Zápis
z jednání výboru ČASEM, konané dne 18. 11. 2015 na FSpS MU v Brně
Přítomni: Nová, Novotný, Pavlík, Rektořík, Strachová (jako host)
Omluveni: Hobza, Kotáb, Čáslavová, Šíma, Racek
Program:
1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
2. Konference 2016
3. Různé
Ad. 1. Kontrola úkolů
Požadované CV a nejdůležitější publikace nedodali Ing. Pavlíkovi všichni členové
výboru. Protože je soubor neúplný, nebylo možno s tím dále pracovat.
Spuštění a doplňování webu ČASEM. Webové stránky jsou hotové a zaplacené, pouze
nefungují, jak by bylo nutné, aby to zaujalo další potenciální zájemce o členství, včetně
vyvěšené přihlášky. Pavlík to vysvětlil tím, že je značně pracovně zaneprázdněn a nestíhá
zabezpečovat údržbu webu. Navrhl získat nějakého studenta oboru, který by se o web
staral. Rektořík uvedl, že díky těmto problémům se na webu neobjevila informace o
konferenci, kterou ve dnech 18. – 20. 11. 2015 pořádá FSpS v Brně. Do sekce
management sportu se přihlásilo málo participantů, nikdo ze zahraničí. Novotný uvedl, že
jednou z příčin může být vysoký účastnický poplatek, který dělá problém případným
zájemcům z jiných českých univerzit, neboť nemají granty. V současnosti ti, kteří mají
nějaké peníze z grantů, velmi zvažují, kam se přihlásí a zda bude jejich příspěvek
publikován v ohodnocené podobě, důležité pro publikační činnost. K nízké účasti na
výborové schůzi Rektořík připomenul, že pozvánka na výborovou schůzi byla rozeslána
s malým časovým předstihem a příští výborovou schůzi je možno svolat do Prahy nebo do
Olomouce.
Úkoly:
 Zajistit z řad studentů nebo doktorandů správce webu ČASEM.
Odpovídá: Novotný
termín: ihned


Doplnit co nejdříve osobní CV a zaslat jej na Ing. Pavlíka, který je předá novému
správci webu ČASEM
Odpovídají: Čáslavová, Šíma, Kotáb, Racek, Hobza
termín: ihned



Vyvěsit přihlášku ČASEM na web
Odpovídá: Pavlík a nový správce




termín: do 30. 11. 2015

Rozeslání motivačního dopisu potenciálním členům ČASEM s informací o
existenci webu ČASEM a možností přihlásit se za člena.
Odpovídá: nový správce – asistent webu.

Ad. 2. Konference 2016
Informoval Novotný, avizovaná schůzka na RUNCZECH s. r. o. se neuskutečnila,
z důvodů zpoždění vlaků a MUDr. Homoláč, který je neformální spolupracovník C.
Capabla v organizaci, byl časově limitován a na pozdější hodinu již nemohl čekat a
následně odlétal do zahraničí a vrátit se měl až počátkem listopadu. Na setkání s ním je
nutno si ujasnit téma, rozdělení úkolů a termín. ČASEM může jen spolupracovat, zajistit
participaci studentů oborů a učitelů a dalších pracovníků VŠ, případně členů ČASEM.
Předběžný námět tématu konference k managementu velké sportovní akce se dr.
Homoláčovi zamlouval. Při jednání nutno zdůraznit otázku patronace Některé z našich
univerzit.
Odborný seminář pro studenty oboru sportovní management, informoval Novotný, že je
zájem doktorandů a studentů se na nějakém odborném fóru prezentovat. Mělo by to být
pro doktorandy oboru management v ČR, ale asi i na Slovensku. V Maďarsku se taková
akce koná ve městě Szombathely na tamní univerzitě.
Úkoly:
Sjednat novou schůzku na RUNCZECH – PIM v Praze a domluvit si další postup. Za
ČASEM se zúčastní Novotný, v případě pozitivního vývoje by se měl zapojit doc. Hobza,
pokud bychom konferenci uskutečnili v Olomouci, kde se také koná jeden z maratonů
organizovaných RUNCZECHem.
Odpovídá: Novotný
termín: ihned
Promyslet možnost zorganizování odborného semináře a náměty zaslat výboru
Odpovídá: všichni členové výboru
termín: ihned
Ad. 3. Různé


Stav peněz na účtu ČASEM. Informovala Nová, po zaplacení tvorby webu a poplatků za
vedení účtu, je stav 0. Řešení získat další členy a případné sponzory, což bude možné, až
budou plně fungovat webové stránky spolku. Novotný si předplatí členský příspěvek na
příští rok, aby bylo na zaplacení poplatků.
Závěr: Termín k zaplacení Členských příspěvků byl stanoven každoročně na 31. 1.



Doc. Rektořík oznámil abdikaci člena výboru k 31. 12. 2015. Nahradí jej Ing. Pavlík (jak
bylo domluveno při zahájení prací na registraci ČASEM v roce 2014).



Příští zasedání výboru by se mělo uskutečnit v lednu, nejpozději začátkem února, v Praze
nebo Olomouci. Proto žádám členy výboru o návrhy termínů a místa. Navrhuji období
leden: 18. -20. 1. nebo únor: 1. – 12. 2.

Zapsal: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. - předseda ČASEM
Brno 23. 11. 2015
Obdrží: všichni členové výboru a RK ČASEM, ved. KSVM

