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BRNO - Velký výběr sportů, výcvikových kurzů, ale i možnost osvobození od sportu. Mnoho 
seminárních skupin, které jsou však brzy po začátku zápisu přeplněné. Takový je 
celouniverzitní tělocvik studentů Masarykovy univerzity v Brně.  
 

Podle informací z Katedry sportovních aktivit (KSPA) bylo na počátku října zapsáno 
v seminárních skupinách předmětů celouniverzitního tělocviku 6 630 studentů. Mezi nimi 
nejsou ti, kteří se přihlásili na zimní výcvikový kurz či obdrželi výjimku. V srpnu mělo nějaký 
sportovní předmět registrováno bezmála 7 200 studentů. Na všechny se tedy nedostalo, i když 
rozdíl není příliš velký.  
Věra Večeřová z KSPA k organizaci celouniverzitního tělocviku dodává: „Každý semestr je 
vypisováno zhruba pětačtyřicet předmětů, v posledních letech vždy přibyl alespoň jeden nový 
kurz. Ty jsou často zařazovány také na žádost studentů. Dlouhodobě nejoblíbenější je 
horostěna, plavání a golf.“ 
Pro podzimní semestr 2005 nebyla vypsána atletika (problém s pronájmem hřišť), moderní 
gymnastika  (nebyl dostatečný zájem) a potápění (na poslední chvíli odřekl účast externista).  
Novinkou v tomto roce bylo informační cd k tělocviku, které při zápisu dostali letošní prváci. 
KSPA má v rámci celouniverzitního tělocviku na starosti nabídku předmětů, zajištění 
vyučujících a rozvrh jednotlivých předmětů. Technické záležitosti registrace řeší tým 
Informačního systému Masarykovy Univerzity (is.muni.cz). Miroslava Misáková z is.muni 
k tomu poznamenává: „Technicky je možné rozložit nápor při zápisu do tělocviku tak, že by 
například jednotlivé skupiny sportů začínaly v různém termínu. KSPA nicméně již několikátý 
semestr požaduje režim, kdy se najednou zapisují všechny předměty. Kdyby něco začínalo 
dříve, stejně by si všichni pro jistotu snažili zapsat ten první sport a pak by dlouho čekali na 
další vlnu, pokud by neuspěli.“ 
K problémům s připojením na stránky a krátkým výpadkům systému Misáková říká, že 
„zpomalení systému trvá minuty. Během těchto minut je systém sice pomalý, ale k cíli 
dojdete. Reakce stránka není dostupná se objevuje pouze při připojení přes pomalou linku, 
kdy prohlížeč čekání nezvládne a ukončí operaci. Většině studentů se to však nestává.“  
Miroslav Křipač z týmu is.muni ještě upozorňuje na elektronickou Vývěsku, kde lze najít 
tipy, jak se nepříjemnému zpomalení systému při překotném zápisu do seminárních skupin 
vyhnout.     
K tématu více v rubrice publicistika - 17.00 - Bitva o počítač. 
 


