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

č. 7 dne 25. 11. 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. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., prof. Mgr. 
Martin Kudláček, Ph.D., doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr., prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D., Dr., 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: doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.,  Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. 
Hosté: Mgr. Lukáš Jakubec, Mgr. František Chmelík, Ph.D. 
 
Rámcový program jednání: 
 

1. Kontrola zápisu č. 6  
• Katalog SP – aktualizace 
Aktualizace byla provedena dle zaslaných podkladů od jednotlivých garantů SP – splněno 
 
• Elektronické zápisy – průběžné informace 
Bude naplněno dle zápisu ze zasedání č. 6 
RUP zajišťuje ve spolupráci s Plzní způsob identifikace uchazečů – T.: prosinec 2021 
 
• Rekreologie – NMgr. program návrh reakreditace – informace ze schůzky s prorektorem 
Proběhlo jednání s prorektorem Zouharem – prorektor upozornil na problém v NAU v oblasti 
vzdělávání Management a ekonomika s možností detekce na jiné studijní programy v rámci UP 
Olomouc. Byla diskutována i samostatná akreditace mimo Institucionální akreditaci na UP. 
Situace není vyřešena. Měla by proběhnout vnitřní schůzka vedení FTK se zástupci KRL. Je nutné zvážit 
na jedné straně inovativní přínos v kurikulu SP a na straně druhé možné „detekce“ na programy další… 
Šafář: existuje riziko ovlivnění jiných programů, kde je management. Akreditační komise nechce 
pouštět tyto obory mimo akreditované ekonomické obory. UP nemá institucionální akreditaci na 
ekonomické obory. 
Jirásek: máme možnost nechat to být nebo dát NAU návrh ke schválení. 
Hamřík: ekonomických předmětů je v rámci reakreditace 10 %. Další postup je na jednání 
s prorektorem Zouharem. 
Chmelík: UP nemá institucionální akreditaci, protože chybí publikační činnost odborníků na UP. Není 
reálné, aby UP získala institucionální akreditaci ekonomických oborů. 
Závěr: v reakreditaci by měla ekonomická oblast být, jde o to, abychom vyhověli parametrům hlavně 
publikačním a personálním. 

 
• ISP na FTK UP – aktuální informace 
Proděkan předložil návrh na udělování ISP na FTK UP: 
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INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN NA FTK UP v Olomouci 
Na základě písemné žádosti studenta může děkan povolit absolvování jednoho nebo více semestrů 

formou individuálního studijního plánu (ISP). Termíny podání žádosti o ISP se řídí harmonogramem 
aktuálního akademického roku. 

Individuální studijní plán zohledňuje specifika situace daného studenta a spočívá zejména v umožnění 
vyšší míry absence na povinných formách výuky. Držitel ISP na dané období má v souvislosti s touto 
skutečností právo, po dohodě s garantem studijního předmětu, na úpravy průběhu jednotlivých studijních 
předmětů, nikoliv na snížení požadavků plnění studijních povinností studijních předmětů.  
Důvodem pro povolení individuálního studijního plánu může být zejména: zdravotní stav studenta; rodinná 
či sociální situace studenta; zahraniční studijní nebo pracovní pobyt studenta; účast studenta na stáži, praxi, 
která souvisí s jeho studiem. Student předloží veškeré dostupné náležitosti dokládající oprávněnost žádosti 
o ISP. 

Důvodem pro povolení ISP může být i účast studenta na vrcholových soutěžích sportovního 
charakteru a dlouhodobá účast na sportovní, tréninkové přípravě.  
Student v tomto případě předloží: 

− Potvrzení o tom, že je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydané 
sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice, nebo potvrzení vydané 
sportovním klubem, dokládající účast studenta na vrcholových soutěžích, včetně potvrzeného plánu 
tréninkové a sportovní přípravy. 

− Svůj vygenerovaný individuální studijní rozvrh ze systému  
− Návrh studenta, jak si představuje uplatnění ISP v případě jeho udělení. 

 
• Stipendia na FTK – informace z realizace 

 
Dle zápisu č. 6 byly stanoveny stipendia prospěchová i sportovní – splněno. 

 
2. Závěrečné práce na FTK, šablona závěrečných prací  

• Proděkan Dr. František Chmelík 
Je vytvořená šablona, která bude do konce roku zveřejněna. Dochází ke zjednodušení – práce bude 

vytištěna pouze jednou, oboustranně a v kroužkové vazbě. Šablona se bude týkat prací obhajovaných 
v letním semestru. Pro vyučující proběhne seznámení s touto šablonou on-line, bude  workshop. 
Šablona pro ZP bude součástí zápisu č. 7 jako jeho příloha. 

 
3. SZZ – mimořádné termíny leden 2022 

• Souhrn přihlášek 
• Komise pro jednotlivé SZZ 

Byla zaslána tabulka s přihlášenými studenty. 
Možné termíny SZZ i v únoru před začátkem semestru 
Diskuse k rozdělení termínů, jednotlivých SZZ a obhajob: 
Proděkan připraví tabulku termínů do 10.12 po projednání s jednotlivými vedoucím komisí SZZ. 
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4. Různé 

• Informace o změně termínu učitelských praxí 
Začátek učitelských praxí byl o jeden měsíc posunut na 21. 3. – 8. 4. 2022 
 
• Informace o stavu příprav okruhů pro Bc. studium SZZ – Mgr. Jakubec 
 
Chybí zřejmě následující: 
Tělesná výchova a sport se specializacemi 
• FTK/SZTSB – Teorie a didaktika sportu – nově zavěsit. Termín: leden 2022. 
Rekreologie - pedagogika volného času 
• FTK/SZRTV – Rekreologie a pohybový základ TVS 
• FTK/SZVZP – Výchova v přírodě a zážitková pedagogika 
• FTK/SZMCR – Management rekreace a cestovního ruchu. 
 
Důležité bude správně označit okruhy SZZ u oborů, které „dobíhají“ a které jsou pro studenty v nových 
programech. 
Nepřehledná situace je zejména u SZZ z Rekreologie.  
Hamřík: budou nové materiály. Zavěšení bude koordinováno s Mgr. Jakubcem. 
Svozil: ověřit okruhy, aby tam byly ty, co studenti absolvovali. 
 
Kolegium garantů studijních programů rozhodlo o ponechání okruhů SZZ + jeden rok.   

 
• Informace o záměru FTK k rozšíření možností hybridní výuky na FTK UP 
Svozil: Dokupují se z programu IP kamery, které budou umožňovat provedení hybridní výuky v dalších 
minimálně 4 učebnách (NC 1x 2-3x NA). 
 
• Situace v souvislosti s pandemií na FTK UP. Dílčí přechody na on-line výuku 
26. – 27. 11. 2021 – výuka SP Trenérství a management sportu v on-line formě 
Diskuse. 

 
  Další termín zasedání kolegia garantů studijních programů na FTK UP. Návrh na 13. 1. 2022 ve 13.00 on-

line. 
Schůzka Microsoft Teams 

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci 
Kliknutím sem se připojíte ke schůzce. 
Další informace | Možnosti schůzky 

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

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ade4c78bda7a04763990c2117b04582f5%40thread.tacv2/1638437376016?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=1638437376016&language=cs-CZ
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