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

č. 5 ze dne 13. 5. 2021 
On – line MS TEAMS 

 
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., RNDr. Svatopluk Horák, prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., Mgr. 
Zdeněk Hamřík, Ph.D., Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D., prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.,  prof. Mgr. Martin Kudláček, 
Ph.D., doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr., prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D., Dr., doc. Mgr. Kateřina Neumannová, 
Ph.D., prof. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA, doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D., PhDr. David Smékal, Ph.D., Mgr. 
Michal Šafář, Ph.D., doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. 
Omluveni: Mgr. Jan Bělka, Ph.D., 
Hosté: PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., Mgr. Lukáš Jakubec., PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. 
 

Program jednání: 
 

1. Kontrola zápisu č. 4 ze dne 22. 4. 2021 
2. Přijímací řízení 2021/2022 - stav a realizace 
3. Podmínky přijímacího řízení 2022/2023 - příprava 
4. SZZ – letní termíny – stav a realizace  
5. SZZ – podzimní termíny – příprava 
6. Různé 

 
 Proděkan Svozil zahájil zasedání kolegia, přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. 
 

Ad 1) Kontrola zápisu č. 4  
Úkoly jsou průběžně plněny.  

• Příprava pro nové okruhy SZZ pro Bc. studium – úkol trvá t.: 30. 6. 2021 

• Doplnění komisí přijímacího řízení, jmenování děkanem – splněno 

• Výsledky SCIO předány komisím přijímacího řízení – splněno 

• Sdílená tabulka podzimních termínů SZZ – T.: 12. 5. 2021  
 

Ad 2) Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 stav a realizace 

• Kolegium se shodlo na doporučení, že je vhodné (kromě katedry fyzioterapie) ukončit výběr uchazečů 
do 15. 5. 2021. Proděkan Svozil poděkoval všem a ocenil zodpovědný přístup. U některých uchazečů 
se v bodování objevila nula při hodnocení strukturovaného životopisu z důvodu, že životopis nebyl 
přiložen. Proběhne kontrola materiálů na studijním oddělení, je možné, že se uchazeč hlásil na více 
oborů a životopis byl přiložen k jinému oboru. – Splněno, kontrola provedena 14. 5. 2021 

• Proběhla diskuse. 

• doc. Lehnert: pokud jsou uvedeny v životopise licence a nejsou doloženy, uznat nebo ne? Příprava, 
tisk a distribuce tiskopisů do komisí pro přijímací řízení.  
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o doc. Svozil: je třeba vybalancovat důležitost, vážnost a ověřitelnost doložených dokumentů, 
některé skutečnosti si lze ověřit na webu. 

o Protokoly přijímacího řízení může dle přesných požadavků katedry připravit a vytisknout 
studijní oddělení nebo garant zhodnotí možnosti kateder, které si je mohou připravit sami. 
Toto může fungovat na obou liniích. Požadavky na studijní oddělení je potřeba včas objednat. 

o prof. Otřísal: jakým způsobem postupovat a stanovit hodnocení při bodování položek 
strukturovaného životopisu, když není položka vůbec uvedena? 

o doc. Svozil: je vhodné stanovit nenulové bodové hodnocení, ale s menším počtem bodů než 
u těch, kteří formální strukturu strukturovaného životopisu dodrželi. V tomto přístupu byla 
nastolena jednotná linka v rámci celé fakulty. 

• Dr. Hamřík: přijímací pohovor on-line, zkušenosti – velmi rozumná a fungující alternativa „osobního“ 
kontaktu. V případě presenční účasti uchazeče na přijímacím pohovoru udělat rezervační systém na 
konkrétní čas pohovoru. Předejde se tím kumulaci uchazečů v prostorách fakulty. 

o Horák: pro přijímací řízení katedry fyzioterapie je to takto připraveno. V příštím roce je možné 
aplikovat na všechny termíny všech studijních programů dle potřeby. 

• Přijímací řízení katedry fyzioterapie je v termínu 14. 6. – 24. 6. 2021 – úkol trvá 
 
Ad 3) Podmínky přijímacího řízení 2022/2023 - příprava 

• Termín otevření přihlášek do přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 je 1. 11. 2021. 

• Termín přípravy podmínek přijímacího řízení 2022/2023 pro AS FTK je červen 2021. 

• Postup práce: KSP se dohodlo na tomto postupu přípravy: 
o Proděkan Svozil připraví inovované podmínky do MS Teams do 24. 5. 2021. 
o KSP do sdílené verze připojí své komentáře. Termín do 4. 6. 2021 – všichni. 
o Inovované podmínky přijímacího řízení budou připravené pro schválení do AS FTK do 14. 6. 

2021 – proděkan Svozil, děkan Šafář 

• Diskuse přijímací řízení 2022/2023: 
o Termín dodání veškerých požadovaných dokumentů od uchazečů- stejně jako v minulém roce 

– do 30. 3. 2022 – studijní oddělení Dr. Horák 
o Talentové zkoušky ANO – pokud epidemiologická situace dovolí. 
o Motivační pohovor ANO, pokud epidemiologická situace dovolí prezenčně, pokud ne, on-line. 

Stanovit časový limit 15 minut na jednoho uchazeče. 
o Strukturovaný životopis ANO – zvážit zda bude součástí bodování. 
o Výsledky SCIO ANO – chceme co nejdříve – termín? – Určí se podle nabídky termínů od 

společnosti SCIO – proděkan Svozil. Dr. Horák: je třeba zvážit dřívější termíny, aby na 
komunikaci a zpracování materiálů SCIEM byl dostatek času. 

o Fyzioterapie, Aplikovaná fyzioterapie – změny, termíny – talentová zkouška ANO/NE, nebo 
stačí jen potvrzení nebo čestné prohlášení? Určí garanti programů v připravovaných 
podmínkách přijímacího řízení – Dr. Smékal, doc. Neumannová 

 
Ad 4) Státní závěrečné zkoušky letní termíny 

SZZ léto na období 17. 5.  – 30. 6. 2021 
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• Informace pro studenty jsou zveřejněny na stránkách fakulty. Dotazy studentů k SZZ směřovat na 
předsedy komisí. 

• Negativní test studentů je podmínkou pro možnost účasti na SZZ. Stáří testu je max. 48 hodin. 
Studenti mají možnost testování ve FNO. U pondělních termínů SZZ se doporučuje být tolerantní vůči 
testům z pátku předcházejícího týdne. 

• Problém souběhu studentů původních studijních oborů a nových studijních programů u 
navazujícího studia. Je nutné akceptovat podle studentů oba zkušební okruhy. Zodpovídají: 
předsedové komisí.  

• Otázky a zkoušení. Sjednocení způsobu zkoušení, které bude opět bez přípravy studenta. Katedra 
fyzioterapie si plánuje sama. 
děkan Šafář: apeloval na to, aby komise dbaly na rovné a srovnatelné podmínky při SZZ (např. dobu 
zkoušení….) 
Obhajoby: platí termíny odevzdání prací, posudky dodávat včas, účast oponenta, ani vedoucího práce 
není nutná. 

 
Ad 5) Státní závěrečné zkoušky podzimní termíny 
SZZ podzim na období 23. 8. – 10. 9. 2021 

• Byla vytvořena tabulka podzimních termínů SZZ. Tabulka je zavěšena a sdílena v MS Teams. Termín 
pro vyplnění Excel tabulky je 12. 5. 2021 – všichni. Termín doplnění pro ty, kteří tak neučinili je 
posunut do 17. 5. 2021 

• Termín vypsání termínů do STAGU je 12. 7. 2021 – všichni. 

• Start zápisu k SZZ pro studenty je 23. 7. 2021 v 8:00 hod. 

• Krajní termín pro zápis studentů je do 10. 8. 2021 do 12.00 hod. Termín odepsání pro studenty je 9. 
8. 2021 do 12:00 hodin. 

• Termíny nasazovat dle přítomnosti členů komisí v Olomouci (aby nebyli na kurzech, neměli výuku 
apod.). 

• Podrobné informace pro komise i pro studenty jsou zavěšeny do sdílených dokumentů v MS Teams. 

• 31. 8. 2021 od 13.00 bude prezentace kandidátů na děkana FTK UP – nevypisovat v tomto termínu 
žádné SZZ ani obhajoby! 

Ad 4) Různé 
Další termín zasedání kolegia garantů studijních programů na FTK UP je stanoven na 14. 10. 2021 ve 14.00 
on-line: 
Klikněte sem a připojte se ke schůzce 

Další informace | Možnosti schůzky 

 
  doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r. 
  proděkan FTK UP Olomouc 

 
V Olomouci 19. 5. 2021 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ade4c78bda7a04763990c2117b04582f5%40thread.tacv2/1621089300441?context=%7b%22Tid%22%3a%220bc2f20e-02ff-4b63-a04a-5fb58043de89%22%2c%22Oid%22%3a%22d4545852-e5d8-41cb-9405-944c752d865e%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=d4545852-e5d8-41cb-9405-944c752d865e&tenantId=0bc2f20e-02ff-4b63-a04a-5fb58043de89&threadId=19_de4c78bda7a04763990c2117b04582f5@thread.tacv2&messageId=1621089300441&language=cs-CZ

