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Článek 1 

Obecná ustanovení 

 

 Způsob konání slavnostních aktů – imatrikulace a promoce je uveden ve Statutu 

Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen UP) v části IX Akademické obřady a 

symboly, článku 50 (Akademické insignie), článku 51 (Taláry UP) a článku 52 

(Akademické obřady, slavnostní inaugurace, imatrikulace a promoce) a dále Statut 

Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen FZV) v části VII 

Akademické obřady a symboly, článku 23 (Akademické obřady), článku 24 (Insignie 

fakulty) a článku 25 (Taláry FZV UP). Tato směrnice upravuje způsob konání 

slavnostních aktů imatrikulace a promoce na Fakultě zdravotnických věd v Olomouci 

(dále jen FZV UP). 

 

Článek 2 

Imatrikulace 

 

1) Slavnostní imatrikulace je veřejným výrazem přijetí studenta do akademické obce. 

2) Součástí imatrikulace je slavnostní slib studenta, jehož znění v české i anglické verzi 

je uvedeno v příloze č. 1 Statutu FZV UP. 

3) Termín imatrikulace je stanoven harmonogramem příslušného akademického roku, 

zpravidla týden před zahájením výuky v zimním semestru nebo v prvním 

výukovém týdnu zimního semestru. Imatrikulace se účastní tři akademičtí 

funkcionáři fakulty a předseda Akademického senátu UP. 

4) Organizační stránku imatrikulačního aktu včetně poučení studentů a hostů 

imatrikulace zajišťuje studijní oddělení FZV UP. 

5) Průběh imatrikulačního aktu je uveden v příloze č. 1 této směrnice. 

 

Článek 3 

Promoce 

 

1) Promoce je slavnostní akt, při němž akademičtí funkcionáři předávají absolventům 

všech typů studijních programů uskutečňovaných na FZV vysokoškolský diplom, 

dokládající získání odpovídajícího akademického titulu, a dodatek k diplomu. 

2) Součástí promoce je slib. Znění slibu absolventů bakalářských studijních programů 

je uvedeno v příloze č. 3 Statutu FZV UP. Znění slibu absolventů navazujících 

magisterských studijních programů je uvedeno v příloze č. 2 Statutu FZV UP. 

Znění slibu absolventů doktorských studijních programů je uvedeno v příloze č. 4 

Statutu UP. 

 



Termíny promocí absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních 

programů FZV UP se stanoví v návaznosti na termíny konání státních závěrečných 

zkoušek. Promoce absolventů doktorských studijních programů FZV UP se konají 

společně s absolventy doktorských studijních programů dalších fakult UP v termínech 

stanovených rektorátem UP. 

3) Organizační stránku promočního aktu absolventů bakalářských a navazujících 

magisterských studijních programů FZV UP včetně poučení absolventů a hostů 

imatrikulace zajišťuje studijní oddělení FZV UP. Organizační stránku promočního 

aktu absolventů doktorských studijních programů FZV UP zajišťuje Konferenční 

servis UP. 

4) Promočního aktu absolventů bakalářských studijních programů se účastní tři   

akademičtí funkcionáři fakulty. Promočního aktu absolventů navazujících 

magisterských studijních programů se účastní dva akademičtí funkcionáři fakulty a 

delegovaný zástupce rektorátu UP. Promočního aktu absolventů doktorských 

studijních programů se účastní jeden akademický funkcionář fakulty a delegovaní 

zástupci rektorátu UP. 

5) Průběh promočního aktu absolventů bakalářských studijních programů je uveden 

v příloze č. 2 této směrnice. 

6) Průběh promočního aktu absolventů navazujících magisterských studijních oborů je 

uveden v příloze č. 3 této směrnice. 

7) V případě malého počtu absolventů bakalářských a navazujících magisterských 

studijních programů je možné konání společného promočního aktu, jehož průběh se 

řídí přílohou č. 3 této směrnice. 

 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 01. 10. 2016. 

2) Tato směrnice ruší Metodický pokyn děkanky FZV UP pro konání slavnostních aktů 

imatrikulace a promoce na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v 

Olomouci ze dne 15. 2. 2010. 

 

 

V Olomouci dne 27. 09.  2016 

 

 
                                                                             doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA 

                                                     děkan 

                     Fakulty zdravotnických věd 

          Univerzity Palackého v Olomouci      



Příloha 1 – Imatrikulační akt 

 

1. Nástup akademických funkcionářů v pořadí:   

 předseda Akademického senátu FZV 

 moderátor 

 promotor 

 pedel děkana  

 děkan  

2. Hymna ČR  

3. Moderátor přivítá přítomné. 

4. Děkan přednese slavnostní řeč, kterou ukončí souhlasem k provedení imatrikulačního 

aktu. 

5. Zástupce studentů  přečte slib.  

6. Promotor vyzve studenty ke složení slibu.  

7. Studenti jednotlivě (vyzváni jmenovitě promotorem) přistupují k insignii (žezlu), přiloží 

na ni prsty pravé ruky a pronesou „slibuji“. 

8. Moderátor ukončí slavností shromáždění. 

9. Studentská hymna 

10. Odchod akademických funkcionářů v pořadí: 

 pedel děkana 

 děkan 

 promotor 

 moderátor 

 předseda Akademického senátu FZV 

 
 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 – Promoční akt absolventů bakalářských studijních oborů 

 

 

1. Slavnostní nástup v pořadí:   

 absolventi 

 moderátor 

 promotor 

 pedel děkana  

 děkan  

2. Hymna ČR  

3. Moderátor přivítá přítomné. 

4. Promotor představí absolventy studijního oboru.  

5. Děkan přednese slavnostní řeč, kterou ukončí souhlasem k provedení promočního 

aktu. 

6. Zástupce absolventů  přečte slib.  

7. Promotor vyzve absolventy, aby přistoupili ke složení slibu a převzetí diplomu. 

8. Absolventi jednotlivě (vyzváni jmenovitě promotorem) přistupují k insignii (žezlu), 

přiloží na ni prsty pravé ruky a pronesou „slibuji“. Poté převezmou z rukou promotora 

vysokoškolský diplom.   

9. Zástupce absolventů přednese děkovnou řeč. 

10. Moderátor ukončí slavností shromáždění. 

11. Studentská hymna 

12. Odchod akademických funkcionářů v pořadí:  

 pedel děkana 

 děkan 

 promotor 

 moderátor 

 

  



Příloha 3 – Promoční akt absolventů navazujících magisterských studijních  programů 

 

1. Slavnostní nástup v pořadí:   

 absolventi 

 promotor 

 pedel děkana  

 děkan  

 pedel rektora 

 rektor (delegovaný zástupce rektorátu) 

2. Hymna ČR  

3. Promotor přivítá přítomné. 

4. Děkan představí absolventy studijního oboru.  

5. Rektor přednese slavnostní řeč, kterou ukončí souhlasem k provedení promočního 

aktu. 

6. Zástupce absolventů  přečte slib.  

7. Promotor vyzve absolventy, aby přistoupili ke složení slibu a převzetí diplomu. 

8. Absolventi jednotlivě (vyzváni jmenovitě promotorem) přistupují k insignii (žezlu), 

přiloží na ni prsty pravé ruky a pronesou „slibuji“. Poté převezmou z rukou promotora 

vysokoškolský diplom.   

9. Zástupce absolventů přednese děkovnou řeč. 

10. Promotor ukončí slavností shromáždění. 

11. Studentská hymna 

12. Odchod akademických funkcionářů v pořadí:  

 pedel rektora 

 rektor 

 pedel děkana 

 děkan 

 promotor 

 

 


