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

č. 5 dne 1. 12. 2022  
 
Přítomni: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., RNDr. Svatopluk Horák, Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., Mgr. Ondřej 
Ješina, 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., PhDr. David Smékal, Ph.D., doc. Mgr. 
Jana Vašíčková, Ph.D. 
Nepřítomni: doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D., Mgr. Jan Bělka, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. doc. 
Mgr. Jana Pelclová, Ph.D., Mgr. Michal Šafář, Ph.D. 
Hosté: Mgr. Lukáš Jakubec 
 
Program jednání: 
 

1. Kontrola zápisu č. 4/2022 
• Přijímací řízení, projednání jednotného minimálního limitu „plavecké gramotnosti“ pro všechny SP 

– projednáno, - splněno. 
• Přijímací řízení, úprava minimálního limitu pro splnění – v podmínkách přijímacího řízení jsou 

změny již zaznamenány – splněno. 
 

2. Kalendář studijních akcí na rok 2023 
• Sdílený kalendář na MS Teams, průběžné doplňování akcí.  

Je zavěšen, bude průběžně doplňován a aktualizován. Proděkan Svozil ještě upřesnil předběžný 
harmonogram přijímacího řízení na akademický rok 2023/2024. 
Zápisy do studia 1. ročníků budou odděleny od úvodních, adaptačních kurzů. 
Proběhla diskuze, proděkan Svozil a dr. Horák vysvětlili stanovené termíny. 
Horák: zápisy on-line nejsou ve skutečnosti on-line, ale probíhají vzájemnou komunikací referentek se 
studenty. 

 
3. SZZ mimořádné termíny, informace studenti, komise 

• Ukončené přihlášky, seznam počtu studentů na jednotlivé části SZZ zavěšen „SZZ leden 
mimořádné 2023“ – byly diskutovány na minulém zasedání. Podmínky žádostí o mimořádný 
termín visí na www stránkách, byly diskutovány na minulém zasedání.  

• Konkrétní termíny SZZk se seznamem studentů dodá studijní oddělení určeným předsedům 
komisí. 

 
4. Vnitřní norma k ZP na FTK – úpravy 

• Projednání navrhovaných změn vnitřní normy – Hlavní důvody pro úpravu stávající VN: 
o Archivace ZP už je pouze elektronická, studenti nemají povinnosti odevzdávat závěrečné 

práce v papírové formě.  
o Na obhajoby ZP už se nepodává papírová přihláška, je pouze elektronicky. 
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o Manuál k úpravě ZP na FTK nahradil původní Kompendium psaní a publikování 
v kinantropologii. Manuál je již zavěšen na www stránkách,  

o Témata ZP by mělo být v souladu s oblastmi vzdělávání na FTK. 
o Zavěšené posudky by neměly být podepsané. Naopak v listinné podobě musejí být 

podepsané posudky součástí dokumentace studentů, stejně tak jako podepsané potvrzení, 
že ZP není plagiátem. 

Diskuse: 
Prof. Kudláček navrhl dát podnět akademickému senátu, aby stačila elektronická stopa při 
zavěšení posudků a nemusely být podepisovány fyzicky.  
Pro plynulý průběh obhajob ZP budeme doporučovat studentům, aby nejpozději v termínu 
obhajoby ZP dodali listinnou podobu ZP. Tuto ZP si po obhajobě odnesou s sebou.  
 

Závěr: 
Všichni přítomní garanti SP souhlasí s navrženou versí nové vnitřní normy k závěrečným pracím na 
FTK UP Olomouc. 
 

5. Různé 
• Evaluace na UP info – zavěšeno v MS Teams 
• Akreditace na UP – harmonogram – zavěšeno v MS Teams. 
• Info proděkana a Dr. Jakubce o elektronickém způsobu komunikace se studenty. 
• Projekt NPO – nové profesní studijní programy, postup práce. 
• Dokončení studia – „Manuál pro úpravu závěrečných prací na FTK UP“ + další aktualizace na 

https://ftk.upol.cz/studenti/studium/dokonceni-studia/ 
 
Další termín zasedání kolegia garantů studijních programů na FTK UP bude ještě upřesněn. 

Navržený termín 9.2. 2023 13.00 NB 3.16 
 
 

 
 
 

 
V Olomouci 7. 12. 2022  doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r. 
  proděkan FTK UP Olomouc 
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