
 

Závěrečná zpráva projektu „Hýčkejte svou alma mater 2014“ 

 
Název projektu: Seznamovák UP 2014  

Jméno a příjmení žadatele: Tomáš BURIAN  

Studijní obor: Geoinformatika  

Ročník: 2. navazující Mgr.  

E-mail: Buri777@seznam.cz  

 

Popis řešení projektu: 

 V termínu 31. 8. 2014 až 10. 9. 2014 proběhly dva 6ti denní pobyty založené na 

vzdělávacích, herních a sportovních aktivitách. Celá událost proběhla v rekreačních 

chatkách poblíž města Náměšť nad Oslavou v rekreačním středisku Jiskra. Akce byla 

primárně cílena na nově nastupující studenty UPOL. Celkem se Seznamováku zúčastnilo 

necelých 400 studentů z 5 fakult UP, mezi nimiž bylo 80 studentů z fakulty přírodovědecké. 

Celá myšlenka Seznamováku UP vznikla z vlastní iniciativy studentů, kteří chtějí být aktivní a 

vytvářet tak ostatním studentům příjemnější prostředí na vysoké škole. 

Studenti byli začleněni do programu založeném na vzdělávacích, herních a sportovních 

aktivitách. Postupně získávali užitečné informace a rady pro studium na UP, a to 

prostřednictvím bloků přednášek (STAG, studentské organizace, kreditový systém, senát, 

erasmus, etika, koleje apod.) a individuálních schůzek s instruktory ze starších ročníků. Pro 

stmelení kolektivu byly denně organizovány sportovní události (paintball, fotbal, lacross, 

lukostřelba, zumba atd.) a skupinové hry pro navázání přátelství (teambuilding). 

Samozřejmostí byl i pravidelný večerní program, který studenti mohli strávit na 

společenském večírku, v pohodlí kina, nebo posezením u táboráku s hudebním doprovodem 

a občerstvením. 

Jako speciální události Seznamováku 2014 je nutno také uvést několik návštěv z UPOL a 

propagace samotných organizací. Účastníkům se zde postupně představili: 

 POSPOL, 

 Akademik Sport Centrum Univerzity Palackého (ASC UP), 

 Britské centrum. 

 

Seznam kontrolovatelných výstupů: 

1) fotodokumentace: dostupná na webu Seznamovák UP či POSPOL 

 http://seznamovakup.cz/fotogalerie.php?level=collection&id=3 

 http://pospol.upol.cz/?page=gallery&gal=1 

 

2) seznam účastníků: z důvodu jeho obsáhlosti možno dodat na vyžádání 

 

3) publikace dokumentu s hodnocením akce a zpětnou vazbou studentů  

(viz příloha č. 1) 

 

http://seznamovakup.cz/fotogalerie.php?level=collection&id=3
http://pospol.upol.cz/?page=gallery&gal=1


Cíle projektu a jejich plnění: 

1) Stmelení kolektivu studentů (teambuilding): proběhlo pomocí sportovních událostí a 

kolektivních her na posílení přátelství, hry na důvěru, táborák apod. Tento bod byl 

zcela splněn. Zúčastnění studenti se mezi sebou dobře znají a pokračují v budování 

přátelství i mimo Seznamovák – na půdě UP. 

 

2) Příprava studentů na VŠ: zajištěno díky různorodým přednáškám a práci instruktorů, 

mimo jiné i díky návštěvě a prezentaci POSPOLu, ASC a Britského centra. Výsledky 

tohoto cíle jsou patrné i z úspěšnosti studentů na VŠ i jejich osobních výsledků. Ze 

zpětné vazby také víme, že samotní účastníci hodnotí informační část velmi pozitivně 

a cítí se na půdě UP ve výhodě oproti ostatním nezúčastněným studentům. 

 

3) Rozšíření členské základny POSPOL: jakožto organizátor Seznamováku a zakladatel 

POSPOLu hodnotím tento bod velice pozitivně. Studentům byla podána informace o 

spolku přírodovědecké fakulty velmi detailně formou skupinového sezení. Již během 

události se pak přihlásilo několik aktivních studentů do řad POSPOLu. Největším 

přínosem by pak mělo být označeno nově vzniklé technické oddělení – stará se o 

web i technické záležítosti POSPOLu a bylo složeno z vybraných účastníků 

Seznamováku, tedy studentů prvních ročníků na PřF UP. 

(viz http://pospol.upol.cz/?page=webmasters). 

 

4) Propagace UPOL: tento cíl byl naplňován po celou dobu trvání Seznamováku. 

Informace byly prezentovány, uvedeny v logu, názvu, i formou odkazů na webu. 

 

5) Navázání kontaktu se studenty a organizacemi: jak již bylo zmíněno výše – na 

Seznamováku byl přítomen POSPOL, ASC, Britské centrum. Všechny 3 subjekty si 

spolupráci pochvalují a v případě dalšího ročníku zcela jistě opět přijedou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pospol.upol.cz/?page=webmasters


Příloha č. 1 

REKAPITULACE SEZNAMOVÁKU UP 2014 

www.seznamovakup.cz 

 termín konání:  31. 8. – 5. 9. 2014 (1. turnus) 

   5. 9. – 10. 9. 2014 (2. turnus) 

 místo konání:   Rekreační středisko Jiskra 

      Náměšť nad Oslavou 

 pobyt zaměřený na:    seznámení studentů s životem na Univerzitě 

      stmelení kolektivu (teambuilding) a přípravu studentů na VŠ 

 

 cílená skupina: studenti pedagogické, přírodovědecké, filozofické, právnické fakulty 

a také fakulty zdravotnických věd 

 

 3 organizátoři, 11 instruktorů 

 

 396 budoucích studentů UP 

 

součástí Seznamováku byly: 

 prezentace STAG (tvorba rozvrhu, orientace na portálu), stipendia, ERASMUS+ a 

ostatní programy, koleje, menza, knihovny, Akademik Sport Centrum Univerzity 

Palackého, Britské centrum, tutoriál seminárních prací a komunikačních dovedností, 

kam v Olomouci + individuální schůze 

         (pro první turnus bylo vyhrazené celé dopoledne na tvorbu rozvrhu) 

         každý den probíhaly dvě až tři přednášky (rozsah 2 až 4 hodiny) 

 teambuildingové hry na posílení kolektivu a navázání přátelství: 

 mravenci  hibšmani 

  maršál a špion  zrnka moudrosti 

  hu-tu-tu-tu  šátek 

  gordický uzel  ulička důvěry 

  lidské stavby  hra na čísla 

 a mnoho dalších (aktivity v kruhu na rozvoj komunikačních dovedností, hry důvěry 

 atd.) 

 



 

 sportovní aktivity: 

 volejbal   badminton 

  frisbee    stolní tenis 

  lacross    softball 

  paintball   lukostřelba 

  kin-ball   aqua-aerobik 

  skákací boty   zumba 

  bazén    taichi 

  nohejbal   fotbal  

  součástí programu byla vlastní výroba trička a individuální informační schůze se 

studenty daných fakult 

  ukázka individuálních/skupinových schopností studentů: Seznamovák faktor  

 večerní náplň: welcome párty, partička, kino, deskové a zábavné hry, retro párty, 

travesti párty, neformální posezení s instruktory, táborák (včetně kytary, bubnu, 

špekáčků) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpětná vazba studentů 
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