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Zápis ze zasedání Akademického senátu FSpS 

konaného dne 31. března 2020 v 10.00 hod. ve formě distančního zasedání přes 

videokonferenční nástroj Microsoft Teams a E-volby v ISu. 

 

 

Přítomni: 

 Mgr. Milena Strachová, Ph.D. 

 Mgr. Tereza Králová 

 doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.  

 Bc. Martin Zobač 

 Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D. 

 Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák 

 Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. 

 doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. 

 PaedDr. Petr Starec, Ph.D. 

 

Omluveni: 

 

Hosté: 

 proděkan PhDr. Jan Cacek, Ph.D. - pověřený výkonem funkce děkana 

 tajemnice Mgr. Lenka Zemanová, MPA 

 

Další členové akademické obce a veřejnost 

 

Přítomno 9 senátorek a senátorů. 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu 

Kinantropologie. 

2. Aktualizace Plánu realizace dlouhodobého záměru FSpS MU na rok 2020. 

3. Výroční zpráva o hospodaření FSpS MU za rok 2019. 

4. Návrh rozpočtu FSpS MU pro rok 2020. 

5. Změna kritérií přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021. 

6. Jmenování volební komise pro volby kandidáta na děkana FSpS MU. 

7. Projednání aktuální situace způsobené COVID-19. 

8. Různé. 
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PRŮBĚH JEDNÁNÍ  

Předsedkyně senátu přivítala přítomné hosty a senátory na distančním zasedání AS FSpS 

MU. 

Předsedkyně AS FSpS MU pověřila pořízením zápisu ze zasedání Bc. Evu Dolejší a 

upozornila všechny přítomné na skutečnost, že zasedání Akademického senátu bude 

nahráváno. Nikdo nebyl proti. 

Předsedkyně AS FSpS MU dále určila skrutátora senátora Kumstáta, který bude řídit  

E-volby v Informačním systému MU a provede kontrolu hlasování a seznámí senátory, 

hosty i veřejnost s výsledky voleb. 

Veřejnost, která není na zasedání AS FSpS MU automaticky zvána, má k dispozici 

zveřejněný přístup k zasedání a návod, jak požádat o slovo k diskuzi. Vše je zveřejněno 

na webových stránkách FSpS MU a v dokumentovém serveru v IS MU. Předsedkyně 

senátu požádala o jeho dodržení a také o vypnutí mikrofonu, pokud není veřejnost aktivní 

v diskusi.  

Předsedkyně senátu vyzvala senátory AS FSpS MU k hlasování a předala slovo skrutátoru 

Kumstátovi, který uvedl hlasování o programu zasedání. 

Senátor Kumstát uvedl, že v případě všech usnesení je připravena volba v E-volbách v IS 

MU, kde je vždy uveden název hlasování. E-volby jsou spuštěny od 10.00hod. A vždy, 

když všichni senátoři AS FSpS odvolí jednotlivá usnesení, zveřejní senátor Kumstát 

výsledek. 

Program byl jednohlasně odsouhlasen. 

(viz. příloha: Protokol o výsledku voleb – AS FSpS_31. 3._1. Souhlas s programem 31.3.). 

 

Zápis je v tomto i v dalších bodech zjednodušenou a zkrácenou verzí diskuse, nejedná se 

o doslovný přepis.  

 

1. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu 

Kinantropologie. 

 Předsedkyně senátu uvedla, že tento bod předkládá děkan, ale od garanta doktorského 

studijního programu doc. Hurycha má informace, že předkládané podmínky se v zásadě 

neliší od podmínek v předchozím období, pro něž byly schváleny. Akademickému senátu 
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FSpS jsou předkládány z důvodu udělení nové akreditace programu platné ode dne 22. 

10. 2019. Oproti předchozím podmínkám jsou zde pouze tři (spíše drobné) změny, na 

nichž se shodla Oborová rada Kinantropologie dne 17. 2. 2020.  

Předsedkyně senátu udělila slovo proděkanu Cackovi. 

Proděkan Cacek doplnil, že předkladatelem tohoto bodu v písemné formě je bývalý děkan 

doc. Zvonař a tedy pouze interpretuje to, co je v písemné formě uvedeno. Přijímací řízení 

je opravdu ve stejném duchu, jaké bylo již v minulých letech. Doplněno je to primárně o 

možnost doporučujících dopisů od dvou docentů nebo profesorů, kteří studenta hlásícího 

se na Ph. D. studium znají.  Není však bodově ohodnoceno a přihlíží se na to jako na 

vedlejší kritérium. Větší revize jsou naplánovány na příští rok, pod taktovkou doc. 

Zháněla a doc. Hurycha, kteří společně s Oborovou radou pravděpodobně navrhnou 

výrazné korekce, avšak toto se týká studentů, kteří se budou do Ph. D. studia hlásit až v 

příštím roce.  

Proděkan Cacek doplnil, že v dokumentu podmínek pro přijetí ke studiu je napsáno, že 

přijímací řízení proběhne v měsíci červnu. Doporučení Rektorátu MU, které vzešlo z 

analýzy současné situace je, aby přijímací řízení proběhlo na všech fakultách MU až v 

měsíci září. Proděkan uvedl, že po diskuzi s doc. Hurychem by byli rádi, kdyby přijímací 

řízení proběhlo v měsíci červnu. Když to vzhledem k situaci nebude možné, přistoupí k 

rektorátnímu termínu. Rektorát MU ještě doporučoval další termín, a to měsíc leden. To 

znamená, že by přijímací řízení probíhalo 2x ročně, což na FSpS není standardní. 

Domnívá se, že toto je situace, která bude již ke zvážení novému děkanovi, spolu s 

garantem studijního programu. 

Předsedkyně senátu přerušila distanční zasedání na 5 minut z důvodu přenastavení  

E-voleb v Informačním systému MU. 

Předsedkyně senátu znovu zahájila distanční zasedání AS FSpS MU. 

Senátor Novák navrhl, aby hlasování proběhlo v MS Teams po jednotlivých jménech a v 

E-volbách v Isu, kde budou výsledky zřejmé po 14hod. 

Předsedkyně senátu se dotázala senátorů a všech přítomných, zda mají dotazy do diskuze 

k tomuto bodu jednání. 

Předsedkyně senátu přistoupila k hlasování o tom, zda senátoři AS FSpS MU souhlasí se 

schválením podmínek pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu 

Kinantropologie. 
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Průběh hlasování a přijaté usnesení: 

 

2.  Aktualizace Plánu realizace dlouhodobého záměru FSpS MU na rok 2020. 

Předsedkyně senátu sdělila, že tento bod byl navržen bývalým děkanem doc. Zvonařem 

a udělila slovo panu proděkanu Cackovi a paní tajemnici.  

Proděkan Cacek uvedl, že aktualizace plánu realizace dlouhodobého záměru FSpS 

reflektuje dlouhodobý záměr MU, který byl zpracován na roky 2016 – 2020. Stěžejní jsou 

4 oblasti. První je oblast vzdělávání, kde je kladen důraz na zlepšení studijní neúspěšnosti. 

Fakulta chce zřídit novou specializaci Manažer pohybových aktivit seniorů v rámci 

studijního programu Tělesná výchova a sport. Dále je deklarováno prohloubení vztahů s 

čínskou univerzitou v Pekingu, zde děkan nepředpokládá, že v dané situaci je toto 

aktuální. Dále by v oblasti vzdělávání měly začít fungovat studentské Programové rady v 

nově akreditovaných studijních programech. Měly by být reakreditovány některé 

vzdělávací programy nabízené přes CŽV, měly bychom se pokoušet v anglickém jazyce 

vytvářet nové studijní podpory. Vyjma toho, nabízet větší množství anglicky 

realizovaných studijních předmětů ze současné nabídky. 

Oblast strategie a vědy deklaruje, že bychom se měli pokusit zavést nová kritéria etického 

jednání ve vědě, k tomu nám slouží projekt HR Award. Dále fakulta předpokládá zapojení 

do projektu FITPA (MŠMT). Proděkan Cacek považuje za důležité dovést do cíle 

motivační směrnici pro akademické pracovníky. Jako stěžejní bod považuje stabilizovat 

činnost Inkubátoru. Počítá s tím, že bude vybrán poslední člověk na pozici místa v 

biomedicínské oblasti Inkubátoru. 

Oblast vzdělávací agendy a vědy a výzkumu předpokládá pokračování workshopů pro 

Ph. D. studenty v rámci ukončování disertačních prací 2 a 4. Za velmi důležité pak 

považuje plánované semináře realizované na úrovni Rektorátu MU pro školitele Ph. D. 

studentů. 

Akademický senát Fakulty sportovních studií souhlasí se schválením podmínek pro 

přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Kinantropologie. 

 
(viz. příloha: Protokol o výsledku voleb – AS FSpS_31. 3._2. Podmínky přijetí k Ph.D. studiu). 

 

 Pro: 9  proti:  0   zdržel se:  0  
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Poslední oblastí je zlepšení infrastruktury. FSpS ve spolupráci s MU plánovala vestavbu 

tělocvičen na FSpS. Bohužel na to fakulta nedostala finanční prostředky. Hledá se 

varianta, zda by se našly prostředky z jiných zdrojů. Stejně tak FSpS neustále přemýšlí 

nad tím, jak zlepšit infrastrukturu v oblasti realizace praktických sportů. Typicky výuka 

atletiky je realizována napříč celým Brnem a dělá to potíže. Firma AID již vytváří 

architektonický návrh multisportovního zařízení, ve kterém by svůj výukový a tréninkový 

potenciál mohly zúročit sporty, které jsou preferovány Národní sportovní agenturou 

(NSA). NSA bude pravděpodobně na podzim vypisovat projektové výzvy právě 

infrastrukturního typu a FSpS by se velice ráda do této výzvy zapojila.  

Paní tajemnice doplnila, že FSpS směřuje k jakési koncentraci sportovišť do UKB. V 

návaznosti na tento bod v dlouhodobém záměru umístila provedení celkové analýzy 

sportovišť. Ve světle stávajících změn se současnou epidemií, nás čeká hlubší zamyšlení 

nad restrukturalizací sportovišť tak, aby byly prostory využity co nejefektivněji. 

Předsedkyně senátu se dotázala senátorů a všech přítomných, zda mají dotazy do diskuze 

k tomuto bodu jednání. 

 

Předsedkyně senátu přistoupila k hlasování o tom, zda senátoři AS FSpS MU souhlasí s 

aktualizací plánu realizace dlouhodobého záměru FSpS MU na rok 2020. 

 

Průběh hlasování a přijaté usnesení: 

 

3.  Výroční zpráva o hospodaření FSpS MU za rok 2019. 

Předsedkyně senátu uvedla další bod zasedání a předala slovo paní tajemnici. 

Paní tajemnice ukázala všem přítomným hospodářský výsledek za rok 2019. Oproti 

plánovanému hospodářskému výsledku 320.000 Kč, byl skutečný hospodářský výsledek 

4.201.549 Kč. To bylo způsobeno tím, že výnosy se podařilo naplnit na 97% plánu a 

náklady se naplnily pouze na 94,5% plánu. Hlavní část výnosové strany způsobila výuka 

čínských studentů a doplňková činnost.  Paní tajemnice ukázala tabulku srovnání 

Akademický senát Fakulty sportovních studií souhlasí s aktualizací plánu realizace 

dlouhodobého záměru FSpS MU na rok 2020. 

 
(viz. příloha: Protokol o výsledku voleb – AS FSpS_31. 3._3. Plán realizace dlouhodobého záměru). 

 

 Pro: 9  proti:  0   zdržel se:  0  
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výsledků hospodaření v 5. letech, což jsou čísla pozitivní, nicméně dle aktuální zlomové 

situace se předpokládá, že rozpočet pro letošní rok bude velmi náročné udržet vyrovnaný.  

Paní tajemnice uvedla tabulku návrhu na rozdělení hospodářského výsledku fakulty. 

Hospodářský výsledek se daní jakousi vnitřní daní odvodu do fondu odměn RMU – 10%. 

Pro pracoviště FSpS z hospodářského výsledku tedy zbývá 3.781.394 Kč, které se 

rozhodli, se schválením předchozího děkana doc. Zvonaře, převést do FRIM. Jedná se o 

jediný fond, ze kterého je možné financovat tvrdé investiční a infrastrukturní akce a lze 

ho tvořit pouze z hospodářského výsledku. V současné době je ve FRIMu pouze 6,25mil. 

Kč, po přičtení částky z hospodářského výsledku, se dostaneme na 10mil. Kč, což paní 

tajemnice považuje za minimální částku, která by ve FRIM měla být. Do budoucna by 

bylo dobré FRIM posilovat, právě v souvislosti s tím, pokud dojde k potřebě 

kofinancování rozvoje sportovní infrastruktury ve vazbě na dlouhodobé plány FSpS. 

Paní tajemnice ještě dodala komentář k nižším nákladům, které byly způsobeny jednak 

určitou rozpočtovou opatrností, kdy na jednotlivé katedry bylo přiděleno méně finančních 

prostředků na běžné provozní výdaje a také byla odsunuta menší neinvestiční oprava na 

sportovišti Vinařská, týkající se výměny marmolea a skříněk. 

Předsedkyně senátu se dotázala senátorů a všech přítomných, zda mají dotazy do diskuze 

k tomuto bodu jednání. 

Předsedkyně senátu přistoupila k hlasování o tom, zda senátoři AS FSpS MU v souladu 

s § 27 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách schvalují Výroční zprávu o hospodaření 

FSpS MU za rok 2019 v předloženém znění. 

 

Průběh hlasování a přijaté usnesení: 

 

4.  Návrh rozpočtu FSpS MU pro rok 2020. 

Předsedkyně senátu uvedla další bod zasedání a předala slovo paní tajemnici. 

Akademický senát Fakulty sportovních studií v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona 

o vysokých školách schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FSpS MU za rok 2019 v 

předloženém znění. 

 
(viz. příloha: Protokol o výsledku voleb – AS FSpS_31. 3._4. Výroční zpráva o hospodaření). 

 

 Pro: 9  proti:  0   zdržel se:  0  
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Paní tajemnice uvedla, že se jedná o návrh rozpočtu, který byl připraven před vypuknutím 

epidemie koronaviru. Univerzitní harmonogram se skládá z určitých kroků, které musí 

být učiněny předtím, než rozpočet putuje ke schválení AS FSpS. V této chvíli je rozpočet 

plánován v původní verzi, která byla předložena RMU dle harmonogramu dne 10.3.2020. 

Následovalo uzavření sportovišť apod. Určitě bude nutné učinit rozpočtové opatření. Paní 

tajemnice učinila již předběžné rozpočtové opatření, které spočívá v hledání vnitřních 

zdrojů a úspor, na základě prvních informací, které jsou k dispozici, co se týče ztrát a 

škod vzniklých v souvislosti s epidemií. K tomuto rozpočtu, který je zde předložen, bude 

nutné předložit rozpočtové opatření, které zohlední tuto situaci.  

Paní tajemnice okomentovala návrh rozpočtu, který se navyšuje o zhruba 5%. Nenavyšuje 

se rozpočet oproti minulému plánu. Nenavyšuje se účelově nějakými procenty, ale 

kalkuluje se výše nákladů a výnosů s nějakou rezervou. 5% nárůst v neinvesticích je 

způsoben především dvěma projekty OP3V a HR Award. Významnou částku tvoří 

navýšení normativních zdrojů. Příspěvek na vzdělávací činnost byl o 3,2mil. Kč vyšší, 

jednalo se o 4% nárůst, který kopíruje nárůst celé univerzity a v podstatě nesouvisí přímo 

s našimi výkony. Zde lze předpokládat, že pro budoucí roky nemusí k takovému nárůstu 

docházet. Je zde i mimořádné navýšení institucionální podpory, o zhruba 3,5mil. Kč, 

které je způsobeno přidělením účelové podpory rektora MU ve výši 2mil. Kč, které 

dostala každá fakulta v této výši, na podporu strategického rozvoje vědy a výzkumu. Ve 

vedení se rozhodli to využít na financování Inkubátoru, jelikož je to hlavní strategický 

nástroj podpory vědy na FSpS. Není zřejmé, že se tato účelová podpora bude opakovat.  

V nárůstu se projevil i předpoklad nárůstu z doplňkové činnosti, ať už z hospodářské či 

nehospodářské. Je počítáno také s určitým novým příjmem laboratoří a ambulancí, jak 

fyzioterapie, tak tělovýchovného lékařství. Avšak nyní je v ambulanci tělovýchovného 

lékařství na několik měsíců uzavřen provoz, stejně tak výnosy z CŽV a pronájmů 

sportovišť se neprojeví. 

Náklady jsou zobrazeny pomocí predikce proděkanů a jednotlivých vedoucích pracovišť, 

tam paní tajemnice předpokládá, že bude možné udělat určité vnitřní úspory. V 

investičním rozpočtu není plánována žádná vlastní fakultní akce, nachází se zde pouze 

50.000 Kč, které budou k přefakturaci na UKB a 300.000 Kč na eventuální rezervu, pokud 

by došlo k vynucené investiční akci. 



 MU-IS/75280/2020/1152878/FSpS 

 

 

   

Předsedkyně senátu se dotázala, zda rozpočty jednotlivých kateder vzniknou nezávisle na 

rozpočtu FSpS. 

Paní tajemnice uvedla, že postup rozpočtu je každý rok stejný. Nejprve vznikne a 

schvaluje se rozpočet FSpS a na základě toho se poté oddělí část celofakultních nákladů 

a přidělují se rozpočty jednotlivým katedrám. Tento rok se paní tajemnice domnívá, že 

bude o něco později z toho důvodu, že se bude čekat na nové vedení. 

Předsedkyně senátu se dotázala senátorů a všech přítomných, zda mají dotazy do diskuze 

k tomuto bodu jednání. 

 

Než předsedkyně senátu přistoupila k hlasování o usnesení schválení rozpočtu, 

upozornila na fakt, že v současné situaci, jak již uvedla paní tajemnice, je pravděpodobné, 

že se rozpočet v průběhu roku 2020 změní, v závislosti na vývoji současného stavu. A 

proto AS FSpS navrhuje další usnesení, které s tímto bodem souvisí, a to, že AS FSpS 

MU ukládá děkanovi FSpS MU, aby v případě významných změn v rozpočtu nebo jeho 

čerpání, které lze v souvislosti s aktuální situací očekávat, tyto změny předložil AS FSpS 

MU k projednání a schválení. 

Nejprve však předsedkyně senátu přistoupila k hlasování o tom, zda senátoři AS FSpS 

MU v souladu s § 27 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých schvalují Návrh rozpočtu FSpS 

MU pro rok 2020 v předloženém znění. 

Průběh hlasování a přijaté usnesení: 

 

Předsedkyně senátu přistoupila k hlasování o tom, zda senátoři AS FSpS MU souhlasí s 

usnesením, které ukládá děkanovi FSpS MU, aby v případě významných změn v rozpočtu 

nebo jeho čerpání, které lze v souvislosti s aktuální situací očekávat, tyto změny předložil 

AS FSpS MU k projednání a schválení. 

 

 

Akademický senát Fakulty sportovních studií v souladu s § 27 odst. 1 písm. c) zákona 

o vysokých schvaluje Návrh rozpočtu FSpS MU pro rok 2020 v předloženém znění. 

 
(viz. příloha: Protokol o výsledku voleb – AS FSpS_31. 3._5. Návrh rozpočtu). 

 

 Pro: 9  proti:  0   zdržel se:  0  
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Průběh hlasování a přijaté usnesení: 

 

5.  Změna kritérií přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021. 

Předsedkyně senátu uvedla bod zasedání a předala slovo proděkanu Cackovi. 

Proděkan Cacek poděkoval AS FSpS za usnesení č. 6., které ukládá děkanovi povinnost 

předložit změny v rozpočtu AS FSpS k projednání a schválení.  

Proděkan Cacek považuje přijímací řízení za stěžejní nástroj pro zajištění perspektivy 

studijních oborů FSpS. Je zřejmé, že vlivem nouzového režimu, bude nutné učinit několik 

kompromisů. Všechny změny, které jsou popsány v dokumentu změn kritérií, jsou 

legislativními změnami na úrovni Poslanecké sněmovny státu, která by měla doplnit 

zákon o vysokých školách tak, aby změny, o které FSpS žádá, byly vůbec realizovatelné. 

Ze zákona mají vysoké školy čtyř měsíční lhůtu, ve které musí dopředu informovat 

uchazeče, jak bude jejich přijímací řízení probíhat. Již nyní je zřejmé, že nejsme schopni 

tuto lhůtu dodržet. Příslib poslanců je takový, že umožní v kratším časovém horizontu 

informovat uchazeče o změně.  

První změna se týká zrušení praktické přijímací zkoušky, druhá zásadní změna souvisí s 

nerealizací přijímací zkoušky ve studijních programech, ve kterých bude nižší poptávka 

nad počtem nabízených míst v daném studijním programu nebo oboru. Netýká se to oborů 

Osobní a Kondiční trenér a Fyzioterapie, kde je přihlášeno vždy více uchazečů, než je 

počet nabízených míst. Zde je předpoklad klasických přijímacích oborových testů.  

Důležitá změna se týká nejen obsahové náplně, ale i termínů. Termíny byly posunuty na 

pozdější dobu, avšak ani u nich nevíme, zda budou realizovány s ohledem na aktuální 

situaci. Z kolegia rektora MU vzešlo, že na určité studijní programy a obory se hlásí 

vysoké procento slovenských studentů. V okamžiku, kdy jsou uzavřeny hranice, není 

reálné, aby slovenští uchazeči přijeli na MU vykonat přijímací zkoušku.  Na FSpS se to 

v průměru týká zhruba 10% uchazečů. MU zvažuje, že vyšle pendlery v době konání 

Akademický senát Fakulty sportovních studií souhlasí s usnesením, které ukládá 

děkanovi FSpS MU, aby v případě významných změn v rozpočtu nebo jeho čerpání, 

které lze v souvislosti s aktuální situací očekávat, tyto změny předložil AS FSpS MU 

k projednání a schválení. 

 
(viz. příloha: Protokol o výsledku voleb – AS FSpS_31. 3._6. Návrh rozpočtu). 

 

 Pro: 9  proti:  0   zdržel se:  0  
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přijímacích zkoušek na Slovensko, kde by v pronajatých prostorách uchazeči přijímací 

zkoušky skládali. Praktická zkouška by v tomto případě realizována nebyla. Pokud by 

slovenští uchazeči byli přijati, problém by nastal v okamžiku začátku semestru, kdy by se 

v případě zavření hranic nemohli zúčastnit prezenční výuky. MU by v tomto případě 

přistoupila na tzv. smíšený systém výuky, s tím že čeští studenti by absolvovali prezenční 

výuku a slovenští studenti distanční formu výuky. To, zda to na Slovensku proběhne 

takto, je závislé na ochotě pendlerů, rozhodnutí MU a Ministerstva vnitra. 

Předsedkyně senátu se dotázala senátorů a všech přítomných, zda mají dotazy do diskuze 

k tomuto bodu jednání. 

 

Předsedkyně senátu přistoupila k hlasování o tom, zda senátoři AS FSpS MU v souladu 

s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách schvalují změnu kritérií přijímacího 

řízení pro akademický rok 2020/2021, jak je uvedeno v návrhu, pokud to nebude 

v rozporu se zákonem o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých 

školách v roce 2020, který je nyní v podobě návrhu, nebo jiným obecně závazným 

předpisem. 

 

Průběh hlasování a přijaté usnesení: 

 

Předsedkyně senátu přistoupila k hlasování o tom, zda senátoři AS FSpS MU souhlasí s 

usnesením, které ukládá vedení FSpS MU, aby upravilo termíny, místa, jakož i organizaci 

a průběh přijímacích zkoušek podle aktuální situace a v souladu s obecně závaznými 

předpisy, předpisy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími vnitřními 

předpisy a akty Masarykovy univerzity. 

 

 

Akademický senát Fakulty sportovních studií v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona 

o vysokých školách schvaluje změnu kritérií přijímacího řízení pro akademický rok 

2020/2021, jak je uvedeno v návrhu, pokud to nebude v rozporu se zákonem o 

zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020, 

který je nyní v podobě návrhu, nebo jiným obecně závazným předpisem. 

 
(viz. příloha: Protokol o výsledku voleb – AS FSpS_31. 3._7. Změna přijímacího řízení). 

 

 Pro: 9  proti:  0   zdržel se:  0  
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Průběh hlasování a přijaté usnesení: 

 

6.  Jmenování volební komise pro volby kandidáta na děkana FSpS MU. 

Předsedkyně senátu uvedla, že vzhledem ke stávající situaci na FSpS, kdy na návrh AS 

FSpS MU rektor Masarykovy univerzity prof. Martin Bareš odvolal děkana Martina 

Zvonaře a zároveň pověřil prozatímním řízením Fakulty sportovních studií MU PhDr. 

Jana Cacka, Ph.D, předkládá AS FSpS MU návrh s ustanovením volební komise. Toto 

hlasování proběhne formou tajné volby pomocí E-voleb v IS. 

Senátor Kumstát informoval senátory a přítomné, že tajné volby jsou připraveny v E-

volbách v IS se zněním, které odpovídá usnesení, o kterém se bude hlasovat a požádal 

všechny senátory o hlasování. 

 

Předsedkyně senátu pověřila senátora Kumstáta funkcí skrutátora a přistoupila k 

tajnému hlasování o tom, zda senátoři AS FSpS MU souhlasí s usnesením, kdy AS FSpS 

MU ustanovuje volební komisi pro nadcházející volby kandidáta na děkana FSpS MU ve 

složení: 

  1. Mgr. Adam Blažej (člen) 

    2. Mgr. et Mgr. Tereza Hammerová (člen) 

   3. Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D. (člen) 

     4. Mgr. et Mgr.  Jan Novák (předseda) 

 5. Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. (člen) 

 

AS FSpS MU volební komisi ukládá, aby bez zbytečného odkladu stanovila 

harmonogram a průběh voleb kandidáta na děkana v souladu s usneseními AS FSpS MU, 

vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a obecně závaznými předpisy. 

Akademický senát Fakulty sportovních studií souhlasí s usnesením, které ukládá 

vedení FSpS MU, aby upravilo termíny, místa, jakož i organizaci a průběh přijímacích 

zkoušek podle aktuální situace a v souladu s obecně závaznými předpisy, předpisy 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími vnitřními předpisy a akty 

Masarykovy univerzity. 

 
(viz. příloha: Protokol o výsledku voleb – AS FSpS_31. 3._8. Změna přijímacího řízení). 

 

 Pro: 9  proti:  0   zdržel se:  0  
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AS FSpS MU volební komisi ukládá, aby k organizaci a průběhu voleb, bude-li to 

potřebné, využila příslušných technických možností, zejména videokonferencí apod., v 

souladu s výkladem příslušných orgánů Masarykovy univerzity tak, aby volby mohly 

proběhnout i za aktuální komplikované situace způsobené pandemií COVID-19. 

 

Průběh tajného hlasování a přijaté usnesení: 

 

Skrutátor Kumstát zkontroloval a seznámil senátory a všechny přítomné s výsledky 

tajných voleb pomocí E-voleb v IS, a to, že 9 senátorů souhlasí s usnesením, nikdo se 

nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

Předsedkyně poděkovala za sdělení výsledků tajných voleb. 

 

Předsedkyně senátu přistoupila k hlasování o tom, zda senátoři AS FSpS MU souhlasí s 

usnesením, které ukládá volební komisi, aby stanovila harmonogram přípravy a průběhu 

voleb usneseními, která budou zveřejněna dle obecných zvyklostí na dokumentovém 

serveru FSpS MU a webu FSpS MU, tak, aby: 

 termín pro podávání návrhů na kandidáta byl stanoven nejpozději na 14. 4. 2020, 

Akademický senát Fakulty sportovních studií souhlasí s usnesením, kdy AS FSpS MU 

ustanovuje volební komisi pro nadcházející volby kandidáta na děkana FSpS MU ve 

složení: 

    1. Mgr. Adam Blažej (člen) 

    2. Mgr. et Mgr. Tereza Hammerová (člen) 

    3. Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D. (člen) 

    4. Mgr. et Mgr.  Jan Novák (předseda) 

    5. Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. (člen) 

 

AS FSpS MU volební komisi ukládá, aby bez zbytečného odkladu stanovila 

harmonogram a průběh voleb kandidáta na děkana v souladu s usneseními AS FSpS 

MU, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a obecně závaznými předpisy. 

 

AS FSpS MU volební komisi ukládá, aby k organizaci a průběhu voleb, bude-li to 

potřebné, využila příslušných technických možností, zejména videokonferencí apod., v 

souladu s výkladem příslušných orgánů Masarykovy univerzity tak, aby volby mohly 

proběhnout i za aktuální komplikované situace způsobené pandemií COVID-19. 

 
(viz. příloha: Protokol o výsledku voleb – AS FSpS_31. 3._9. OPRAVENO_Jmenování volební komise 

pro volby kandidáta na děkana FSpS). 

 

 Pro: 9  proti:  0   zdržel se:  0  

 



 MU-IS/75280/2020/1152878/FSpS 

 

 

   

 návrhy byly zveřejněny do 17. 4. 2020, a to dle obecných zvyklostí na 

dokumentovém serveru FSpS MU a webu FSpS MU, 

 veřejné shromáždění kandidátů bylo stanoveno na termín v rozmezí 20.-22. 4. 

2020, 

 první kolo volby bylo stanoveno na termín v rozmezí 29. 4.-4. 5. 2020 a případné 

druhé kolo volby proběhlo ve stejný den. 

 

Průběh hlasování a přijaté usnesení: 

 

7.  Projednání aktuální situace způsobené COVID-19. 

Předsedkyně senátu uvedla, že v této komplikované době způsobené pandemií COVID-

19, kdy je nejen v České republice vyhlášen nouzový stav, považuje AS FSpS za důležité 

se k současné situaci vyjádřit a přistoupit k následujícím usnesení.  

Předsedkyně senátu přistoupila k hlasování o tom, zda senátoři AS FSpS MU podporují 

děkana PhDr. Jana Cacka, Ph.D. v potřebných opatřeních pro zmírnění negativních 

dopadů pandemie COVID-19. 

 

Průběh hlasování a přijaté usnesení: 

Akademický senát Fakulty sportovních studií souhlasí s usnesením, které ukládá 

volební komisi, aby stanovila harmonogram přípravy a průběhu voleb usneseními, 

která budou zveřejněna dle obecných zvyklostí na dokumentovém serveru FSpS MU a 

webu FSpS MU, tak, aby: 

•   termín pro podávání návrhů na kandidáta byl stanoven nejpozději na 14. 4. 2020, 

• návrhy byly zveřejněny do 17. 4. 2020, a to dle obecných zvyklostí na dokumentovém 

serveru FSpS MU a webu FSpS MU, 

•   veřejné shromáždění kandidátů bylo stanoveno na termín v rozmezí 20.-22. 4. 2020, 

•   první kolo volby bylo stanoveno na termín v rozmezí 29. 4.-4. 5. 2020 a případné 

druhé kolo volby proběhlo ve stejný den. 

 
(viz. příloha: Protokol o výsledku voleb – AS FSpS_31. 3._10. Jmenování volební komise pro volby 

kandidáta na děkana FSpS). 

 

 Pro: 9  proti:  0   zdržel se:  0  

 

Akademický senát Fakulty sportovních studií podporuje děkana PhDr. Jana Cacka, 

Ph.D. v potřebných opatřeních pro zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-

19. 

 
(viz. příloha: Protokol o výsledku voleb – AS FSpS_31. 3._11. Aktuální situace způsobené COVID-19). 
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Předsedkyně senátu přistoupila k hlasování o tom, zda senátoři AS FSpS MU souhlasí s 

usnesením, které se týká poděkování všem studentům a zaměstnancům FSpS MU, kteří 

se zapojili do dobrovolnické činnosti, její koordinace nebo do dalších činností pro 

zmírnění dopadů pandemie COVID-19. 

 

Průběh hlasování a přijaté usnesení: 

 

Senátor Novák se vyjádřil ohledně všech usnesení týkající se projednání aktuální situace 

způsobené COVID-19, která nemají být myšlena jako zavázání nebo zastupování vedení 

fakulty. Má to být chápáno jako podpora akademické obci a vedení fakulty a jakási výzva 

studentům a zaměstnancům, aby v této nelehké době konali a chovali se zodpovědně. 

Předsedkyně senátu přistoupila k hlasování o tom, zda senátoři AS FSpS MU souhlasí s 

usnesením, které vyzývá studenty k součinnosti s vedením a zaměstnanci FSpS MU při 

řešení aktuální situace týkající se pandemie COVID-19, zejména k plnění náhradních 

studijních povinností a respektování příslušných předpisů a dalších vnitřních aktů. 

Průběh hlasování a přijaté usnesení: 

 

 

 Pro: 9  proti:  0   zdržel se:  0  

 

Akademický senát Fakulty sportovních studií souhlasí s usnesením, které se týká 

poděkování všem studentům a zaměstnancům FSpS MU, kteří se zapojili do 

dobrovolnické činnosti, její koordinace nebo do dalších činností pro zmírnění dopadů 

pandemie COVID-19. 

 
(viz. příloha: Protokol o výsledku voleb – AS FSpS_31. 3._12. Aktuální situace způsobené COVID-19). 

 

 Pro: 9  proti:  0   zdržel se:  0  

 

Akademický senát Fakulty sportovních studií souhlasí s usnesením, které vyzývá 

studenty k součinnosti s vedením a zaměstnanci FSpS MU při řešení aktuální situace 

týkající se pandemie COVID-19, zejména k plnění náhradních studijních povinností 

a respektování příslušných předpisů a dalších vnitřních aktů. 

 
(viz. příloha: Protokol o výsledku voleb – AS FSpS_31. 3._13. Aktuální situace způsobené COVID-19). 

 

 Pro: 9  proti:  0   zdržel se:  0  

 



 MU-IS/75280/2020/1152878/FSpS 

 

 

   

Předsedkyně senátu přistoupila k hlasování o tom, zda senátoři AS FSpS MU souhlasí s 

usnesením, které vyzývá vyučující a ostatní příslušné zaměstnance FSpS MU k přijetí 

takových opatření, která zajistí v období pandemie COVID-19 kvalitní distanční výuku 

studentům v souladu s možnostmi daného předmětu. 

 

Průběh hlasování a přijaté usnesení: 

 

8.  Různé. 

Předsedkyně senátu uvedla, že vzhledem ke končícímu mandátu senátorů AS FSpS k datu 

5. června 2020, je zapotřebí jmenovat volební komisi pro volby do AS FSpS MU na 

volební období 2020 ̶ 2023. Proto z postu předsedkyně AS FSpS dle čl. 4. odst. 2 

Volebního řádu AS FSpS MU navrhuji volební komisi, která si po jejím jmenování mezi 

sebou zvolí předsedu komise v následujícím usnesení. 

 

Předsedkyně senátu pověřila senátora Kumstáta funkcí skrutátora a přistoupila k 

tajnému hlasování o tom, zda senátoři AS FSpS MU souhlasí s usnesením, kdy AS FSpS 

MU bere na vědomí jmenování volební komise pro volby do AS FSpS MU na volební 

období 2020 ̶ 2023 předsedkyní AS FSpS MU dle čl. 4. odst. 2 Volebního řádu AS FSpS 

MU ve složení: 

    • Mgr. Alena Skotáková, Ph.D (člen), 

    • Mgr. Dominik Bokůvka (člen), 

    • Mgr. Jan Jurečka (člen). 

Akademický senát Fakulty sportovních studií souhlasí s usnesením, které vyzývá  

vyučující a ostatní příslušné zaměstnance FSpS MU k přijetí takových opatření, která 

zajistí v období pandemie COVID-19 kvalitní distanční výuku studentům v souladu s 

možnostmi daného předmětu. 

 
(viz. příloha: Protokol o výsledku voleb – AS FSpS_31. 3._14. Aktuální situace způsobené COVID-19). 

 

 Pro: 9  proti:  0   zdržel se:  0  

 




