V Olomouci 3. 5. 2022

Vážená uchazečko a vážený uchazeči o studium fyzioterapie,

zasíláme Vám podrobné informace k průběhu talentové, písemné a ústní části
přijímacího řízení na navazující magisterský studijní program Aplikovaná
fyzioterapie. Termín přijímacího řízení byl stanoven na 20.–22. 6. 2022. Termín
přijímací zkoušky si určuje každý uchazeč i uchazečka sám/a pomocí Rezervačního
systému UP.
Způsob rezervace termínu
1. Po přihlášení do E-přihlášky přejděte do menu „Odkazy na aplikace“ a vstupte
do Rezervačního systému UP.
2. Pro zobrazení dostupných termínů budete muset do Rezervačního systému
UP vložit „Kód akce“: fyziomgr.
3. Každý uchazeč má možnost se zarezervovat pouze na jeden z nabízených
dnů.
4. Možnost se přihlásit a zároveň provádět změny v rezervacích je povolena
do neděle 12. 6. 2022 23:59.
Podrobný návod k obsluze Rezervačního systému UP je dostupný na Wiki UP.
V případě technických problémů s rezervací Vašeho termínu se obracejte e-mailem
na Mgr. Lukáše Jakubce, Ph.D. (lukas.jakubec@upol.cz), kdy podrobně popište
problém a připojte printscreen obrazovky Vašeho počítače s chybovým hlášením.
Odpověď se Vám dostaví s přiměřeným časovým odstupem, ale prosím nepočítejte s
okamžitou odpovědí.

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
třída Míru 117 | 771 11 Olomouc | T: +420 585 636 001
www.ftk.upol.cz

Časový harmonogram přijímacích zkoušek
08:00–08:30 | Registrace
budova NA, 4. podlaží, místnost 4.24 (třída Míru 117, Olomouc)
08:30–13:30 | Písemná zkouška
V případě přihlášení většího počtu uchazečů, než je kapacita počítačových místností,
budou uchazeči na místě rozděleni do dvou skupin:
Skupina 1
08:30–11:30 | Písemná zkouška
Skupina 2
11:00–13:00 | Písemná zkouška
12:00–15:00 | Ústní zkouška
U každé části přijímacího řízení prokazují uchazeči o studium svou totožnost pomocí
občanského průkazu nebo cestovního pasu.
Po celou dobu přijímacího řízení se uchazeči pohybují v rámci kampusu Neředín
samostatně. Informace o místech konání jednotlivých částí přijímacího řízení bude
uchazečům sdělena na začátku dne v rámci úvodní informace.
Informace k písemné zkoušce
Testování probíhá prostřednictvím softwaru, kdy je uchazečům před započetím
testování vysvětleno, jak procházet a odpovídat na testové otázky. Při plnění testu je
možné pohybovat se mezi otázkami a měnit odpovědi. Testovací software zobrazuje
číslo dané otázky a čas do konce testu. Uchazeč může test ukončit před vypršením
časového limitu a okamžitě po ukončení zjistí výsledek svého testu.
Písemná část přijímacího řízení se skládá z těchto součástí:
• Test z anglického jazyka (15 minut)
• Test z fyzioterapie (100 minut)
Podrobné informace jsou také zveřejněny na webu uchazečů o studium. V případě
dalších dotazů k přijímacímu řízení se obracejte přímo na studijní referentku Vašeho
studijního programu, kterou je paní Soňa Látalová (sona.latalova@upol.cz).
Podrobnější kontakt je uveden na webu Oddělení pro studium.

Za Oddělení pro studium
Mgr. Lukáš Jakubec, Ph.D.
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