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Zápis ze zasedání Akademického senátu FSpS 

konaného dne 24. září 2018 v 13,30 hod. v místnosti A33/227 

 

 

Přítomni: 

 Mgr. Milena Strachová, Ph.D. 

 Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D. 

 PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D. 

 PaedDr. Petr Starec, Ph.D. 

 Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D. 

 Mgr. Dominik Bokůvka 

 Mgr. Tereza Králová 

 Mgr. Jindřich Pavlík 

 

Omluveni: 

 Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. 

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

 

Hosté: 

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

 Vedoucí studijního oddělení Ing. Andrea Málková 

 

Přítomno 8 senátorek a senátorů. 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

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

2. Návrh na jmenování člena Disciplinární komise FSpS 

3. Různé 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ  

 

Předsedkyně senátu přivítala přítomné hosty a senátory, omluvila nepřítomnost děkana 

FSpS, který se t.č. účastní zasedání Vědecké rady v Olomouci. 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 předala slovo proděkanovi doc. Ondráčkovi, který návrh kritérií   

uvedl a předal slovo vedoucí studijního oddělení Ing. Málkové. Senátorům byly blíže 

vysvětleny změny v kritériích přijímacího řízení, ke kterým dojde v souvislosti s novými 

akreditacemi a v souladu s požadavkem RMU na sjednocení přijímacích zkoušek 

do bakalářského studia.  

 

Následovala diskuse, ve které se senátoři zajímali zejména o bonifikaci uchazečů –                                          

- bod 13. Senátoři Starec, Střeštíková upozornili na nejasnosti v prokazování účasti             

v extraligových soutěžích z minulosti. Další diskuse mezi senátory byla o výši bonifikace 

20 bodů za prokazování této účasti. Senátoři si vyžádali bližší vysvětlení děkana                 

doc. Zvonaře, který se vzhledem k pracovním povinnostem nemohl zasedání účastnit.  

Předsedkyně senátu diskusi ukončila a navrhla projednat kritéria na dalším veřejném 

zasedání AS FSpS. 

Senátoři se dohodli na termínu dalšího zasedání, které se uskuteční v pondělí               

1. října 2018 od 8,00 hod.  

 

  

2. Návrh na jmenování člena disciplinární komise 

 

Předsedkyně senátu předala slovo vedoucí studijního oddělení, která představila návrh 

děkana na doplnění členů disciplinární komise.  

Vzhledem ke skončení funkčního období člena studentské části Hynka Mezery a Dany 

Pospíšilové navrhuje děkan tyto nové členy studentské části disciplinární komise: 

 Denisu Borbélyovou (učo 456872) – studentka bakalářského studia oboru 

Speciální edukace bezpečnostních složek 

 Filipa Skýpalu (učo 456965) – student bakalářského studia oboru Speciální 

edukace bezpečnostních složek 

 Mgr. Tomáše Hlinského (učo 409389) – student doktorského studia oboru 

Kinantropologie 

Současně děkan žádá o prodloužení mandátu doc. Ondráčka a doc. Jůvy o další 2leté 

období. 

 

Předsedkyně senátu zahájila hlasování  
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Průběh hlasování a přijaté usnesení: 

  

Akademický senát Fakulty sportovních studií souhlasí s předloženým návrhem 

děkana na jmenování členů disciplinární komise FSpS a s prodloužením mandátu 

doc. PaedDr. Jana Ondráčka, Ph.D. a doc. PhDr. Miroslava Jůvy, CSc. o další 2leté 

období.  

 

 Pro: 8   proti:  0   zdržel se:  0  

 

 

 

3. Různé 

3.1. Akademický senát FSpS navrhuje do ubytovací komise FSpS Kateřinu 

Hrdinovou (učo 469609) – studentku bakalářského studia oboru ASAK. 

3.2. Senátorka Králová zjistí kompetence v případě návrhů členů do komisí MU 

3.3. Předsedkyně senátu přednese na kolegiu děkana požadavek studentů na možnost 

umístění mikrovlnné trouby v prostorách fakulty. 

3.4. Senátorka Králová informovala o dění v AS MU. Studenti založili Doktorskou 

komisi, v níž má FSpS zastoupení doktorandem Mgr. Jiřím Střípkem.  

 

 

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


