


Fakulta t lesné výchovy a sportu

Podmínky p ijímacího ízení pro akademický rok

Úvod
Fakulta t lesné výchovy a sportu (dále jen UK FTVS) je vysokoškolským pracovišt m, které rozvíjí 
spole ensko v dní, biomedicínské, pedagogické a oborové disciplíny pat ící do v dního oboru kinantropologie 

V oblasti vzd lávání se zam uje na profesní p ípravu budoucích st edoškolských
a vysokoškolských u itel , trenér , instruktor , fyzioterapeut , ídících pracovník , manažer
a dalších odborník  v oblasti pohybové a zdravotní výchovy, rekrea ního, výkonnostního a profesionálního 

V badatelské innosti se orientuje na výzkum biologických, psychologických a sociálních aspekt  
pohybové innosti lov ka, dále na výzkum podmínek, pr b hu a efekt  vyu ovacího, tréninkového, zdravotn  
rekondi ního a fyzioterapeutického procesu ve specifickém eduka ním prost edí a u r zných skupin populace. 
Uchaze i musí prokázat p edpoklady odpovídající požadavk m jednotlivých studijních program  nebo obor  

UK FTVS nabízí stravování všem student m a dále omezenou kapacitu ubytování na koleji v areálu fakulty

Studijní odd lení
José Martího 31



Harmonogram p ijímacího ízení pro bakalá ské
a navazující magisterské 

Den otev ených dve í:
Termín podání p ihlášky: 
Talentové zkoušky z t lesné výchovy

ádný termín:  
Náhradní termín:  

Talentová zkouška zjiš ující p edpoklady pro speciální t lesnou p ípravu
pouze pro bakalá ský studijní obor Vojenská t lovýchova:

ádný termín:  
Náhradní termín:  

Písemné zkoušky:
ádný termín:  –

Náhradní termín:  –
Termíny písemných zkoušek na partnerských ltách (bakalá ské studijní programy T lesná výchova a 
sport se zam ením na vzd lávání, navazující magisterské programy U itelství pro st ední školy – t lesná 
výchova druhým oborem se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS viz webové odkazy
partnerských fakult:

P ijímací zkoušku v náhradním termínu m že povolit d kanka uchaze i, který o to písemn  požádá do t í 
pracovních dn  od stanoveného dne konání zkoušky v ádném termínu, a to v p ípad , jestliže se uchaze  
nem že zú astnit zkoušky v ádném termínu ze závažných a doložených d vod , zejména zdravotních
d vodu studia v zahrani í, které je p ípravou ke studiu na vysoké škole. 

p ípad  onemocn ní v den písemných nebo talentových zkoušek musí uchaze  žádost o náhradní termín 
léka ským potvrzením doru it na studijní odd lení fakulty do t í pracovních dn  po ádném termínu písemných 

nebo talentových zkoušek. Pokud uchaze  zasílá léka ské potvrzení a žádost poštou, je t eba je zaslat 
doporu en . 

p ípad  p erušení p ijímací zkoušky nebo její ásti z d vodu zran ní i zdravotní indispozice pr b hu 
talentových zkoušek musí uchaze  kontaktovat p edléka skou službu na sportovišti, která je povinna provést 
záznam o zran ní. Žádost o náhradní termín s léka ským potvrzením musí uchaze  doru it na studijní odd lení 

t í pracovních dn  po ádném termínu talentových p ijímacích zkoušek.  

náhradním termínu uchaze  ást talentové p ijímací zkoušky, které nedokon il nebo 
p erušil. Ostatní výsledky z absolvovaných talentových p ijímací zkouš k se mu zapo ítávají. 

Další náhradní termín se nep ipouští.



P ihláška ke studiu
Fakulta t lesné výchovy a sportu p ijímá pouze elektronickou p ihlášku. Elektronický formulá  najdete na 

modulu P ijímací ízení.
Poplatek za úkony spojené s p ijímacím ízením: – K

Komer ní banka Praha 6
íslo ú tu: 43

Variabilní symbol: po vypln ní elektronického formulá e je ke každé p ihlášce vygenerován šestimístný kód 
ID elektronické p ihlášky

P ihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat i se stanovenými p ílohami a uhradit poplatek do 
23:59:59 dne 28. 2. 2019. Po vypln ní je p ihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tla ítko „odeslat“), 
jinak není platná. P ihláška se netiskne a nezasílá poštou.
Pokud neuvedete p i platb  variabilní symbol, nep i adí systém platbu k elektronické p ihlášce!
Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním p evodem z ú tu.
Poplatek za úkony spojené s p ijímacím ízením je nevratný.
Podmínkou zahájení p ijímacího ízení je ádné podání p ihlášky v etn  p íloh.

Stanovené p ílohy:

Potvrzení od t lovýchovného léka e ve kterém bude uvedeno, že je uchaze  „schopen zvýšené t lesné zát že 
spojené se studiem t lesné výchovy a sport  na UK FTVS.“ Toto potvrzení je povinnou p ílohou  pro studijní 

talentovou p ijímací zkouškou, nahradit dokladem od dorostového i jiného léka e 
specialisty. Z potvrzení musí být z ejmé, že se jedná o t lovýchovného léka e. Léka ská prohlídka musí být 
platná v etn . e, že prohlídka od t lovýchovného léka e je platná jeden rok od data 
vydání.

Žádost o modifikaci písemných p ijímacích zkoušek chaze i se speciálními pot ebami mohou podat žádost 
o modifikaci písemných p ijímacích zkoušek. ou ástí žádosti p iložená léka ská zpráva od odborn  
zp sobilého léka e. 

Žádost o modifikaci talentových zkoušek chaze i se speciálními pot ebami o studium bakalá ského 
studijního programu Aplikovaná t lesná výchova a sport osob se specifickými pot ebami mohou požádat o 
modifikaci talentových p ijímacích zkoušek Sou ástí žádosti je p iložená léka ská zpráva od odborn  
zp sobilého léka e.

Další informace k p ihlášce:

1. K p ihlášce se nep ikládá maturitní vysv d ení, vysokoškolský diplom ani jiné materiály.

2. Pokud se uchaze  hlásí na více než jeden obor, je t eba vyplnit a elektronicky „odeslat“ odpovídající po et 
p ihlášek. Každá p ihláška musí obs stanovené p ílohy

Není li formulá  p ihlášky ádn  vypln n, neobsahuje li p ihláška stanovené p ílohy nebo není li doloženo, že 
p ihláška byla ádn  uhrazena, vyzve fakulta uchaze e k odstran ní nedostatk  a stanoví mu k tomu p im enou 
lh tu. Nejsou li nedostatky v této lh t  odstran ny, p ijímací ízení bude zastaveno. Uchaze i bude následn  
zasláno Rozhodnutí o nep ijetí Poplatek za úkony spojené s p ijímacím ízením se nevrací.



mace o p ijímacím ízení
V souladu s ustanovením l. 4 odst. 5 ádu p ijímacího ízení pro uchaze e Univerzity Karlovy zašle uchaze i 
fakulta pozvánku k p ijímací zkoušce prost ednictvím elektronického informa ního systému univerzity 
nejpozd ji 30 dní p ed datem jejího konání. V p ípad , že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín p ijímací 
zkoušky, je tato lh ta zkrácena Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchaze  po podání p ihlášky 

P ijímací zkoušk musí absolvovat všichni uchaze i. P ijímací zkoušky jednotlivých studijních
jednokolové nebo dvoukolové. Kritéria pro p ijetí jsou uvedena u jednotlivých studijních program

nebo obor
Ke studiu jsou p ijati uchaze i s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro p ijetí ke stu

jednotlivých studijních rozhoduje d kanka
Výsledky p ijímacího ízení budou zve ejn ny do t í pracovních dn  po náhradním termínu písemných 
p ijímacích zkoušek na odkazu „Pr b h p ijímacího ízení“.

Ov ování podmínek doložitelných doklady:
Uchaze i o studium v bakalá ských a navazujících magisterských studijních programech a oborech, kte í 
úsp šn  složí p ijímací zkoušky a splní bodový limit pro p ijetí stanovený d kankou, budou p ijati až po 
p edložení dokladu o ukon ení vzd lání požadovaného zákonem . 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Uchaze i, kte í splnili bodový limit pro p ijetí ke studiu stanovený d kankou, doru í ú edn  ov enou kopii 
dokladu o ukon ení vzd lání ihned po zve ejn ní výsledk  p ijímacího ízení po písemné ásti p ijímací 
zkoušky, aby jim mohlo být zasláno rozhodnutí o p ijetí. (tzn. nejlépe do konce ervna 2019, nejpozd ji však 

. 9. 2019), na studijní odd lení fakulty osobn  nebo doporu en  poštou.

obor  nebo program kde sou ástí p ijímacího ízení není talentová zkouška, doru í uchaze  
Potvrzení od t lovýchovného léka e, že je „schopen zvýšené fyzické zát že spojené se studiem T lesné 
výchovy a sport “.
Vysoká škola v ízeních podle ustanovení § 50 zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  

dopln ní dalších zákon , doru uje písemnosti uchaze m o studium sama nebo prost ednictvím provozovatele 
poštovních služeb. Je li rozhodnutím vydaným v ízení podle § 50 vyhov no žádosti uchaze e o p ijetí ke studiu, 
je možno rozhodnutí uchaze i doru it prost ednictvím elektronického informa ního systému vysoké školy, 
stanoví li tak vnit ní p edpis vysoké školy a uchaze  s tímto zp sobem doru ení p edem na p ihlášce souhlasil.

V p ípad  absolvování maturitní zkoušky v zá í doru í uchaze i výše uvedený doklad co nejd íve po
obdržení (nejpozd ji do 
Úsp šný uchaze , který nedoru í ú edn  ov enou kopii dokladu o ukon ení vzd lání, nem že být p ijat. 



Informace o otevíraných bakalá ských a navazujících 
magisterských studijních jednotlivých
studijních plánech a bodování p ijímacích zkoušek

BAKALÁ SKÉ STUDIUM 

Typ programu: bakalá ský
Standardní doba studia: 3 roky

lovaný titul: Bc.

Studijní program: T lesná výchova a sport se zam ením na vzd lávání
Prezen ní

Absolvent studijního programu T lesná výchova a sport se zam ením na vzd lávání získá klí ové kompetence 
nutné pro další studium v navazujícím magisterském studiu studijního programu U itelství t lesné výchovy pro 
st ední školy. Za azením studijního programu do dvou oblastí vzd lávání T lesná výchova a sport, 
kinantropologie U itelství, je absolvent vybaven nutnými kompetencemi v oblasti t lesné výchovy a sportu, 

to znalostmi a dovednostmi trenérsko metodickými, psychologickými, sociálními, diagnostickými, 
interven ními a osobnostn  kultivujícími. Absolvent umí v praxi utvá et, vyhodnocovat, koordinovat a ídit 
pohybové a sportovní aktivity r zných v kových a sociálních skupin populace s ohledem na jejich pot eby 

místní podmínky.
Absolvent studijního programu ve sdruženém studiu – Hlavní studijní plán (maior), které je uskute ován

partnerskými fakultami Univerzity Karlovy, získává klí ové kompetence v oblasti t lesné výchovy a sportu
i v druhém aproba ním p edm tu pro další studium v navazujícím magisterském studiu 
zam eném na p ípravu budoucích u itel  t lesné výchovy s druhým aproba ním p edm tem.

Studium je ukon eno obhajobou bakalá ské práce a státní áv re nou zkouškou.
Absolventi bakalá ského studia mohou pokra ovat v navazujícím magisterském ve studijním programu 
U itelství t lesné výchovy pro st ední školy.

Otevírané kombinace ve spolupráci s partnerskými fakultami UK
TVS se zam ením na vzd lávání – fyzikální fakulta
TVS se zam ením na vzd lávání – geografie (P írodov decká fakulta

ijímací zkoušk
P ijímací zkouška á

. kolo p jímací zkoušk

Talentová zkouška
Talentová zkouška 
Talentová zkouška sportovní
Talentová zkouška plavání

Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném po adí, jejich sled bude uveden na pozvánce.
Specifikace talentových zkoušek Uchaze i – Podmínky p ijímacího ízení –
Talentové zkoušky

Do druhého kola postupují všichni uchaze i, kte í z každé talentové zkoušky získají minimáln



. kolo p jímací zkoušk

5. Písemná zkouška druhého aproba ního p edm tu podle zadání partnerských 

Termíny písemných p ijímacích zkoušek, které se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS, podmínky 
p ijímacího ízení a bodování druhého aproba ního p edm tu jsou zve ejn ny na www stránkách 
partnerských fakult UK:

Bodování:

1. Talentová zkouška z – 100 bod  
2. Talentová zkouška – 100 bod
3. Talentová zkouška ze sportovních her – 100 bod
4. Talentová zkouška z plavání – 100 bod
5. Písemná zkouška z druhého aproba ního p edm tu – 100 bod  
Celkem možno získat: – 500 bod

po et p ihlášených/po et p ijatých
–
–

minimální p edpokládaný po et p ijatých:
–
–

Podmínky p ijetí:
dosažení st edního vzd lání s maturitní zkouškou

Požadavky na zdravotní zp sobilost:
Povinná p íloha k p ihlášce pro obory s talentovou zkouškou.
Uchaze  dodá potvrzení od t lovýchovného léka e, ve které že je uchaze schopen zvýšené 
t lesné zát že spojené se studiem lesné výchovy a sport  na UK FTVS. rohlídka od t lovýchovného léka e 
musí být platná do 17. 5. 2019 v etn . Upozor ujeme, že prohlídka od t lovýchovného léka e je platná jeden rok 
od data vydání.



Studijní program: T lesná výchova a sport se zam ením na vzd lávání
Studijní plán: plný studijní plán, studijní plány se specializacemi

Prezen ní a kombinovaná

Studijní program svým zam ením a ve vazb  k profilu absolventa i jeho uplatn ní v dalším vysokoškolském 
vzd lávání v rámci odborné a profesní p ípravy u itel  vychází z pom rn  širokého spektra v dních obor  
zam ených nejen na oblasti pedagogicko psychologického, univerzitního i didaktického základu v oblasti 
u itelství, ale zahrnuje i další v dní obory souhrnn  za azované 

Výb rem povinn  volitelných p edm t  si studen volí zam ení studia Trenér se sportovní specializací, 
Obecný bakalá ) nebo Výchova ke zdraví, Výchova v p írod  ).

, které jsou v rámci studijního programu realizovány, rozši ují teoretické znalosti a dovednosti 
absolvent  v oblastech vzd lávání studijního programu. Studenti si volí specializaci p i zápisu p edm t  do 
letního semestru prvního ro níku.
Specializace Výchova ke zdraví: zam uje se na vzd lávací oblast „ lov k a zdraví“, která obsahuje t lesn
výchovu a výchovu ke zdraví.
Specializace výchova v p írod : zam uje p írod d razem na ožitkové pedagogiky 

environmentální výchovy. 

Studium je ukon eno obhajobou bakalá ské práce a státní záv re nou zkoušk
Absolventi bakalá ského studia mohou pokra ovat v navazujícím magisterském studiu ve studijním programu 
U itelství t lesné výchovy pro st ední školy.

Popis  p ijímací zkoušky
P ijímací  zkouška  je dvoukolová. 

I. kolo p ijímací zkoušky

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 po adí, jejich sled bude uveden na pozvánce.
Specifikace talentových zkoušek Uchaze i – Podmínky p ijímacího ízení –
Talentové zkoušky

uhého kola postupují všichni uchaze i, kte í z každé talentové zkoušky získají minimáln  1 bod

II. kolo p ijímací zkoušky

. Písemná zkouška – test obecných studijních p edpoklad
est obecných studijních p edpoklad  ov studijní p edpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se 
jiš ují následující schopnosti : konfigura ní vztahy, verbáln logické logické 

vztahy, pam tné u ení a porozum ní informací

Ke studiu nemohou být p ijati uchaze i, kte í byli hodnoceni z n které talentové nebo písemné zkoušky 0 body.



Bodování:

1. Talentová zkouška z atletiky – 100 bod  
2. Talentová zkouška z gymnastiky – 100 bod
3. Talentová zkouška ze sportovních her – 100 bod
4. Talentová zkouška z plavání – 100 bod
5. Písemná zkouška – test obecných studijních p edpoklad – 400 bod
Celkem možno získat: – 800 bod

po et p ihlášených/po et p ijatých

minimální p edpokládaný po et p ijatých:

Podmínky p ijetí:
dosažení st edního vzd lání s maturitní zkouškou

Požadavky na zdravotní zp sobilost:
Povinná p íloha k p ihlášce pro obory s talentovou zkouškou.
Uchaze  dodá potvrzení od t lovýchovného léka e, ve kterém bude uvedeno, že je uchaze  schopen zvýšené 
t lesné zát že spojené se studiem t lesné výchovy a sport  na UK FTVS. Prohlídka od t lovýchovného léka e 
musí být platná do 17. 5. 2019 v etn . Upozor ujeme, že prohlídka od t lovýchovného léka e je platná jeden rok 
od data vydání.



Studijní program: ká t lovýchova, t lesná výchova
a sport se zam ením na vzd lávání

Prezen ní á

Studijní program je kombinací t lesné výchovy s vojenskou t lovýchovou. Absolventi jsou vzd láváni ve 
v dních oborech tak, aby je dokázali adekvátn  uplatnit v oblasti vojenské t lovýchovy. Profesní 
dovednosti jsou rozvíjeny a upev ovány prost ednictvím pr b žných i souvislých pedagogických praxí.
Studenti se p im enou mírou podílejí na metodických innostech v rámci struktury FTVS a útvarech 

za ízeních resortu Ministerstva obrany.

Studium je ukon eno obhajobou bakalá ské práce a státní záv re nou zkouškou.
venti bakalá ského studia mohou pokra ovat v navazujícím magisterském studiu ve studijním programu 

U itelství t lesné výchovy a vojenské t lovýchovy pro st ední školy.

Popis  p ijímací zkoušky
P ijímací  zkouška  je dvoukolová. 

I. kolo p ijímací zkoušky

1. Talentová zkouška z atletiky
2. Talentová zkouška z gymnastiky
3. Talentová zkouška ze sportovních her
4. Talentová zkouška z plavání
5. Talentová zkouška zjiš ující p edpoklady pro speciální t lesnou p ípravu

Specifikace zkoušky zjiš ující p edpoklady pro speciální t lesnou p ípravu

Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném po adí, jejich sled bude uveden na pozvánce.
Specifikace talentových zkoušek Uchaze i – Podmínky p ijímacího ízení –
Talentové zkoušky

Do druhého kola postupují všichni uchaze i, kte í z každé talentové zkoušky získají minimáln  1 bod.

II. kolo p ijímací zkoušky

6. Písemná zkouška – test obecných studijních p edpoklad

est obecných studijních p edpoklad  ov uje studijní p edpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se 
zjiš ují následující schopnosti a dovednosti: konfigura ní vztahy, verbáln logické logické 
vztahy, pam tné u ení a porozum ní informacím.

Ke studiu nemohou být p ijati uchaze i, kte í byl n které talentové nebo písemné zkoušky 0 body.



Bodování:

1. Talentová zkouška z atletiky – 100 bod  
2. Talentová zkouška z gymnastiky – 100 bod
3. Talentová zkouška ze sportovních her – 100 bod
4. Talentová zkouška z plavání – 100 bod
5. Talentová zkouška zjiš ující p edpoklady pro speciální t lesnou p ípravu – 300 bod
6. Písemná zkouška – test obecných studijních p edpoklad – 400 bod
Celkem možno získat: – 1 100 bod

po et p ihlášených/po et p ijatých

minimální p edpokládaný po et p ijatých:

Minimální p edpokládaný po et p ijatých je pouze orienta ní, kone ný po et bude stanoven nad ízeným 
orgánem podle aktuálních pot eb A R.

Podmínky p ijetí:
Podmínkou p ijetí do prezen ního studia je p ijetí do služebního pom ru vojáka z povolání, které spole n  

léka ským vysv d ením zajiš uje Krajské vojenské velitelství –

Kombinovaná forma studia je ur ena pouze pro vojáky a p íslušníky bezpe nostních složek ve služebním 
pom ru nebo civilní zam stnance t chto složek.

Podmínkou p ijetí ke studiu v bakalá ském studijním programu je dosažení st edního vzd lání s maturitní 
zkouškou.

Požadavky na zdravotní zp sobilost
Povinná p íloha k p ihlášce pro obory s talentovou zkouško
Uchaze  dodá potvrzení od t lovýchovného léka e, ve kterém bude uvedeno, že je uchaze  schopen zvýšené 
t lesné zát že spojené se studiem t lesné výchovy a sport  na UK FTVS. Prohlídka od t lovýchovného léka e 
musí být platná do 17. 5. 2019 v etn . Upozor ujeme, že prohlídka od t lovýchovného léka e je platná jeden rok 
od data vydání.



Studijní program: Aplikovaná t lesná výchova
a sport osob se specifickými pot ebami

Prezen ní a kombinovaná

Studijní program je zam en na problematiku aplikované t lesné výchovy a sportu poskytuje detailní p edstavu 
o metodách práce s osobami se specifickými pot ebami a sou asn  zprost edkovává student m i poznání 
vývojových trend  v dané oblasti a pov domí o jejich aplikaci v praxi. mož uje student m získat 
hluboký vhled do dané problematiky a zárove  pot ebné kompetence pro profesionální p sobení v širokém 
spektru t lovýchovných za ízení pro osoby se specifickými pot ebami. 

Studium je ukon eno obhajobou bakalá ské práce a státní záv re nou zkouškou.
Absolventi bakalá ského studia mohou pokra ovat v navazujícím magisterském studiu Aplikovaná t lesná 
výchova a sport osob se specifickými pot ebami.

Popis  p ijímací zkoušky
P ijímací  zkouška  je dvoukolová. 

I. kolo p ijímací zkoušky

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 po adí, jejich sled bude uveden na pozvánce.
Specifikace talentových zkoušek Uchaze i – Podmínky p ijímacího ízení –
Talentové zkoušky

Do druhého kola postupují všichni uchaze i, kte í z každé talentové zkoušky získají minimáln  1 bod.

II. kolo p ijímací zkoušky

5. Písemná zkouška – test obecných studijních p edpoklad
est obecných studijních p edpoklad  ov uje studijní p edpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se 

zjiš ují následující schopnosti a dovednosti: konfigura ní vztahy, verbáln ogické logické 
vztahy, pam tné u ení a porozum ní informacím.

Ke studiu nemohou být p ijati uchaze i, kte í byli hodnoceni z n které talentové nebo písemné zkoušky 0 body.

Bodování:

1. Talentová zkouška z atletiky – 100 bod  
2. Talentová zkouška z gymnastiky – 100 bod
3. Talentová zkouška ze sportovních her – bod
4. Talentová zkouška z plavání – 100 bod
5. Písemná zkouška – test obecných studijních p edpoklad – 400 bod
Celkem možno získat: – 800 bod



po et p ihlášených/po et p ijatých

minimální p edpokládaný po et p ijatých:

Podmínky p ijetí:
dosažení st edního vzd lání s maturitní zkouškou

Požadavky na zdravotní zp sobilost:
Povinná p íloha k p ihlášce pro obory s talentovou zkouškou.
Uchaze  dodá potvrzení od t lovýchovného léka e, ve kterém bude uvedeno, že je uchaze  schopen zvýšené 
t lesné zát že spojené se studiem t lesné výchovy a sport  na UK FTVS. Prohlídka od t lovýchovného léka e 
musí být platná do 17. 5. 2019 v etn . Upozor ujeme, že prohlídka od t lovýchovného léka e je platná jeden rok 
od data vydání.



Studijní program: Management t lesné výchovy a sportu
Prezen ní

Cílem studia studijního programu je získávání znalostí z oboru t lesná výchova 
manažerskými obory. Poslucha i jsou systematicky seznamováni s poznatky vztahujícím

se k oboru kinantropologie v prost edí sportu v eské republice i na mezinárodní úrovni

Studium je ukon eno obhajobou bakalá ské práce a státní záv re nou zkouškou.
Absolventi bakalá ského studia mohou pokra ovat v navazujícím magisterském studiu Management t lesné 
výchovy a sportu.

Popis  p ijímací zkoušky
P ijímací  zkouška  je jednokolová. 

Písemná zkouška –
2. Písemná zkoušk – cizího jazyka (Aj nebo Nj)

Ke studiu nemohou být p ijati uchaze i, kte í byli hodno n které písemné zkoušky mén než 

Bodování:

1. Písemná zkouška – – 300 bod
2. Písemná zkouška – cizího jazyka – 300 bod
Celkem možno získat: – 600 bod

po et p ihlášených/po et p ijatých

minimální p edpokládaný po et p ijatých:

Podmínky p ijetí:
dosažení st edního vzd lání s maturitní zkouškou.

Požadavky na zdravotní zp sobilost:
Uchaze i, kte í splnili bodový limit pro p ijetí ke studiu stanovený d kankou, doru í v den zápisu do studia 
Potvrzení od t lovýchovného léka e, ve kterém bude uvedeno, že je uchaze  schopen zvýšené t lesné zát že 
spojené se studiem t lesné výchovy a sport  na UK FTVS. 
Upozor ujeme, že prohlídka od sportovního i t lovýchovného léka e je platná jeden rok od data vydání. 
Prohlídka musí být platná po celý akademický rok
Doporu ujeme objednat se k t lovýchovnému léka i v ervenci, srpnu, nebo p ed zápisem do studia.



Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor:

Prezen ní

Fyzioterapie získávají absolventi odbornou zp sobilost k výkonu neléka ského zdravotnického 
povolání fyzioterapeut a jsou oprávn ni vykonávat innosti v platnou legislativou R, která stanoví 
innost zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník  ve zdravotnictví. Absolvent bakalá ského 

studia je odborníkem v Fyzioterapie, který spolupracuje se všemi leny zdravotnického týmu p i 
koordinaci a provád ní diagnostických, terapeutických a preventivních postup  a metod v rehabilita ním procesu 

pé i o nemocné. Uplatn ní nalezne ve státních i nestátních zdravotnických za ízeních
lé ebné rehabilitace, jiné specializované kliniky, rehabilita ní ústavy, rehabilita ní odd lení nemocnic všech 
typ , láze ská za ízení, pracovišt  pro lé bu bolesti, sociální za ízení pro d ti a seniory, ale i na dalších 
specializovaných pracovištích. 

Studium je ukon eno obhajobou bakalá ské práce a státní záv re nou zkouškou.
bakalá ského studia mohou pokra ovat v navazujícím magisterském studiu Fyzioterapie.

Popis  p ijímací zkoušky
P ijímací  zkouška  je jednokolová. 

Písemná zkouška – obecných studijních p edpoklad
est obecných studijních p edpoklad  ov uje studijní p edpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se 

zjiš ují následující schopnosti a dovednosti: konfigura ní vztahy, verbáln logické logické 
tné u ení a porozum ní informacím.

ísemná zkouška –
Test se zam uje p edevším na biologii lov ka (vyžaduje d kladnou znalost), dále na základy obecné 

– v nuje se tedy t m poznatk m, které mají významn jší vztah k

Ke studiu nemohou být p ijati uchaze i, kte í byli hodnoceni z n které písemné zkoušky 0 body.

Bodování:

1. Písemná zkouška – test obecných studijních p edpoklad – 200 bod
2. Písemná zkouška – – 200 bod
Celkem možno získat: – 400 bod

po et p ihlášených/po et p ijatých

minimální p edpokládaný po et p ijatých:

Podmínky p ijetí:
dosažení st edního vzd lání s maturitní zkouškou.

Požadavky na zdravotní zp sobilost:
Uchaze i, kte í splnili bodový limit pro p ijetí ke studiu stanovený d kankou, doru í v den zápisu do studia 
Potvrzení od t lovýchovného léka e, ve kterém bude uvedeno, že je uchaze  schopen zvýšené t lesné zát že 
spojené se studiem t lesné výchovy a sport  na UK FTVS. 
Upozor ujeme, že prohlídka od sportovního i t lovýchovného léka e je platná jeden rok od data vydání. 
Prohlídka musí být platná po celý akademický rok. 
Doporu ujeme objednat se k t lovýchovnému léka i v ervenci, srpnu, nebo p ed zápisem do studia.



Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor:

Kombinovaná

Studijní obor vychovává odborníky, kte í budou schopni samostatn  vytvá et technická ešení pro t lesn  
postižené, v etn  aplikace pom cek pro b žné použití i pro sport. Absolvent studia se musí orientovat 

jednotlivých druzích postižení, v jednotlivých typech pom cek, musí být teoreticky p ipraven tyto pom cky 
a upravit. Musí být schopen p edat postiženému všechny pot ebné informace pro 

aktivní využití pom cky. Jeho uplatn ní bude p edevším odborných pracovištích zabývajících se výrobou 
aplikací ortotických a protetických pom cek. M že se však uplatnit v nižších formách vzd lávání v oboru 

Ortotik-protetik. M že najít uplatn ní i jako specialista ve zdravotních pojiš ovnách i na úsecích státní správy 
zabývajících se zdravotními pom ckami

Studium je ukon eno obhajobou bakalá ské práce a státní záv re nou zkouškou.

Popis  p ijímací zkoušky
P ijímací  zkouška  je jednokolová. 

Písemná zkouška – test obecných studijních p edpoklad
obecných studijních p edpoklad  ov uje studijní p edpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se 

zjiš ují následující schopnosti a dovednosti: konfigura ní vztahy, verbáln logické logické 
vztahy, pam tné u ení a porozum ní informacím.

. Písemná zkouška –
Test se zam uje p edevším na biologii lov ka (vyžaduje d kladnou znalost), dále na základy obecné biologie 

– v nuje se tedy t m poznatk m, které mají významn jší vztah k
ška tv r ích schopností a manuálních dovedností

Ke studiu nemohou být p ijati uchaze i, kte í byli hodnoce n které písemné zkoušky nebo ze zkoušky 
tv r ích schopností a manuálních dovedností 0 body.

Bodování:

1. Písemná zkouška – test obecných studijních p edpoklad – 200 bod
2. Písemná zkouška – – 200 bod
3. Zkouška tv r ích schopností a manuálních dovedností – 150 bod
Celkem možno získat: – 550 bod

po et p ihlášených/po et p ijatých

minimální p edpokládaný po et p ijatých:

Podmínky p ijetí:
dosažení st edního vzd lání s maturitní zkouškou.

Požadavky na zdravotní zp sobilost:
Uchaze i, kte í splnili bodový limit pro p ijetí ke studiu stanovený d kankou, doru í v den zápisu do studia 
Potvrzení od t lovýchovného léka e, ve kterém bude uvedeno, že je uchaze  schopen zvýšené t lesné zát že 
spojené se studiem t lesné výchovy a sport  na UK FTVS. 
Upozor ujeme, že prohlídka od sportovního i t lovýchovného léka e je platná jeden rok od data vydání. 
Prohlídka musí být platná po celý akademický rok. 
Doporu ujeme objedn t lovýchovnému léka i v ervenci, srpnu, nebo p ed zápisem do studia.



Studijní program: Trenér
Prezen ní a kombinovaná

Cílem studijního programu je p ipravit odborníka (dle vybrané specializace) v oblasti sportovního tréninku, 
ý má kompetence trenérsko metodické, psychologické, sociální, diagnostické, interven ní a osobnostn  

kultivující, a to jak v oblasti vrcholového sportu, sportu pro všechny až po oblast zdravotních pohybových 
program . Student získává retického koncipování sportovních pohybových program . 

studijního programu Trenér je odborníkem v oblasti sportovního tréninku ve zvoleném sportovním 
odv tví. 

Studium je ukon eno obhajobou bakalá ské práce a státní záv re nou zkouškou.

p ijímací zkoušky
P ijímací  zkouška  je dvoukolová

I. kolo p ijímací zkoušky

1. Talentová zkouška z atletiky
2. Talentová zkouška z gymnastiky
3. Talentová zkouška z plavání

Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném po adí, jejich sled bude uveden na pozvánce.
Specifikace talentových zkoušek Uchaze i – Podmínky p ijímacího ízení –

vé zkoušky

Do druhého kola postupují všichni uchaze i, kte í z každé talentové zkoušky získají minimáln  1 bod.

II. kolo p ijímací zkoušky

. Písemná zkouška – test obecných studijních p edpoklad
Test obecných studijních p edpoklad  ov uje studijní p edpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se 
zjiš ují následující schopnosti a dovednosti: konfigura ní vztahy, verbáln logické logické 
vztahy, pam tné u ení a porozum ní informacím.

Ke studiu nemohou být p ijati uchaze i, kte í byli hodnoceni z n které talentové nebo písemné zkoušky 0 body.

5. Bonifikace za sportovní innost
Uchaze i se zkušenostmi s vrcholovým sportem mohou na základ  potvrzení od p íslušného sportovního svazu 
získat bonifikaci až 250 bod . P ehled bonifikací je uveden na www stránkách fakulty.

Bodování:

1. Talentová zkouška z atletiky – bod  
2. Talentová zkouška z gymnastiky – 0 bod

. Talentová zkouška z plavání – bod

. Písemná zkouška – test obecných studijních p edpoklad – 400 bod
5. Bonifikace za sportovní innost – 250 bod
Celkem možno získat: – 0 bod

2019/2020 minimální p edpokládaný po et p ijatých:

Podmínky p ijetí:
dosažení st edního vzd lání s maturitní zkouškou



Požadavky na zdravotní zp sobilost:
Povinná p íloha k p ihlášce pro obory s talentovou zkouškou.
Uchaze  dodá potvrzení od t lovýchovného léka e, ve kterém bude uvedeno, že je uchaze  schopen zvýšené 
t lesné zát že spojené se studiem t lesné výchovy a sport  na UK FTVS. Prohlídka od t lovýchovného léka e 
musí být platná do 17. 5. 2019 v etn . Upozor ujeme, že prohlídka od t lovýchovného léka e je platná jeden rok 
od data vydání.



Studijní program: Kondi ní trenér
Prezen ní a kombinovaná

Cílem studijního programu je p ipravit odborníka (dle vybrané specializace) v oblasti  kondi ního tréninku, který 
má kompetence trenérsko metodické, psychologické, sociální, diagnostické, interven ní a osobnostn  kultivující, 
a to jak v oblasti vrcholového sportu, sportu pro všechny až po oblast zdravotních pohybových program . 
Student získává znalosti v oblasti teoretického koncipování kondi ních pohybových program . Absolvent 
studijního programu Kondi ní trenér je odborníkem v oblasti tvorby a realizace kondi ních a pohybových 
program  pro r zné skupiny populace.

Studium je ukon eno obhajobou bakalá ské práce a státní záv re nou zkouškou.

Popis  p ijímací zkoušky
P ijímací  zkouška  je dvoukolová

kolo p ijímací zkoušky

1. Talentová zkouška z atletiky
2. Talentová zkouška z gymnastiky
3. Talentová zkouška z plavání

Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném po adí, jejich sled bude uveden na pozvánce.
Specifikace talentových zkoušek Uchaze i – Podmínky p ijímacího ízení –
Talentové zkoušky

Do druhého kola postupují všichni uchaze i, kte í z každé talentové zkoušky získají minimáln  1 bod.

II. kolo p ijímací zkoušky

4. Písemná zkouška – test obecných studijních p edpoklad
Test obecných studijních p edpoklad  ov uje studijní p edpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se 
zjiš ují následující schopnosti a dovednosti: konfigura ní vztahy, verbáln logické logické 
vztahy, pam tné u ení a porozum ní informacím.

Ke studiu nemohou být p ijati uchaze i, kte í byli hodnoceni z n které talentové nebo písemné zkoušky 0 body.

5. Bonifikace za sportovní innost
Uchaze i se zkušenostmi s vrcholovým sportem mohou na základ  potvrzení od p íslušného sportovního svazu 
získat bonifikaci až 250 bod . P ehled bonifikací je uveden na www stránkách fakulty.



Bodování:

1. Talentová zkouška z atletiky – 40 bod  
2. Talentová zkouška z gymnastiky – 20 bod
3. Talentová zkouška z plavání – 40 bod
4. Písemná zkouška – test obecných studijních p edpoklad – 400 bod
5. Bonifikace za sportovní innost – 250 bod
Celkem možno získat: – 750 bod

2019/2020 minimální p edpokládaný po et p ijatých:

Podmínky p ijetí:
dosažení st edního vzd lání s maturitní zkouško

Požadavky na zdravotní zp sobilost:
Povinná p íloha k p ihlášce pro obory s talentovou zkouškou.
Uchaze  dodá potvrzení od t lovýchovného léka e, ve kterém bude uvedeno, že je uchaze  schopen zvýšené 
t lesné zát že spojené se studiem t lesné výchovy a sport  na UK FTVS. Prohlídka od t lovýchovného léka e 
musí být platná do 17. 5. 2019 v etn . Upozor ujeme, že prohlídka od t lovýchovného léka e je platná jeden rok 
od data vydání.



NAVAZUJÍCÍ  MAGISTERSKÉ  STUDIUM

rogramu: navazující magisterský
Standardní doba studia: 2 roky

Ud lovaný titul: Mgr.

Studijní program: U itelství t lesné výchovy pro st ední školy
Studijní plán hlavní studijní plán 

Prezen ní

V pr b hu navazující magisterské studijního programu U itelství t lesné výchovy pro st ední školy
studenti prohloubí své znalosti a dovednosti zejména v p edm tech oborov  specifických, jako jsou didaktiky 
sportu a didaktiky jednotlivých sportovních odv tví, a v oborech spole ensko v dních, humanitních, 
biomedicínských i v disciplínách mezioborových. V p edm tech oborových didaktik jednotlivých sportovních 
odv tví prokazují schopnost osvojené znalosti realizovat v konkrétních innostech u itele t lesné 
výchovy. Absolvent studijního programu U itelství t lesné výchovy pro st ední školy získá ucelené 

dovednosti obecného i specializovaného charakteru v oblastech pedagogiky, didaktiky, psychologie, 
jednotlivých sportovních odv tví. Absolvent je zp sobilý pro výkon povolání u itele t lesné výchovy

druhým aproba ním p edm tem

Studium je ukon eno obhajobou diplomové práce a státní záv re nou zkouškou.

Otevírané kombinace ve spolupráci s partnerskými fakultami UK
U itelství geografie pro st ední školy (P írodov decká fakulta UK

Popis  p ijímací zkoušky
P ijímací  zkouška  je jednokolová. 
1. Písemná zkouška – test odborných v domostí (v rozsahu Bc. studia T lesná výchova a sport)
2. Písemná zkouška – cizího jazyka (Aj nebo Nj)

Bodování:

1. Písemná zkouška – test odborných v domostí – 400 bod
2. Písemná zkouška – cizího jazyka – 200 bod
Celkem možno získat: – 600 bod

Ke studiu nemohou být p ijati uchaze i, kte í byli hodnoceni z n které písemné zkoušky 0 body.

po et p ihlášených/po et p ijatých
–

minimální p edpokládaný po et p ijatých:
–

Podmínky p ijetí:
dosažení bakalá ského vzd lání ve studijním programu/oboru T lesná výchova a sport se zam ením na 

vzd lávání s druhým odpovídajícím aproba ním p edm tem.

Požadavky na zdravotní zp sobilost:
Uchaze i, kte í splnili bodový limit pro p ijetí ke studiu stanovený d kankou, doru í v den zápisu do studia
Potvrzení od t lovýchovného léka e, ve kterém bude uvedeno, že je uchaze  schopen zvýšené t lesné zát že 
spojené se studiem t lesné výchovy a sport  na UK FTVS. 
Upozor ujeme, že prohlídka od sportovního i t lovýchovného léka e je platná jeden rok od data vydání. 
Prohlídka musí být platná po celý akademický rok. 
Doporu ujeme objednat se k t lovýchovnému léka i v ervenci, srpnu, nebo p ed zápisem 



Studijní program U itelství t lesné výchovy pro st ední školy
Studijní plán: plný studijní plán, studijní plán se specializací

Prezen ní kombinovaná

V pr b hu navazujícího magisterského studia studijního programu U itelství t lesné výchovy pro st ední školy
studenti prohloubí své znalosti a dovednosti zejména v p edm tech oborov  specifických, jako jsou didaktiky 
sportu a didaktiky jednotlivých sportovních odv tví, a v oborech spole ensko v dních, humanitních, 
biomedicínských disciplínách mezioborových. V p edm tech oborových didaktik jednotlivých sportovních 
odv tví studenti prokazují schopnost osvojené znalosti realizovat v konkrétních innostech u itele t lesné 
výchovy.
Absolvent studijního programu U itelství t lesné výchovy pro st ední školy tudiem získá ucelené znalosti 

dovednosti obecného i specializovaného charakteru v oblastech pedagogiky, didaktiky, psychologie, didaktiky 
jednotlivých sportovních odv tví. Absolvent je zp sobilý pro výkon povolání u itele t lesné výchovy s druhým 
aproba ním p edm tem.
Studijní program nabízí studium specializace Výchova ke zdraví Výchova v p írod Trenérství se sportovní 
specializací Studenti si volí specializaci sou asn  se zápisem do studia.

Výchova ke zdraví se váže ke komponent m zdravého životního stylu, k témat m uvád ných 
Rámcov  vzd lávacích programech pro gymnázia a další typy st edního vzd lávání v etn  odborného.

Podobn  je tomu u Výchovy v p írod , kde však dominují poznatky prožitkové pedagogiky a environmentální 
výchovy.
Trenérství se sportovní specializací navazuje na p edchozí zam ení v rámci bakalá ského studia. Opírá se 
p edevším o didaktiky jednotlivých sportovních odv tví, biomedicínské 

ukon eno obhajobou diplomové práce a státní záv re nou zkouškou.

Nabízené 
Výchova ke zdraví
Výchova v p írod
Trenérství se sportovní specializací

Popis  p ijímací zkoušky
P ijímací  zkouška  je jednokolová. 

Písemná zkouška – test odborných v domostí T lesná výchova a sport
. Písemná zkoušk – cizího jazyka (Aj nebo Nj)

odování:

1. Písemná zkouška – test odborných v domostí – 400 bod
2. Písemná zkouška – cizího jazyka – 200 bod
Celkem možno získat: – 600 bod

Ke studiu nemohou být p ijati uchaze i, kte í byli hodnoceni z n které písemné zkoušky 0 body.

po et p ihlášených/po et p ijatých

minimální p edpokládaný po et p ijatých:



Podmínky p ijetí:
dosažení bakalá ského vzd lání ve studijním programu/oboru T lesná výchova a sport, T lesná výchova a sport 

se zam ením na vzd lávání, Vojenská t lovýchova nebo obdobného studijního programu/oboru.
p ípad  obdobného oboru musí být sou ástí p ihlášky i sylabus vystudovaného studijního oboru

Požadavky na zdravotní zp sobilost:
Uchaze i, kte í splnili bodový limit pro p ijetí ke studiu stanovený d kankou, doru í v den zápisu do studia
Potvrzení od t lovýchovného léka e, ve kterém bude uvedeno, že je uchaze  schopen zvýšené t lesné zát že 
spojené se studiem t lesné výchovy a sport  na UK FTVS. 
Upozor ujeme, že prohlídka od sportovního i t lovýchovného léka e je platná jeden rok od data vydání. 
Prohlídka musí být platná po celý akademický rok. 
Doporu ujeme objednat se k t lovýchovnému léka i v ervenci, srpnu, nebo p ed zápisem 



tudijní program U itelství t lesné výchovy
a vojenské t lovýchovy pro st ední školy

Prezen ní kombinovaná

Studium navazujícího magisterského Vojenská t lovýchova zabezpe uje vysokoškolskou kvalifikaci 
pro profesionální ízení v oblasti t lesné výchovy a sportu u všech druh  vojsk Armády eské republiky. 
P ipravuje vysokoškolsky vzd lané t lovýchovné ná elníky, u itele pro vojenské st ední a vysoké školy, trenéry 

metodiky i potenciální adepty pro doktorské studium i práci v oblasti v dy a výzkumu. 

Studium je ukon eno obhajobou diplomové práce a státní záv re nou zkouškou.

Popis  p ijímací zkoušky
P ijímací  zkouška  je jednokolová. 

1. Písemná zkouška – test odborných v domostí Vojenská t lovýchova
2. Písemná zkoušk – cizího jazyka (Aj nebo Nj)

Bodování:

1. Písemná zkouška – test odborných v domostí – 400 bod
2. Písemná zkouška – cizího jazyka – 200 bod
Celkem možno získat: – 600 bod

Ke studiu nemohou být p ijati uchaze i, kte í byli hodnoceni z n které písemné zkoušky 0 body.

po et p ihlášených/po et p ijatých

minimální p edpokládaný po et p ijatých:

Minimální p edpokládaný po et p ijímaných je pouze orienta ní, kone ný po et bude stanoven nad ízeným 
orgánem podle aktuálních pot eb Armády eské republiky.

Podmínky p ijetí:
dosažení bakalá ského vzd lání ve studijním programu/oboru Vojenská t lovýchova. 

Požadavky na zdravotní zp sobilost:
Uchaze i, kte í splnili bodový limit pro p ijetí ke studiu stanovený d kankou, doru í v den zápisu do studia
Potvrzení od t lovýchovného léka e, ve kterém bude uvedeno, že je uchaze  schopen zvýšené t lesné zát že 
spojené se studiem t lesné výchovy a sport  na UK FTVS. 
Upozor ujeme, že prohlídka od sportovního i t lovýchovného léka e je platná jeden rok od data vydání. 
Prohlídka musí být platná po celý akademický rok. 
Doporu ujeme objednat se k t lovýchovnému léka i v ervenci, srpnu, nebo p ed zápisem 



Studijní program: Aplikovaná t lesná výchova
a sport osob se specifickými pot ebami

Prezen ní a kombinovaná

Studium navazujícího magisterského Aplikovaná t lesná výchova a sport osob se specifickými 
pot ebami se v nuje oblasti aplikovaných pohybových aktivit, tedy pohybu jedinc  s r zným typem postižení na 
vrcholové, rekrea ní i zdravotní úrovni. Studium p ipravuje vysokoškolsky vzd lané odborníky pro široké 
spektrum profesí nap íklad pedagogi tí pracovní trené i organizáto i é služeb 

oblasti aplikovaných pohybových aktivit
Studium je p ístupné i osobám se specifickými pot ebami. P ijímací zkoušky a pr b h studia budou upraveny 
podle charakteru specifických pot eb uchaze .

dium je ukon eno obhajobou diplomové práce a státní záv re nou zkouškou.

Popis  p ijímací zkoušky
P ijímací ízení je jednokolové.

1. Písemná zkouška – test odborných v domostí
2. Písemná zkouška – cizího jazyka (Aj nebo Nj)

Bodování:

1. Písemná zkouška – test odborných v domostí – 400 bod
2. Písemná zkouška – cizího jazyka – 200 bod
Celkem možno získat: – 600 bod

Ke studiu nemohou být p ijati uchaze i, kte í byli hodnoceni z n které písemné zkoušky 0 body.

po et p ihlášených/po et p ijatých:

minimální p edpokládaný po et p ijatých:

Podmínky p ijetí:
dosažení bakalá ského vzd lání v jednom ze studijních program /obor

T lesná výchova a sport osob se specifickými pot ebami, T lesná a pracovní výchova zdravotn  postižených, 
Aplikovaná t lesná výchova, Aplikované pohybové aktivity, T lesná výchova a sport se zam ením na vzd lávání 
v kombinaci se speciální pedagogikou a T lesná výchova a sport, Fyzioterapie, Ergoterapie, Ortotik-protetik, 
Zoorehabilitace a asisten ní aktivity se zví aty nebo obdobných dijních program /obor .
V p ípad  obdobného oboru musí být sou ástí p ihlášky i sylabus vystudovaného studijního oboru.

Požadavky na zdravotní zp sobilost:
Uchaze i, kte í splnili bodový limit pro p ijetí ke studiu stanovený d kankou, doru í v den zápisu 
Potvrzení od t lovýchovného léka e, ve kterém bude uvedeno, že je uchaze  schopen zvýšené t lesné zát že 
spojené se studiem t lesné výchovy a sport  na UK FTVS. 
Upozor ujeme, že prohlídka od sportovního i t lovýchovného léka e je platná jeden rok od data vydání. 
Prohlídka musí být platná po celý akademický rok. 
Doporu ujeme objednat se k t lovýchovnému léka i v ervenci, srpnu, nebo p ed zápisem do studia.



Studijní program: Management t lesné výchovy a sportu
Prezen ní

Cílem navazujícího magisterského studia Management t lesné výchovy a sportu
student m pln  kvalifikované manažerské vzd lání v oblasti sportu a p ipravit na práci v ídících pozicích 
sportovních organizací. Studijní program pln  kompatibilní se zahrani ními programy vzd lávání v oblasti 

Studium je ukon eno obhajobou diplomové práce a státní záv re nou zkouškou.

Popis  p ijímací zkoušky
P ijímací  zkouška  je jednokolová. 

Písemná zkouška – test odborných v domostí (v rozsahu Bc. studia Management t lesné výchovy a sportu)
Písemná zkouška –
Písemná zkouška – cizího jazyka (Aj nebo Nj)

Bodování:
1. Písemná zkouška – test odborných v domostí – 100 bod
2. Písemná zkouška – – 100 bod
3. Písemná zkouška – test z cizího jazyka – 100 bod
Celkem možno získat: – 300 bod

Ke studiu nemohou být p ijati uchaze i, kte í byli hodnoceni z n které písemné zkoušky 0 body.

po et p ihlášených/po et p ijatých

minimální p edpokládaný po et p ijatých:

Podmínka pro p ijetí:
dosažení bakalá ského vzd lání v jednom ze studijních program /obor :

Management t lesné výchovy a sportu nebo obdobných manažersko ekonomických obor  s doložením úsp šn  
vykonané bakalá ské státní zkoušky z Ekonomie nebo zkoušek z p edm t  

minimálním ziskem 10 kredit  z obou, dále pak s  doložením úsp šn  absolvovaných p edm t  Management 

V p ípad  obdobného oboru musí být sou ástí p ihlášky i sylabus vystudovaného studijního oboru

Požadavky na zdravotní zp sobilost:
Uchaze i, kte í splnili bodový limit pro p ijetí ke studiu stanovený d kankou, doru í v zápisu do studia
Potvrzení od t lovýchovného léka e, ve kterém bude uvedeno, že je uchaze  schopen zvýšené t lesné zát že 
spojené se studiem t lesné výchovy a sport  na UK FTVS. 
Upozor ujeme, že prohlídka od sportovního i t lovýchovného léka e je platná jeden rok od data vydání. 
Prohlídka musí být platná po celý akademický rok. 
Doporu ujeme objednat se k t lovýchovnému léka i v ervenci, srpnu, nebo p ed zápisem do studia.



Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: 

Prezen ní

Studiem navazujícího oboru Fyzioterapie získávají odbornou zp sobilost k výkonu neléka ského 
zdravotnického povolání – fyzioterapeut. Po absolvování bakalá ského studijního oboru Fyzioterapie je získaná 
zp sobilost pln  platnou legislativou R (zákon . 96/2004 Sb. a související provád cí p edpisy). 
Studium rozši uje znalosti a dovednosti získané absolvováním bakalá ského studia oboru Fyzioterapie

zam uje fyzioterapeuta na poskytování specializované fyzioterapeutické pé e. Za výkon povolání 
– magistra se považuje innost v rámci preventivní, diagnostické, lé ebné a rehabilita ní pé e 

Fyzioterapie

Studium je ukon eno obhajobou diplomové práce a státní záv re nou zkouškou.

Popis  p ijímací zkoušky
P ijímací  zkouška  je jednokolová. 

1. Písemná zkouška – test odborných v domostí
2. Písemná zkoušk – cizího jazyka (Aj nebo Nj)

Bodování:

Písemná zkouška – est odborných v domostí – 500 bod
Písemná zkouška – est z cizího jazyka – 200 bod

Celkem možno získat: – bod

Ke studiu nemohou být p ijati uchaze i, kte í byli hodnoceni z n které písemné zkoušky 0 body.

po et p ihlášených/po et p ijatých

minimální p edpokládaný po et p ijatých:

Podmínky p ijetí:
dosažení bakalá ského vzd lání studijní

Požadavky na zdravotní zp sobilost:
Uchaze i, kte í splnili bodový limit pro p ijetí ke studiu stanovený d kankou, doru í v den zápisu do studia
Potvrzení od t lovýchovného léka e, ve kterém bude uvedeno, že je uchaze  schopen zvýšené t lesné zát že 
spojené se studiem t lesné výchovy a sport  na UK FTVS. 
Upozor ujeme, že prohlídka od sportovního i t lovýchovného léka e je platná jeden rok od data vydání. 
Prohlídka musí být platná po celý akademický rok. 
Doporu ujeme objednat se k t lovýchovnému léka i v ervenci, srpnu, nebo p ed zápisem do studia.



Poznámky:



Poznámky:



INFORMACE PODÁVÁ

Studijní oddělení UK FTVS
José Martího 31
162 52 Praha 6-Veleslavín
Česká republika

Tel.:  +420 220 172 075 
E-mail:  prijimacky@ftvs.cuni.cz


