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Zápis ze zasedání Akademického senátu FSpS 

konaného dne 1. října 2018 v 8,30 hod. v místnosti A33/227 

 

 

Přítomni: 

 Mgr. Milena Strachová, Ph.D. 

 Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D. 

 PaedDr. Petr Starec, Ph.D. 

 Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D. 

 Mgr. Dominik Bokůvka 

 Mgr. Tereza Králová 

 

Omluveni: 

 PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D. 

 Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. 

 Mgr. Jindřich Pavlík 

 

Hosté: 

 Děkan Doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.  

 Proděkan pro studium doc. PaedDr.  Jan Ondráček, Ph.D. 

 Vedoucí studijního oddělení Ing. Andrea Málková 

 

Přítomno 6 senátorek a senátorů. 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1. Návrh kritérií přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 

2. Různé 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ  

 

Předsedkyně senátu přivítala přítomné hosty a senátory a dala hlasovat o programu 

zasedání.  

Program byl jednohlasně odsouhlasen. 
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1. Návrh kritérií přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 

Předsedkyně senátu se dotázala přítomných senátorů na připomínky k předloženému 

dokumentu. Senátor Starec požádal děkana o podrobnější výklad k bonifikacím uchazečů.  

Děkan informoval, že oproti předloženému návrhu došlo na základě jednání s 

prorektorem Bulantem ke změně. Fakultě byla udělena výjimka a bonifikace se nebude 

vázat ke všem specializacím v programu TVS, ale pouze k specializaci Trenérství a 

specializaci Rozhodčí kolektivních her. To, na jaké sporty a dosažené výkonnostní úrovně 

se bude bonifikace 20 bodů vztahovat, je ještě předmětem jednání garanta TVS proděkana 

Nykodýma a proděkana pro studium Ondráčka. V Návrhu kritérií přijímacího řízení 2019 

bude text, týkající se účasti v soutěžích upraven do všeobecné roviny.  

 

Senátoři se po krátké diskuzi shodli na výši bonifikace 20 bodů vzhledem k tomu, že se 

jedná o první přijímací řízení v této podobě. Po analýze řízení, které proběhne na jaře 

2019, může dojít k úpravám.  

 

Senátor Starec – Je stanovena hranice percentilů pro uchazeče? 

Ing. Málková -  V kritériích pro rok 2019/2020 není stanovena. 

 

Předsedkyně senátu ukončila diskuzi. Senátoři požadují zapracovat tyto připomínky do 

původního znění bodu 13.  

Bonifikace 

- uchazeči, kteří doloží do 31.3.2018 potvrzení sportovního svazu  - bude 

dopracováno (prod.Nykodým, prod. Ondráček) 

- se bude vázat ke specializacím/aprobacím v programu TVS Trenérství a 

Rozhodčí kolektivních her  

- 20 bodů zůstává  

 

  

 

Průběh hlasování a přijaté usnesení: 

  

Akademický senát Fakulty sportovních studií souhlasí s předloženým Návrhem kritérií 

přijímacího řízení pro rok 2019 po zapracování připomínek k bodu 13. Bonifikace 

 

 Pro: 6   proti:  0   zdržel se:  0  

 

 

Na jednání se dostavila senátorka Maleňáková a senátor Pavlík. 

 

Přítomno 8 senátorek a senátorů. 

 



MU-IS/124205/2018/766230/FSpS-1                    

 

   

2. Různé 

2.1. Senátorka Králová informovala AS FSpS MU o její aktivitě v AS MU, kde ji 

předsedkyně SKAS AS MU pověřila vytvořením Masarykova sportovního výboru, který 

bude sdružovat sportovní aktivity spadající pod Masarykovu univerzitu. Po diskuzi bylo 

doporučeno T. Králové, aby navázala spolupráci s vedením CUS, který by tyto aktivity 

mohl sdružovat. 

  

 

Zapsala: Kateřina Novotná   Schválila: Mgr. Milena Strachová, Ph.D. 


