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UKAŽ, ŽE NA TO MÁŠ!
Pojď studovat na FTVS sportovní management.

STAŇ SE ÚSPĚŠNÝM SPORTOVNÍM 
MANAŽEREM!
• Baví tě sport? To je dobře.
• Chceš se mu věnovat i v budoucnu? Velmi dobře.
• Rád by ses v něm uplatnil pracovně? Výborně.
• Jsme tu pro tebe. Pomůžeme ti stát se úspěšným sportovním manažerem.
•  Není vůbec snadné uspět v tomto oboru. Vyžaduje to spoustu práce a vědomostí, a proto je 

třeba být dobře připraven, než se do tohoto závodu pustíš.
•  Potřebuješ si osvojit spoustu dovedností a znalostí. Potřebuješ získat kontakty. Potřebuješ 

získat zkušenosti, praxi. Jen tak budeš připraven vstoupit do  velkolepého světa sportu, 
pohybu, her a zábavy.

•  Společně to zvládneme. Naučíme tě řídit sportovní organizaci, vést marketingové oddělení, 
organizovat významné sportovní akce nebo podnikat v oblasti sportu.

•  Musíš to být ale ty, kdo udělá první krok. 

STUDIJNÍ PROGRAM  
MANAGEMENT TĚLESNÉ  
VÝCHOVY A SPORTU
Informace k přijímacímu řízení:
Podání přihlášky do 28. února 2023 

Termín písemných přijímacích zkoušek 
Řádný termín: 1.–6. června 2023
Náhradní termín: 13.–14. června 2023



Zde naleznete  
více informací

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
1.  Písemná zkouška 
 •   test z matematiky (0–200 bodů)
 •  pět příkladů (jeden celý vypočítaný příklad = 40 bodů)

2. Písemná zkouška 
 •  test obecných studijních předpokladů (0-200 bodů)
 •  40 otázek (jedna otázka = 5 bodů) vždy jen jedna správná odpověď

Celkem je možné získat 400 bodů.
Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 
méně než 50 body.
Předpokládaný počet přijatých - 80 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ  
STUDIJNÍ PROGRAM
Podmínkou je dosažení bakalářského vzdělání v jednom ze studijních programů/oborů: 
Management tělesné výchovy a  sportu nebo obdobných manažersko-ekonomických 
oborů s  doložením úspěšně vykonané bakalářské státní zkoušky z  Ekonomie nebo 
zkoušek z  předmětů Makroekonomie a  Mikroekonomie s  minimálním ziskem  
10 kreditů z obou, dále pak s doložením úspěšně absolvovaných předmětů Management 
a  Marketing. V  případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i  sylabus 
vystudovaného studijního oboru.

1. Písemná zkouška 
 •  test odborných vědomostí (0-100 bodů)

2. Písemná zkouška 
 •  test z matematiky (0-100 bodů)

Celkem je možné získat 200 bodů.
Předpokládaný počet přijatých - 50


