Program Tělesná výchova a sport
Máte rádi sport? Sportujete nebo se rádi angažujete v různých odvětvích sportu? Chcete nejen
sportovat, ale ke sportu i vychovávat, organizovat ho a propagovat? Připojte se k nám a studujte
některou ze sportovních specializací, které nabízíme. Vaše studium na Fakultě sportovních studií
může být také prvním krokem pro budoucí dráhu učitele, trenéra, sportovního manažera,
rozhodčího, odborníka na výživu a regeneraci či specialisty pro oblast bezpečnostních složek.
Připravili jsme pro vás nový typ bakalářského studia, jehož cílem je udělat z vás kvalitně
vzdělané odborníky. Můžete se pak směle postavit jakékoliv výzvě spojené se sportovní aktivitou
široké veřejnosti. V průběhu studia získáte teoretické i praktické znalosti potřebné k organizování
sportovních aktivit. Zvládnete vzdělávat zájemce v optimalizaci životního stylu, základech
sportovní přípravy a budete se orientovat i ve společenskovědních a lékařsko-biologických
disciplínách. Studijní program nabízí všestrannou sportovní přípravu s možností výběru
mnoha specializací.

Uplatnění absolventů
Absolventi a absolventky bakalářského studia připravující se na budoucí povolání pedagogů,
budete způsobilí tvořivě a samostatně pracovat ve školních klubech, školních družinách,
domovech mládeže, podílet se na organizaci sportovních aktivit v občanských sdruženích,
fitcentrech, soukromých sportovních klubech a v dalších institucích státního i soukromého
sektoru.
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Tělesná výchova a sport (TVS)

specializace Management sportu (MS) - mezifakultní ano ano PDF
studium je uskutečňováno ve spolupráci s Ekonomickosprávní fakultou MU
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Forma studia
•
•

P = Prezenční forma studia - denní forma studia, výuka probíhá obvykle od pondělí do čtvrtka
(studenti musí počítat i s možností výuky v pátek).
K = Kombinovaná forma studia = kombinace formy prezenční a distanční, výuka a konzultace s
vyučujícími probíhají obvykle každý týden v pátek (u specializace Management sportu může
výuka probíhat i o víkendu). Praxe a kurzy probíhají v plném rozsahu prezenční formou.

Sportovní zaměření specializací
•

Trenérství: zaměření Aikido, Alpské lyžování, Atletika, Badminton, Basketbal, Běžecké lyžování,
Biatlon, Box, Cyklistika, Džúdó, Fotbal, Krasobruslení, Lední hokej, Moderní gymnastika, Plavání,
Sportovní gymnastika, Volejbal, Zápas.

•

POZN: Zájemci o zaměření Fitness podávají přihlášky do studijního programu Osobní
a kondiční trenér.

•

Rozhodčí kolektivních her: zaměřeni Basketbal, Fotbal, Florbal, Lední hokej.

Cena
45.000,-Kč / 2 semestry

