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1. Studium 
 

V roce 2019 studovalo na Fakultě sportovních studií MU 862 studentů ve 3 bakalářských 

a 411 studentů ve 4 navazujících magisterských oborech, úspěšně ukončilo 327 absolventů. 

Fakulta je v rámci univerzity druhá v úspěšnosti dostudování – 54,7 %. Fakulta nabízí 8 

stipendijních programů, stipendium na podporu závěrečných prací v anglickém jazyce bylo 

přiznáno 13 studentům. 

V minulém roce byl v bakalářském studiu akreditován studijní program Tělesná výchova a 

sport se specializacemi odpovídající původním oborům: Management sportu, Regenerace a 

výživa ve sportu, Rozhodčí kolektivních her, Speciální edukace bezpečnostních složek a 

Trenérství a dále sdružené mezifakultní studium s Pedagogickou fakultou MU, kde novinkou byla 

kombinace tělesné výchovy s českým jazykem a literaturou. Nově byl otevřen studijní program 

Osobní a kondiční trenér. V navazujícím magisterském studiu byly otevřeny nově akreditované 

studijní programy odpovídající původním oborům: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních 

složek, Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie, Management sportu, Učitelství tělesné 

výchovy pro základní a střední školy. 

 

 

2. Věda 
 

V roce 2019 publikovali akademičtí pracovníci fakulty 44 článků v časopisech, byly vydány 

2 odborné publikace, 2 kapitoly v odborných publikacích a 3 články ve sbornících. 

Ve sledovaném období podali akademičtí pracovníci do fakultních, univerzitních, 

národních i mezinárodních grantových schémat 96 návrhů projektů s počátkem řešení v roce 

2019, z nichž 32 bylo realizováno. Současně se spoluřešitelsky podílela na realizaci 

celouniverzitních projektů OPVVV (Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání 

SIMU+, MUNI4students, Postdoc@MUNI, Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami na základní a střední škole), dále byla partnerem v projektech KIDMOVE 

a NASME podpořených z programu Erasmus+ Strategická partnerství. FSpS MU zřídila Inkubátor 

kinantropologického výzkumu jako samostatné oddělení, jehož primárním posláním je posílení 

vědecko-výzkumných výsledků fakulty. 

V roce 2019 Fakulta sportovních studií MU pořádala již 12. ročník mezinárodní konference 

„Sport a kvalita života“, které se zúčastnilo více než 150 účastníků, dále druhý ročník konference 

„Vzpírání a kondiční příprava v silových sportech“ a také speciální olympiádu pro hendikepované 

sportovce pod záštitou Českého hnutí speciálních olympiád. 

 

 

3.  Internacionalizace 

 V roce 2019 FSpS rozvíjela spolupráci se zahraničními institucemi, byly podepsány tři 

nové smlouvy s partnerskými univerzitami (Chorvatsko, Velká Británie, Slovensko). 

V rámci mobilitních programů vycestovalo 47 studentů, 18 akademických a 8 

neakademických pracovníků. Studijní pobyt na FSpS absolvovalo 52 zahraničních studentů a 



přicestovalo 15 zaměstnanců zahraničních univerzit, kteří absolvovali výukový pobyt nebo 

školení. 

 Naše fakulta pokračovala ve spolupráci s Beijing Sport University, na jejímž základě 

studovalo v akademickém roce 2018 - 2019 osmnáct studentů z této univerzity studijní program 

založený na specializaci rozhodčí kolektivních her. Studenti byli rozhodčí fotbalu, kterým bylo 

svěřeno celkem 645 delegací v soutěžích Řídící komise pro Čechy (mládežnická utkání), 

krajských fotbalových svazů (Jihomoravský KFS a Pardubický KFS) a okresních fotbalových 

svazů Brno-venkov, Brno-město, Blansko, Břeclav, Pardubice a Ústí nad Orlicí. 

Byly vypsány 3 letní školy, ale pro nízký zájem se nepodařilo zrealizovat ani jednu z nich. 

 

 

4.  Spolupráce s praxí, školami, absolventy, aktivity pro veřejnost 

 

Během roku 2019 FSpS pořádala nebo se podílela na organizaci mnoha akcí 

celospolečenského přesahu. Akce, které byly uskutečněny v rámci univerzitních projektů, které 

reagují na společenské výzvy byly: Zimní hry speciálních olympiád, workshop Moderní 

gymnastika osob s mentálním postižením, Studenti FSpS podporují sportovce s handicapem, 

Onko víkend v Telči pro onkologické pacienty, Kurz sebeobrany pro osoby slabozraké a 

nevidomé. V rámci kulturní role univerzity FSpS participovala na Vysílání ČRo z FSpS, MjUNI, 

Noc vědců, Výstava v Technickém muzeu – Počátky sportu v Brně, účast na veletrhu SPORT 

LIFE. 

Fakulta zahájila přípravy na získání prestižního ocenění HR Excellence in Research 

Award. Od tohoto projektu si fakulta slibuje např. zvýšení prestiže a atraktivity instituce pro 

výzkumné pracovníky, zvýšení kvality péče o lidské zdroje, vytvoření podmínek pro přitažlivější 

kariéru v oblasti výzkumu a vývoje apod. 

Na fakultě byly uspořádány akce pro zaměstnance a absolventy: Grilování děkanů (akce 

pro studenty), Grilování s děkanem (akce pro zaměstnance), GET OUT, Vánoční večírek pro 

zaměstnance a Advent na FSpS (akce pro děti zaměstnanců). 

V roce 2019 byl uspořádán druhý ročník 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.  

 


