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Úvod
Fakulta tělesné výchovy a sportu (dále jen UK FTVS) je vysokoškolským pracovištěm, které
rozvíjí společenskovědní, biomedicínské, pedagogické a oborové disciplíny patřící do vědního
oboru kinantropologie a biomechaniky.
V oblasti vzdělávání se fakulta zaměřuje na profesní přípravu budoucích středoškolských
a vysokoškolských učitelů, trenérů, instruktorů, fyzioterapeutů, řídících pracovníků, manažerů
a dalších odborníků v oblasti pohybové a zdravotní výchovy, rekreačního, výkonnostního a
profesionálního sportu pro specifická edukační prostředí na různých stupních státní a veřejné
správy i v privátním sektoru.
V badatelské činnosti se fakulta orientuje na výzkum biologických, psychologických a sociálních
aspektů pohybové činnosti člověka, dále na výzkum podmínek, průběhu a efektů vyučovacího,
tréninkového, zdravotně rekondičního a fyzioterapeutického procesu ve specifickém edukačním
prostředí a u různých skupin populace. Jedním z výchovně-vzdělávacích cílů fakulty je
zapojování studentů do řešení výzkumných úkolů kateder a laboratoří.
Fakulta nabízí zdravotní péči a stravování všem studentům a dále omezenou kapacitu ubytování
na koleji v areálu UK FTVS.
Uchazeči musí prokázat pohybové a odborné předpoklady odpovídající požadavkům
jednotlivých studijních oborů UK FTVS.
Harmonogram přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studium
Den otevřených dveří: 22. 1. 2016
Termín podání přihlášky: do 29. 2. 2016
Talentové zkoušky z tělesné výchovy:
Řádný termín: 23. a 24. 4. 2016
Náhradní termín: 14. a 15. 5. 2016
Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu
pouze pro bakalářský studijní obor Vojenská tělovýchova:
Řádný termín: 25. 4. 2016
Náhradní termín: 16. 5. 2016
Písemné zkoušky:
Řádný termín: 6. – 10. 6. 2016
Náhradní termín: 20. – 21. 6. 2016
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Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (bakalářské studijní obory Tělesná
výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterské obory Učitelství pro
střední školy – tělesná výchova (dvouoborové)) se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS
viz webové odkazy partnerských fakult:
http://www.ff.cuni.cz/
http://www.natur.cuni.cz/
http://www.mff.cuni.cz/
Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkanka uchazeči, který o to písemně požádá
do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže
zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.
V případě onemocnění v den písemných nebo talentových zkoušek musí uchazeč žádost o náhradní
termín s lékařským potvrzením doručit na studijní oddělení fakulty do dvou pracovních dnů po
řádném termínu písemných nebo talentových zkoušek. Pokud uchazeč zasílá lékařské potvrzení a
žádost poštou, je třeba je zaslat doporučeně. Dvoudenní lhůta je zachována i v případě, že bylo
potvrzení poslední den lhůty podáno na poště. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech
může děkanka tuto lhůtu prominout.
V případě přerušení přijímací zkoušky nebo její části z důvodu zranění či zdravotní indispozice
v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat předlékařskou službu na sportovišti,
která je povinna provést záznam o zranění. Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením musí
uchazeč doručit na studijní oddělení fakulty do dvou pracovních dnů po řádném termínu
talentových přijímacích zkoušek. Dvoudenní lhůta je zachována i v případě, že bylo potvrzení
poslední den lhůty podáno na poště. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může
děkanka tuto lhůtu prominout.
V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty talentové přijímací zkoušky, které nedokončil
nebo přerušil. Ostatní absolvované talentové přijímací zkoušky se mu započítávají.
Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce dle přílohy
č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Řádu přijímacího řízení. Řádné studium v zahraničí,
které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu.
Další náhradní termín se nepřipouští.
Přihláška ke studiu
Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá přihlášku pouze na elektronickém formuláři, která je
platná až po doručení jejího podepsaného výtisku. Elektronický formulář najdete na
https://is.cuni.cz/studium
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 530,– Kč
Banka: Komerční banka Praha 6
Číslo účtu: 43-9685580247/0100
IBAN: CZ2301000000439685580247
SWIFT (BIC)
KOMBCZ PPXXX
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Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky
Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce!
Platba je možná pouze převodem z účtu nebo složenkou.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný .
Elektronickou přihlášku je nutné v systému po potvrzení a odeslání vytisknout, vlastnoručně
podepsat a:
a) zaslat doporučeně do 29. 2. 2016 na UK FTVS, J. Martího 31, 162 52 Praha 6
(datum na poštovním razítku musí být nejpozději z 29. 2. 2016),
b) předat osobně do 29. 2. 2016 do podatelny UK FTVS, J. Martího 31, 162 52 Praha 6.
1. K přihlášce se přikládá doklad o zaplacení poplatku 530,– Kč – pouze výpis z účtu nebo originál
útržku složenky.
2. Součástí přihlášky je potvrzení sportovního či tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen
studia na UK FTVS“. Toto potvrzení nelze nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře
specialisty. Z potvrzení musí být zřejmé, že se jedná o sportovního či tělovýchovného lékaře.
Lékařská prohlídka musí být platná po celou dobu přijímacího řízení, tzn. od zaslání přihlášky až
do 30. 9. 2016 včetně. V případě nezaslání potvrzení nebo neplatného potvrzení nepřipustí fakulta
uchazeče k přijímacím zkouškám. Seznam sportovních a tělovýchovných lékařů je dostupný na
www.cstl.cz.
3. Pokud je součástí přijímacích zkoušek cizí jazyk (AJ nebo NJ), je nutné uvést v přihlášce, ze
kterého jazyka bude uchazeč zkoušku absolvovat.
4. Pokud se uchazeč hlásí na více než jeden obor, je třeba podat odpovídající počet přihlášek.
Každá přihláška musí obsahovat potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře a musí k ní být
přiložen doklad o zaplacení poplatku.
5. Uchazeči se speciálními potřebami mohou požádat o modifikaci písemných přijímacích
zkoušek. Žádost se zasílá současně s přihláškou a její součástí je lékařská zpráva od odborně
způsobilého lékaře. Žádost posuzuje děkanka.
6. Uchazeči se speciálními potřebami o studium bakalářského studijního oboru Aplikovaná tělesná
výchova a sport osob se specifickými potřebami mohou požádat o modifikaci talentových
přijímacích zkoušek a písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá současně s přihláškou a její
součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře. Žádost posuzuje děkanka.

Přijímací zkouška
Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky jsou v jednotlivých
studijních programech a studijních oborech jednokolové nebo dvoukolové. Kritéria pro přijetí jsou
uvedena u jednotlivých studijních oborů.
Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejlepším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro
přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech a studijních oborech rozhoduje děkanka na
jednání hlavní přijímací komise před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu.
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Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů po náhradním termínu
písemných přijímacích zkoušek v hale fakulty a na www.ftvs.cuni.cz v odkazu „Průběh přijímacího
řízení“.
Ověřování podmínek doložitelných doklady:
Uchazeči o studium v bakalářských studijních programech a oborech, kteří úspěšně složí
přijímací zkoušky a splní bodový limit pro přijetí stanovený děkankou, budou přijati až po
předložení dokladu o ukončení vzdělání požadovaného zákonem o vysokých školách (např.
vysvědčení o maturitní zkoušce, doklad o nostrifikaci středního vzdělání aj.).
Uchazeči o studium v navazujících magisterských studijních programech a oborech, kteří
úspěšně složí přijímací zkoušky a splní bodový limit pro přijetí stanovený děkankou, budou
přijati až po předložení dokladu o ukončení studia požadovaného zákonem o vysokých
školách (např. vysokoškolský diplom včetně dodatku k diplomu, osvědčení o uznání
zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR).
Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou doručí úředně
ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání či studia ihned po zveřejnění výsledků přijímacího
řízení po písemné části přijímací zkoušky, aby jim mohlo být zasláno rozhodnutí o přijetí (tzn.
nejlépe do konce června 2016, nejpozději však do 30. 9. 2016), na studijní oddělení fakulty osobně
nebo doporučeně poštou. V případě absolvování maturitní nebo státní zkoušky v září doručí
uchazeči výše uvedený doklad co nejdříve po jeho obdržení (nejpozději do 21. 10. 2016). Úspěšný
uchazeč, který nedoručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání či studia, nemůže být
přijat.
Informace
Studijní oddělení UK FTVS
José Martího 31
162 52 Praha 6
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-42.html
Úřední hodiny:
úterý, čtvrtek, pátek 10 – 12
středa 13 – 15
Tel.: 220 171 111
Fax: 242 454 720
www.ftvs.cuni.cz
Přípravný kurz k talentovým zkouškám:
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-265.html
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Informace o otevíraných bakalářských a navazujících magisterských
studijních programech
v jednotlivých studijních oborech
a bodování přijímacích zkoušek
Typ programu: bakalářský
Standardní doba studia: 3 roky
Udělovaný titul: Bc.
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
Forma studia: Prezenční
Studiem tohoto oboru získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro
profesionální působení v širokém spektru tělovýchovných a sportovních zařízení, sportovních
klubech, fitness centrech, v cestovních kancelářích, kulturních a rekreačních centrech volného
času, obecních úřadech atd.
Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných kreditních předmětů ve
společenskovědních a biomedicínských předmětech, didaktice tělesné výchovy, ve vybraných
sportech včetně cyklu průběžných i souvislých praxí umožňuje studentům plně pokrýt celou sféru
jejich profesionálních zájmů.
Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.
Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství
pro střední školy – tělesná výchova – druhý aprobační předmět.
Otevírané kombinace ve spolupráci s partnerskými fakultami UK:
TVS se zaměřením na vzdělávání – český jazyk a literatura (Filozofická fakulta UK v Praze)
TVS se zaměřením na vzdělávání – matematika (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
TVS se zaměřením na vzdělávání – geografie (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
Popis přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je dvoukolová.
I. kolo přijímací zkoušky
1. Talentová zkouška z atletiky
2. Talentová zkouška z gymnastiky
3. Talentová zkouška ze sportovních her
4. Talentová zkouška z plavání
Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném pořadí, jejich sled bude uveden na pozvánce.
Specifikace talentových zkoušek je uvedena na http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573-version1talentove_zkousky_tvs_16_17.pdf
II. kolo přijímací zkoušky
5. Písemná zkouška z druhého aprobačního předmětu podle zadání partnerských fakult
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Do druhého kola postupují všichni uchazeči, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1
bod.
Termíny písemných přijímacích zkoušek, které se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS,
podmínky přijímacího řízení a bodování druhého aprobačního předmětu jsou zveřejněny na
www stránkách partnerských fakult UK v Praze:
http://www.ff.cuni.cz/
http://www.natur.cuni.cz/
http://www.mff.cuni.cz/
Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé talentové zkoušky 0 body.
Bodování:
1. Talentová zkouška z atletiky
2. Talentová zkouška z gymnastiky
3. Talentová zkouška ze sportovních her
4. Talentová zkouška z plavání
5. Písemná zkouška z druhého aprobačního předmětu
Celkem možno získat:
2015/2016 počet přihlášených/počet přijatých:
TVS – ČJ 13/1
TVS – MA 30/18
TVS – GE 100/50
2016/2017 minimální předpokládaný počet přijatých:
TVS – ČJ 10
TVS – MA 25
TVS – GE 20
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0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 500 bodů

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
Forma studia: Prezenční
Studiem tohoto oboru získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro
profesionální působení v příslušných oblastech veřejné správy, státních a soukromých
organizacích, ve školství a v jednotlivých složkách integrovaného záchranného systému.
Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných kreditních předmětů z oblasti
pedagogiky, psychologie, filozofie, sociologie a politologie, bezpečnosti občanů, ochrany člověka
za mimořádných událostí, krizového řízení, dopravní výchovy a první pomoci, včetně cyklu
průběžných i souvislých praxí, umožňuje studentům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních
potřeb.
Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.
Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství
pro střední školy – ochrana obyvatelstva – druhý aprobační předmět.
Otevíraná kombinace:
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání – tělesná výchova a sport
Popis přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je dvoukolová.
I. kolo přijímací zkoušky
1. Talentová zkouška z atletiky
2. Talentová zkouška z gymnastiky
3. Talentová zkouška ze sportovních her
4. Talentová zkouška z plavání
Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném pořadí, jejich sled bude uveden na pozvánce.
Specifikace talentových zkoušek je uvedena na http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573-version1talentove_zkousky_tvs_16_17.pdf
II. kolo přijímací zkoušky
5. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf
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.
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Do druhého kola postupují všichni uchazeči, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1
bod.
Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé talentové nebo písemné
zkoušky 0 body.
Bodování:
1. Talentová zkouška z atletiky
2. Talentová zkouška z gymnastiky
3. Talentová zkouška ze sportovních her
4. Talentová zkouška z plavání
5. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů
Celkem možno získat:
2015/2016 počet přihlášených/počet přijatých:
65/36
2016/2017 minimální předpokládaný počet přijatých:
25
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0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 400 bodů
0 – 800 bodů

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Tělesná výchova a sport
Forma studia: Prezenční a kombinovaná
Studiem oboru Tělesná výchova a sport získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci
a kompetence pro profesionální působení v širokém spektru tělovýchovných a sportovních aktivit,
ve sportovních klubech a tělovýchovných zařízeních, fitness centrech, v cestovních kancelářích,
kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech atd.
Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných kreditních kurzů ve
společenskovědních a biomedicínských předmětech, didaktice tělesné výchovy, ve vybraných
sportech, včetně cyklu průběžných i souvislých praxí, umožňuje studentům plně pokrýt celou sféru
jejich profesionálních zájmů a volbu z nabízených směrů studia.
Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.
Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Tělesná
výchova a sport.
Nabízené směry studia:
Aktivity podporující zdraví (AZ),
Aktivity v přírodě (AP),
Sportovní specializace (TR).
Uchazeč, který se nerozhodne pro žádný směr studia, může studovat jako „obecný bakalář“
Tělesné výchovy a sportu.
Popis přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je dvoukolová.
I. kolo přijímací zkoušky
1. Talentová zkouška z atletiky
2. Talentová zkouška z gymnastiky
3. Talentová zkouška ze sportovních her
4. Talentová zkouška z plavání
Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném pořadí, jejich sled bude uveden na pozvánce.
Specifikace talentových zkoušek je uvedena na http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573-version1talentove_zkousky_tvs_16_17.pdf
II. kolo přijímací zkoušky
5. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf
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.
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Do druhého kola postupují všichni uchazeči, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1
bod.
Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé talentové nebo písemné
zkoušky 0 body.
Bodování:
1. Talentová zkouška z atletiky
2. Talentová zkouška z gymnastiky
3. Talentová zkouška ze sportovních her
4. Talentová zkouška z plavání
5. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů
Celkem možno získat:
2015/2016 počet přihlášených/počet přijatých:
TVS PS 521/207
TVS KS 161/60
2016/2017 minimální předpokládaný počet přijatých:
TVS PS 85
TVS KS 50
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0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 400 bodů
0 – 800 bodů

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Vojenská tělovýchova
Forma studia: Prezenční a kombinovaná
Studiem oboru Vojenská tělovýchova získávají absolventi vysokoškolskou kvalifikaci
pro profesionální řízení v oblasti tělesné výchovy a sportu u všech druhů vojsk. Připravuje
vysokoškolsky vzdělané odborníky pro tělovýchovnou práci v útvarech a zařízeních AČR. Studium
tohoto oboru zahrnuje společenskovědní a biomedicínské předměty, didaktiku tělesné výchovy,
vybrané sporty a cykly průběžných i souvislých praxí. Studium je ukončeno obhajobou bakalářské
práce a státní závěrečnou zkouškou.
Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Vojenská
tělovýchova.
Podmínka pro přijetí:
Podmínkou přijetí do prezenčního studia je přijetí do služebního poměru vojáka z povolání, které
společně s lékařským vysvědčením zajišťuje Krajské vojenské velitelství –
http://www.vojenskyobor.cz/prijimaci-rizeni/jak-se-prihlasit/.
Kombinovaná forma studia je určena pouze pro vojáky a příslušníky bezpečnostních složek ve
služebním poměru nebo civilní zaměstnance těchto složek.
Popis přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je dvoukolová.
I. kolo přijímací zkoušky
1. Talentová zkouška z atletiky
2. Talentová zkouška z gymnastiky
3. Talentová zkouška ze sportovních her
4. Talentová zkouška z plavání
Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném pořadí, jejich sled bude uveden na pozvánce.
Specifikace talentových zkoušek je uvedena na http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573-version1talentove_zkousky_tvs_16_17.pdf
5. Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu
Specifikace zkoušky zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu je uvedena na
http://www.vojenskyobor.cz/prijimaci-rizeni/jak-se-prihlasit/
II. kolo přijímací zkoušky
6. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf
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.
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Do druhého kola postupují všichni uchazeči, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1
bod.
Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé talentové nebo písemné
zkoušky 0 body.
Bodování:
1. Talentová zkouška z atletiky
2. Talentová zkouška z gymnastiky
3. Talentová zkouška ze sportovních her
4. Talentová zkouška z plavání
5. Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu
6. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů

0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 300 bodů
0 – 400 bodů

Celkem možno získat:

0 – 1 100 bodů

2015/2016 počet přihlášených/počet přijatých:
VT PS 78/3
VT KS 14/7
2016/2017 minimální předpokládaný počet přijatých:
VT PS 6
VT KS 10
Minimální předpokládaný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet bude stanoven
nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb AČR.
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Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
Forma studia: Prezenční
Studiem bakalářského oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence v oblasti tělesné výchovy,
sportu a dalších aplikovaných pohybových aktivit provozovaných v tělovýchovných a speciálně
výchovných zařízeních, centrech volného času, sportovních svazech a federacích i občanských
sdruženích specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami. Studium je přístupno i
osobám se specifickými potřebami. Přijímací zkoušky a průběh studia budou upraveny podle
charakteru specifických potřeb uchazečů.
Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.
Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Aplikovaná
tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami.
Popis přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je dvoukolová.
I. kolo přijímací zkoušky
1. Talentová zkouška z atletiky
2. Talentová zkouška z gymnastiky
3. Talentová zkouška ze sportovních her
4. Talentová zkouška z plavání
Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném pořadí, jejich sled bude uveden na pozvánce.
Specifikace talentových zkoušek je uvedena na http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573-version1talentove_zkousky_aptv_16_17.pdf
II. kolo přijímací zkoušky
5. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf
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.
Do druhého kola postupují všichni uchazeči, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1
bod.
Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé talentové nebo písemné
zkoušky 0 body.
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Bodování:
1. Talentová zkouška z atletiky
2. Talentová zkouška z gymnastiky
3. Talentová zkouška ze sportovních her
4. Talentová zkouška z plavání
5. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů
Celkem možno získat:
2015/2016 počet přihlášených/počet přijatých:
48/29
2016/2017 minimální předpokládaný počet přijatých:
20
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0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 400 bodů
0 – 800 bodů

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Management tělesné výchovy a sportu
Forma studia: Prezenční
Studiem oboru Management tělesné výchovy a sportu získávají jeho absolventi kvalifikaci pro
organizační a ekonomickou činnost v neziskových organizacích v oblasti sportu: občanská
sdružení, veřejně prospěšné společnosti, zájmová sdružení, nadace a nadační fondy. Dále se mohou
uplatnit v obchodních společnostech ve sportu, jako jsou profesionální sportovní kluby, cestovní
kanceláře a agentury. Studium tohoto oboru se zaměřuje na všeobecné znalosti univerzitního
základu, všeobecné a odborné znalosti z oblasti ekonomie, odborné a speciální znalosti
a dovednosti z oblasti sportu.
Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.
Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu
Management tělesné výchovy a sportu.
Popis přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je jednokolová.
1. Písemná zkouška – test z matematiky
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-569-version1-pozadavkybcmatematika.pdf
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-569-version1-testmatematika.pdf
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-569-version1-bcmatematika.pdf
2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka (Aj nebo Nj)
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-791.html
Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 body.
Bodování:
1. Písemná zkouška – test z matematiky
2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka
Celkem možno získat:

0 – 300 bodů
0 – 300 bodů
0 – 600 bodů

2015/2016 počet přihlášených/počet přijatých:
361/121
2016/2017 minimální předpokládaný počet přijatých:
60
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Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Forma studia: Prezenční
Studiem oboru Fyzioterapie získávají absolventi odbornou způsobilost k výkonu nelékařského
zdravotnického povolání fyzioterapeut a jsou oprávněni vykonávat činnosti v souladu s platnou
legislativou ČR, která stanoví činnost zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
ve zdravotnictví. Absolvent bakalářského studia je odborníkem v oboru fyzioterapie, který
spolupracuje se všemi členy zdravotnického týmu při koordinaci a provádění diagnostických,
terapeutických a preventivních postupů a metod v rehabilitačním procesu a v péči o nemocné.
Uplatnění nalezne ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, jako jsou kliniky léčebné
rehabilitace, jiné specializované kliniky, rehabilitační ústavy, rehabilitační oddělení nemocnic
všech typů, lázeňská zařízení, pracoviště pro léčbu bolesti, sociální zařízení pro děti a seniory, ale
i na dalších specializovaných pracovištích.
Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.
Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu
Fyzioterapie.
Popis přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je jednokolová.
1. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf
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.
2. Písemná zkouška – test z biologie
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-571-version1-testbiologie.pdf
Test se zaměřuje především na biologii člověka (vyžaduje důkladnou znalost), dále na základy
obecné biologie a genetiky – věnuje se tedy těm poznatkům, které mají významnější vztah k oboru.
Doporučená literatura:
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-571-version1-doporucena_literatura_pro_test.docx
Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 body.
Bodování:
1. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů
2. Písemná zkouška – test z biologie
Celkem možno získat:
2015/2016 počet přihlášených/počet přijatých:
693/60
2016/2017 minimální předpokládaný počet přijatých:
60
16

0 – 200 bodů
0 – 200 bodů
0 – 400 bodů

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortotik-protetik
Forma studia: Kombinovaná
Studijní obor vychovává odborníky, kteří budou schopni samostatně vytvářet technická řešení pro
tělesně postižené, včetně aplikace pomůcek pro běžné použití i pro sport. Absolvent studia se musí
orientovat v jednotlivých druzích postižení, v jednotlivých typech pomůcek, musí být teoreticky
připraven tyto pomůcky navrhnout, zhotovit, aplikovat a upravit. Musí být schopen předat
postiženému všechny potřebné informace pro aktivní využití pomůcky. Jeho uplatnění bude
především na odborných pracovištích zabývajících se výrobou a aplikací ortotických a protetických
pomůcek. Může se však uplatnit v nižších formách vzdělávání v oboru Ortotik-protetik nebo
v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků. Může najít uplatnění i jako specialista
ve zdravotních pojišťovnách či na úsecích státní správy zabývajících se zdravotními pomůckami.
Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.
Popis přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je jednokolová.
1. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf
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.
2. Písemná zkouška – test z biologie
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-571-version1-testbiologie.pdf
Test se zaměřuje především na biologii člověka (vyžaduje důkladnou znalost), dále na základy
obecné biologie a genetiky – věnuje se tedy těm poznatkům, které mají významnější vztah k oboru.
Doporučená literatura:
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-571-version1-doporucena_literatura_pro_test.docx
3. Zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573-version1-zkouska_tvurcich__schopnosti_a.pdf
Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky nebo ze
zkoušky tvůrčích schopností a manuálních dovedností 0 body.
Bodování:
1. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů
2. Písemná zkouška – test z biologie
3. Zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností
Celkem možno získat:
2015/2016 počet přihlášených/počet přijatých:
50/50
2016/2017 minimální předpokládaný počet přijatých:
20
17

0 – 200 bodů
0 – 200 bodů
0 – 150 bodů
0 – 550 bodů

Typ programu: navazující magisterský
Standardní doba studia: 2 roky
Udělovaný titul: Mgr.
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Učitelství pro střední školy – tělesná výchova (dvouoborové)
Forma studia: Prezenční
Studium navazujícího magisterského oboru Učitelství pro střední školy – tělesná výchova
v kombinaci s druhým aprobačním předmětem – zajišťuje vysokoškolskou kvalifikaci pro široké
spektrum profesionálního uplatnění v oblasti tělesné výchovy a sportu. Připravuje vysokoškolsky
vzdělané učitele pro základní, střední a případně vysoké školy, trenéry a metodiky i potenciální
adepty pro doktorské studium či práci v oblasti vědy a výzkumu.
Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů umožňuje
posluchačům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů i volbu nabízených specializací,
jejichž zakončení formou státní závěrečné zkoušky umožňuje získání nejvyššího vzdělání v dané
oblasti.
Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.
Otevírané kombinace ve spolupráci s partnerskými fakultami UK:
Tělesná výchova – matematika (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)
Tělesná výchova – geografie (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
Tělesná výchova – český jazyk a literatura (Filozofická fakulta UK v Praze)
Podmínka pro přijetí:
Navazující magisterské studium oboru Učitelství pro střední školy – tělesná výchova
v kombinaci s druhým aprobačním předmětem – je určeno absolventům bakalářského oboru
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání s druhým odpovídajícím aprobačním
předmětem.
Popis přijímací zkoušky:
1. Písemná zkouška z druhého aprobačního předmětu podle zadání partnerských fakult
2. Ústní zkouška z druhého aprobačního předmětu podle zadání partnerských fakult
Termíny písemných přijímacích zkoušek, které se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS,
podmínky přijímacího řízení a bodování druhého aprobačního předmětu jsou zveřejněny na
www stránkách partnerských fakult UK v Praze:
http://www.ff.cuni.cz/
http://www.natur.cuni.cz/
http://www.mff.cuni.cz/
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Bodování:
Písemná a ústní zkouška z druhého aprobačního předmětu
Celkem možno získat:
2015/2016 počet přihlášených/počet přijatých:
TVS – MA 3/3
TVS – GE 8/8
TVS – ČJ 1/0
2016/2017 minimální předpokládaný počet přijatých:
TVS – MA 10
TVS – GE 15
TVS – ČJ 15
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0 – 100 bodů /+
0 – 100 bodů

Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Tělesná výchova a sport
Forma studia: Prezenční a kombinovaná
Studium navazujícího magisterského oboru Tělesná výchova a sport zajišťuje vysokoškolskou
kvalifikaci pro široké spektrum profesí v oblasti tělesné výchovy a sportu. Připravuje
vysokoškolsky vzdělané učitele pro základní, střední a vysoké školy, trenéry a metodiky
i potenciální adepty pro doktorské studium či práci v oblasti vědy a výzkumu. Vyvážená struktura
povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů umožňuje posluchačům plně pokrýt celou
sféru jejich profesionálních zájmů i volbu z nabízených směrů studia, jejichž zakončení formou
státní závěrečné zkoušky umožňuje získání nejvyššího vzdělání v dané oblasti.
Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.
Nabízené směry studia:
Aktivity podporující zdraví (AZ),
Aktivity v přírodě (AP),
Ochrana obyvatelstva (OO),
Sportovní specializace (TR).
Uchazeč, který se nerozhodne pro žádný směr studia, může studovat jako „obecný magistr“
Tělesné výchovy a sportu.
Podmínka pro přijetí:
Navazující magisterské studium oboru Tělesná výchova a sport je určeno absolventům
bakalářských oborů: Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova a sport se zaměřením na
vzdělávání, Vojenská tělovýchova a Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami nebo
obdobných oborů. V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus
vystudovaného studijního oboru, na základě kterého děkanka posoudí obdobnost absolvovaného
oboru.
Popis přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je jednokolová.
1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Tělesná výchova a sport)
Ve fakultní prodejně jsou v prodeji skripta Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu
pro navazující magisterské obory.
2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka (Aj nebo Nj)
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-791.html
Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 body.
Bodování:
1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí 0 – 400 bodů
2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka
0 – 200 bodů
Celkem možno získat:
0 – 600 bodů
2015/2016 počet přihlášených/počet přijatých:
TVS PS 134/132
TVS KS 137/137
2016/2017 minimální předpokládaný počet přijatých:
TVS PS 60
TVS KS 60
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Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Vojenská tělovýchova
Forma studia: Prezenční a kombinovaná
Studium navazujícího magisterského oboru Vojenská tělovýchova zabezpečuje vysokoškolskou
kvalifikaci pro profesionální řízení v oblasti tělesné výchovy a sportu u všech druhů vojsk Armády
České republiky. Připravuje vysokoškolsky vzdělané tělovýchovné náčelníky, učitele pro vojenské
střední a vysoké školy, trenéry a metodiky i potenciální adepty pro doktorské studium či práci v
oblasti vědy a výzkumu.
Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů umožňuje
posluchačům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů.
Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.
Podmínka pro přijetí:
Navazující magisterské studium oboru Vojenská tělovýchova je určeno absolventům bakalářského
oboru Vojenská tělovýchova.
Popis přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je jednokolová.
1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Vojenská tělovýchova)
Ve fakultní prodejně jsou v prodeji skripta Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu
pro navazující magisterské obory.
2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka Aj
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-791.html
Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 body.
Bodování:
1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí 0 – 400 bodů
2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka
0 – 200 bodů
Celkem možno získat:
0 – 600 bodů
2015/2016 počet přihlášených/počet přijatých:
VT PS 3/3
VT KS 5/5
2016/2017 minimální předpokládaný počet přijatých:
VT PS 6
VT KS 10
Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační, konečný počet bude stanoven
nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
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Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Management tělesné výchovy a sportu
Forma studia: Prezenční
Studijní obor Management tělesné výchovy a sportu zastřešuje výuku specifických předmětů
a zajišťuje předání odborných znalostí potřebných k uplatnění ve vedoucích pozicích sportovních
organizací:
a) ziskového charakteru, jako jsou profesionální sportovní kluby, cestovní kanceláře, marketingové
agentury a marketingová oddělení těchto společností a obchodní společnosti poskytující sportovní
služby;
b) neziskového charakteru, jako jsou občanská sdružení, veřejně prospěšné společnosti, zájmová
sdružení, nadace a nadační fondy a další veřejnoprávní a soukromoprávní organizace.
Uspořádání studia sleduje návaznost na bakalářský obor Management tělesné výchovy a sportu
a oboustrannou mobilitu se zahraničními studijními programy především v rámci prostoru
Evropské unie, neboť tento obor je v evropských zemích akreditován jako součást studijních
programů sportu a sportovních věd. Studiem připravuje potenciální adepty pro doktorské studium
či práci v oblasti vědy a výzkumu.
Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.
Podmínka pro přijetí:
Navazující magisterské studium oboru Management tělesné výchovy a sportu je určeno pro
absolventy bakalářského oboru Management tělesné výchovy a sportu nebo obdobných
manažersko - ekonomických oborů s doložením úspěšně vykonané bakalářské státní zkoušky
z Ekonomie a úspěšně absolvovaných předmětů Management a Marketing.
V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaného studijního oboru,
na základě kterého děkanka posoudí obdobnost absolvovaného oboru.
Popis přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je jednokolová.
1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Management tělesné
výchovy a sportu)
Ve fakultní prodejně jsou v prodeji skripta Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu
pro navazující magisterské obory.
2. Písemná zkouška – test z matematiky
Ve fakultní prodejně jsou v prodeji skripta Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu
pro navazující magisterské obory.
3. Písemná zkouška – test z cizího jazyka (Aj nebo Nj)
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-791.html
Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 body.
Bodování:
1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí
2. Písemná zkouška – test z matematiky
3. Písemná zkouška – test z cizího jazyka
Celkem možno získat:

0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 100 bodů
0 – 300 bodů
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2015/2016 počet přihlášených/počet přijatých:
75/75
2016/2017 minimální předpokládaný počet přijatých:
45
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Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Fyzioterapie
Forma studia: Prezenční
Studiem navazujícího oboru Fyzioterapie získávají absolventi odbornou způsobilost k výkonu
nelékařského zdravotnického povolání – fyzioterapeut. Po absolvování bakalářského studijního
oboru fyzioterapie je získaná způsobilost plně v souladu s platnou legislativou ČR (zákon
č. 96/2004 Sb. a související prováděcí předpisy). Studium rozšiřuje znalosti a dovednosti získané
absolvováním bakalářského studia oboru fyzioterapie a zaměřuje fyzioterapeuta na poskytování
specializované fyzioterapeutické péče. Za výkon povolání fyzioterapeuta – magistra se považuje
činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru Fyzioterapie.
Studiem připravuje potenciální adepty pro doktorské studium či práci v oblasti vědy a výzkumu.
Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.
Podmínka pro přijetí:
Navazující magisterské studium oboru Fyzioterapie je určeno pro absolventy bakalářského
studijního oboru Fyzioterapie.
Popis přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je jednokolová.
1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Fyzioterapie)
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1250-version1-testnmgrfyzioterapie.pdf
2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka (Aj nebo Nj)
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-791.html
Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 body.
Bodování:
1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí 0 – 500 bodů
2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka
0 – 200 bodů
Celkem možno získat:
0 – 700 bodů
2015/2016 počet přihlášených/počet přijatých:
169/67
2016/2017 minimální předpokládaný počet přijatých:
45
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