Zápis č. 2 z jednání kolegia garantů studijních programů Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci

Zápis z jednání kolegia garantů studijních programů
Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci
č. 2 / 2022 – 7. 4. 2022
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., Mgr. Jan Bělka, Ph.D., RNDr. Svatopluk Horák, prof. RNDr. Miroslav
Janura, Dr., Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D., Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., prof.
PaedDr. Michal Lehnert, Dr., prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D., Dr., prof. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA, PhDr.
David Smékal, Ph.D., Mgr. Michal Šafář, Ph.D., doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D., doc. Mgr. Kateřina
Neumannová, Ph.D., doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.
Omluven: prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
Hosté: Mgr. Lukáš Jakubec, Ph.D., PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu č. 1/2022
Přijímací řízení 2022/2023
Podmínky přijímacího řízení 2023/2024
SZZ letní termíny, informace studenti, komise
SZZ podzim termíny, příprava,
Různé
Ad 1)
Kontrola zápisu č. 1/2022
• Manuál psaní ZP na FTK, Workshop – Dr. Chmelík – úkol trvá.
U manuálu probíhají závěrečné úpravy. Kompendium – Chmelík nebo Frömel – obě varianty jsou
správně, ale vždy postupovat podle pravidel jednoho z nich, nekombinovat.
• SZZ mimořádné v lednu – splněno.
• Kurzy LS – Dr. Bělka – trvá; zavěšeno na MS Teams, termíny jsou dané.
• ISP na FTK UP – splněno.
• SZZ – mimořádné termíny – splněno, studenti se řídí nastavenými podmínkami.
• SZZ – okruhy NMgr. z TV – splněno (Botek, Svozil, Janura, Pelclová).
• Prostupnost studijních programů Bc. neučitelské a NMgr. učitelství TV. Jednání Svozil, Bělka,
Pelclová, Formánková – splněno – modul v příloze zápisu č.1/2022 odsouhlasen na schůzce 27. 1.
2022 – splněno Diskutována prostupnost v dalších programech. Konkrétní návrh nevzešel od
žádného garanta studijního programu.
• Standardy TV – jednání proběhlo. Navýšení kreditové dotace „prakticko – metodické části“ o 10
kreditů. Pokračuje jednání s dalšími zástupci FTVS a FSpS na výjezdním zasedání 3. 5. 2022.
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Ad 2)
Přijímací řízení 2022/2023
• Harmonogram přijímacího řízení (Talentová zkouška, motivační pohovory, rezervační systém) –
připraven. Zavěšen ve sdílených souborech. Dr. Formánková informovala o harmonogramu – je
podobný jako v předchozích letech. Letos uchazeči nejsou rozděleni podle studijních programů,
ale máme rezervační systém.
• Talentová zkouška – není náhradní termín. V případě prokazatelného zranění, onemocnění apod.
mohou uchazeči podat žádost o změnu podmínek talentové zkoušky. V případě kladného
posouzení dostane tento uchazeč minimální bodové hodnocení z talentové zkoušky nutné pro
splnění TZ (př. 16 bodů ze 40 možných). Součástí žádosti je i čestné prohlášení o tom, že uchazeč
je plavcem (nepřerušené plavání na 200 m bez zjevné známky únavy). Uchazeči bez zjevného
důvodu, musí nastoupit do každé části talentové zkoušky.
• Přijímací řízení má přednost před blokovou výukou. K dispozici pro blokovou výuku budou pouze
tělocvičny v budově NA (NA 2.34, 3.32 a 3.39) a učebny v budově NB (NB 2.28 a NB 2.30). Tyto
uvedené místnosti je potřeba předem rezervovat, a to pouze přes Barboru Kristovou
(barbora.kristova@upol.cz), která povede evidenci rezervací.
• Systém registrace uchazečů, rozdělení místností pro pohovory – Dr. Lukáš Jakubec.
• Termín pro uchazeče na zavěšení dalších dokumentů (př. potvrzení tělovýchovného lékaře atd.) je
15. 4. 2022.
• Informace SCIO, poslední uznávaný a zároveň placený termín pro SCIO je 30. 4. 2022. Do 18. 5.
2022 předá SCIO kompletní databázi výsledků testů.
• Termíny přijímacího řízení SP Bc. Fyzioterapie 13. – 17. 6. 2022.
• Termíny přijímacího řízení SP NMgr. Aplikovaná fyzioterapie 20. – 24. 6. 2022.
• Konzultační den fyzioterapie – 30. 4. 2022.
• Studijní oddělení připraví dle požadavků předsedů komisí přijímacího řízení formuláře záznamu
zveřejněné v podmínkách přijímacího řízení na FTK 2022/2023.
• Předsedové komisí zajistí podpisy uchazečů, že se přijímacího pohovoru zúčastnili.
• Inovace seznamu komisí pro přijímací řízení 2022/2023 – předsedové upraví zavěšený seznam
v MS Teams „Komise pro přijímací řízení 2022_2023.docx“. Termín 20. 4. 2022
Ad 3)
Podmínky přijímacího řízení 2023/2024
• Ve sdílených dokumentech je zavěšena mírně upravená verze z letošního roku. Změny žlutě
označeny – úpravy do 10. 5. 2022.
• Termín schválení AS FTK červen 2022.
• Prosím garanty SP o doplnění a komentování v režimu změn. Termín 10. 5. 2022 – všichni garanti
SP.
• Doplnění podmínek PŘ pro nově vznikající SP – bude doplněno.
• Tento bod bude na programu kolegia č. 3 dne 12. 5. 2022.
Dr. Horák, ve spolupráci s Dr. Smékalem – nastavit kritéria pro přijetí při stejném počtu bodů (týká se
pouze fyzioterapie). Týká se přijímacího řízení 2023/2024
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Ad 4)
SZZ letní termíny, informace studenti, komise
● Sdílená tabulka zavěšena a garanty doplněna – kontrola, zda všichni doplnili. Informace pro komise SZZ
zavěšena. Kolize místností – dořešeno.
● Termíny všech SZZ a obhajob ZP je 16. 5. 2022 – 20. 6. 2022.
● Termíny si určují a zadávají do STAGu předsedové komisí po dohodě se členy komisí. Předseda může
zmocnit této role tajemníka, nebo další členy komise. Toto zmocnění je prosím nutné nahlásit Dr.
Horákovi pro zajištění .
● Termín pro zadání konkrétních termínů SZZ a obhajob ZP ze strany všech předsedů SZZ komisí do
sdíleného souboru v MS Teams byl do 7. 4. 2022 do 10:00 hodin.
● Mezní termín zadávání termínů SZZ a obhajob je v rozmezí od 8. 4. 2022 do 22. 4. 2022 (zatím bez
přístupu studentů!).
● V době od 19. 4. 2022 – 22. 4. 2022 proběhne ze strany studijního oddělení formální kontrola správnosti
vložených termínů.
● Mezní datum přihlášení pro studenty je jednotně stanoven na 1. 5. 2022 v 12:00 hodin. Prosím
nezapomeňte uvést!
● Mezní datum odhlášení studentů je 9. 5. 2022 ve 12:00 hodin a poslední termín odepsání zápisu je 8.
5. 2022 ve 12:00 hodin. Prosím opět nezapomeňte uvést!
● U bakalářských studijních programů bude nově souběh studentů „starých studijních oborů“ a „nových
studijních programů“ (stejně jak tomu bylo v roce 2021 u magisterského studia). Komise budou mít
připravené zkušební okruhy jak z původních studijních oborů, tak nových studijních programů a musí
respektovat, v jakém studiu student studoval. Zkratky předmětů SZZ se nemění.
● Mezní datum odevzdání ZP a zavěšení ZP do STAGu je 30. 4. 2022. Toto datum je nepřekročitelné. Na
termíny obhajoby ZP od 1. 5. 2022 se mohou přihlásit pouze studenti, kteří odevzdali ZP na studijním
oddělení a zadali ZP do systému.
● Při zadávání obhajob ZP nezapomeňte přidat omezení pro ty SP, pro které je obhajoba ZP vymezena,
včetně PS/KS, původních studijních oborů a současných studijních programů!
● Vedoucí ZP zašle verzi ZP zvolenému oponentovi. Posudky ZP je nutné zavěsit do systému vždy na
pracovišti, kam spadá vedoucí práce, a to minimálně 7 dní před termínem obhajoby (odpovídá vedoucí
ZP).
● Vytištěné a fyzicky podepsané posudky ZP a potvrzení o tom, že ZP není plagiátem, musí být zaslány na
studijní oddělení včas tak, aby mohly být součástí protokolu studentů minimálně den před termínem
obhajoby. Odpovědnost má vždy opět vedoucí ZP.
● Přítomnost vedoucího práce, oponenta práce na obhajobě ZP je vhodná, ale není povinná.
● Termín přihlášení studenta na obhajoby bakalářské práce (FTK/OBHBP) nebo diplomové práce
(FTK/OBHDP) zjistíte z rozvrhu studenta v portálu IS STAG (Prohlížení – Studenti – Příjmení, Jméno)
● Informace pro studenty na www stránky – Dr. Lukáš Jakubec od 8. 4. 2022.
● Při shodě termínů studentů v jednom dni, bude základní dokumentace vždy tam, kde je obhajoba ZP.
● U protokolů SZZ – podpisy – před podpisem jméno a příjmení hůlkovým písmem, ať nedochází ke
zbytečným kolizím.
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● SZZ Komise – komise se jmenují na volební období děkana. Dr. Horák zavěsí složení stávajících komisí ve
sdíleném souboru do MS Teams, v režimu změn prosím označovat, úpravy – termín do 10. 5. 2022

Ad 5)
SZZ podzim termíny, příprava 22. 8. – 2. 9. 2022.
● Excel tabulka připravena ve sdíleném souboru MS Teams.
● Do 10. 5. 2022 dopíšou garanti termíny SZZ pro podzimní SZZ – všichni garanti a vedoucí SZZ.
● Problematika bude tématem dalšího zasedání Kolegia dne 12. 5. 2022.
● Termíny kurzů a časová kolize se SZZ Podzimní období je velmi krátké, navíc jsou v souběhu další akce
– kurzy, zápisy, dílčí zkoušky, adaptační kurzy apod.
● TěloOlomouc je v termínu 25. 8. – 26. 8. 2022. V těchto termínech nebudou vypisovány žádné termíny
SZZ.
Ad6)
Různé
● Bloková výuka kontra výuka podle pravidelného rozvrhu. Nutno respektovat přednost pravidelné výuky
před blokovou. Pro blokovou výukou jsou vyhrazeny termíny dle harmonogramu akademického roku.
● Plán NPO – info – Děkan
Profesně orientovaný program, máme ho ve vysokém stupni připravenosti, musí se PŘIPRAVIT už pro
přijímací řízení 2023/2024 týká se Rekreologie – management volného času + Kondiční a
psychomotorická rehabilitace (garantka doc. Štěrbová). Na podzim musí jít materiály do Rady pro vnitřní
hodnocení UP. Týká se i podmínek přijímacího řízení na akademický rok 2023/2024, které musí schválit
AS FTK UP (červen 2022).
● Zápisy do studia. První ročníky budou zapisovány prezenčně, ostatní elektronicky. Zápisy 1. ročníků
budou v předstihu a oddělené, před termíny adaptačních kurzů.
● Rozvrháři jednotlivých pracovišť zašlou změny v seznamu přednášek (zelená kniha) Dr. Horákovi do 17.
4. 2022.
Úkoly jsou zvýrazněné barevně.
Další termín pravidelného zasedání kolegia garantů studijních programů na FTK UP je 12. 5. 2022 ve 13.00
hod v místnosti NB 316.
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proděkan FTK UP Olomouc

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., proděkan pro studium
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
tř. Míru 117 | 771 11 Olomouc | T: 585 636 111 | e-mail: zbynek.svozil@upol.cz
www.ftk.upol.cz

