
 

 

 
Tisková zpráva 

Akreditace studijních programů na UK FTVS 
 
Praha 3. prosince 2018, Fakulta tělesné výchova a sportu Univerzity Karlovy, úspěšně zakončila 
první kolo akreditací nových studijních programů v rámci institucionální akreditace UK v oblastech 
vzdělávání:  28 Tělesná výchova a sport, Kinantropologie a v oblasti 30 Učitelství.  
 
Pro všechny nově akreditované studijní programy jsou připraveny podmínky přijímacího řízení. Od 
akademického roku 2019/2020 v nich přivítáme nové studenty.  
 
V studijních programech:  

 
Bakalářské: 

- Management tělesné výchovy a sportu  
- Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (plný studijní plán; Aktivity v přírodě, 

Výchova ke zdraví) 
- Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání 
- Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na 

vzdělávání 
- Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 
- Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání 

- Trenér 

- Kondiční trenér 
Navazující magisterské: 

- Management tělesné výchovy a sportu 
- Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (plný studijní plán; Aktivity v přírodě, Výchova ke 

zdraví, trenérství se sportovní specializací) 
- Učitelství tělesné výchovy pro střední školy - Učitelství geografie pro střední školy 
- Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 
- Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy 
- Master of Art in Sports Ethics and Integrity 

 
Ostatní pregraduální studijní programy (Fyzioterpie, Ortotik- protetik) a doktorské studijní programy 
tradičně vyučované na UK FTVS nadále postupně připravujeme k podání na Radu vnitřního hodnocení 
UK. 
 
Uchazeči o studium mohou více informací získat na www.ftvs.cuni.cz    
 
Kontakty pro média:  
Hana Topolovová  
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 269/31,162 52 - Praha 6 - Veleslavín  
e-mail: topolovova@ftvs.cuni.cz 

                                                           
 Studijní programy Trenér a Kondiční trenér vznikly v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho 
relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.  
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