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1. Rok 2021 na fakultě  

  

Za rok 2021 vykázala fakulta úspěchy prakticky ve všech oblastech svého působení. 

V oblasti personální politiky považujeme za významný úspěch a současně závazek získání 

ocenění HR Award (https://www.fsps.muni.cz/veda-a-vyzkum/hrs4r-hr-award). Pedagogické 

aktivity, poznamenané pokračující koronavirovou pandemií, přinesly nové výzvy v podobě 

online a hybridních forem výuky. Zvýšení kompetencí akademických pracovníků v této oblasti 

lze považovat za pozitivní impuls pro revize stávající podoby kurikula uskutečňovaných 

studijních programů.  

V oblasti vědy a výzkumu se podařilo úspěšně finalizovat dva projekty TAČR a získat pro 

následné období projekty GAČR a KOSP (financováno Ministerstvem obrany ČR). 

Významným posunem je progresivní nárůst článků publikovaných v 1. a 2. kvartilu na WoS. 

Stěžejní hybnou silou se v oblasti výzkumných aktivit stávají domácí i zahraniční pracovníci 

Inkubátoru kinantropologického výzkumu. Společenskou roli fakulta naplňovala 

prostřednictvím spektra popularizačních a PR aktivit. Příkladem může být pravidelná 

prezentace výzkumných aktivit fakulty pod značkou MUNI Trendy 

https://www.fsps.muni.cz/veda-a-vyzkum). V oblasti ekonomické se podařilo navzdory 

nepříznivé covidové situaci dosáhnout kladného hospodářského výsledku, na jehož dosažení 

má vzrůstající podíl slibně se rozvíjející doplňková činnost laboratoří.  

V roce 2021 fakulta pokračovala v projektové přípravě dobudování chybějící sportovní 

infrastruktury (MUNI Sport areál v UKB) i v realizaci rekonstrukce stávající sportovní 

infrastruktury (areál Veslařská). 

 

2. Výuka a vzdělávání, internacionalizace 

V roce 2021 studovalo na Fakultě sportovních studií MU 938 studentů ve 3 bakalářských a 

432 studentů ve 4 navazujících magisterských studijních programech. V doktorském 

studijním programu studovalo 67 studentů.  Studium úspěšně ukončilo 381 absolventů (+3 

PhD absolventů). Vlivem pandemie došlo k posunu termínu přijímací zkoušky a úpravě 

rozsahu zkoušek. V plném rozsahu byla realizovaná teoretická část přijímacích zkoušek 

(oborové testy) a v omezeném rozsahu část praktická. K přijímacím zkouškám se dostavilo 

81 % přihlášených studentů. Talentovaní studenti, reprezentanti ČR v olympijských sportech, 

mohli požádat o prominutí přijímací zkoušky; 53 studentů splnilo stanovená kritéria. Ve 

struktuře studijních programů nedošlo k žádným změnám. Vzrostl počet předmětů s prvky 

online výuky. Aktivně byly využívány např. Odpovědníky ve studijních materiálech (197 

předmětů), Interaktivní osnovy byly použity ve 112 předmětech a vzájemná hodnocení 

v Záznamníku učitele ve 24 předmětech.  

Mobility byly v roce 2021 rovněž ovlivněny pandemií. V rámci mobilitních programů 

vycestovalo 31 studentů a 5 akademických pracovníků. Studijní pobyt na FSpS absolvovalo 

51 zahraničních studentů. Využili jsme také možnost online mobilit, kdy na naší fakultě 

absolvovali 4 zaměstnanci zahraničních univerzit výukový pobyt nebo školení, 7 

akademických pracovníků vycestovalo za stejným účelem do zahraničí. Online mobility se 

zúčastnily 2 studentky (Austrálie a Finsko). Ve spolupráci se zahraničními univerzitami byly 

realizovány dva nové COIL předměty, absolvovalo je celkem 15 studentů z FSpS. 



Centrum celoživotního vzdělávání rozšířilo svou nabídku o nové e-kurzy pro zájemce z řad 

veřejnosti (První pomoc, Sportovní výživa, Powerjóga pro začátečníky, Pilates pro 

začátečníky, Základy trupové stabilizace a opory končetin jako základ kvality pohybových 

stereotypů, Parkour – základní pohybové prvky a jejich využití). Během celého roku bylo 

realizováno několik bloků školení trenérů moderní gymnastiky II. a III. třídy.  

V ambulancích tělovýchovného lékařství a fyzioterapie proběhlo celkově více než 1300 

vyšetření. 

 

3. Věda a doktorské studium 

 

V oblasti vědy a výzkumu považujeme za vynikající výsledek udělení ceny MUNI Innovation 

Award dr. Miriam Kalichové a dr. Petru Hedbávnému za vývoj zařízení užívaného ve 

sportovní gymnastice.  

Akademičtí pracovníci fakulty publikovali 61 článků v časopisech a 7 článků ve sbornících.  

V uplynulém roce naše fakulta realizovala několik výzkumných projektů s aplikačním 

potenciálem podpořených z TAČR ČR a Agentury pro zdravotnický výzkum. Koordinovali 

jsme mezinárodní projekt podpořený z programu Erasmus+ Strategická partnerství a na 

dalším se podíleli partnersky. Pokračovala spolupráce na realizaci celouniverzitních projektů 

OP VVV (Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+, 

Postdoc2@MUNI). V rámci realizace projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických 

oblastí pro podporu výzkumu na MU“ fakulta obdržela prestižní ocenění HR Excellence in 

Research (HR Award). V uvedeném období bylo podáno množství projektových návrhů do 

národních i mezinárodních schémat, z nichž některé byly podpořeny k financování (GAČR, 

Ministerstvo obrany, Erasmus+ Strategické partnerství, MŠMT a další) a budou v 

následujících letech realizovány. 

V oblasti doktorského studia došlo ke úpravě v oblasti přijímacího řízení (přidána část 

porozumění odbornému anglickému textu). Vznikl nový stipendijní program na podporu 

zahraničních studijních pobytů studentů doktorského studia, v němž jsou podporovány 

především zahraniční pobyty v min. délce 1 měsíc.  

 

 

4.  Vnitřní kultura a společenské působení   

 

V první polovině roku 2021 bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci se spol. STAREZ a 

spol. Emilova sportovní a Lezecká asociace nezávislých odborníků. Byla rozšířena 

spolupráce s Masarykovým onkologickým ústavem a s Městskou částí Brno – Bohunice.   

V období pandemie jsme zvýšili aktivitu na sociálních sítích: zejm. FB, Instagram, YT a LI. 

Akce a přednášky byly také pořádány online formou, např.  Chladová terapie, Strategický 

management ve sportu, celouniverzitní akce Noc vědců, Virtuální běžecký souboj univerzit 

MU vs. VUT atd.  

Zaměstnanci a studenti se zapojili do dobrovolnických aktivit v rámci MUNI POMÁHÁ a 

podíleli se na pomoci obcím zasaženým tornádem. 

 

 


