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

č. 4 ze dne 22. 4. 2021 
On – line MS TEAMS 

 
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., Mgr. Jan Bělka, Ph.D., RNDr. Svatopluk Horák, prof. 
RNDr. Miroslav Janura, Dr., Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D., prof. Mgr. 
Martin Kudláček, Ph.D., doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr., doc. 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: prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.   
Hosté: PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D., Mgr. Lukáš Jakubec 
 

Program jednání: 
 

1. Kontrola zápisu č. 3 ze dne 25. 3. 2021 
2. Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022  
3. Státní závěrečné zkoušky, letní termíny, podzimní termíny 
4. Různé 

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

programem. 
 

Ad 1) Kontrola zápisu č. 3  
Úkoly jsou průběžně plněny.  

• Příprava pro nové okruhy SZZ pro Bc. studium – úkol trvá t.: 30.6. 2021 

• Termíny SZZ a obhajob ZP jsou ve STAGu a překontrolovány. 

• Seznam přednášek – katedry mají dodat do 30. 3. 2021 – splněno 

• Doplnění seznamu zkoušejících na SZZ – splněno pro VR 10. 5. 2021 
 
Ad 2) Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 

• „Směrná čísla“ (předpokládané počty pro přijetí) jednotlivé studijní programy – je 
vytvořena tabulka, která je nasdílena v MS TEAMS (počítat s tím, že dle zkušeností 
z minulých let, se 15 – 20% uchazečů nezapíše). Tabulka s počty slouží přijímacím 
komisím pro svoji práci. 

• Výsledky od společnosti SCIO budou 3. 5. 2021. Studijní oddělení kompletuje materiály 
uchazečů, je možné si je vyžádat. 

• Garanti oborů si stanovují členy komisí, bylo by vhodné, aby dílčí komise byly tříčlenné 
– 2 členové + předseda. 
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• V systému MS Teams je tabulka pro jednotlivé komise pro přijímací řízení. Seznam 
bude sloužit jako podklady pro oficiální jmenování. Termín doplnění je do 30.4. 2021 
– všichni. 

• Komise pro přijímací řízení však mohou zasednout dříve a mohou si vyžádat na 
studijním oddělení podklady ke své práci. 

• Je nezbytné, aby byl dodržen postup hodnocení přijímacích zkoušek podle schválených 
podmínek přijímacího řízení. Je nutné pečlivé dodržování bodování, dbát na to, aby byl 
každý protokol podepsaný, a uvedení za co obdržel uchazeč bodové hodnocení a proč. 
Uchazeči se mohou do materiálů podívat, tak ať je ohodnocení jasné a srozumitelné. 

• Doporučený formulář pro hodnocení strukturovaných životopisů je zavěšen do 
sdílených dokumentů v MS Teams. 

• Seznam studentů a jejich duplicitních přihlášek je k dispozici u Dr. Horáka. 

• Informace katedry rekreologie o přípravě přijímacího řízení – Dr. Hamřík: pohovory 
budou přes ZOOM, uchazeči potvrdili termíny, komise jsou zajištěny. Technicky bylo 
řešeno s CVT, takže by neměly být problémy. 

• Kolegium se shodlo na doporučení, že je vhodné (kromě katedry fyzioterapie) ukončit 
výběr uchazečů do 15. 5. 2021 

• Výsledky SCIO testů nahrává CVT, jak budou zpracovány, vedoucí studijního oddělení 
zašle seznam výsledků dle studijních programů. SCIO dává percentily, my si je 
převádíme na body. Tabulku bodování si dělají katedry dle schválených podmínek 
přijímacího řízení.  

• Přijímací řízení katedry fyzioterapie je v termínu 14. 6. – 24. 6. 2021 
 
Ad 3) Státní závěrečné zkoušky  

SZZ léto na období 17. 5.  – 30.6. 2021 

• Provedena kontrola vypsaných „letních“ termínů pro SZZ.  

• 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. Na UP se pro tyto 
účely připravuje pravidelné antigenní testování studentů. Studenti mohou využít i 
oficiálních testovacích míst. Samotesty nejsou akceptované.  

• Termín spuštění přihlášek je 23.4. 2021, termín posledního zápisu je 7.5. 2021. 

• Systém náhradníků na letní termíny nebude zkušebně aplikován. 
 

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

• Start zápisu 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. 
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• 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. 

 
Ad 4) Různé 
Proběhla diskuze týkající se dílčích zkoušek – zkoušet prezenčně nebo on-line?  
Doporučení: neměnit podmínky ukončovaní předmětů, aby nedocházelo ze strany studentů 
ke zmatkům a dotazům. 
 
 
Další termín zasedání kolegia garantů studijních programů na FTK UP je stanoven na 13. 5. 
2021 ve 14.00 on-line. 
 

Schůzka Microsoft Teams 

Připojte se přes počítač nebo mobilní aplikaci 

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 26. 4. 2021 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ade4c78bda7a04763990c2117b04582f5%40thread.tacv2/1619442987866?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=1619442987866&language=cs-CZ

