STUDIUM NA CESA
PRŮVODCE PRVÁKA
Co u nás budete studovat
Centrum sportovních aktivit (CESA) nabízí vzdělání ve tříletém profesně
zaměřeném bakalářském studijním programu SPORTOVNÍ TECHNOLOGIE (BSP ST),
jehož je garantem. V tomto mezioboru se prolínají kinantrolpologie (52% výuky) a
elektrotechnika (48% výuky). Studijní program http://www.cesa.vutbr.cz/studiumbc:





je primárně určen mezioborově založeným studentkám a studentům s všeobecným
gymnazijním či jiným středoškolským vzděláním a s orientací na využití
nejmodernějších technologií ve sportovním prostředí nebo pro zvýšení kvality života
nebo jejich tvoru a produkci;
je zaměřen na vzdělávání specialistů s technickým a přírodovědným přehledem pro
oblast sportovních technologií;
má ve svém studijním plánu 5 056 hodin výuky, z toho 480 hodin tvoří praxe.

Adresa ústavu
Centrum sportovních aktivit
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno
web: www.cesa.vutbr.cz
Zde sídlí:
ředitelství CESA
studijní oddělení CESA
ekonomicko-personální oddělení CESA
Vedení ústavu:
Ředitel Centra sportovních aktivit (CESA)
RNDr. Hana Lepková
lepkova@cesa.vutbr.cz
Vedoucí ekonomického oddělení CESA (EO CESA)
Ing. Jitka Zouharová
zouharova@cesa.vutbr.cz
Vedoucí technicko provozního odboru (TPO CESA)
Marián Kovács
kovacs@cesa.vutbr.cz

54114 2270
54114 2282
54114 3484

Důležité kontakty
Studijní oddělení
Studijní oddělení potřebujete k vyřízení všech papírových záležitostí. Dostanete zde potvrzení
o studiu, žádosti, vydávají se zde průkazy studenta, rádi zde zodpoví případné dotazy, či
pomohou řešit problémy ze studiem.
Ing. Eliška Žáková
vedoucí studijního oddělení

Technická 2896/2
tel.: 541 142 273, 739 329 847
zakova@cesa.vutbr.cz
studijni@cesa.vutbr.cz

Úřední doba studijního oddělení
Pondělí 8.30 – 12:00
Středa
12:00 – 14:30

V jiném termínu po předchozí domluvě.
V období prázdnin (1.7. – 31.8.)

V jiném termínu po předchozí domluvě
Garant BSP ST
doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

Kolejní 2,
tel.:541 149 584
korvas@cesa.vutbr.cz

Koordinátor pro BSP ST na FEKT
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
Technická 12,
tel.: 541 146 635
kolarova@feec.vutbr.cz

Jak probíhá akademický rok
Akademický = školní rok a začíná vždy v září. Dělí se na dva semestry - letní a zimní, každý
semestr má 13 týdnů pravidelné výuky, kdy se chodí do školy. Na semestr navazuje vždy 5
týdnů zkouškového období, 2 týdny vánočních prázdnin, po letním semestru jsou dlouhé letní
prázdniny.
Největší rozdíl oproti střední škole je, že při studiu na vysoké škole nikdo nikoho k ničemu
nenutí. Základem všeho je respektování legislativního rámce studia na VUT (směrnice,
rozhodnutí, pokyny). Student se musí o sebe postarat sám, má vše ve svých rukách. Včas
komunikuje se studijním oddělením, vyučujícími, garanty předmětů nebo garantem studijního
program.
Studium se skládá z účasti na přednášky, do laboratoří a na cvičení a z plnění zápočtů a
zkoušek. To se každý semestr opakuje. Skladba předmětů v každém akademickém roce je
určena studijním plánem, který tvoří povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Každý
předmět má přidělené kredity a na konec bakalářského studia jich musí být dohromady 180.
Sportovní technologie umožňují zvolit si “svoje” volitelné předměty pro profilaci formou 15
volitelných kreditů za dobu studia.
Cvičení a laboratoře jsou povinné a musí se na ně docházet podle rozvrhu. Veškeré absence
si po domluvě s vyučujícím omlouvá student. Cvičení a laboratoře je možné nahrazovat jen po
domluvě s vyučujícím (v průběhu semestru nebo v náhradním termínu na konci semestru).
Přednášky i když nejsou povinné, tak je dobré na ně chodit, protože jsou na nich
prezentovány aktuální informace, které nemusí být uvedeny ve skriptech nebo doporučené
literatuře. Určitě je dobré jít na první přednášku, kdy se dozvíte obecné podmínky k
úspěšnému absolvování předmětu.
Zápočty se udělují ve 13. týdnu (zápočtový týden) na základě podmínek, které cvičící oznámí
na první hodině výuky. Bez zápočtu nelze jít ke zkoušce z daného předmětu. Když neuděláte
zápočet, musíte opakovat celý předmět včetně cvičení. Každý předmět lze opakovat pouze

jednou. Pokud nebyl udělen zápočet nebo klasifikovaný zápočet, můžete požádat o
přezkoumání (podle Studijního a zkušebního řádu).
Zkoušky se konají ve zkouškovém období po splnění zápočtů. Někdy vyučující vypíše i
předtermín v zápočtovém týdnu. Na splnění zkoušek máš pět týdnů. Zkouška může být ústní,
písemná nebo může být kombinací těchto dvou. Zkoušku většinou zadává vyučující, který Tě
měl na přednášky, proto je dobré na ně chodit. Vyučující si studenty, kteří chodí na
přednášky, pamatují, což může být výhodou.
Když se zkouška nepovede, lze využít opravné termíny (v IS VUT označen jako 2. nebo 3.
termín) zkoušky.
 Dostatečný počet termínů a místa konání zkoušek musí být zveřejněny nejméně tři
týdny před začátkem zkouškového období. Pokud tomu tak není, neváhejte se ozvat
vyučujícímu nebo garantovi SP.
 Při opakovaném neúspěchu u zkoušky jste předmět neukončil (a) a nezískáváte za něj
příslušné kredity. Jedná-li se o povinný předmět, musíte si jej zapsat znovu v
následujícím akademickém roce. Pokud ani tentokrát povinný předmět neukončíte, je
Vám ukončeno studium.
 Můžete se přihlásit na opravný termín i v případě, že jste v předchozím termínu
zkoušky předmět úspěšně absolvovali. Účastí na opravném termínu se anuluje
výsledek termínu předchozího.
 Student, který se od zkoušky odhlásil, je posuzován, jako kdyby nebyl ke zkoušce
přihlášen.
 Klasifikace musí být zapsána do elektronické dokumentace nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne konání zkoušky u předmětů zařazených do studijního plánu
1. ročníku bakalářského studia nebo do 3 pracovních dnů ode dne konání zkoušky u
ostatních předmětů, nejpozději však 1 den před dalším termínem zkoušky. Pokud tomu
tak není, ozvěte se vyučujícímu nebo garantovi SP.
 Máte právo se ze zkoušky odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem.
 Můžete se z vážných, zejména zdravotních důvodů omluvit ze zkoušky i dodatečně,
nejpozději však do pátého dne od termínu pro konání zkoušky (předložení
relevantního dokladu od lékaře).
 Při opakovaném zápisu předmětu může garant předmětu uznat úspěšně absolvovanou
formu výuky (např. laboratorní cvičení, jestliže jsi za něj získal (a) v předcházejícím
roce zápočet – jen do C).
Klasifikační Bodové
stupeň
hodnocení
100–90
A
89–80
B
79–70
C
69-60
D
59–50
E
49–0
F

Číselná
klasifikace
1
1,5
2
2,5
3
4

Pozn.
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Uspokojivě
Dostatečně
Nevyhovující

Disciplinární přestupek
Pokud jste u zkoušky porušil závažným způsobem její řádný průběh, jste klasifikován
stupněm F. Hrubé porušení pravidel může být považováno za disciplinární přestupek. Za
disciplinární přestupek lze uložit některou z následujících sankcí:
 napomenutí,
 podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,
 vyloučení ze studia. Vyloučit ze studia lze pouze v případě úmyslného spáchání
disciplinárního přestupku.

Práva a povinnosti studentů
Studium na CESA se řídí vnitřními předpisy školy a vnitřními předpisy CESA. Jsou jimi
zejména Vysokoškolský zákon, Studijní a zkušební řád VUT, Disciplinární řád VUT,
Stipendijní řád VUT, aj.. Jejich neznalost se nevyplácí a proto si je nastudujte co nejdříve na
https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty.
Pro rychlou orientaci zde přinášíme výtah toho nejdůležitějšího:
Student má právo např.:
 výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli,
 používat zařízení a informační technologie potřebné pro studium ve studijním
programu v souladu s pravidly určenými vysokou školou,
 volit a být volen do akademického senátu,
 na stipendium z prostředků vysoké školy, splní-li podmínky pro jeho přiznání
stanovené ve stipendijním řádu,
Podmínkou pro postup do letního semestru prvního ročníku je získání alespoň 15 kreditů za
zimní semestr. Podmínkou pro zápis do dalšího roku studia na CESA je získání nejméně 40
kreditů v akademickém roce. U studentů, kterým byl uznán předmět z předešlého studia, se
tyto kredity nezapočítávají. V případě, že student nesplní požadovaný počet kreditů pro
postup do dalšího semestru nebo ročníku, ale má splněné všechny předměty požadované
studijním plánem, si může po domluvě s vyučujícím dát k ředitelce CESA žádost o výjimku.

Výuka jazyků
V návaznosti na Směrnici rektora VUT je na CESA zavedena koncepce výuky cizích jazyků
obsahující povinný anglický jazyk. Cílem výuky je naučit se komunikovat v anglickém jazyce
a orientovat se v jednodušších i složitějších odborných textech v závislosti na studované
úrovni.
Studenti, kteří nastoupí do 1. ročníku prezenčního studia tedy povinně studují anglický jazyk
podle své vstupní úrovně. Ta se ověřuje absolvováním elektronického rozřazovacího testu,
který je k vyplnění v informačním systému po přihlášení.

Stipendia
Důležitým modulem informačního systému je Stipendia a poplatky. Tam si zaregistrujete
bankovní účet a můžete žádat o stipendia.
Pokud nejste z Brna, nezapomeňte si zažádat o ubytovací stipendium, které činní zpravidla
kolem 500 Kč na měsíc a chodí na účet koncem semestru.
Můžete také dostat stipendium za dobré maturitní vysvědčení nebo za dobrý průměr
známek při studiu.
Další možností jsou mimořádná stipendia např. za významné tvůrčí/odborné práce nebo za
sportovní reprezentaci.

Dokumentace k předmětu
 Na úvodní přednášce každého předmětu je vyučující povinen seznámit studenty s
pravidly hodnocení předmětu (tj. způsoby průběžné kontroly studia, podmínkami pro
udělování zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu, formou a podmínkami pro vykonání
zkoušky a pravidly výsledné klasifikace předmětu). Tato pravidla nesmí být v průběhu
semestru měněna a vyučující je musí dodržovat.
 Dokumentace předmětu musí být zveřejněna na začátku semestru, ve kterém je
předmět vyučován.
 Dokumentace obsahuje např. způsoby výuky (zejména přednáška, cvičení apod.),
pravidla hodnocení a ukončení předmětu (způsoby průběžné kontroly studia,
podmínky pro udělování zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu, formu a podmínky
pro vykonání zkoušek a způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu).
 Dokumentace předmětu je zveřejněna prostřednictvím informačního systému VUT
(dále IS VUT), nesmí být měněna v průběhu semestru a student je povinen se s ní
seznámit.

KDE SE ZVEŘEJŇUJÍ STUDIJNÍ MATERIÁLY
 karta předmětu v IS VUT (někdy označovaný Apollo) – skripta,
 eLearning (neboli Moodle) – vše ostatní.

KDE SE ZVEŘEJŇUJÍ INFORMACE KE STUDIU:





karta předmětu v IS VUT,
eLearning (neboli Moodle),
aktuality z předmětu,
stránky vyučujících.

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ STUDIJNÍCH PROBLÉMŮ V DANÉM PŘEDMĚTU (NA KTERÉ OSOBY SE POSTUPNĚ OBRACET):





vyučující v předmětu,
garant předmětu,
studijní oddělení CESA,
ředitelka CESA.

Kde bude probíhat výuka
Výuku v BSP ST zajišťuje CESA ve spolupráci s vybranými ústavy Fakulty elektrotechniky a
komunikačních technologií (FEKT). Výuka bude probíhat v učebnách, laboratořích i na
sportovištích v Kampusu Pod Palackého vrchem na ulici Technická:
Předměty kinantropologické
FIT CENTRUM MACHINA (FCM) – víceúčelový sál, učebna U60, Kolejní 2, 612 00 Brno
SPORTOVNÍ AREÁL POD PALACKÉHO VRCHEM (SA PPV) – Šatnový objekt,
Sportovní hala, tělocvična F1, Atletický stadion, Technická 3013/14, 612 00 Brno
ŘEDITELSTVÍ CESA – laboratoře v budově F2, Technická 2896/2, 616 69 Brno
Předměty elektrotechnické
FAKULTA ELEKTROKOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ – učebny a laboratoře v
areálu T10, T12, Technická 10 a Technická 12, 612 00 Brno

Knihovna
Knihovna CESA je součástí knihovny Fakulty podnikatelské, Kolejní 4, 612 00 Brno. Zde se
nachází take prodejna skript (použitá skripta můžeš sehnat i od starších spolužáků). Knihovna
FEKT je na Technické 10.

Provozní doba:
Otevírací doba prodejny Otevírací doba – zkouškové období
Po 8:00 – 16:30
Po
8:00 – 15:00
Út 8:00 – 15:30
Út
8:00 – 15:00
St 8:00 – 16:30
St
8:00 – 15:00
Čt 8:00 – 15:30
Čt
8:00 – 15:00
Pá 8:00 – 13:30
Pá
8:00 – 13:00
Vyhledat knihy můžeš na webu www.vutbr.cz/knihovny, kde můžeš nalézt také rozsáhlé
elektronické informační zdroje (datábáze), digitální knihovnu VUT nebo například různá
školení, která knihovna poskytuje.

Vychytávky, co jinde nemají
V průběhu studia je možnost brigádnické práce ve sportovních areálech VUT při
zajišťování jejich provozu (úklid, údržba) nebo tělovýchovných služeb (technická podpora
sportovních akcí) nebo při vedení cvičebních lekcí (podmínkou je platná licence, diplom).
Na CESA je možnost licence získat, stačí jen využít nabídky kurzů celoživotního
vzdělávání http://www.cesa.vutbr.cz/studium/celozivotni-vzdelavani

