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

č. 3 ze dne 25. 3. 2021 
On – line MS TEAMS 

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

Program jednání: 
 

1. Kontrola zápisu č. 2 ze dne 25. 2. 2021 
2. Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022  
3. Státní závěrečné zkoušky 
4. Různé 

 
 Proděkan Svozil zahájil zasedání kolegia, přivítal přítomné a seznámil je s připraveným 

programem. Poděkoval doc. Neumannové a katedře fyzioterapie za výborně připravenou 
akreditaci oboru Aplikovaná fyzioterapie. 

 
Ad 1) Kontrola zápisu č. 2  
Úkoly jsou průběžně plněny.  

• Příprava pro nové okruhy SZZ pro Bc. studium – úkol trvá t.: 30.6. 2021 

• Seznam sportovních kurzů v LS 2020/2021 včetně personálního obsazení – je zavěšen 
v MS TEAMS 

• Připravit sdílený dokument pro rozvrhy termínů SZZ (Svozil, Horák) – splněno a je 
připraven v excelovském souboru v MS TEAMS. 

• Informace k přijímacímu řízení 2021/2022 –splněno, je zavěšeno v MS Teams. 

• Seznam přednášek – katedry mají dodat do 30. 3. 2021 – úkol trvá. 
 
Ad 2) Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 

• Proděkan Svozil poslal předběžnou informaci s předpokládaným počtem uchazečů, 
přihlášek je víc, než vloni. 

• „Směrná čísla“ (předpokládané počty pro přijetí) jednotlivé studijní programy – je 
vytvořena tabulka, která je nasdílena v MS TEAMS (počítat s tím, že dle zkušeností 
z minulých let, se 15 – 20% uchazečů nezapíše). 
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• Proběhla krátká diskuze ohledně počtu uchazečů, musíme vycházet ze zkušeností 
z minulých let.  

• U počtu přijatých uchazečů počítat s tím, že se jejich počet kumuluje v průřezových 
předmětech. 

• U uchazečů o NMgr. studium přikládat váhu zaslaným strukturovaným životopisům, 
pořadí dle úrovně tohoto dodaného materiálu. 

Diskuse: 

• Dr, Ješina: do kterého data dostanou komise podklady? Svozil: do 30. 4. mají uchazeči 
krajní termín dodání všech požadovaných materiálů, 17. 4. je poslední kolo SCIO testů. 

• Dr. Ješina: u uchazečů o Bc. studium ATV navýšit počet z 15 na 20 přijímaných výše 
uvedených důvodů nezapsání se přijatých uchazečů. Svozil: Ano bude navýšeno. 

• Doc. Lehnert: narůstají počty studentů na NMgr. oboru Management trenérství a 
sportu, nebude problém s kapacitou učeben? Svozil: v budově NA jsou učebny po 
rekonstrukci, je v nich navýšený počet míst, kapacita by měla být dostačující. 

• Prof. Otřísal: je třeba personálně posílit vedení u Bc. prací u oboru Ochrana 
obyvatelstva. Kapacitně není možné zvládat 25 Bc. prací. Svozil: Studenti OCHO si 
reálně zapisují závěrečné práce nejen v oblasti Ochrany obyvatelstva, ale i v dalších 
modulech studia.  

• Neumannová: u studentů fyzioterapie je třeba, aby byl sudý počet studentů, protože 
pracují ve dvojicích. Svozil: Je otázka, jak se toto podaří. Neznámá veličina je počet 
skutečně zapsaných studentů.  

 
Ad 3) Státní závěrečné zkoušky  

• Upravené podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 byly schváleny 
AS FTK. Podmínky jsou vyvěšeny na Úřední desce FTK UP Olomouc 

• Byla vytvořena tabulka termínů SZZ. Tabulka je zavěšena a sdílena v MS Teams. První 
se budou zapisovat termíny SZZ s nejvyšším počtem studentů (Pedagogická 
způsobilost, Tělesná výchova) T.: do 6.4. 2021 Následně ostatní termíny SZZ.  

• Pokyny komisím, i s termíny, jakým způsobem budou SZZ probíhat budou zavěšeny 
v MS Teams (do 6.4. 2021). 

• Obdobně budou tvořeny informace pro studenty. Podmínkou účasti u SZZ bude 
negativní antigenní test, ne starší 24 hodin, který bude komise po studentovi 
vyžadovat.  

• Závěrečné práce: odevzdávat svázané na studijním oddělení dle harmonogramu. 
Termín odevzdání závěrečné práce do 30.4. 2021 je nepřekročitelný. 

• Horák: vydavatelství UP přišlo s nabídkou vazby závěrečných prací pro studenty.  

• Počty studentů na SZZ – v 1. verzi doplnit termíny, až poté poslat dál. Termíny 
nasazovat dle přítomnosti členů komisí v Olomouci (aby nebyli na kurzech). 

• Start zápisů studentů na SZZ od 23. 4. v 8:00 hodin jednotně pro všechny.  

• Předpokládané počty studentů pro SZZ v termínu květen, červen 2021 bude k dispozici 
na MS Teams (od 6.4. 2021). 
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Ad 3) Různé 

• 10. 5. 2021 zasedá VR FTK UP – dodat ke schválení nové členy komisí SZZ. 
 
 
 
 
Další termín zasedání kolegia garantů studijních programů na FTK UP je stanoven na 22. 4. 
2021 ve 14.00 pravděpodobně on-line nebo hybridně (kombinace MS Teams a prezenční 
účasti).  
 
Schůzka Microsoft Teams 22.4. 2021 

Připojte se přes počítač nebo mobilní aplikaci 

Klikněte sem a připojte se ke schůzce 

Další informace | Možnosti schůzky 

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

V Olomouci 30. 3. 2021 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ade4c78bda7a04763990c2117b04582f5%40thread.tacv2/1617183017843?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=1617183017843&language=cs-CZ

