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ZÁKLADNÍ INFORMACE

NÁPLŇ AKCE: 

TERMÍN AKCE: 

 430 ÚČASTNÍKŮ

seznámení studentů s chodem na VŠ
přednášky, workshopy
sportovní aktivity a teambuilding
stmelení kolektivu a spolupráce studentů

4. –  8. září 2021 (1. turnus)
8. – 12. září 2021 (2. turnus)

 Filozofická fakulta                    141
 Přírodovědecká fakulta          102
 Pedagogická fakulta                86
 Právnická fakulta                     32
 Fakulta tělesné kultury           24
 Fakulta zdravotnických věd   34
 Lékařská fakulta                       9 
 Cyrilometodějská fakulta        1

430 studentů Univerzity Palackého 
MÍSTO KONÁNÍ:

Morava Camp, Mohelnice

POŘADATEL:
STUDENTLIFE, z. s. 

20 INSTRUKTORŮ
20 instruktorů (organizátoři, ICT,
koordinátoři, instruktoři, lektoři,
moderátoři)



ICT na UP, Portál UP, UPlikace
Stipendia
Seminární práce a prezentace
Kam v Olomouci (vč. prezentace Upointu, Zaparkuj, Pevnosti Poznání a
propagace spolků při UP)

Zahraniční výjezdy, ERASMUS+, ESN – Martin Mičic
Knihovny UP – Mgr. Helena Sedláčková
Koleje a Menzy UP – Mgr. Michal Nguyen
O senátu se senátorem – Mgr. Michal Nguyen
ASC (Akademik sportcentrum UP) – PaedDr. Jiří Vaculík, CSc.

Interní přednášky

Externí přednášky

NÁPLŇ AKCE - PŘEDNÁŠKY



NÁPLŇ AKCE - TEAMBUILDING, SPORT
Teambuildingové hry - stmelovací aktivity, akční hry
u bazénu, aktivity na rozvoj komunikačních schopností
a spolupráci

Sportovní aktivity - frisbee, kinball, turnball, lakros,
spikeball, volejbal, softbal, stolní tenis, badminton,
skákací boty, slackline, pilates, jóga

Sportovní vybavení si mohli účastníci půjčovat po
celou dobu akce.

Novinky: work out, thai box, aqua aerobic



NÁPLŇ AKCE - WORKSHOPY, VEČERNÍ
AKTIVITY, KONZULTACE
Večerní aktivity – znalostní kvíz, partička, táborák, noční hra,
karaoke, rektropárty, párty reprezentuj svůj obor.

Individuální konzultace s instruktory – instruktoři byli po
celou dobu akce nápomocni studentům a zodpovídali jejich
dotazy.

Workshopy – pivní degustace, střelba z laserových zbraní,
vzduchovek a sportovních zbraní, vodní dýmky v teepee 

Deskovky - účastníci měli k dispozici nepřeberné množství 
 deskovek, které si mohli půjčovat po celou dobu akce.



HODNOCENÍ ZPĚTNÉ VAZBY
Hodnocení akce bylo velmi pozitivní, většina respondentů uvedla, že by na
akci jela znovu. A mile nás překvapilo, kolik účastníků nám napsalo
poděkování a uvedlo, že se jednalo o skvělou akci, na kterou budou velmi
rádi vzpomínat. 

Účastníci velmi oceňovali různorodost zcela dobrovolných aktivit. Líbila se
jim organizace a propracovanost akce a hlavně práce instruktorů, kteří
byli studentům po celou dobu nápomocni. 

Z řad úzké skupinky studentů s nadstandardním dietním režimem bylo však,
bohužel, apelováno na ne příliš dostatečný servis ze strany kuchyně vůči
jejich specifickým potřebám. Tento nedostatek jsme aktivně řešili s vedením
kempu a snažili se za daných podmínek požadavky účastníků maximálně
uspokojit.

Masově nejoblíbenější aktivitou byly dle očekávání večerní party s
tematickými kostými a jmenovkami. Na předních příčkách ale objevily i
teambuilding, sport a přednášky.



SLOVNÍ HODNOCENÍ

"Jet na seznamovák bylo to nejlepší rozhodnutí!"

"Díky moc, že tuto akci děláte. Je to skvělý způsob, jak se
alespoň částečně zbavit stresu z nové neznámé etapy

života a najít si tam známé, na které se budu moct obrátit,
když budu potřebovat pomoct, nebo zajít na pivko :D. Na

vše, co jsem tam zažila, budu určitě dlouho vzpomínat
(teda až na ty náročný rána :))"

"strasne me bavilo, ze vsichni byli na jedny urovni, nikdo si
nehral, ze je neco vic. Fakt me tahle akce prekvapila. Bylo

to bozii"

"Pokračujte, má to smysl<3"

"Díky této akci se do Olmu těším a jsem nadšená z
možností, které univerzita (a i Olomouc jako taková)

nabízí:))) "

"Moc děkuji za pořádání této skvělé akce. Určitě vás to stálo
hodně sil, času a trpělivosti. Jsem moc ráda, že jsem se mohla

zůčastnit."

"Děkuji moc celému instruktorskému týmu za tuto akci.
Ukočírovat takovou masu lidí není sranda a Vám se to podařilo

ve dvou turnusech po sobě. Jsem moc rád, že jsem se na
seznamovák přihlásil a kdybych mohl,  tak bych jel hned znovu.

Díky moc ještě jednou Vám všem! "

"Prostě jedna velká BOMBA 😍"

"Opravdu nelituju, že jsem jela. Mega moc jsem si to užila a
určitě bych jela zase. Super program, super vedoucí. Navíc z

oněch "divnotýpků", co jsme první den potkali na registraci, se
stali kamarádi, kteří s náma budou držet a společně budeme

(doufám uspěšně) proplouvat náročným studiem, ale také vším,
co k němu patří. Ještě jednou, vám lektorům, moc děkuju."

"Jet na seznamovák bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí"



ZPĚTNÁ VAZBA
Zpětná vazby probíhala elektronicky a byla odeslána účastníkům po skončení akce společně s
odkazem na stažení přednášek, které na akci probíhaly. Zpětnou vazbu vyplnilo 312 respondentů z
celkem 430 účastníků. Hodnocení 1-5 (jak ve škole, 1 = nejlepší)

HODNOCENÍ AKCE CELKOVĚ HODNOCENÍ PRÁCE INSTRUKTORŮ
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ZPĚTNÁ VAZBA

HODNOCENÍ PROGRAMU HODNOCENÍ AREÁLU KEMPU

Hodnocení 1 - 5 (jak ve škole, 1 = nejlepší)
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Nový název akce „Seznamovák pro studenty Univerzity Palackého"
Nové lekce thai boxu, aqua aerobicu, work outu, ranní rozcvičky a běh,
denní lekce jógy
Nově přednáška přímo od ředitelky Knihoven UP
Nově přednáška od ESN o jejich činnosti a o ERASMU
Nové spolupráce s podniky v Olomouci (dary do soutěží)
Možnost ubytování ve stanech (na základě přetrvávajícího zájmu o
akci) 
Workshop v teepee s vodní dýmkou
Nový design vratných EKO kelímků

NOVINKY



Premiere Cinemas Olomouc
Coffeeshop Šantovka
U Magora
LocAle
Bla bla bla
Jak chceš fresh bar
Giraldilla
Mi casa, su casa
atd. 

Univerzita Palackého v Olomouci
Fresh UP
Pevnost poznání
Akademik Sport Centrum
Upoint
Muzeum umění Olomouc
Redbull
Bolt
Divadlo Tramtarie

PARTNEŘI



potvrzení o prodělání nemoci v předchozích 3 měsících
potvrzení o absolvování kompletního očkování před více než 14ti dny
PCR test ne starší 5 dnů
antigenní test ne starší 3 dnů (ne samotest).

Jakožto akce pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci jsme se připojili a hlásíme se k iniciativě
Zodpovědný Palacký. Tato iniciativa nás má chránit především od toho, aby probíhal další semestr/y opět v
distanční výuce. Důležité je, aby studenti prvních ročníku se mohli naplno zapojit a nastartovat svůj studentský
život. Na akci jsme proto zavedli vzhledem k stále trvající epidemiologické situaci opatření, která kopírují
podmínky pro konání hromadných akcí, a některé jsou i o něco přísnější. Proto každý účastník před vstupem
do kempu (při registraci) musel doložit alespoň jedno z následujících:

Pokud účastník nesplňoval ani jednu z těchto podmínek, nebyl vpuštěn na akci. 
Tyto podmínky platily i jak pro nás, organizátory, tak pro návštěvy a přednášející. 

Dle naší statistiky byla proočkovanost účastníků akce 64 %

OPATŘENÍ PROTI COVID-19



Dále měli účastníci povinnost nosit při organizovaných aktivitách (přednášky
apod.) ve vnitřních prostorách ochranu dýchacích cest.

V kempu byla na mnoha místech dostupná dezinfekce na ruce a například při
vstupu do jídelny bylo její použití striktně vyžadováno. Účastník byl vpuštěn do
jídelny pouze po použití dezinfekce a s ochranou dýchacích cest.

Program byl po celou dobu uzpůsoben tak, aby probíhalo více aktivit souběžně a
zajistilo se tak rovnoměrné rozložení účastníků po areálu, nejžádanější přednášky
proběhly ze stejného důvodu dvakrát.

DALŠÍ OPATŘENÍ PROTI COVID-19



Za tým Seznamováku pro studenty UP
Mgr. et Mgr. Monika Zemanová
+420 724 298 999

     fb: Seznamovák pro studenty UP
     e-mail: info@seznamovakup.cz
     web: www.seznamovakup.cz

Pořadatel:
STUDENTLIFE, z. s. 

KONTAKTY

mailto:info@seznamovakup.cz
http://www.seznamovakup.cz/

