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ZMĚŇTE SVĚT POHYBEM!
Pojďte studovat na FTVS obor trenér a kondiční trenér. 

TRENÉR
Bakalářský studijní program, 
prezenční i kombinovaná forma 
studia

Cílem studijního programu je připravit 
odborníky, kteří budou působit v roli trenérů 
ve vybraném sportovním odvětví na všech 
výkonnostních úrovních. Obsahem studia 
jsou předměty pedagogicko-psychologic-
ké, biomedicínské, sportovně didaktické 
a sportovní specializace ve vybraném spor-
tu. Student získá znalosti z oblasti koncipo-
vání sportovního tréninku a  je schopen je 
uplatňovat tvůrčím způsobem v  tréninko-
vé praxi. Studium je ukončeno obhajobou 
bakalářské práce a státní závěrečnou 
zkouškou.

KONDIČNÍ TRENÉR
Bakalářský studijní program, 
prezenční i kombinovaná forma 
studia

Cílem studijního programu je připravit 
odborníky v  oblasti kondičního tréninku. 
Absolvent studijního programu Kondiční 
trenér je odborníkem v  oblasti tvorby 
a  realizace kondičních a  pohybových 
programů pro různé skupiny populace. 
Typicky se absolvent programu uplatňuje 
jako osobní kondiční trenér pro individuální 
potřeby jednotlivců, jako kondiční trenér 
v  různých sportech i  jako instruktor 
ve  fitness centrech a  dalších sportovně 

orientovaných zařízeních. Obsahem 
studia jsou předměty pedagogicko-
psychologické, biomedicínské a spor-
tovně didaktické se zaměřením 
na  prostředky kondičního tréninku. 
Studium je ukončeno obhajobou 

bakalářské práce a státní závěreč-
nou zkouškou.



Přijímací  zkouška  je dvoukolová. 

I. kolo přijímací zkoušky

1. Talentová zkouška z atletiky

2. Talentová zkouška z plavání

Talentové zkoušky se nemusí konat 
v  uvedeném pořadí, jejich sled bude 
uveden na  pozvánce. Specifikace 
talentových zkoušek je uvedena na:  
www.ftvs.cuni.cz Uchazeči – Podmínky 
přijímacího řízení – Talentové zkoušky

Do  druhého kola postupují všichni 
uchazeči, kteří z každé talentové zkoušky 
získají minimálně 1 bod.

II. kolo přijímací zkoušky

3.  Písemná zkouška
Test obecných studijních předpokladů 
ověřuje studijní předpoklady a schopnost 
logického myšlení. Testem se zjišťují 
následující schopnosti a  dovednosti: 

konfigurační vztahy, verbálně-logické 
a  matematicko-logické vztahy, pamětné 
učení a porozumění informacím.

Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, 
kteří byli hodnoceni z některé talentové 
nebo písemné zkoušky 0 body.

4.  Bonifikace za sportovní činnost
 Uchazeči se zkušenostmi s  vrcholovým 
sportem mohou na  základě potvrzení 
od  příslušného sportovního svazu získat 
bonifikaci až 250 bodů. Přehled bonifikací 
je uveden na stránkách fakulty.

Bodování:
1.  Talentová zkouška z atletiky 

 0–40 bodů 

2.  Talentová zkouška z plavání 
0–40 bodů

3.  Písemná zkouška – test obecných  
studijních předpokladů 
0–400 bodů

4.  Bonifikace za sportovní činnost 
0–250 bodů

Celkem možno získat: 0–730 bodů.

Zde naleznete  
více informací

POPIS PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY


