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Zápis ze zasedání Akademického senátu FSpS 

konaného dne 3. prosince 2018 v 13,30 hod. v místnosti A33/227 

 

 

Přítomni: 

 Mgr. Milena Strachová, Ph.D. 

 PaedDr. Petr Starec, Ph.D. 

 Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D. 

 PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D. 

 Mgr. Dominik Bokůvka 

 Mgr. Tereza Králová 

 Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák 

 

Omluveni: 

 Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. 

 Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D. 

 

Hosté: 

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

 Předsedkyně volební komise Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. 

 

Přítomno 7 senátorek a senátorů. 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

1. Doktorské studium a jeho podoba 

2. Doplňující volby místopředsedy Akademického senátu 

3. Volba předsedy Studentské komory 

4. Prezentace Akademického senátu na venek 

5. Návrh na změnu člena Vědecké rady 

6. 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. Doktorské studium a jeho podoba 

Senátorka Králová předložila za Studentskou komoru dokument, který byl prezentován 

senátorem Foletti na řádném zasedání AS MU již 1.10.2018, který byl přijat s usnesením, 

kde vyzývá jednotlivé Akademické senáty, aby na svých fakultách  zahájili debatu o 

podobě doktorského studia. Byl přijat vznik Doktorandské komise, kde aktuálním 

zastoupením FSpS je Mgr. Jiří Střípek. Student se posledních čtyřech zasedání 

nezúčastnil, a proto předsedkyně Studentské komory zvažuje jeho odvolání. 

Doktorandská komise považuje vysokou neúspěšnost doktorandských studií na MU jako 

alarmující a požaduje, aby Akademický senát v rámci doporučení Velkého senátu na 

základě projednávaného dokumentu vyžádal od příslušných orgánů statistickou úspěšnost 

za FSpS.  

FSpS vychází v ohledu komunikace a informovanosti doktoranda z dokumentu 

Doktorandské komise úspěšně. Doktorandská komise navrhla, aby se na za začátku 

každého studia a semestru konal orientační den, shrnující průběh celého semestru. 

Rovněž Doktorandská komise doporučuje doplnění systému přehledu doktorských oborů 

na MU o seznamy dostupných školitelů těchto oborů. Doc. Zvonař doporučil doplnit 

informace, jak motivovat školitele. 

 

Na jednání se dostavila senátorka Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D. 

Přítomno 8 senátorek a senátorů. 

 

Napříč univerzitou jsou součástí výuky doktorandů předměty, které v sobě zahrnují 

„pomoc při výuce“. Samostatně vedená výuka doktorandem bez úvazku na pozici 

akademického pracovníka je v obecné rovině vyloučena zákonem o vysokých školách.  

Doktorandská komise apeluje, aby fakulty výuku metodologie vhodným způsobem 

podporovaly, např. formou zvýšené hodinové dotace. Proděkan pro vědu a výzkum 

doporučil, aby studenti více využívali Centrum biostatistických analýz. Děkan vyzval 

Doktorandskou komisi o přesné požadavky z hlediska metodologie. 

V rámci doktorského studia je již povinná zahraniční „mobilita“ na FSpS. Není stanovena 

minimální délka. 

Tzv. dětské skupiny pro doktorské studenty, kteří se věnují vědě, již fungují na PdF, FF 

a FSS. Děkan navrhl proděkana pro vnější vztahy Vespalce, aby vznesl požadavek na 

CEITEC, jaké jsou možnosti pro vznik tzv. dětské skupiny. 

2. Doplňující volby do Studentské komory 

Předsedkyně senátu seznámila přítomné senátory s výsledky voleb. Novým členem 

Studentské komory se stal Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák. 

Předsedkyně senátu informovala ohledně technické chyby, která souvisela s průběhem a 

vyhlášením výsledku doplňujících voleb do Studentské komory AS. Byla projednána 
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s předsedkyní volební komise. V průběhu voleb a proti jejich výsledkům nebyla podána 

písemná stížnost. 

3.  Volba předsedy Studentské komory 

Předsedkyně senátu přistoupila k tajným volbám místopředsedy Akademického senátu 

FSpS. 

Průběh hlasování: 

  

Akademický senát Fakulty sportovních studií rozhodl o volbě místopředsedy 

Akademického senátu FSpS: 

Mgr. Dominik Bokůvka – 0 hlasů, 

Mgr. Tereza Králová – 2 hlasy, 

Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák – 1 hlas. 

 

Místopředsedkyní Akademického senátu FSpS se stala Mgr. Tereza Králová. 

 

4. Prezentace Akademického senátu na venek 

Předsedkyně senátu uvedla, že bude aktualizována úřední deska po dohodě s p. Fialou. 

 

Jednání opustila předsedkyně volební komise. 

Přítomno 8 senátorek a senátorů. 

5. Návrh na změnu člena Vědecké rady 

Děkan seznámil přítomné senátory s žádostí o změnu člena Vědecké rady FSpS MU. 

Vzhledem k ukončení pracovního poměru prof. Novotného na vlastní žádost, děkan 

navrhuje prof. Novotného odvolat z Vědecké rady FSpS (jelikož již není domácím 

členem) a zároveň navrhuje doplnit Vědeckou radu o nového domácího člena  

prof. RNDr. Vojtěcha Mornsteina, CSc., LF MU.  

 

Předsedkyně senátu přistoupila k hlasování o návrhu změny člena Vědecké rady. 

Průběh hlasování a přijaté usnesení: 

  

Akademický senát Fakulty sportovních studií souhlasí s odvoláním prof. Novotného 

z Vědecké rady FSpS od 1.1.2019. 

 

 Pro: 8   proti:  0   zdržel se:  0  
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Průběh hlasování a přijaté usnesení: 

  

Akademický senát Fakulty sportovních studií souhlasí se zvolením nového člena 

Vědecké rady FSpS prof. RNDr. Vojtěcha Mornsteina, CSc od 1.1.2019. 

 

 Pro: 8   proti:  0   zdržel se:  0  

 

 

6. Různé 

Předsedkyně senátu představila podobu a barevné kombinace log Akademického senátu 

FSpS. Předsedkyně senátu požádá o upřesnění, zda je možné používat veškerá zaslaná 

loga. 

Senátor Novák přijal funkci v Doktorandské komisi za FSpS a vznesl dotaz ohledně 

pracovní vytíženosti v souvislosti s touto funkcí. 

 

 

Zapsala: Bc. Eva Matulová  Viděla a schválila: Mgr. Milena Strachová, Ph.D. 


