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Úvod 

 

Fakulta tělesné výchovy a sportu (dále jen  FTVS UK) je vysokoškolským pracovištěm, které 

rozvíjí společensko-vědní, biomedicínské, pedagogické a oborové disciplíny patřící do vědního 

oboru kinantropologie a biomechaniky. 

V oblasti vzdělávání se FTVS UK 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.  

V badatelské činnosti se FTVS UK 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.  

Uchazeči musí prokázat předpoklady odpovídající požadavkům jednotlivých studijních 

programů nebo oborů FTVS UK. 

FTVS UK nabízí stravování všem studentům a dále omezenou kapacitu ubytování na koleji 

v areálu fakulty 

 

Informace: 

 

Studijní oddělení  

José Martího 31 

162 52 Praha 6 

 

e-mail: prijimacky@ftvs.cuni.cz 

 

www.ftvs.cuni.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-42.html
mailto:prijimacky@ftvs.cuni.cz
http://www.ftvs.cuni.cz/


Harmonogram přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studium 

 

Den otevřených dveří: 27. 1. 2023 

 

Termín podání přihlášky: do 28. 2. 2023 

 

Talentové zkoušky z tělesné výchovy 

Řádný termín:       15. a 16.  4. 2023 

Náhradní termín:   13. a 14. 5. 2023 

 

Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu 

pouze pro bakalářský studijní program Vojenská tělovýchova: 

Řádný termín:   17. 4. 2023 

Náhradní termín:   15. 5. 2023 

 

Písemné zkoušky: 

Řádný termín:          1. –  6. 6. 2023 

Náhradní termín:   12. – 14. 6. 2023 

 

Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (bakalářské studijní programy 

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterské programy 

Učitelství tělesné výchovy pro střední školy v kombinaci s druhým programem se nemusí 

shodovat s termíny na FTVS UK viz webové odkazy partnerských fakult: 

Upuštění od písemných zkoušek na partnerských fakultách není možné. 

http://www.natur.cuni.cz/  

http://www.mff.cuni.cz/  

https://www.ff.cuni.cz/ 

 

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan 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 tří pracovních 

dnů po řádném termínu písemných nebo talentových zkoušek.   

Žádost se zasílá pouze prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké 

školy.  

 

V případě přerušení přijímací zkoušky nebo její části z důvodu zranění či zdravotní 

indispozice v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat před-lékařskou 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 tří pracovních 

dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek.   

V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty části talentové zkoušky, které nedokončil či 

přerušil. Ostatní výsledky z absolvovaných talentových zkoušek se mu započítávají. 

http://www.natur.cuni.cz/
http://www.mff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/


Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na  přijímací zkoušce na 

jinou VŠ. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je 

vždy důvodem k povolení náhradního termínu.  

 

Pokud se uchazeč hlásí na více studijních programů, kde se talentové zkoušky liší, musí si 

podat žádost o náhradní termín talentové zkoušky na jeden ze studijních programů. Talentové 

zkoušky absolvuje uchazeč vždy v celém rozsahu. 

 

Další náhradní termín se nepřipouští. 

 

 

Přihláška ke studiu 

 

Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá pouze elektronickou přihlášku. Elektronický 

formulář najdete na https://is.cuni.cz/studium v modulu Přijímací řízení.  

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 830, – Kč 

Banka: Komerční banka Praha 6 

Číslo účtu: 43-9685580247/0100 

IBAN: CZ2301000000439685580247 

SWIFT (BIC) 

KOMBCZ PPXXX 

Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován 

šestimístný kód -  ID elektronické přihlášky 

Přihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat i se stanovenými přílohami a 

uhradit poplatek do 23:59:59 dne 28. 2. 2023. Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat 

(kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná. Přihláška se netiskne a nezasílá 

poštou. 

Pokud neuvedete při platbě variabilní symbol, nepřiřadí systém platbu k elektronické 

přihlášce! 

Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný. 

Podmínkou zahájení přijímacího řízení je řádné podání přihlášky včetně příloh. 

 

Poplatek za nostrifikaci předchozího zahraničního vzdělání pouze v rámci přijímacího 

řízení: 870,-- Kč žádost se podává prostřednictvím SIS. 

Banka: Komerční banka Praha 6 

Číslo účtu: 43-9685580247/0100 

Variabilní symbol: 100101 

V poznámce uveďte jméno uchazeče 

 

 

  

https://is.cuni.cz/studium


 

Stanovené přílohy:  

Všechny stanovené přílohy se posílají prostřednictvím SIS. 

 

1. Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč „schopen 

zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na  FTVS UK.“ Toto 

potvrzení je povinnou přílohou  pro studijní programy s talentovou přijímací zkouškou, 

nelze jej nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře specialisty. Z potvrzení musí být 

zřejmé, že se jedná o tělovýchovného lékaře. Lékařská prohlídka musí být platná do 30. 5. 2023 

včetně. Upozorňujeme, že prohlídka od tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data 

vydání.  

 

2. Žádost o modifikaci písemných přijímacích zkoušek - uchazeči se speciálními potřebami 

mohou podat žádost o modifikaci písemných přijímacích zkoušek. Součástí žádosti je přiložená 

lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.  

 

3. Žádost o modifikaci talentových zkoušek - uchazeči se speciálními potřebami o studium 

bakalářského studijního programu Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými 

potřebami mohou požádat o modifikaci talentových přijímacích zkoušek. Součástí žádosti je 

přiložená lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře. 

 

 

Další informace k přihlášce: 

 

1. K přihlášce se nepřikládá maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom ani jiné materiály. 

 

2. Pokud se uchazeč hlásí na více než jeden obor, je třeba vyplnit a elektronicky „odeslat“ 

odpovídající počet přihlášek. Každá přihláška musí obsahovat stanovené přílohy. 

 

3. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo 

není-li doloženo, že přihláška byla řádně uhrazena, vyzve fakulta uchazeče k odstranění 

nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě 

odstraněny, přijímací řízení bude zastaveno. V případě, že uchazeč nedodá Potvrzení od 

tělovýchovného lékaře, že je „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné 

výchovy a sportů“, jedná se o nesplnění jedné z podmínek pro přijetí, která má za následek 

vydání Rozhodnutí o nepřijetí.  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informace o přijímacím řízení 

 

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy 

zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického 

informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že 

fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, je tato lhůta zkrácena. Heslo pro 

vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu. 

Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky jsou v jednotlivých 

studijních programech jednokolové, dvoukolové nebo tříkolové. Kritéria pro přijetí jsou 

uvedena u jednotlivých studijních programů. 

Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro 

přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkan. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů po náhradním termínu 

písemných přijímacích zkoušek na www.ftvs.cuni.cz v odkazu „Průběh přijímacího řízení“. 

 

Ověřování podmínek doložitelných doklady: 

Uchazeči o studium v bakalářských a 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 vzdělání požadovaného 

zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

 

Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkanem, doručí úředně 

ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání ihned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

po písemné části přijímací zkoušky, aby jim mohlo být zasláno rozhodnutí o přijetí. (tzn. 

nejlépe do konce června 2023, nejpozději však do 30. 9. 2023), na studijní oddělení fakulty 

osobně nebo doporučeně poštou.  

 

U  oborů nebo programů kde součástí přijímacího řízení není talentová zkouška, doručí 

uchazeč Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je „schopen zvýšené fyzické zátěže 

spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“.  

Vysoká škola v řízeních podle ustanovení § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a 

o změně a doplnění dalších zákonů, doručuje písemnosti uchazečům o studium sama nebo 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vydaným v řízení podle  

§ 50 vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit 

prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní 

předpis vysoké školy a uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil. 

 

V případě absolvování maturitní zkoušky v září doručí uchazeči výše uvedený doklad co 

nejdříve po jeho obdržení (nejpozději do 30. 9. 2023).  

Úspěšný uchazeč, který nedoručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání, 

nemůže být přijat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ftvs.cuni.cz/


 

 

Informace o otevíraných bakalářských studijních 

programech v jednotlivých studijních plánech 

a bodování přijímacích zkoušek 

 

 

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM  
 

Typ programu: bakalářský 

Standardní doba studia: 3 roky 

Udělovaný titul: Bc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studijní program:  

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání   

ve sdruženém studiu   

Forma studia: Prezenční 

 

Absolvent studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání získá 

klíčové kompetence nutné pro další studium v navazujícím magisterském studiu studijního 

programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy. Zařazením studijního programu do dvou 

oblastí vzdělávání Tělesná výchova a sport, kinantropologie a Učitelství, je absolvent vybaven 

nutnými kompetencemi v oblasti tělesné výchovy a sportu, a to znalostmi a dovednostmi 

trenérsko-metodickými, psychologickými, sociálními, diagnostickými, intervenčními a 

osobnostně kultivujícími. Absolvent umí v praxi utvářet, vyhodnocovat, koordinovat a řídit 

pohybové a sportovní aktivity různých věkových a sociálních skupin populace s ohledem na 

jejich potřeby a místní podmínky. 

Absolvent studijního programu ve sdruženém studiu – Hlavní studijní plán (maior), které je 

uskutečňováno s partnerskými fakultami Univerzity Karlovy, získává klíčové kompetence v 

oblasti tělesné výchovy a sportu i v druhém aprobačním předmětu pro další studium v 

navazujícím magisterském studiu zaměřeném na přípravu budoucích učitelů tělesné výchovy s 

druhým aprobačním předmětem. 

 

Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou. 

Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve 

studijním programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy v kombinaci s druhým 

předmětem 

  

Otevírané kombinace ve spolupráci s partnerskými fakultami UK: 

TVS se zaměřením na vzdělávání – matematika (Matematicko-fyzikální fakulta UK) 

TVS se zaměřením na vzdělávání – geografie (Přírodovědecká fakulta UK) 

TVS se zaměřením na vzdělávání – geologie  (Přírodovědecká fakulta UK) 

TVS se zaměřením na vzdělávání – chemie    (Přírodovědecká fakulta UK) 

TVS se zaměřením na vzdělávání – historie   (Filozofická fakulta UK) 

TVS se zaměřením na vzdělávání – český jazyk a literatura  (Filozofická fakulta UK)    

TVS se zaměřením na vzdělávání – anglický jazyk a literatura  (Filozofická fakulta UK)   

TVS se zaměřením na vzdělávání – německý jazyk a literatura  (Filozofická fakulta UK)    

TVS se zaměřením na vzdělávání – španělský jazyk a literatura (Filozofická fakulta UK)    

TVS se zaměřením na vzdělávání – francouzský jazyk a literatura (Filozofická fakulta UK)     

TVS se zaměřením na vzdělávání – ruský jazyk a literatura     (Filozofická fakulta UK) 

TVS se zaměřením na vzdělávání – latinský jazyk a literatura   (Filozofická fakulta UK) 

    

Podmínky přijetí: 

 - dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Povinná příloha k přihlášce pro obory s talentovou zkouškou. 

Uchazeč dodá potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč 

schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na FTVS UK. 

Prohlídka od tělovýchovného lékaře musí být platná do 30. 5. 2023 včetně. Upozorňujeme, že 

prohlídka od tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. 



Popis  přijímací zkoušky:   Přijímací  zkouška  je dvoukolová, u historie tříkolová 

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 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 

Písemná nebo ústní zkouška z druhého aprobačního předmětu podle zadání partnerských fakult. 

Upuštění od přijímací zkoušky není možné. 

 

 

 

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: 

http://www.natur.cuni.cz/  

https://www.ff.cuni.cz/ 

 

Bodování: 

první kolo přijímací zkoušky 

1. Talentová zkouška z atletiky    0 – 100 bodů  

2. Talentová zkouška z gymnastiky    0 – 100 bodů 

3. Talentová zkouška ze sportovních her   0 – 100 bodů 

4. Talentová zkouška z plavání    0 – 100 bodů 

 

druhé kolo přijímací zkoušky 

5. Písemná zkouška z druhého aprobačního předmětu  

- geologie, geografie a chemie (koná se na PřF UK)  0 – 100 bodů 

- matematika (koná se na FTVS UK)   0 – 200 bodů 

- český jazyk, anglický jazyk  (koná se na FF UK) 0 – 100 bodů 

- HISTORIE (koná se na FF UK) 0 – 50 bodů (pokud uchazeč získá více, než 25 bodů 

postupuje do třetího kola k ústní zkoušce, viz níže) 

 

druhé kolo přijímací zkoušky 

6. Ústní zkouška z druhého aprobačního předmětu  

- německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, latinský jazyk  

(koná se na FF UK) vždy 0 – 100 bodů 

 

třetí kolo přijímací zkoušky 

6. Ústní zkouška z HISTORIE 0 – 50 bodů 

 

2023/2024 minimální předpokládaný počet přijatých studentů do sdruženého studia 

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573-version1-talentove_zkousky_tvs_16_17.pdf
http://www.ftvs.cuni.cz/
http://www.natur.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/


Kombinace s MFF UK    20 studentů 

Kombinace s PřF UK      20 studentů do každé kombinace 

Kombinace s FF UK         5 studentů do každé kombinace 

 

Studijní program: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání 

Studijní plán: plný studijní plán, studijní plány se specializacemi 

Forma studia: Prezenční a kombinovaná 

 

Studijní program svým zaměřením a ve vazbě k profilu absolventa i jeho uplatnění v dalším 

vysokoškolském vzdělávání v rámci odborné a profesní přípravy učitelů vychází z poměrně 

širokého spektra vědních oborů zaměřených nejen na oblasti pedagogicko-psychologického, 

univerzitního i didaktického základu v oblasti učitelství, ale zahrnuje i další vědní obory 

souhrnně zařazované do kinantropologie.  

 

Výběrem povinně volitelných předmětů si student volí zaměření studia (Trenér se sportovní 

specializací, Obecný bakalář) nebo specializaci (Výchova ke zdraví, Výchova v přírodě). 

 

Specializace, které jsou v rámci studijního programu realizovány, rozšiřují teoretické znalosti 

a dovednosti absolventů v oblastech vzdělávání studijního programu. Studenti si volí 

specializaci při zápisu předmětů do letního semestru prvního ročníku. 

Specializace Výchova ke zdraví: zaměřuje se na vzdělávací oblast „Člověk a zdraví“, která 

obsahuje tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví.  

Specializace výchova v přírodě: zaměřuje se na pobyt v přírodě s důrazem na poznatky 

prožitkové pedagogiky a environmentální výchovy.  

 

Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou. 

Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve 

studijním programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy. 

 

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 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. 

 

 

 

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573-version1-talentove_zkousky_tvs_16_17.pdf
http://www.ftvs.cuni.cz/


 

 

 

 

II. kolo přijímací zkoušky 

 

5. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů 

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. 

 

 

Bodování: 

 

1. Talentová zkouška z atletiky     0 – 100 bodů  

2. Talentová zkouška z gymnastiky     0 – 100 bodů 

3. Talentová zkouška ze sportovních her    0 – 100 bodů 

4. Talentová zkouška z plavání     0 – 100 bodů 

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

 

Celkem možno získat:      0 – 800 bodů 

 

2022/2023 počet přihlášených/počet přijatých: 

TVS PS 332/175 

TVS KS 60/30 

 

2023/2024 minimální předpokládaný počet přijatých: 

TVS PS  80 

TVS KS 20 

 

Podmínky přijetí: 

 - dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Povinná příloha k přihlášce pro obory s talentovou zkouškou. 

Uchazeč dodá potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč 

schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na FTVS UK. 

Prohlídka od tělovýchovného lékaře musí být platná do 30. 5. 2023 včetně. Upozorňujeme, že 

prohlídka od tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf


 

 

 

Studijní program: Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na 

vzdělávání 

Forma studia: Prezenční a kombinovaná 

 

Studijní program je kombinací tělesné výchovy s vojenskou tělovýchovou. Absolventi jsou 

vzděláváni ve vědních oborech kinantropologie tak, aby je dokázali adekvátně uplatnit v 

oblasti vojenské tělovýchovy. Profesní dovednosti jsou rozvíjeny a upevňovány 

prostřednictvím průběžných i souvislých pedagogických praxí. 

Studenti se přiměřenou mírou podílejí na metodických činnostech v rámci struktury FTVS 

UK a útvarech a zařízeních resortu Ministerstva obrany. 

 

Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou. 

Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve 

studijním programu Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy. 

 

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 

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/. 

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 

 

6. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů 

 

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. 

 

http://www.vojenskyobor.cz/wp-content/uploads/Standardizace-talentov%C3%A9-%C4%8D%C3%A1sti-p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%ADho-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-na-obor-Vojensk%C3%A1-t%C4%9Blov%C3%BDchova.pdf
http://www.vojenskyobor.cz/prijimaci-rizeni/jak-se-prihlasit/
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573-version1-talentove_zkousky_tvs_16_17.pdf
http://www.ftvs.cuni.cz/
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf


Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé talentové nebo písemné 

zkoušky 0 body. 

 

Bodování: 

 

1. Talentová zkouška z atletiky       0 – 100 bodů  

2. Talentová zkouška z gymnastiky       0 – 100 bodů 

3. Talentová zkouška ze sportovních her      0 – 100 bodů 

4. Talentová zkouška z plavání       0 – 100 bodů 

5. Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu 0 – 300 bodů  

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

 

Celkem možno získat:        0 – 1 100 

bodů 

 

2022/2023 počet přihlášených/počet přijatých: 

VT PS 58/8 

VT KS 11/5 

 

2023/2043 minimální předpokládaný počet přijatých: 

VT PS 5 

VT KS 5 

 

Minimální předpokládaný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet bude stanoven 

nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb AČR. 

 

Podmínky 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. 

 

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání 

s maturitní zkouškou. 

 

Požadavky na zdravotní způsobilost 

Povinná příloha k přihlášce pro obory s talentovou zkouškou. 

Uchazeč dodá potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč 

schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na FTVS UK. 

Prohlídka od tělovýchovného lékaře musí být platná do 30. 5. 2023 včetně. Upozorňujeme, že 

prohlídka od tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. 

  

http://www.vojenskyobor.cz/prijimaci-rizeni/jak-se-prihlasit/
http://www.vojenskyobor.cz/prijimaci-rizeni/jak-se-prihlasit/


Studijní program: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 

Forma studia: Prezenční  

 

Studijní program je zaměřen na problematiku aplikované tělesné výchovy a sportu, poskytuje 

detailní představu o metodách práce s osobami se specifickými potřebami a současně 

zprostředkovává studentům i poznání vývojových trendů v dané oblasti a povědomí o jejich 

aplikaci v praxi. Studium umožňuje studentům získat hluboký vhled do dané problematiky a 

zároveň potřebné kompetence pro profesionální působení v širokém spektru tělovýchovných 

zařízení pro osoby se specifickými potřebami.  

 

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 ze sportovních her 

3. 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 

 

4. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573-version1-talentove_zkousky_aptv_16_17.pdf
http://www.ftvs.cuni.cz/
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf


Bodování: 

 

1. Talentová zkouška z atletiky     0 – 100 bodů  

2. Talentová zkouška ze sportovních her    0 – 100 bodů 

3. Talentová zkouška z plavání     0 – 100 bodů 

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

 

Celkem možno získat:      0 – 700 bodů 

 

 

2022/2023 počet přihlášených/počet přijatých: 

APTV PS 69/41 

 

2023/2024 minimální předpokládaný počet přijatých: 

APTV PS 20 

 

Podmínky přijetí: 

 - dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Povinná příloha k přihlášce pro obory s talentovou zkouškou. 

Uchazeč dodá potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč 

schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na FTVS UK. 

Prohlídka od tělovýchovného lékaře musí být platná do 30. 5. 2023 včetně. Upozorňujeme, že 

prohlídka od tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. 

  



Studijní program: Management tělesné výchovy a sportu 

Forma studia: Prezenční 

 

Cílem studia studijního programu je získávání znalostí z oboru tělesná výchova a sport v 

kombinaci s ekonomicko-manažerskými obory. Posluchači jsou systematicky seznamováni s 

poznatky vztahujícími se k oboru kinantropologie v prostředí sportu v České republice i na 

mezinárodní úrovni.  

 

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  

2. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů 

 

Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky méně    

než 50 body. 

 

Bodování: 

 

1. Písemná zkouška – test z matematiky  0 – 200 bodů  

2. Písemná zkouška – test obecných studijních povinností 0 – 200 bodů  

 

Celkem možno získat:    0 – 400 bodů  

 

2022/2023 počet přihlášených/počet přijatých: 

MNG 271/125 

 

2023/2024 minimální předpokládaný počet přijatých: 

MNG 80 

 

Podmínky přijetí: 

-  dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí v den 

zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč 

schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na FTVS UK.  

Upozorňujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od 

data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.  

Doporučujeme objednat se k tělovýchovnému lékaři v červenci, srpnu, nebo před zápisem do 

studia. 



Studijní program: 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 

Aplikované fyzioterapie. 

 

Popis  přijímací zkoušky: 

Přijímací  zkouška  je jednokolová.  

 

1. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů 

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  

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.  

 

Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 

body. 

 

Bodování: 

 

1. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů  0 – 200 bodů  

2. Písemná zkouška – test z biologie     0 – 200 bodů 

 

Celkem možno získat:       0 – 400 bodů  

 

2022/2023 počet přihlášených/počet přijatých: 

FYZ 759/81 

 

2023/2024 minimální předpokládaný počet přijatých: 

FYZ 50 

 

Podmínky přijetí: 

-  dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou 

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-571-version1-testbiologie.pdf


 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí v den 

zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč 

schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na FTVS UK.  

Upozorňujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od 

data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.  

Doporučujeme objednat se k tělovýchovnému lékaři v červenci, srpnu, nebo před zápisem do 

studia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Studijní program: Trenér 

Forma studia: Prezenční a kombinovaná 

 

Cílem studijního programu je připravit odborníka (dle vybrané specializace) v oblasti 

sportovního  tréninku, který má kompetence trenérsko-metodické, psychologické, sociální, 

diagnostické, intervenční a osobnostně kultivující, a to jak v oblasti vrcholového sportu, sportu 

pro všechny až po oblast zdravotních pohybových programů. Student získává znalosti v oblasti 

teoretického koncipování sportovních  pohybových programů. Absolvent studijního programu 

Trenér je odborníkem v oblasti sportovního tréninku ve zvoleném sportovním odvětví.  

 

Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou. 

 

Popis  přijímací zkoušky: 

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 

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 webových 

stránkách fakulty. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573-version1-talentove_zkousky_tvs_16_17.pdf
http://www.ftvs.cuni.cz/
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf


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 

 

2022/2023 počet přihlášených/počet přijatých: 

TRE PS 302/115 

TRE KS 87/40 

 

2023/2024 minimální předpokládaný počet přijatých: 

TRE PS 50 

TRE KS 20 

 

Podmínky přijetí: 

 - dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Povinná příloha k přihlášce pro obory s talentovou zkouškou. 

Uchazeč dodá potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč 

schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na FTVS UK. 

Prohlídka od tělovýchovného lékaře musí být platná do 30. 5. 2023 včetně. Upozorňujeme, že 

prohlídka od tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. 



Studijní program: Kondiční trenér 

Forma studia: Prezenční a kombinovaná 

 

Cílem studijního programu je připravit odborníka (dle vybrané specializace) v oblasti  

kondičního tréninku, který má kompetence trenérsko-metodické, psychologické, sociální, 

diagnostické, intervenční a osobnostně kultivující, a to jak v oblasti vrcholového sportu, sportu 

pro všechny až po oblast zdravotních pohybových programů. Student získává znalosti v oblasti 

teoretického koncipování kondičních pohybových programů. Absolvent studijního programu 

Kondiční trenér je odborníkem v oblasti tvorby a realizace kondičních a pohybových programů 

pro různé skupiny populace. 

 

Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou. 

 

Popis  přijímací zkoušky: 

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 

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 webových 

stránkách fakulty. 

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573-version1-talentove_zkousky_tvs_16_17.pdf
http://www.ftvs.cuni.cz/
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf


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 

 

2022/2023 počet přihlášených/počet přijatých: 

KOTR PS 319/99 

KOTR KS  88/39 

 

2023/2024 minimální předpokládaný počet přijatých: 

KOTR PS  40 

KOTR KS 20 

 

 

Podmínky přijetí: 

 - dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Povinná příloha k přihlášce pro obory s talentovou zkouškou. 

Uchazeč dodá potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč 

schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na FTVS UK. 

Prohlídka od tělovýchovného lékaře musí být platná do 30. 5. 2023 včetně. Upozorňujeme, že 

prohlídka od tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. 



NAVAZUJÍCÍ  MAGISTERSKÉ  STUDIUM 
 

Typ programu: navazující magisterský 

Standardní doba studia: 2 roky 

Udělovaný titul: Mgr. 

 

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro střední školy 

Studijní plán: hlavní studijní plán  

Forma studia: Prezenční 

 

V průběhu navazujícího magisterského studia studijního programu Učitelství tělesné výchovy 

pro střední školy studenti prohloubí své znalosti a dovednosti zejména v předmětech oborově 

specifických, jako jsou didaktiky sportu a didaktiky jednotlivých sportovních odvětví, a 

v oborech společensko-vědních, humanitních, biomedicínských i v disciplínách 

mezioborových. V předmětech oborových didaktik jednotlivých sportovních odvětví studenti 

prokazují schopnost osvojené znalosti realizovat v konkrétních činnostech učitele tělesné 

výchovy. 

Absolvent studijního programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy studiem získá 

ucelené znalosti a dovednosti obecného i specializovaného charakteru v oblastech pedagogiky, 

didaktiky, psychologie, didaktiky jednotlivých sportovních odvětví. Absolvent je způsobilý pro 

výkon povolání učitele tělesné výchovy s druhým aprobačním předmětem. 

 

Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. 

 

Otevírané kombinace ve spolupráci s partnerskými fakultami UK: 

Učitelství geografie pro střední školy (Přírodovědecká fakulta UK) 

Učitelství matematiky pro střední školy (Matematicko-fyzikální fakulta UK) 

 

Popis  přijímací zkoušky: 

Přijímací  zkouška  je jednokolová.  

1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Tělesná výchova a sport) 

 

Bodování: 

 

1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí   0 – 400 bodů  

 

Celkem možno získat:      0 – 400 bodů  

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

 

2022/2023 počet přihlášených/počet přijatých: 

TVS – GE 17/6 

TVS -  MA 3/3 

 

2023/2024 minimální předpokládaný počet přijatých: 

TVS – GE  10 

TVS – MA 10 

 

 

https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-791.html


Podmínky přijetí: 

- dosažení bakalářského vzdělání ve studijním programu/oboru Tělesná výchova a sport se 

zaměřením na vzdělávání s druhým odpovídajícím aprobačním předmětem 

 

 

 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí v den 

zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč 

schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na FTVS UK.  

Upozorňujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od 

data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.  

Doporučujeme objednat se k tělovýchovnému lékaři v červenci, srpnu, nebo před zápisem do 

studia. 

 

  



Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro střední školy 

Studijní plán: plný studijní plán, studijní plán se specializací 

Forma studia: Prezenční a kombinovaná 

 

V průběhu navazujícího magisterského studia studijního programu Učitelství tělesné výchovy 

pro střední školy studenti prohloubí své znalosti a dovednosti zejména v předmětech oborově 

specifických, jako jsou didaktiky sportu a didaktiky jednotlivých sportovních odvětví, a 

v oborech společensko-vědních, humanitních, biomedicínských i v disciplínách 

mezioborových. V předmětech oborových didaktik jednotlivých sportovních odvětví studenti 

prokazují schopnost osvojené znalosti realizovat v konkrétních činnostech učitele tělesné 

výchovy. 

Absolvent studijního programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy studiem získá 

ucelené znalosti a dovednosti obecného i specializovaného charakteru v oblastech pedagogiky, 

didaktiky, psychologie, didaktiky jednotlivých sportovních odvětví. Absolvent je způsobilý pro 

výkon povolání učitele tělesné výchovy s druhým aprobačním předmětem. 

Studijní program nabízí studium specializace Výchova ke zdraví a Výchova v přírodě, 

Trenérství se sportovní specializací. Studenti si volí specializaci současně se zápisem do studia. 

Specializace Výchova ke zdraví se váže ke komponentům zdravého životního stylu, k tématům 

uváděných v rámcově vzdělávacích programech pro gymnázia a další typy středního vzdělávání 

včetně odborného. 

Podobně je tomu u Výchovy v přírodě, kde však dominují poznatky prožitkové pedagogiky a 

environmentální výchovy. 

Trenérství se sportovní specializací navazuje na předchozí zaměření v rámci bakalářského 

studia. Opírá se především o didaktiky jednotlivých sportovních odvětví, pedagogiku a 

psychologii sportu a biomedicínské obory.  

 

Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. 

 

Nabízené specializace: 

Výchova ke zdraví 

Výchova v přírodě 

Trenérství se sportovní specializací  

 

Popis  přijímací zkoušky: 

Přijímací  zkouška  je jednokolová.  

1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Tělesná výchova a sport) 

Bodování: 

1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí   0 – 400 bodů  

 

Celkem možno získat:      0 – 400 bodů  

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

 

2022/2023 počet přihlášených/počet přijatých: 

TVS PS  105/63 

TVS KS  88/29 

 

2023/2024 minimální předpokládaný počet přijatých: 

TVS PS 100 

TVS KS  20 

https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-791.html


 

 

Podmínky přijetí: 

- dosažení bakalářského vzdělání ve studijním programu/oboru Tělesná výchova a sport, 

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Vojenská tělovýchova nebo obdobného 

studijního programu/oboru. 

V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaného studijního 

oboru.  

 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí v den 

zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč 

schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na FTVS UK.  

Upozorňujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od 

data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.  

Doporučujeme objednat se k tělovýchovnému lékaři v červenci, srpnu, nebo před zápisem do 

studia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studijní program: Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy 

Forma studia: Prezenční a kombinovaná 

 

Studium navazujícího magisterského programu 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.  

 

Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. 

 

Popis  přijímací zkoušky: 

Přijímací  zkouška  je jednokolová.  

 

1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Vojenská tělovýchova) 

 

Bodování: 

 

1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí   0 – 400 bodů  

 

Celkem možno získat:      0 – 400 bodů  

Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 

body. 

 

2022/2023 počet přihlášených/počet přijatých: 

VT PS  4/3 

VT KS 8/6 

 

2023/2024 minimální předpokládaný počet přijatých: 

VT PS    5 

VT KS   6 

 

Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační, konečný počet bude stanoven 

nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky. 

 

Podmínky přijetí: 

- dosažení bakalářského vzdělání ve studijním programu/oboru Vojenská tělovýchova  

 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí v den 

zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč 

schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na FTVS UK.  

Upozorňujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od 

data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.  

Doporučujeme objednat se k tělovýchovnému lékaři v červenci, srpnu, nebo před zápisem do 

studia. 

 

  

https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-791.html


Studijní program: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 

Forma studia: Prezenční a kombinovaná 

 

Studium navazujícího magisterského programu Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se 

specifickými potřebami se věnuje oblasti aplikovaných pohybových aktivit, tedy pohybu 

jedinců s různým typem postižení na vrcholové, rekreační i zdravotní úrovni. Studium 

připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky pro široké spektrum profesí, například 

pedagogičtí pracovníci, trenéři, metodici, organizátoři a poskytovatelé služeb v oblasti 

aplikovaných pohybových aktivit.  

Studium je přístupné i osobám se specifickými potřebami. Přijímací zkoušky a průběh studia 

budou upraveny podle charakteru specifických potřeb uchazečů. 

 

Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. 

 

Popis  přijímací zkoušky: 

Přijímací  zkouška  je dvoukolová.  

 

I. kolo přijímací zkoušky 

 

1. Talentová zkouška z atletiky  

2. Talentová zkouška ze sportovních her 

3. 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 

4. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia) 

 

Bodování: 

 

1. Talentová zkouška z atletiky       0 – 100 bodů  

2. Talentová zkouška ze sportovních her      0 – 100 bodů 

3. Talentová zkouška z plavání                 0 – 100 bodů 

4. Písemná zkouška – test odborných vědomostí                                      0 – 400 bodů  

 

Celkem možno získat:                                         0 – 700 bodů  

Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 

body. 

 

 

 

http://www.ftvs.cuni.cz/
https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-791.html


 

2022/2023 počet přihlášených/počet přijatých: 

APTV OSP PS    36/25 

APTV OSP KS   36/25 

 

2023/2024 minimální předpokládaný počet přijatých: 

APTV OSP PS 20 

APTV OSP KS 20 

 

Podmínky přijetí: 

- dosažení bakalářského vzdělání v jednom ze studijních programů/oborů: 

Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Tělesná a pracovní výchova zdravotně 

postižených, Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové aktivity, Tělesná výchova a 

sport se zaměřením na vzdělávání v kombinaci se speciální pedagogikou a Tělesná výchova a 

sport, Fyzioterapie, Ergoterapie, Ortotik-protetik, Zoorehabilitace a asistenční aktivity se 

zvířaty nebo obdobných studijních programů/oborů. 

V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaného studijního 

oboru. 

 

Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky 

Absolventi 5 semestrů studijních programů/oborů Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se 

specifickými potřebami na FTVS UK nebo odpovídajícího studia FTK UP Olomouc 

s průměrem známek do 2,00 za 5 semestrů studia budou přijati bez přijímacích zkoušek 

(absolventi FTK UP Olomouc dodají  potvrzení z jejich mateřské fakulty přes SIS). 

 

 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Povinná příloha k přihlášce pro obory s talentovou zkouškou. 

Uchazeč dodá potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč 

schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na FTVS UK. 

Prohlídka od tělovýchovného lékaře musí být platná do 30. 5. 2023 včetně. Upozorňujeme, že 

prohlídka od tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. 

 



Studijní program: Management tělesné výchovy a sportu 

Forma studia: Prezenční  

 

Cílem navazujícího magisterského studia programu Management tělesné výchovy a sportu je 

poskytnout studentům plně kvalifikované manažerské vzdělání v oblasti sportu a připravit je 

tak na práci v řídících pozicích sportovních organizací. Studijní program je plně kompatibilní 

se zahraničními programy vzdělávání v oblasti managementu sportu.  

 

Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. 

Popis  přijímací zkoušky: 

Přijímací  zkouška  je jednokolová.  

 

1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Management tělesné 

výchovy a sportu) 

2. Písemná zkouška – test z matematiky 

 

Bodování: 

1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí 0 – 100 bodů  

2. Písemná zkouška – test z matematiky  0 – 100 bodů 

 

Celkem možno získat:     0 – 200 bodů 

Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 

body. 

 

2022/2023 počet přihlášených/počet přijatých: 

MNG 41/31 

 

2023/2024 minimální předpokládaný počet přijatých: 

MNG 50 

Podmínka pro přijetí: 

- dosažení bakalářského vzdělání v jednom ze studijních programů/oborů: 

Management tělesné výchovy a sportu nebo obdobných manažersko-ekonomických oborů s 

doložením úspěšně vykonané bakalářské státní zkoušky z Ekonomie nebo zkoušek 

z předmětů  Makroekonomie a  Mikroekonomie s minimálním ziskem 10 kreditů z obou, dále 

pak s  doložením úspěšně absolvovaných předmětů Management a Marketing.  

V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaného studijního 

oboru. 

 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí v den 

zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč 

schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na  FTVS UK.  

Upozorňujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od 

data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.  

Doporučujeme objednat se k tělovýchovnému lékaři v červenci, srpnu, nebo před zápisem do 

studia. 

https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-791.html
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1729.html


Studijní program: Aplikovaná fyzioterapie 

Forma studia: Prezenční 

 

Studiem navazujícího magisterského programu Aplikovaná fyzioterapie získávají studenti 

odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání – fyzioterapeut. Po 

absolvování bakalářského studijního programu 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. 

 

Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. 

 

Popis  přijímací zkoušky: 

Přijímací  zkouška  je jednokolová.  

 

1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Fyzioterapie, z 

oblasti fyziky, zejména biomechaniky a biofyziky, z oblasti anatomie, kineziologie a 

psychologie, 10 otázek v anglickém jazyce) 

Některé otázky mohou mít více správných odpovědí. 

 

Bodování: 

 

1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí   0 – 490 bodů  

 

Celkem možno získat:      0 – 490 bodů 

 

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

 

2022/2023 počet přihlášených/počet přijatých: 

FYZ 239/70 

 

2023/2024 minimální předpokládaný počet přijatých: 

FYZ 50 

 

Podmínky přijetí: 

- dosažení bakalářského vzdělání ve studijním oboru Fyzioterapie 

 

Požadavky na zdravotní způsobilost: 

Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí v den 

zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč 

schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na FTVS UK.  

Upozorňujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od 

data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.  

Doporučujeme objednat se k tělovýchovnému lékaři v červenci, srpnu, nebo před zápisem do 

studia. 

 

 

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1250-version1-testnmgrfyzioterapie.pdf


Studijní program: Aplikované sportovní vědy 
Forma studia: Prezenční 

 

Studium navazujícího magisterského programu je primárně určeno pro absolventy 

bakalářských studijních programů Kondiční trenér a Trenér. Studenti jsou v průběhu 

magisterského studia seznamováni s aktuálními trendy v oblastech organizace, řízení a 

realizace dílčích úkolů sportovního a kondičního tréninku. Obsah studia je postaven na 

aktuálních poznatcích z oblasti aplikovaných sportovních věd (biomechanika, fyziologie, 

výživa, diagnostika a psychologie). Nedílnou součástí obsahu studijního programu jsou 

základy metodiky výzkumu v jednotlivých sportovních odvětvích. Studenti v průběhu studia 

systematicky rozvíjejí tzv. měkké dovednosti. Absolventi budou nacházet uplatnění primárně 

v oblastech aplikovaného výzkumu ve sportu a v oblasti vrcholového sportovního tréninku 

 

Absolvent studijního programu je plně kvalifikovaný odborník v oblasti sportovních věd. 

Během studia získal znalosti a dovednosti aplikovat do praxe poznatky z teorie sportovního a 

kondičního tréninku, psychologie sportu, biomechaniky a výživy. Absolvent ovládá hlubší 

základy kvalitativního i kvantitativního výzkumu v oblasti sportovních věd. Absolvent umí 

ovládat moderní technologie sloužící ke zkvalitnění tréninkového procesu, laboratorní i 

terénní diagnostické přístroje a využívat základní statistické nástroje používané v rámci 

analýzy dat v oblasti sportovního tréninku i výzkumu. Absolvent se umí orientovat v 

informačních zdrojích, je schopen posoudit jejich relevanci ve vztahu k řešenému problému. 

 

Studium probíhá částečně v anglickém jazyce. 

Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. 

 

Popis  přijímací zkoušky: 

Přijímací  zkouška  je jednokolová.  

 

1. Ústní zkouška, jejíž součástí je motivační dopis v anglickém jazyce zaslaný přes SIS.                       

 

Bodování: 

 

1. Motivační dopis v anglickém jazyce               0 – 5 bodů  

2. Ústní zkouška – celkem                                                    0 – 25 bodů  

Jednotlivé částí ÚZ 

               - Schopnost odpovídat na dotazy v anglickém jazyce             0 - 5 bodů 

               - Diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o 

zaměření diplomové práce. V průběhu pohovoru jsou ověřovány základní znalosti z metodiky 

práce, kritické hodnocení pozitiv a nedostatků v designu práce či metodickém 

postupu                                                                                                    0 – 10 bodů  

               - Ověření základních znalostí z oborů sportovních věd (sportovní trénink, fyziologie 

zátěže, biomechanika sportu, výživa, psychologie sportu, a dalších) a to ve vztahu 

k zamýšlenému tématu diplomové práce                                                 0 – 10 bodů                                                                                                 

 

Celkem možno získat:      0 – 30 bodů  

 

 

 

 



 

2022/2023 minimální předpokládaný počet přijatých: 

ASVN 58/24 

2023/2024 minimální předpokládaný počet přijatých: 

ASVN 20 

 

Pokud uchazeč získá méně než jeden bod z kterékoliv části přijímací zkoušky, v přijímací 

zkoušce neuspěl. 

 

Podmínky přijetí: 

- dosažení bakalářského vzdělání 

 


