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

č. 6 dne 14. 10. 2021  

 
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., prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D., Dr., doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., prof. 
Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA, doc. PhDr. David Smékal, Ph.D., Mgr. Michal Šafář, Ph.D., doc. Mgr. Jana 
Vašíčková, Ph.D. 
Omluveni: prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. 
Hosté: Mgr. Lukáš Jakubec 
 

Program jednání: 
 

1. Kontrola zápisu č. 5 ze dne 19. 5. 2021 

• Okruhy SZZ pro Bc. studium (úkol pro garanty do 30. 6. 2021). 
Doplněn okruhy SZZ TVS (garant Dr. Bělka), Rekreologie – pedagogika volného času bude doplněno po 
dohodě s garantem programu do konce října 2021. 
Závěr: 
Všechny upravené kruhy budou zavěšeny na www stránky k 1. 1. 2022. 

• Přijímací řízení 2021/2022 – souhrnné informace – RNDr. Horák. 
Přijímací řízení je ukončené k 1. 10. 2021. Zpráva o přijímacím řízení je od 16.10. 2021 již zveřejněna - 
splněno. Počty zapsaných studentů jsou o něco nižší než v minulém akademickém roce – bylo to takto 
plánováno. 
Tabulka zapsaných studentů po studijních programech: 

Počet zapsaných studentů po studijních programech    
    

Bc studium   2021   

  PS KS Cel. 

Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ 8 7 15 

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku 7 3 10 

Fyzioterapie 34 0 34 

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva 40 22 62 

Rekreologie - pedagogika volného času 37 26 63 

Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi 73 16 89 

Trenérství a sport - pedagogika volného času 0 36 36 

Tělesná výchova pro vzdělávání 93 0 93 

Sportovní specialista - duální kariéra vrcholových sportovců 0 12 12 

Celkem 292 122 414 
    

NMgr. studium   2021   

  PS KS Cel. 

Aplikované pohybové aktivity - poradenství ve speciální pedagogice 12 11 23 
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Aplikovaná fyzioterapie 32 0 32 

Tělesná výchova a sport - Rekreologie 20 19 39 

Trenérství a management sportu 0 36 36 

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 29 0 29 

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana 
obyvatelstva 16 12 28 

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi 15 25 40 

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na 
speciální pedagogiku 5 7 12 

Celkem 129 110 239 
    

Doktorský   2021   

  PS KS Cel. 

Kinantropologie 11 1 12 

Kinantropologie - AJ 0 0 0 

Celkem 11 1 12 
    

FTK celkem 432 233 665 

    

 

• Podmínky přijímacího řízení 2022/2023 – splněno zavěšeno. 

• SZZ – krátké shrnutí letních a podzimních termínů – diskuze. 
Diskuse: 
Dr. Bělka, Dr. Ješina: navrhují, aby SZZ zůstaly v režimu, v jakém byly v době nouzových opatření. 
Prod. Svozil: souhlasí se zachováním současného systému. 
RNDr. Horák: přístup jednotlivých komisí v kladení otázek není jednotný (některé komise kladou 
otázky, u některých komisí se otázky tahají). Navrhuje ke zvážení postupnou elektronizaci zapisování 
SZZ – doladit. Pro studenty se specifickými potřebami najít mechanismus, který by jim umožnil, aby 
byli v pohodě, protože jim trvá příprava déle.  
Prod. Svozil: u elektronických zápisů je problém s podpisy – je tam pouze předseda. V tuto chvíli není 
na toto systém uživatelsky dobře nastaven a připraven. Na FTK v následujícím období nedojde ke 
změně. 
Děkan Šafář: každý vedoucí komise ví, kdy má z SZZ studenta se specifickým potřebami, je vidět ve 
STAGu, pokud student prošel centrem podpory APA. 
 

• SZZ – lednové termíny – pouze „mimořádný termín po zdůvodněné žádosti studentů“. 
Studenti budou podávat zdůvodněné žádosti. Na jejich základě budou nebo nebudou studenti zapsáni. 
Přednost mají obhajoby ZP (COVID důvody sběru dat apod.). Žádosti bude posuzovat děkan potažmo  
proděkan pro studium. 
Diskuse: 
Dr. Bělka: za obor TVS navrhuje vzít k SZZ co nejvíc studentů v lednu. 
RNDr. Horák: doporučuje mimořádnost tohoto termínu (pokud má student pouze obhajobu práce po 
2 letech od SZZ). Evidováno je ve všech formách studia cca 130 studentů. 
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Prof. Kudláček: navrhuje ještě zohlednit zdravotní hledisko. 
 
Proděkan Svozil: Termín přihlášek se zdůvodněnou žádostí k zimním SZZ: do 30. 11. 2021. V prosinci 
bude probíhat povolování žádostí. Termíny nebudou vypisovány elektronicky, ale pouze po dohodě 
budou termíny na studijním oddělení. Budou sestaveny mimořádné komise SZZ jen pro toto období a 
pro více studijních programů, a to zejména pro obhajoby ZP. 
 
Pokud má student dvě SZZ v jednom dni, dokumentace je u vždy u té komise, kde je obhajoba práce.  
 

 
2. Revize informací v katalogu studijních programů – diskuse garanti SP 

• Termín případných úprav do 21. 10. 2021 – pro otevření katalogu od 1. 11. 2021 
 
Diskuse: 
Neumannová: u fyzioterapie snížit počet bodů u angličtiny a ústního pohovoru – splněno 
 
Závěr: Termín odevzdání podkladů do 21. 10. 2021 tak, aby bylo možné realizovat změny k 1. 11. 2021, 
kdy se otvírá nové přijímací řízení pro rok 2022/2023. Informace do katalogu zjednodušit tak, aby byly 
zejména pro uchazeče srozumitelné. 
Upravené podklady se zachovanou dosavadní strukturou zašlou jednotliví garanti proděkanovi 
Svozilovi do 21.10. 2021. RNDr. Horák zajistí úpravu katalogu studijních programů do 1.11. 2021 kdy 
začíná nové přijímací řízení 2022/2023 
 

 
3. Příprava plánu realizace termínů zápisů do studia a předmětů v roce 2022/2023 

• Dřívější zápisy do studia a zápisu předmětů 
Navržené termíny: 
1. ročník sdruženého studia 22. 8. 2022 zápisy do studia 24. 8. 2022 zápisu do předmětů 
1. ročník ostatní studia 24. 8. 2022 zápisy do studia 26. 8. 2022 zápisu do předmětů 
Starší ročníky – od 29. 8. 2022 + 2 dny pro zápis do předmětů – otázka rozlišení sdružené programy, 
ostatní….? 
 

• Elektronické zápisy starších ročníků 
 

• Sladění s termínů SZZ a akcí FTK UP – TěloOlomouc, adaptační kurzy…. 
Návrhy proděkan Svozil: 
SZZ termín: 22. 8. – 9. 9. 2022. 
TěloOlomouc 25. – 27. 8. 2022. 
Adaptační kurzy Pastviny 12. 9. – 18. 9. 2022 (zde překryv s blokovou výukou), rekreologie a ATV 
dodají termíny. 
 
 
Diskuse: 
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Dr. Hamřík: v srpnu je to problematické – prázdniny – studenti jsou pryč. Navrhuje je zapsat po 
vyrozumění o přijetí. 
RNDr. Horák: dřívějším zapsáním se jim zkracuje doba studia – při neplnění potom spadají do placení. 
Ti, co k nám chtějí nastoupit, tak nastoupí, nenastoupí mizivé procento.  
Děkan Šafář: navrhuje, jak je to možné, tak uchazeče elektronicky zapsat co nejdříve po přijeti do 
studia. 
Diskuse kolem „kroužkových zápisů do předmětů; Dr. Horák – systém to neumožňuje, ani to v něm 
nelze nastavit. 
Děkan Šafář: hybridní systém zápisů i pro 1. ročníky. Je třeba dostatek informací, aby se mohli zapsat 
co nejdříve. Další termín zápisu před odjezdy na úvodní soustředění. Pokusit se nastavit termíny tak, 
aby těm, co to nepůjde se zapsat elektronicky, aby se mohli zapsat fyzicky. Týká se to studentů vyšších 
ročníků, kteří mají splněné požadavky, aby se mohli zapsat dříve. 
Závěry: 

• Všechny ročníky budou mít elektronický zápis do studia a následně se zpožděním 2-3 dny i 
zápis do studijních předmětů.  

• Zápisy budou probíhat elektronicky již v průběhu července a srpna (bližší termíny určí 
proděkan Svozil, Dr. Horák). Budou určeny intervaly (2 – 3 týdny) termínů zápisu v letních 
měsících. Následovat budou zápisy na začátku září následujícího roku. 

• Pro 1. ročníky proběhnou v měsíci září opět zápisy presenční formou, odděleně od začátku 
adaptačních kurzů. 

• Promyslet zvýhodnění zápisu do předmětů do rozvrhu pro studenty, kteří mají vše splněno.  
 

4. Různé 

• Tělesná výchova a sport – Rekreologie – návrh úpravy akreditace – garanti prof. Jirásek, Dr. Hamřík. 
Otázka procesu „reakreditace“ – zadán dotaz na RUP k vyjádření a návrhu dalšího postupu. Návrh 
programu je zavěšený v MS Teams. 

• Závěrečné práce na FTK UP – příprava šablony ZP na FTK, Inovace kompendia psaní a publikování 
v kinantropologii. Šablona je na 99 % připravena a bude k dispozici pro ZP od ledna 2022. Závěrečné 
práce předložené k obhajobě v mimořádném termínu konání SZZ v lednu 2022, budou moci být 
zpracovány podle starších dokumentů. 
• Archivace závěrečných prací – od příštího roku pouze elektronicky. U obhajoby bude doporučen 1 

výtisk v kroužkové vazbě. Bude v řešení dalších jednání kolegia. 
• Kompendium psaní a publikování v kinantropologii – práce pokračují do konce roku 2021, bude 

kompletován. Dr. Chmelík bude informovat na dalším zasedání kolegia SP dne 25. 11. 2021. 
 

• ISP žádosti 
Diskuse: 
ISP – děkan Šafář: chceme tu mít sportovce a umožnit jim studium. Ti by měli doložit k žádosti o ISP 
tréninkový a soutěžní plán. V tu dobu nemusí být fyzicky ve výuce. U ISP vyšších ročníku by se měl 
dokládat průběh studia. 
Proděkan Svozil: důvody pro udělení ISP jsou obsahem článku 16a studijního a zkušebního řádu UP 
„Zvláštní ustanovení o průběhu studia“ – mateřství, pobyt v zahraniční, zdravotní důvody, 
dokladovaná sportovní reprezentace ČR. Nastavit limity pro získání ISP, vyučující bude muset najít 
náhradní formu splnění požadavků. Důležité je nesnižovat nároky na studium, ale najít alternativní 
řešení splnění podmínek a jednotné posuzování žádosti. 

 Závěry pro ISP:  
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• Pro příští akademický rok bude připravena speciální žádost o udělení ISP.  
• Kritéria pro udělení budou jednotná a zpřísněná, včetně např. dokladování způsobů přípravy 

a sportovních soutěží. 
• Nároky na splnění předmětů nebudou sníženy. Prezenční účast studentů s ISP na výuce 

nebude povinná. Vyučující individuálně se studenty s ISP stanoví alternativní podmínky 
splnění povinností ve studijním předmětu. 

Termín přípravy podmínek ISP – do 30. březen 2022 – proděkan Svozil, Dr. Horák 
 

• Stipendia na FTK UP Olomouc 
Diskuse kolegia k tématu prospěchová stipendia. 
 
Závěry k udělování prospěchových stipendií: 
Vzhledem k dlouhodobému snížení prostředků ve stipendijním fondu dojde v akademickém roce 
2021/2022 k úpravě současných pravidel pro udělování prospěchových stipendií takto: 

• U první kategorie (prospěch 1,0 – 1,20) dojde k ponížení celkové částky stipendia o 50 % (tj na 10 
tis/rok) stipendium bude uděleno a zasláno studentům jednorázově. 

• U druhé kategorie (prospěch 1,21 – 1,35) dojde k ponížení celkové částky stipendia o 50 % (tj na 
7,5 tis/rok) stipendium bude uděleno a zasláno studentům jednorázově. 

• Třetí kategorie (prospěch 1,36 – 1,5) bude zrušena úplně a stipendia se nebudou vyplácet vůbec. 
 
V případě zlepšení situace kolem stipendijního fondu může dojít k dodatečnému navýšení stipendií 
v LS 2021/2022. 
 
Mimořádná stipendia z důvodů sportovní reprezentace. 
V akademickém roce 2021/2022 budou udělena tyto stipendia pouze za výjimečné sportovní výsledky 
v předchozím akademickém roce. Studenti, kteří jsou zahrnuti do Vysokoškolského sportovního 
centra MŠMT jsou odměňování mimo stipendijní fond FTK UP.  
 

 Další termín zasedání kolegia garantů studijních programů na FTK UP je plánován na 25. 11. 2021 ve 14.00 
on-line. 

 
 

Schůzka Microsoft Teams 

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci 

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce. 

Další informace | Možnosti schůzky 

 

V Olomouci 19.10. 2021  doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r. 
  proděkan FTK UP Olomouc 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ade4c78bda7a04763990c2117b04582f5%40thread.tacv2/1634633487457?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=1634633487457&language=cs-CZ

