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PROFIL ABSOLVENTA
• vytvářet a realizovat individuální rege-

nerační programy nejen pro výkonné 
sportovce, ale i pro nejširší klientelu

• působit jako poradci v oblasti stravovací-
ho režimu a prevenci civilizačních chorob

• vzdělání je postaveno především na 
znalostech a dovednostech biologicko-
medicínských Je doplněno i nutnými vě-
domostmi kinantropologickými a spole-
čensko-vědními, zaměřenými především 
na znalost prostředí, ve kterém se bude 
absolvent pohybovat

Uplatnění:

1. ve sportovních klubech a svazech

2.  regeneračních a rekreačních zařízeních

3. v soukromém podnikání

Po stránce obsahu a úrovně je vzdělání kom-
patibilní s obdobnou profesí ve státech EU.
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PROBLÉMY SOUČASNÉHO MODULU:
1. chybí ucelený pohled na patofyziologii 

civilizačních onemocnění a jiných osla-
bení organismu

2. chybí znalosti v oblasti zdravého životní-
ho stylu a jeho poradenství

3. chybí pohled na jednotlivé sportovní 
disciplíny z pohledu tréninkových metod

4. chybí znalost využití některých pohybo-
vých prvků ze sportovních disciplín pro 
potřeby regenerace pohybem

5. praxe je převážně zaměřena pouze na 
výživu a je v posledních 2 semestrech

6. chybí elektronické pomůcky pro výuku

7. chybí ucelená učebnice zabývající se 
problematikou regenerace ve sportu

OBOR PO INOVACI:

1. nový předmět Patofyziologie

2. inovace předmětů z původního modulu 
přizpůsobené profi lu absolventa a vznik 
nových předmětů Terciální rehabilitace 
a Programy s využitím netradičního náčiní

3. větší praktická znalost sportovních dis-
ciplín , zařazení nových praktických 
předmětů jako Sportovní hry I a II

4. doplnění praktických znalostí sportov-
ních disciplín a jejich využití pro rege-
neraci pohybem

5. rozšíření systému praxí  na 4 semestry 
a jejich zaměření na vybrané sportovní 
kluby, fakultní nemocnici a zařízení za-
bývající se poradenstvím ve výživě zdra-
vého životního stylu. Poskytnutí kom-
plexního pohledu na zdravý životní styl 
a význam regenerace ve sportu

6. vytvoření 18 e-learningových pomůcek

7. vytvoření skript Regenerace ve sportu
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GRADUATE PROFILE
• create and implement individual regene-

ration programmes for both professional 
athletes and a wider range of clients

• function as a counselor in the areas of 
dietary routines and lifestyle disease 
prevention

• qualifi cation is primarily based on bi-
ological and medical knowledge and 
skills supplemented by necessary ki-
nanthropological and socio-scientifi c 
knowledge focusing on the familiarity 
with the graduate’s future working envi-
ronment

Exercisability:

1. Sport clubs and associations

2. Regeneration and recreational facilities

3. Private enterprise

The qualifi cation matches the level and 
content of similar professions in the coun-
tries of the European Union.
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CURRENT MODUL ISSUES:
1. Absence of comprehensive view on pa-

thophysiology of lifestyle diseases  and 
other bodily debilitation

2. Absence of knowledge in the fi eld of he-
althy lifestyle and counseling

3. Absence of a view on individual sport 
disciplines from a training method per-
spective

4. Absence of knowledge of utilization of 
some locomotive elements from sport 
disciplines for the use of regeneration 
with movement

5. Internship is predominantly nutrition ori-
ented, and only for the last 2 semesters

6. Absence of electronic support of the tuition

7. Absence of an integrated textbook cove-
ring the issue of regeneration and nutri-
tion in sport

THE FIELD AFTER THE INNOVATION:

1. a new subject Pathophysiology,

2. innovation of subjects from the original 
module adjusted to the graduate profi le 
and the establishment of new subjects – 
Tertiary rehabilitation and Programmes 
with the usage of unconventional equip-
ment

3. wider practical knowledge of sport disci-
plines, implementation of new practical 
subjects such as Sport games I and II

4. addition of practical knowledge of sport 
disciplines and their use for regenerati-
on with movement

5. extension of the internship system to 
4 se me sters and its orientation on sport 
clubs, tea ching hospital and facilities 
dea ling with dietary counseling on heal-
thy life sty le. Provision of complex view 
on healthy li fe style and the signifi cance 
of regeneration in sport

6. creation of 18 e-learning support utilities

7. creation of a textbook – Regeneration in 
sport


