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

č. 1 / 2023 - 8. 2. 2023  
místnost NB 316  

Jednání probíhalo v hybridní podobě.  

Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., prof. 
Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., prof. PaedDr. Michal Lehnert, Dr., prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D., Dr., 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. 
Nepřítomni, omluveni: doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D. (mateřská dovolená), Mgr. Jan Bělka, Ph.D., Mgr. 
Ondřej Ješina, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., RNDr. Svatopluk Horák. 
Hosté: Mgr. Lukáš Jakubec, Ph.D. 
 

Program jednání: 
 

1. Kontrola zápisu č. 5/2022 

• Kalendář studijních akcí – zavěšeno v MS Teams, průběžně doplňováno – splněno 

• SZZ – mimořádné termíny – splněno 

• Vnitřní norma k ZP – zavěšeno, platnost od 1.1. 2023 - splněno 
 
2. SZZ letní termíny, příprava, informace 

• Příprava termínů pro období 18.5. 2023–16.6. 2023 

• Je připravena tabulka pro jednotlivé předsedy komisí pro SZZ. Obhajoby ZP po zkušenostech se 
zpracováním a zabezpečení posudků plánujte raději později. Naplánovat počet termínů cca jako 
vloni, s tím, že podle aktuálního počtu můžeme termíny redukovat. Úkol všichni garanti 
jednotlivých komisí. T.: 20.3. 2023 Info pro předsedy komisí mimo kolegium zajistí proděkan Svozil 

• Kontrola studia pro připuštění ke SZZk – info 

• Elektronické přihlášky k termínům SZZ – info 

• Okruhy pro NMgr. Tělesná výchova byly mírně pozměněny. Změny jsou od ledna 2023 zavěšeny 
pro studenty. Je nutné tyto změny akceptovat pro odpovídající komise. 

• Tabulka komisí pro SZZ. Doplnit a aktualizovat členy komisí ve sdíleném souboru v MS Teams. 
Změny se barevně odliší. Úkol všichni garanti jednotlivých komisí. T.: 20.3. 2023 Info pro předsedy 
komisí mimo kolegium zajistí proděkan Svozil 

• Noví uvažovaní členové SZZ. Předsedové SZZk napíši na studijní oddělení (Horák, Jakubec, Svozil). 
Seznam bude schválen na následující VR FTK UP. Úkol všichni garanti jednotlivých komisí. T.: 20.3. 
2023 Informace pro předsedy komisí mimo kolegium zajistí proděkan Svozil 

• Diskuse: role tajemníků při organizaci a realizaci termínů SZZk. Každý předseda komise může 
pověřit tajemníka, který bude mít oprávněný přístup do STAGu. Předsedové SZZk napíši na studijní 
oddělení (Horák, Jakubec, Svozil) kdo tímto tajemníkem je nebo bude. Studijní oddělení zajistí 
přístup v systému. Úkol všichni garanti jednotlivých komisí. T.: 20.3. 2023 Info pro předsedy 
komisí mimo kolegium zajistí proděkan Svozil 
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• Informace pro studenty a zkoušející na SZZk. Návrh informací bude součástí jednání KSP 23. 3. 
2023 Úkol: proděkan pro studium 

 
3. Přijímací řízení 2023/2024, příprava informace 

• Konečný termín přihlášek 15.3. 2023 – viz kalendář studijních akcí 

• Elektronická evidence uchazečů a způsob komunikace, novinky v notifikaci – info 

• Dopisy pro uchazeče budou podobně jako loni zavěšeny ve sdílených materiálech. Talentové 
zkoušky 24.4. 2023 – 28.4. 2023 – příprava harmonogramu talentových zkoušek – vedoucí katedry 
sportu Dr. Formánková. Zakomponovaná bude organizační změna místa registrace a zkoušky 
z gymnastiky (místo HY bude k dispozici AC BALUO). Bude zvážena možnost realizace talentových 
zkoušek pouze ve čtyřech dnech (tedy do 27. 4. 2023). Dále bude zvážena možnost realizace 
příjímacích pohovorů se studenty, kteří se ucházejí o nástavbové magisterské studium. Termín 
upřesnění do 23. 3. 2023 Úkol Dr. Formánková vedoucí KAS.  

• Komise pro přijímací řízení – zavěšený původní rozpis. Garanti studijních programů zajistí 
aktualizaci tabulky komisí ve svých SP – úkol – všichni. T.: 20.3. 2023 

• Přijímací řízení NMgr. – zvážit termíny. Je možné termíny zakomponovat do termínů pro Bc. 
studia. V případě pozdějších termínů tak až po skončení výuky LS tj po 15.5. 2023. Úkol všichni 
vedoucí komisí PŘ. T.: 20.3. 2023 

• Podmínky přijímacího řízení – jsou schváleny a je nutné je dodržovat včetně zápisu ústních 
zkoušek jednotlivých uchazečů. 

 
4. Různé 

• Akreditace na FTK UP SP Kondiční trénink a psychomotorická rehabilitace a Rekreologie – 
management volného času jsou připraveny na jednání VR FTK na den 13.2. 2023  

• Kontrola NAU – dne 17. 3. 2023 bude provedena kontrola přijímacího řízení SP „Duální kariéra 
vrcholových sportovců“.  

• CŽV zveřejnění modulu pro prostupnost na učitelské SP v NMgr. Vyvěšení podmínek na stránkách 
CŽV. SZZ z TV budou v rámci CŽV zpoplatněny.  

• Sportovní hala a výpadky ve výuce – zašle prof. Kudláčkovi proděkan Svozil 
 
 

  Další termín zasedání kolegia garantů studijních programů na FTK UP. Návrh na 23.3. 2023 13.00 NB 316 
 

 

15.2.2023  doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r. 
  proděkan FTK UP Olomouc 
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