V Olomouci 14. 4. 2022

Vážená uchazečko a vážený uchazeči o studium,

posíláme Vám podrobné informace o písemné a ústní části přijímacího řízení
pro navazující magisterský studijní program Fakulty tělesné kultury Univerzity
Palackého v Olomouci:
Trenérství a management sportu
Vaše přijímací řízení skládající se z písemné a ústní části, bude uskutečněno v termínu
11. a 12. května 2022. V každém dnu se budou konat obě části přijímacího řízení,
stačí tedy přijet do Olomouce pouze jednou. Protože Vám chceme vyjít vstříc,
umožníme Vám vybrat si konkrétní den pro absolvování obou částí přijímacího řízení.
Rezervaci si každý uchazeč provede pomocí Rezervačního systému UP. V rámci
Rezervačního systému UP si rezervujete pouze daný den, kdy se chcete částí
přijímacího řízení účastnit. Konkrétní časy k rezervaci nenabízíme, protože bychom je
pak nebyli schopni garantovat. Rezervační systém bude uzavřen v neděli 8. května
2022 ve 23:55 a od té chvíle už nebudete mít možnost svou rezervaci změnit. Způsob
provedení rezervace termínu je společně s rámcovým harmonogramem, který je
shodný pro oba dny, uveden níže.

Rámcový harmonogram přijímacího dne
Prezence
8:30 – 9:00
Budova NA | 4. podlaží | místnost 4.25 (třída Míru 671/117, Olomouc)
•
•

Vezměte si s sebou Občanský průkaz pro ověření Vaší totožnosti.
V případě, že chcete doložit ještě další dokumenty relevantní pro přijímací
řízení, které se Vám nevešly do příloh E-přihlášky, můžete je při prezenci také
odevzdat.
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Písemná část:
9:00 – 9:45
Budova NA | 4. podlaží | místnost 4.25
•
•

Test ze základů kinantropologie se zaměřením na trenérství a management
sportu (čistá délka testu je 30 minut).
Pro vykonání testu je nutné znát své přihlašovací údaje do E-přihlášky UP.

Ústní část
10:00 – 15:00
Budova NA | 4. podlaží | místnost 4.16 a 4.17

Způsob rezervace termínu
1. Přihlaste se pomocí svého účtu do E-přihlášky, kde přejděte na sekci „Odkazy
na aplikace“ a vstupte do Rezervačního systému UP.
2. Pro zobrazení dostupných termínů budete muset do Rezervačního systému
UP vložit „Kód akce“: trams22.
3. Možnost se přihlásit a zároveň provádět změny v rezervacích je povolena
do neděle 8. 5. 2022 23:55.
4. Uchazeč si vždy vybere pouze jeden den, ve kterém vykoná jak písemnou,
tak i ústní část.
5. Nerezervuje se přesný čas, ale pouze den, kdy se uchazeč/ka dostaví
k písemné a ústní části přijímacího řízení.
6. Z důvodu omezení kapacity uchazečů na každý den doporučujeme provést
rezervaci termínů včas
Úplný návod, jak pracovat s rezervačním systémem je dostupný na Wiki UP.
V případě technických problémů s rezervací Vašeho termínu se, prosím, obracejte
e-mailem na Mgr. Lukáše Jakubce, Ph.D. (lukas.jakubec@upol.cz), kde podrobně
popište problém a připojte printscreen obrazovky Vašeho počítače s chybovým
hlášením. Odpověď obdržíte s přiměřeným časovým odstupem. Prosím, nepočítejte s
okamžitou odpovědí.

Veškeré informace o Vašem přijímacím řízení jsou také průběžně zveřejňovány
na webu uchazečů o studium, a to včetně odeslaných dopisů.

V případě dalších dotazů k přijímacímu řízení se prosím obracejte přímo na studijní
referentku Vašeho studijního programu „Trenérství a management sportu“,
Mgr. Lenku Hrabalovou (lenka.hrabalova@upol.cz).

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