
Metodický pokyn č. 03/2016
Pokyn k realizaci programů celoživotního vzdělávání v rámci 

akreditovaných studijních programů realizovaných na Katedře 

psychologie FF UP v Olomouci 

Katedra psychologie FF UP otevírá programy CŽV v oborech bakalářská a navazující magisterská 

psychologie v prvním ročníku prezenční a kombinované formě každoročně. Smyslem programů CŽV je, 

za úplatu, umožnit zájemcům o studium psychologie (kteří neuspěli u přijímacích zkoušek, nebo je 

neabsolvovali) prokázat své schopnosti zvládnout nadstandardním způsobem nároky studia a vysokou 

motivaci. Toto je ověřováno po ukončení výuky v prvním ročníku (tj. v závěru zkouškového období 

letního semestru), kdy mají frekventanti možnost zažádat o prominutí přijímacího řízení a o vstup do 2. 

ročníku studia daného programu. Podmínkou je splnění povinností (do 30. 6. daného roku splnit 

všechny A předměty, získat 60 kreditů, a to s hodnocením nejméně „D“), které jsou definovány nad 

rámec toho, co musí splnit student daného programu. 

Nároky na splnění jednotlivých předmětů, ověření znalostí a dovedností, jsou ve všech předmětech 
striktně stanovené stejně, a to jak pro studenty řádného studia, tak frekventanty studia v CŽV. 

Jak je uvedeno výše, smyslem programů CŽV je poskytnout možnost prokázat schopnosti a motivaci pro 

přijetí do 2. ročníku studia; programy jsou otevírány výhradně v 1. ročníku studia (bakalářský a 

navazující magisterský stupeň*). V případě, že frekventant nesplní podmínky pro přijetí do studia po 1. 

ročníku CŽV, dále v programu 2. ročníku nepokračuje. Má však možnost absolvovat mimořádné 

přijímací řízení do 1. ročníku (září). 

V případě přijetí ke studiu (úspěšné absolvování přijímacího řízení, nebo jeho prominutí) jsou 
studentovi uznány absolvované předměty a pokračuje ve studiu 2. ročníku. 

Poměr frekventantů CŽV a studentů v daném ročníku je stanoven tak, aby počet frekventantů 
nepřesáhl 25 % celkového počtu ročníku. 

Koordinátorem pro CŽV na katedře psychologie je PhDr. Eva Maierová, PhD., tel. 585 633 523, 
email: eva.maierova@upol.cz 

Platnost od: 1. 9. 2016 

Konzultace: Dr. Martin Seitl, Doc. Martin Lečbych, Dr. Eva Maierová, Doc. Vtípil 

Zpracoval a schválil: Dr. Matúš Šucha, vedoucí Katedry psychologie FF UP v Olomouci 

*Pro přijetí do 1. ročníku CŽV nMgr. je podmínkou adekvátní vzdělání na úrovni Bc studia dle podmínek uvedených zde:
http://psych.upol.cz/uchazeci2015/prijimaci-zkousky-dod/
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