci se zahraničními institucemi, byly podepsány
tři nové smlouvy s partnerskými univerzitami (Finsko, Slovensko, Čína).
V rámci mobilitních programů vycestovalo 33 studentů, 14 akademických a 5
neakademických pracovníků. Vzrostl počet přijíždějících zahraničních studentů na 64 a
přicestovalo 12 zaměstnanců zahraničních univerzit, kteří absolvovali výukový pobyt nebo
školení. Naše fakulta zahájila spolupráci s Beijing sport university, na jejímž základě studuje
v akademickém roce 2018-2019 osmnáct studentů z této univerzity část speciálně
připraveného studijního programu specializace Rozhodčí fotbalu.
Podařilo se rozšířit i nabídku letních škol. Kromě již tradičního letos šestého ročníku
Sumer School of Combatives měla v roce 2018 premiéru Summer School of Sport and
Exercise Sciences.

4. Spolupráce s praxí, školami, absolventy, aktivity pro veřejnost
Během roku 2018 FSpS pořádala nebo se podílela na organizaci mnoha akcí
celospolečenského přesahu. Organizačně nejnáročnější událostí bylo zajištění Českých
akademických her. Velmi úspěšný byl i Metrostav handbike cyklomaraton, jehož část
odehrávající se na Moravě měla centrum na naší fakultě. Ve spolupráci s partnery v regionu
byly uspořádány i další sportovní, charitativní a vzdělávací akce pro veřejnost: Speciální
olympiáda, Brno Juggling Convention, Setkání s olympioniky, Masaryk run, Café s coachem,
Dětský den krtka s hrochem, Den psychomotoriky, Fyziosobota.
Úspěšnou premiéru měla akce Campus day, kterou FSpS spolupořádá s ostatními
středisky Kampusu Bohunice. Při této akci se mají možnost zaměstnanci a studenti všech
kampusových součástí neformálně setkat při sportovním a kulturním programu.

