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Vážené uchazečky a vážení uchazeči, 
 

velmi si vážíme vašeho rozhodnutí ucházet se o studium na Fakultě tělesné 
kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Vaše přihláška byla v pořádku 
zaregistrována do databáze uchazečů, včetně potvrzené platby. Pokud jste některý 
z požadovaných dokumentů ještě neposlali, pak vás prosíme, abyste tak učinili 
v nejbližší době v elektronické podobě. V případě, že jste ještě nepodstoupili 
prohlídku u lékaře, pak vám doporučujeme, abyste prozatím nezatěžovali zdravotní 
systém a prohlídku odložili na vhodnější období.  

 
Prosíme vás, abyste další komunikaci realizovali pouze v elektronické podobě. 
 
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v České republice, vám bližší 

informace o přijímacím řízení zašleme nejpozději 1. 4. 2020 opět v elektronické 
podobě.  
 

 

 

 

V Olomouci dne 18. 3. 2020     Mgr. Michal Šafář, Ph.D. 

         děkan  
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Kontakty Oddělení pro studium po studijních programech: 

 

Vedoucí oddělení: 

RNDr. Svatopluk Horák  E-mail: svatopluk.horak@upol.cz 

    Tel.: 585 636 010 

 

 

Bakalářské studijní programy: Fyzioterapie, Rekreologie – pedagogika volného času 

(prezenční studium), Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva. 

 

Navazující magisterské studijní programy: Fyzioterapie, Tělesná výchova a sport – 

Rekreologie, Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva,  

Mgr. Olga Halásová   E-mail: olga.halasova@upol.cz 

    Tel.: 585 636 013 

 

 

Bakalářské studijní programy: Trenérství a sport – pedagogika volného času, Rekreologie – 

pedagogika volného času (kombinované studium), Aplikované pohybové aktivity – speciálně 

pedagogický základ, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku. 

 

Navazující magisterské studijní programy: Trenérství a management sportu, Aplikované 

pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice, Učitelství tělesné výchovy pro 2. 

stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku,  

Mgr. Lenka Hrabalová  E-mail: lenka.hrabalova@upol.cz 

    Tel.: 585 636 102 

 

 

Bakalářské studijní programy: Tělesná výchova pro vzdělávání maior (v kombinaci s dalším 

programem minor), Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi. 

 

Navazující magisterské studijní programy: Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

maior (v kombinaci s dalším programem minor), Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ 

a SŠ se specializacemi. 

Milena Dostálová  E-mail: milena.dostalova@upol.cz    

    Tel.: 585 636 012 

 


