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Zápis ze zasedání Akademického senátu FSpS 

konaného dne 29. dubna 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: 

 rektor MU prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

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

 člen volební komise Mgr. Adam Blažej 

 členka volební komise Mgr. et Mgr. Tereza Hammerová  

 členka volební komise Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D. 

 členka volební komise Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.  

 

Další členové akademické obce a veřejnost 

 

Přítomno 9 senátorek a senátorů. 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1. Volba kandidáta na děkana FSpS MU na období 2020–2024. 

2. Různé. 
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PRŮBĚH JEDNÁNÍ  

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

MU. 

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. Požádala také o dodržení limitu na jeden dotaz, který je jedna minuta. 

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

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

hosty i veřejnost s výsledky voleb. 

Předsedkyně senátu vyzvala senátory AS FSpS MU k hlasování o programu zasedání v E-

volbách v ISu a požádala senátora Nováka o kontrolu. 

Senátor Novák ukončil hlasování v E-volbách v ISu a seznámil všechny přítomné 

s protokolem o výsledku voleb. Senátor Novák uvedl, že 8 senátorů souhlasilo 

s programem zasedání a 1 senátor se nezúčastnil hlasování.  

 (viz. příloha: Protokol o výsledku voleb – AS FSpS MU 29.4.2020 – 1. hlasování – Program zasedání). 

Předsedkyně senátu doplnila, že je přítomno 9 senátorů a AS FSpS je usnášeníschopný. 

 

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. 

 

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

o doslovný přepis.  

 

1. Volba kandidáta na děkana FSpS MU na období 2020–2024. 

Předsedkyně senátu udělila slovo kandidátovi na děkana PhDr. Janu Cackovi, Ph.D.  

Dr. Cacek poděkoval za slovo a možnost pohovořit před samotnou volbou děkana FSpS 

MU.  Podstatné vize a plány byly již prezentovány v programovém prohlášení a také při 

představení kandidáta na děkana. Přesto zopakoval své moto: vize, práce a pokora.  
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V případě zvolení, by byl rád nejen pracujícím pokorným vizionářem, ale také děkanem, 

který je lidský, spravedlivý a naslouchající. Přeje fakultě, ať volba dopadne co nejlépe. 

Předsedkyně senátu vyzvala senátory a veřejnost, aby se v případě dotazů přihlásili o 

slovo. Senátorka Králová a místopředsedkyně Hlavoňová potvrdily, že neobdržely žádný 

e-mail či hovor ohledně dotazu. 

Předsedkyně senátu předala slovo předsedovi volební komise Novákovi, aby uvedl volbu 

kandidáta na děkana na období 2020-2024. 

Předseda volební komise uvedl, že volba kandidáta na děkana proběhne formou tajného 

hlasování v E-volbách v ISu. Předseda volební komise přečetl usnesení: 

Akademický senát Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity navrhuje rektorovi 

Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martinu Barešovi, Ph.D., aby do funkce děkana 

Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity pro funkční období 2020-2024 

jmenoval PhDr. Jana Cacka, Ph.D.  

Po zahájení voleb se předseda volební komise Novák jednotlivě dotázal senátorů, zda do 

E-voleb mají přístup a mohou v ní hlasovat. Poté, co obdržel kladné odpovědi všech 

senátorů, stanovil 2 minuty na možnost hlasování v E-volbách. Přibližně 20 sekund před 

koncem limitu Novák upozornil senátory na blížící se konec časového limitu pro 

hlasování. Poté se znovu dotázal senátorů, zda hlasování proběhlo dle představ. Po 

hlasování se předseda volební komise Novák s volební komisí odpojili, aby zkontrolovali 

průběh a výsledek hlasování.  

 

Senátorka Králová veřejně vyjádřila poděkování bývalému děkanovi FSpS doc. 

Zvonařovi za veškeré aktivity a působení na FSpS MU. 

 

Po připojení předsedy volební komise Nováka s volební komisí sdělil všem přítomným 

usnesení č. 4/2020 ze dne 29. dubna 2020 o průběhu a výsledku voleb kandidáta na 

děkana FSpS MU. 

Ve stručnosti v něm volební komise shrnuje celý průběh voleb. Jediným kandidátem byl 

PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Ke zvolení potřeboval kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech 

senátorů – tedy alespoň 5. 
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Průběh tajného hlasování a přijaté usnesení: 

 

Předseda volební komise vyhlásil, že kandidátem na děkana byl Akademickým 

senátem Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity na období 2020-2024 

zvolen PhDr. Jan Cacek, Ph.D. 

 

Průběh voleb i volební kampaň byly v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky, jakož i vnitřními předpisy Masarykovy univerzity. 

 

Předsedkyně senátu poděkovala za informace a uvedla, že návrh výše uvedeného usnesení 

obdrží rektor MU a předala slovo Dr. Cackovi. 

Dr. Cacek poděkoval za důvěru, která je v něj kladena. Pokusí se ji naplnit, aby z toho 

profitovala jak FSpS, tak MU. 

Rektor MU prof. Bareš pogratuloval zvolenému kandidátovi na děkana Dr. Cackovi a 

poděkoval AS FSpS, který se v nelehké době takto rozhodl. Na místě je i poděkování, 

které zaznělo z úst senátorky Králové, bývalému děkanovi doc. Zvonaři. Rektor MU prof. 

Bareš uvedl, že bez prodlení bude jmenovat Dr. Cacka na funkci děkana, a to od 1. května 

2020. Rektor MU poděkoval i předsedovi AS MU Dr. Menšíkovi za online technicko-

legislativní podporu. 

Předsedkyně senátu poděkovala rektorovi MU, Dr. Cackovi a Dr. Menšíkovi. 

 

 

Akademický senát Fakulty sportovních studií souhlasí s usnesením, kde Akademický 

senát Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity navrhuje rektorovi 

Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martinu Barešovi, Ph.D., aby do funkce děkana 

Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity pro funkční období 2020-2024 

jmenoval PhDr. Jana Cacka, Ph.D.  

 
(viz. příloha: Protokol o výsledku voleb – AS FSpS MU 29. 4. 2020 - 2. hlasování - Volba kandidáta na 

děkana FSpS MUpro období 2020-2024) 

 

 Pro: 9  proti:  0   zdržel se:  0  

 





Protokol o výsledku voleb

Název voleb: AS FSpS MU 29. 4. 2020 - 1. hlasování - Program zasedání
29. 4. 2020 – 29. 4. 2020 10:09
Popis: AS FSpS MU schvaluje program svého zasedání dne 29. 4. 2020.

Volby vyhlásil: Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák, učo 376035
Důležitost volby: Běžná.
Upřesnění zpracování výsledků: Zveřejňuje se jak kdo hlasoval. Výsledek volby se zveřejňuje všem.
Kdo smí hlasovat/volit/vybírat:

• skupina osob: 1451 Akademický senát FSpS

Výsledky hlasování

A. PRO návrh – 8 hlasů

B. PROTI návrhu – 0 hlasů

C. zdržuji se – 0 hlasů

.
.8..A.

.0..B.

.0..C.

.0 .8

Počet osob, které hlasovaly 8 osob

Vygeneroval: Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák 1/2 is.muni.cz, 29. dubna 2020, 12:51



Jméno hlasujícího A B C zdržel se

1 Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D., učo 7480 X
2 Mgr. Tereza Králová, učo 364567 X
3 doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D., učo 99639 X
4 Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák, učo 376035 X
5 doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., učo 97780 X
6 Mgr. Milena Strachová, Ph.D., učo 98123 X
7 doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., učo 116498 X
8 Bc. Martin Zobač, učo 445027 X

Vygeneroval: Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák 2/2 is.muni.cz, 29. dubna 2020, 12:51



Protokol o výsledku voleb

Název voleb: AS FSpS MU 29. 4. 2020 - 2. hlasování - Volba kandidáta na děkana FSpS MU
pro období 2020-2024
29. 4. 2020 – 29. 4. 2020 10:26
Popis: Usnesení: Akademický senát Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity navrhuje rektorovi Masa-
rykovy univerzity prof. MUDr. Martinu Barešovi, Ph.D., aby do funkce děkana Fakulty sportovních studií Masa-
rykovy univerzity pro funkční období 2020-2024 jmenoval PhDr. Jana Cacka, Ph.D.

Volby vyhlásil: Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák, učo 376035
Důležitost volby: Běžná.
Upřesnění zpracování výsledků: Volba je tajná. Výsledek volby se zveřejňuje všem.
Kdo smí hlasovat/volit/vybírat:

• skupina osob: 1451 Akademický senát FSpS

Výsledky hlasování

A. PRO návrh – 9 hlasů

B. PROTI návrhu – 0 hlasů

C. zdržuji se – 0 hlasů

.
.9..A.

.0..B.

.0..C.

.0 .9

Předpočítaný možný počet hlasujících 9 osob (čas předpočítání: 29. 4. 2020 09:16)

Počet osob, které hlasovaly 9 osob

Počet osob, které nehlasovaly 0 osob

Aktuální procento účasti 100 %

Vygeneroval: Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák 1/1 is.muni.cz, 29. dubna 2020, 12:52


