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Fakulta v číslech

7 důvodů, proč studovat v Brně

Proč studovat fakultu sportovních studií? 

 — Dynamicky se rozvíjející fakulta propagující moderní a zdravý životní styl
 — Moderní prostory univerzitního kampusu se špičkovými sportovními  
areály a biomotorickými, biomechanickými a dalšími laboratořemi

 — Studentské stáže v zahraničí a účast na mezinárodních projektech
 — Podpora studia formou e-learnigových a multimediálních materiálů 
a pomůcek

 — Přednášky domácích a zahraničních odborníků z praxe
 — Zapojení studentů do vědecko výzkumných aktivit
 — Snadné zapojení se do studentského života při pořádání akcí nejen na fakultě 

3 20 91 %

— Brno je město studentů
— V Brně je všude blízko
— Život v Brně nestojí majlant
—  V Brně jsou nejlepší bary a kavárny
— Brno jede na inovační vlně
—  Brno je mezinárodní s minimem turistů
— Brno je kulturní i sportovní

každý třetí 
uchazeč přijat

1 141
studentů v roce 2022

6 447
absolventů  
(ve všech programech)

1 849
přihlášek do Bc� studia

let od založení absolventů  
je spokojeno s tím,  
co jim škola dala  
do života
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Podporujeme sportovce a univerzitní sport 

Úspěchy našich sportovců

Naši studenti dosahují sportovních úspěchů na domácích i mezinárodních 
sportovištích� O sportovních úspěších si přečtěte na: 
www�fsps�muni�cz/o-nas/uspechy

UNIverzitní Sport UNIS

Díky projektu UNIS podpořeného z Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy podporujeme vrcholové sportovce nejen z fakulty sportovních 
studií, ale z celé univerzity� V oblasti skloubení studia s vrcholovým spor-
tem jsme otevřeni individuálním dohodám� Na našich webových stránkách 
přehledně informujeme o podpořených sportovcích, kteří získali stipen-
dium, a i díky němu se mohou věnovat svému sportu na vrcholové úrovni� 
www�fsps�muni�cz/o-nas/unis 

Účast studentů ve sportovních soutěžích

Studenti fakulty a celé univerzity se aktivně zapojují do akademických 
sportovních klání a poměřují tak své síly nejen v rámci České republiky, 
ale i na evropských či světových akademických mistrovstvích� Za spor-
tovní reprezentaci fakulty mají možnost získat mimořádné stipendium� 
Více informací: www�fsps�muni�cz/studenti/univerzitni-sport  

absolventů  
(ve všech programech)
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Váháte ještě, kam si podat přihlášku?

Navštivte nás přímo na fakultě anebo online�

Sledujte naše webové stránky fsps�muni�cz a soc sítě fakulty�

17� 9� 2022 — Open Day
Přijďte se podívat do tělocvičen a učeben a popovídat si  
se současnými studenty�
www�muni�cz/open-day

 

30� 9� 2022 — Noc vědců
Letošní Všemi smysly přímo vybízí k aktivitám v našich 
tělocvičnách a laboratořích!
Ochutnejte pohyb opravdu všemi smysly za doprovodu našich 
pedagogů a studentů�
www�fsps�muni�cz/kalendar/kalendar-akci/noc-vedcu-2022

26� 1� 2023 — Den otevřených dveří
Přijďte se seznámit se svými budoucími pedagogy a zjistit vše 
potřebné o přijímacích praktických i teoretických zkouškách� 
Zjistíte, proč se nám fakulta splněných snů�
www�fsps�muni�cz/kalendar/kalendar-akci/den-otevrenych-
dveri-2023

 

Najdete nás:

Akce FSpS: www�fsps�muni�cz/kalendar
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Termíny

Den otevřených dveří  26� 1� 2023
 Univerzitní kampus, budova E34, 
 Hala míčových sportů
Podávání přihlášek 1� 11� 2022 – 28� 2� 2023
Elektronicky na http://www�is�muni�cz/prihlaska
Lékařský posudek do 30� 4� 2023
Maturitní vysvědčení červen 2023

Přijímací zkouška
Praktická přijímací zkouška z TV 13�–14� 5� 2023
Oborové testy FSPS 20� 5� 2023
Sdružené studium s PdF  TSP a oborové testy dle harmonogramu PdF
Náhradní termín zkoušky z TV 10� 6� 2023

Administrativni poplatek za přihlášku: 700 Kč
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Studium s handicapem

Podporu studentům s handicapem (zdravotním, psychickým, poruchami 
učení) zajišťuje Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými 
nároky� Podrobnější informace jsou uvedeny na www�teiresias�muni�cz� 

Zahraniční uchazeči 

Uchazeči z  jiných zemí (mimo uchazečů ze států, na jejichž doklady 
o vzdělání se vztahují dohody o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů, 
tj� Slovenské republiky, Maďarska, Polské republiky, Slovinské republiky 
nebo Spolkové republiky Německo, a uchazečů s osvědčením o Evropském 
bakalaureátu) dokládají do e-přihlášky po obdržení návrhu na přijetí uznání 
středoškolského vzdělání v  ČR� Uznávání je charakterizováno detailním  
porovnáváním studijních plánů, jehož výsledkem je pak rozhodnutí o tom, zda 
vzdělání získané v zahraničí je rovnocenné vzdělání poskytovanému v České 
republice� Rozhodnutí vydávají krajské úřady� Více na https://nostrifikace�
mkc�cz/cz/uznavani-pro-studium/nostrifikace� Uchazeč, který obdržel návrh na 
přijetí, může požádat o posouzení zahraničního vzdělání fakultu� Za tento úkon 
je uchazeč povinen uhradit poplatek 800 Kč�

Zahraniční uchazeči (mimo Slovenska) hlásící se ke  studiu studijních 
programů v  českém jazyce jsou povinni doložit znalost češtiny jedním 
z následujících dokladů:

 —  certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 dle ALTE 
(informace viz http://ujop�cuni�cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny- 
pro-cizince-cce)

 — doklad o účasti v probíhajícím kurzu z českého jazyka na úrovni B2
 — vysvědčení o maturitní zkoušce z českého jazyka
 — potvrzení střední nebo vysoké školy v ČR o studiu uchazeče probíhajícím 
v českém jazyce

Uchazeči, kteří doklad nedoloží, nemohou vykonat přijímací zkoušky�

Termín do 30� 4� 2023 do e-přihlášky

https://nostrifikace.mkc.cz/cz/uznavani-pro-studium/nostrifikace
https://nostrifikace.mkc.cz/cz/uznavani-pro-studium/nostrifikace
http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-
pro-cizince-cce
http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-
pro-cizince-cce
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Bakalářské studijní programy

Počet přijímaných pro ak� rok 2023/2024

Nejvyšší možný počet uchazečů přijímaných k bakalářskému studiu (vyplýva-
jící ze zákona č�  111/1998 Sb� o VŠ, § 49 odst� 5), uvedené počty nemusí být 
naplněny:
studijní program Tělesná výchova a sport 375
studijní program Osobní a kondiční trenér  90
studijní program Fyzioterapie 30

Program Prez� Komb�

Fyzioterapie 30 —

Osobní a kondiční trenér 60 30

Tělesná výchova a sport

 specializace Management sportu – 
mezifakultní studium je uskutečňováno 
ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou 
(ESF) MUNI

60 —

 specializace Regenerace a výživa ve sportu 60 30

specializace Speciální edukace 
bezpečnostních složek

30 30

specializace Trenérství 30 30

Tělesná výchova a sport – SDRUŽENÉ STUDIUM  
S PEDAGOGICKOU FAKULTOU

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 25 —

Český jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání 

5 —

Matematika se zaměřením na vzdělávání 10 —

Občanská výchova a základy společenských 
věd se zaměřením na vzdělávání

15 —

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 25 —

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 25 —

V tabulce je uveden přehled otevíraných studijních plánů a předpokládaný 
počet přijímaných uchazečů�
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Představení studijních programů

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 bu-
doucí dráhu učitele, trenéra, sportovního manažera, rozhodčího, odborníka na 
výživu a regeneraci či specialisty pro oblast bezpečnostních složek�

Kromě tradičních sportovních profesí vás připravíme i na kariéru vědce� Že 
nevíte, co by vědec pohledával na sportovce? Přijďte k nám na Den otevřených 
dveří nebo se podívejte na náš web (https://www�fsps�muni�cz/uchazeci)� 
Rádi vás přesvědčíme, že i na fakultě sportovních studií se vědecky pracuje na 
významných objevech� Naše pedagogy a studenty najdete také na stránkách 
odborných knih a jako autory článků ve významných časopisech�

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, zákla-
dech sportovní přípravy a budete se orientovat i ve společenskovědních 
a  lékařsko-biologických disciplínách� Studijní program nabízí všestrannou 
sportovní přípravu s možností výběru mnoha specializací�

Jaké jsou hlavní výhody studia?
Hlavní výhodou nově připravovaného studia je všestranná sportovní příprava, 
kterou doplní studentem vybraná specializace� Prostřednictvím specializace 
bude vaše studium zacíleno do oblasti, která vás skutečně zajímá�

Jak studium probíhá?
Nuda? Tu u nás budete hledat marně� Významu teoretické přípravy jsme si 
vědomi, ale jelikož sportujeme na hřištích, v tělocvičnách i v přírodě, budete 
mimo učebny trávit tolik času, jako žádní jiní studenti Masarykovy univerzity� 
Každý student absolvuje lyžařské, snowboardové nebo outdoor kurzy� Máte 
ambice rozšířit si obzory? Žádný problém, díky spřáteleným univerzitám  
v Evropě i ve světě můžete získat zkušenosti při studiu v zahraničí�
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A čím se studenti baví ve volných chvílích? 
Mimo již zavedené spolky Masarykovy univerzity nabízející nepřeberné 
množství vyžití vzniká na naší fakultě zbrusu nový spolek� Najde se v něm místo 
pro každého, kdo má zájem zvyšovat svou kvalifikaci prostřednictvím praxí v do-
brovolnické i manažerské činnosti� Zkrátka, jestli jste sportovně zaměření lidé 
a ve sportu vidíte svou budoucnost na jakékoliv kvalifikované úrovni, jste u nás 
správně� Přihlaste se ke studiu, vyberte si ten správný směr své budoucí kariéry 
a připravte se ke startu� Budeme se těšit�

Je studium programu pro vás? 
Odpovězte si na tyto otázky:

 — Zajímáte se o dění ve sportu? Či aktivně sami sportujete?
 — Lákají vás témata jako sportovní trénink, pohybová aktivita děti, sportovní 
management, či výživa ve sportu?

 — Rádi byste uspěli na trhu práce v oblasti sportu a tělovýchovy?
 — Zajímá vás teoretická východiska, která stojí za nejlepšími světovými výkon?

Souhlasně přikyvujete u všech bodů? Podejte si přihlášku!

Praxe
Pedagogické praxe jsou nedílnou součástí studijního programu Tělesná 
výchova a sport, která je součástí všech studijních plánů v rozsahu 75 hodin� 
Seznámíte se v nich s různými pracovními aktivitami odborníků na tělovýchovu 
a nacvičíte si pedagogické činnosti v hlavních oblastech jejich potenciálního 
uplatnění� Prohloubíte si znalosti v teoretické i praktické problematice organ-
izace sportovních aktivit� Ověříte si získané vzdělávací a výchovné schopnos-
ti� A  poté, co si vyberete specializaci, dostanete příležitost aplikovat znalosti 
a dovednosti v  reálném tělovýchovném a sportovním prostředí� Rozsah spe-
cializačních praxí ve specializacích se pohybuje mezi 50 a 175 hodinami dle 
výběru specializace�

Jaké máte uplatnění v praxi?
Jako absolventi a absolventky bakalářského studia připravující se na budoucí 
povolání pedagogů budete způsobilí tvořivě a  samostatně pracovat ve  škol-
ních klubech, školních družinách, domovech mládeže, podílet se na organiza-
ci sportovních aktivit v občanských sdruženích, fitness centrech, soukromých 
sportovních klubech a v dalších institucích státního i soukromého sektoru�
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Jako manažeři a manažerky sportu naleznete uplatnění na pozici středního 
managementu ve  sportovních klubech, sportovních svazech, rekreačních 
a volnočasových sportovních zařízeních, cestovních agenturách a institucích 
veřejné správy�

Pokud zvolíte specializaci Regenerace a  výživa ve  sportu, bude vaším 
možným pracovištěm centrum, které se věnuje regeneraci organismu po spor-
tovním zatížení nebo prevenci a péči o zdraví� Takovými centry jsou nejčastěji 
sportovní kluby a sportovní svazy, zdravotně zaměřená pohybová, regenerační 
a rekreační centra, lázeňská centra, zařízení cestovního ruchu nebo pracoviště 
s koncepcí podpory zdraví� 

Pokud bude vaší specializací Speciální edukace bezpečnostních složek, 
získáte předpoklady pro široké uplatnění v civilních bezpečnostních službách, 
justiční stráži, nápravně-výchovných zařízeních, ochraně veřejných i soukro-
mých objektů, ale i u Policie ČR, obecní policie a v dalších bezpečnostních 
složkách�

Jako trenéři a trenérky najdete uplatnění ve sportovních klubech a vzdělávacích 
institucích, které se orientují na  individuální i  kolektivní sporty s  vyššími 
výkonnostními cíli� Neztratíte se ale ani v  zařízeních naplňujících volný čas 
pohybovými aktivitami� 

Sportovní zaměření specializace Trenérství
V rámci specializace Trenérství si můžete zvolit ze sportovních zaměření: 
Aikido, Alpské lyžování, Atletika, Badminton, Basketbal, Běžecké lyžování, 
Biatlon, Box, Cyklistika, Džúdó, Fotbal, Krasobruslení, Lední hokej, Moderní 
gymnastika, Plavání, Sportovní gymnastika, Volejbal, Zápas�

Poznámka: Zájemci o zaměření Fitness podávají přihlášky do studijního  
programu Osobní a kondiční trenér�
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Fyzioterapie

Bakalářské studium fyzioterapie je základním vstupním, vysokoškolským 
vzděláním fyzioterapeuta� Je navrženo tak, abyste po  úspěšném absolvo-
vání byli schopni provádět diagnostické, terapeutické a preventivní postupy 
a metody v rehabilitačním procesu pacienta� 

Vzhledem k situování programu fyzioterapie na fakultě sportovních studií je 
studium zaměřeno také na všechny aspekty „zdravého sportování“, protože 
sport jako takový je jedním z nástrojů zdravého životního stylu v primární i se-
kundární prevenci civilizačních onemocnění� Budete schopni vytvořit fyzioter-
apeutický plán pro kompenzaci jednostranné sportovní zátěže, což zvyšuje 
kvalitu tréninkového procesu� Takovéto sportovní zaměření ve fyzioterapii je 
u nás jedinečným – na jiných fakultách totiž není běžnou součástí výuky� 

Je studium fyzioterapie pro vás?
Odpovězte si na tyto otázky:

 — Přitahuje vás společensky prestižní práce vysokoškoláka ve zdravotnictví?
 — Rádi byste pomáhali nemocným a oslabeným?
 — Chcete hledat souvislosti mezi zdravím a nemocí a umět je ovlivňovat? 
 — Chtěli byste bojovat proti civilizačním chorobám?
 — Cítíte se být schopni zvládnout náročný studijní program?
 — Přitahuje vás práce se sportující populací?  
 — Chtěli byste spolupracovat se sportovními týmy? 
 — Chcete mít jistotu pracovního uplatnění po ukončení studia?

Potom vás rádi uvítáme mezi námi� 

Jak probíhají praxe?
Praktická výuka probíhá formou průběžných praxí, které v  průběhu jednot-
livých semestrů absolvujete ve  zdravotnických zařízeních� Dlouhodobé, 
3–4týdenní odborné praxe realizované ve  smluvních zdravotnických 
a  lázeňských zařízeních po celé ČR i v zahraničí si můžete zvolit sami dle 
svého profesního zájmu, stejně tak sportovní klub� 

Vaše znalosti a zkušenosti z praxe pak budete aplikovat během praktické výuky, 
kdy budete mít možnost seznámit se i  s  provozem a  prací fyzioterapeuta 
na  odborných pracovištích a  aktivně se účastnit diagnosticko-terapeu-
tických postupů u pacientů�
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Jaký je rozdíl mezi Fyzioterapií na FSpS a LF
Studium Fyzioterapie na FSpS nabízí navíc rozšíření do sportovní oblasti, jinak 
je shodné jako na Lékařské fakultě MU, zejména co se týče splnění podmínek 
daných akreditací�

Během studia absolvují studující mimo předměty z klasické fyzioterapie i před-
měty se sportovním zaměřením, např� letní a zimní výcvikový kurz, kde se probírá 
ve formě případových studií daná sportovní disciplína v kontextu fyzioterapie, 
dále např� základy psychologie sportu a zdraví nebo základy sportovní výživy�

V rámci odborných praxí absolvují studenti jeden týden praxe ve sportovních 
klubech� Tato možnost je rovněž unikátní a nenajdeme ji na lékařských  
a zdravotnických fakultách napříč ČR�

Jaké máte uplatnění v praxi?
Jako absolventi bakalářského studijního programu Fyzioterapie FSpS MU bu-
dete profilováni k práci fyzioterapeuta ve zdravotnických zařízeních poskytujících 
komplexní rehabilitační péči� Budete schopni klinicky vyšetřit pohybový aparát 
jedince, stanovit v rámci diagnostiky klíčový problém a na základě získaných 
teoretických i praktických znalostí navrhnout a aplikovat rehabilitační plán�

Stejně tak budete připraveni stát se fyzioterapeutem ve sportovních týmech, 
klubech a organizacích� Budete schopni pro ně vytvořit preventivní či terapeu-
tický pohybový program, který povede ke snížení negativních dopadů jednot-
livých sportů na pohybový systém pro výkonnostní i rekreační sportovce všech 
věkových skupin, zdravé i hendikepované populace� 
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Osobní a kondiční trenér

Chcete se stát profesionálním trenérem? Na Masarykově univerzitě vás v teo-
retické i praktické rovině připravíme na práci kondičního trenéra� Po absolvová-
ní studia budete schopni plánovat, organizovat a řídit tréninkový proces u dětí, 
mládeže, rekreačních i  výkonnostních sportovců� Zároveň získáte odborné 
kompetence pro poradenskou a organizační činnost v oblasti pohybové aktivi-
ty běžné populace�

Jak bude studium probíhat? 
Teoretické studium bezprostředně souvisí s přípravou na profesi trenéra� Za-
hrnuje oblast sportovního tréninku, lékařsko-biologickou oblast a pedagogic-
ko-psychologickou oblast� Absolvování studijního programu OKT otevírá cestu 
k pochopení rozličných forem biologického působení kondičního tréninku, po-
hybových aktivit a regenerace na lidský organismus s přihlédnutím k možným 
specifikům, jakými jsou například věkové zvláštnosti, etapy sportovní přípravy 
nebo různé typy sportovních výkonů� 

Pochopíte, jak kondiční trénink, pohybové aktivity i regenerace působí na lid-
ské tělo – s ohledem na věkové zvláštnosti, etapy sportovní přípravy nebo růz-
né typy sportovních výkonů� Získáte znalosti nutné k pochopení fyziologických 
nebo patologických jevů, které s fyzickou a psychickou zátěží souvisí� Praktické 
formy studia zahrnují jak cvičení, kde se studenti seznámí se specifiky vybra-
ných sportů, tak také s praxí pod dohledem renomovaných trenérů a pedagogů 
volného času� 

V  průběhu studia máte příležitost získat zkušenosti na  prestižních zahranič-
ních univerzitách� Můžete se zapojit do výzkumných aktivit realizovaných na 
Masarykově univerzitě (https://www�fsps�muni�cz/veda-a-vyzkum/zakladni-
-informace) nebo získat zkušenosti jako dobrovolníci na světových pohárech 
v biatlonu, cyklistice a dalších sportech�

Je studium programu pro vás?
Odpovězte si na tyto otázky:

 — Je sport a aktivní trávení volného času vaším životním stylem?
 — Chcete umět plánovat, řídit a realizovat kondiční trénink nebo pohybový 
program?

 — Chcete se naučit vést sportovní tým nebo jednotlivce a pomáhát jim 
ke sportovním úspěchům?

https://www.fsps.muni.cz/veda-a-vyzkum/zakladni-informace
https://www.fsps.muni.cz/veda-a-vyzkum/zakladni-informace
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 — Zajímáte se o zdravou výživu, chtěli byste proniknout do tajů psychologie 
sportu, baví vás vzdělávat a motivovat?

 — Láká vás vyzkoušet si získané vědomosti v praxi?
Odpovídáte ANO? Přihlaste se k nám!

V průběhu studia vás čeká absolvování dvou předmětů praxí� Vyzkoušíte si prá-
ci se svěřeným klientem, skupinové vedení sportovních týmů, přípravu trénin-
kových plánů a jejich analýzu včetně vyhodnocení� Budete mít možnost získat 
zkušenosti od významných trenérských osobností z rozličných sportovních od-
větví� Dále se naučíte provádět základní administrativní činnosti, bez kterých se 
žádný trenér neobejde�

Jaké máte uplatnění v praxi?
Jako naši absolventi jste způsobilí obsadit pozice v oblasti kondičního a osobní-
ho tréninku na různých výkonnostních úrovních sportu�  Zároveň máte potřeb-
né znalosti plně zajistit plánování a řízení pohybových aktivit široké veřejnosti, 
ať už vás cesta zavede do jakékoliv soukromé nebo státní instituce� Díky získa-
ným jazykovým znalostem zvládnete uplatnit své vědomosti i za hranicemi ČR�

Nejčastějšími pozicemi, které pak naši absolventi a absolventky obsazují, jsou:
 — kondiční a osobní trenér, který působí u individuálních sportovců, 
ve sportovních klubech, centrech a svazech, a to v soukromé i státní sféře;

 — trenér nebo instruktor působící v instituci, která realizuje komplexní 
pohybové programy cílené na zdatnost, výkonnost a zdravotní stav svých 
klientů�
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Informace k přijímacímu řízení

Kritéria přijímacího řízení

Kritérium pro úspěch (musí být splněny všechny uvedené body):
 — Uchazeč vloží lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného 
lékaře do 30� 4� 2023 do e-přihlášky�

 — Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení dle skladby 
přijímacích zkoušek�

 — V přijímacím řízení uchazeč/ka uspěje, získá-li v součtu bodů (za všechny 
části přijímacího řízení vč� praktické části) nejméně 30 % bodů 
 z maximálního dosažitelného počtu� (tzn� z celkového maximálního  
součtu 100 bodů musí uchazeč získat nejméně 30 bodů)�

 — Uchazeč o sdružené studium splní minimální hranici bodů pro přijetí 
stanovenou Pedagogickou fakultou MU v Testu studijních předpokladů 
a případném oborovém testu (uchazeči o AJ a ČJ)�

 — Uchazeč ze zahraničí doloží doklad o znalosti českého jazyka  
do 30� 4� 2023�

 — Uchazeč doloží maturitní vysvědčení�
Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů po-
řadí nejlepších, tzn� uchazeči jsou seřazeni dle součtu bodů od nevyššího  
po nejnižší�

Bonifikace 
Uchazeč může požádat o bonifikaci ve výši 10 bodů (10 % z  celkového 
maxima) ve studijním programu TVS a OKT, žádost nelze podat v programu 
Fyzioterapie� 

Bonifikaci je třeba doložit potvrzením sportovního svazu (klub není dosta-
čující) o startu na ME, MS, OH, SP, YOG v období 1� 1� 2021 – 30� 4� 2023 
v  olympijských sportech zařazených v  uvedeném období na program 
olympijských her� 

Bonifikace bude uchazeči přiznána při splnění výše uvedených podmínek  
až poté, co uspěje v přijímacím řízení, tzn� dosáhne minimálně 30 % bodů�
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Přijetí bez přijímací zkoušky: 

a)  Účastník celoživotního vzdělávání FSpS bakalářských studijních programů 
může požádat o prominutí přijímacího řízení a přestup do řádného studia 
po 3�  nebo 4� semestru na základě splnění podmínky, že získal nejméně 
45  kreditů v předešlém akademickém roce 2021/2022 nebo nejméně 
30 kreditů v předešlém semestru a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to 
za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům stu-
dijního programu a plánu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení 
(viz Statut MU čl� 19 odst� 6)� 

b)  Reprezentantovi ČR, který získal medaili na ME, MS nebo OH dospělých 
nebo juniorů v olympijských disciplínách v období 1� 1� 2018 – 30� 4� 2023, 
lze prominout celé přijímací řízení� Uchazeč dokládá do e-přihlášky potvrzení 
sportovního svazu o zisku medaile na ME, MS nebo OH s uvedením data, 
typu soutěže, disciplíny a ocenění� 

   Žádost nelze podat v  programu Fyzioterapie a ve sdruženém studiu  
programu TVS�

   Žádost lze podat pouze v jednom studijním programu, přihláška musí 
obsahovat jeden jednooborový plán� Při uvedení více plánů nebo podání 
žádosti ve více programech bude žádost zamítnuta ve všech podaných při-
hláškách� 

   O prominutí nemohou žádat uchazeči, kterým již v minulosti byla v bakalář-
ském studiu na FSpS přijímací zkouška prominuta� 

   Uchazeč musí dodat do 30� 4� 2023 potvrzení tělovýchovného lékaře�
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Přílohy přihlášky 

1� Lékařský posudek/potvrzení
Podmínkou pro vykonání přijímacích zkoušek a  studium na  fakultě je 
odevzdání posudku od tělovýchovného lékaře� Potvrzení se vkládá do  
e-přihlášky nejpozději do 30� 4� 2023� Potvrzení musí být vydáno lékařem  
v rozmezí červen 2022 – duben 2023�

Výsledek vyšetření zdravotní způsobilosti vložený do e-přihlášky musí být bez 
omezení� Uchazeči se zdravotním omezením kontaktují studijní oddělení před 
podáním přihlášky� 

Formulář posudku naleznete na  http://www�fsps�muni�cz/uchazeci/  a  také 
na poslední straně této brožury� 

Seznam pracovišť tělovýchovných lékařů v České republice naleznou uchazeči 
na interktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL)� ČSTL 
není kontaktní osobou pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky� 
Interaktivní mapa (zatrhněte žluté pole „Tělovýchovné lékařství posudků)“)�

Zda jde o tělovýchovného lékaře mohou uchazeči ověřit v Národním registru 
poskytovatelů zdravotních služeb (NRZP)�

Fakulta sportovních studií nabízí uchazečům absolvovat tělovýchovnou  
prohlídku pro přijímací řízení v Laboratoři sportovní diagnostiky�

Uchazeči, který posudek nedoloží do  požadovaného termínu, nebude 
umožněno konání přijímacích zkoušek�

Upozornění: Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní 
lékař� Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře�

Nepřehlédněte: Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem 
objednat, nejlépe ihned s podáním přihlášky, v dubnu již bývají termíny pro-
hlídek obsazeny!

2� Doklad o zkoušce z českého jazyka 
Znalost českého jazyka dokládají uchazeči s jiným občanstvím než ČR nebo 
Slovenska� Podmínky jsou uvedeny na straně 8 této brožury�

http://www.cstl.cz/mapa-pracovist/
https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost
https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost
https://www.fsps.muni.cz/sportlab/nabidka-sluzeb/ambulance-telovychovneho-lekarstvi/standardni-sportovni-prohlidka-telovychovnym-lekarem
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3� Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky
Náhradní termín je realizován pouze pro praktickou zkoušku z  tělesné 
výchovy� Písemný test nemá možnost náhradního termínu�

Žádost mohou podat:
 — uchazeči, kteří se nemohou zúčastnit přijímací zkoušky v řádném termínu 
ze zdravotních důvodů� Součástí žádosti musí být potvrzení lékaře�

 — reprezentanti, kterým praktická přijímací zkouška koliduje s termínem zá-
vodu/soutěže� Nominace na závod/soutěž musí být doložena potvrzením 
sportovního klubu�

 
Žádost může podat také uchazeč, který se zraní v průběhu přijímací zkoušky 
a tuto skutečnost nahlásí prezenci, která poznačí záznam o zranění� Uchazeč, 
který vykoná všechny části přijímacích zkoušek, nemůže žádat o náhradní 
termín zkoušek�
Žádost se podává v e-přihlášce, pokud má uchazeč více přihlášek, pak pro 
každou přihlášku zvlášť, nejpozději do 16� 5� 2023 vč� 

4� Maturitní vysvědčení
 — Rozhodnutí o přijetí obdrží uchazeč po doložení středoškolského 
vzdělání� Vzdělání je uchazeč povinen předložit do termínu stanoveného 
studijním oddělením (červen 2023)� 

Uchazeč může požádat o prodloužení termínu pro doložení maturitní zkoušky, 
termín je možné prodloužit maximálně do zahájení výuky v podzimním semest-
ru 2023� Žádost uchazeč zasílá na studijní oddělení FSpS nejpozději do konce 
termínu doložení maturity� Uchazeči, který ve stanoveném termínu maturitní 
vysvědčení nedoloží, je vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu�

 — Uchazeč navržený na přijetí dokládá maturitní vysvědčení nebo nostri-
fikaci zahraničního vzdělání do e-přihlášky v  elektronické podobě  
formou autorizované konverze dokumentu� 

 
Uchazeč, který získal středoškolské vzdělání v zahraničí může požádat fakultu 
o posouzení dosaženého vzdělání pro účely přijímacího řízení� Tento úkon je 
fakultou zpoplatněn a výše poplatku je stanovena v souladu s legislativou�
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Skladba přijímacích zkoušek

Bakalářské studium

Program Osobní a kondiční trenér
Program Tělesná výchova a sport (všechny specializace)

Fyzioterapie

Výpočet bodů max� bodů

80 % oborový test z biologie, 
chemie, fyziky

percentil testu * 0,4 40

20 % praktická zkouška –  
Jacikův test

body 10

celkem 50

Výpočet bodů max� bodů

50 % oborový test percentil testu * 0,5 50

50 % praktická zkouška 

plavání 100 m dosažený čas 10

běh 60 m dosažený čas 10

gymnastika odečítají se body za nesprávně 
provedený cvik

10

basketbal odečítají se body za nesprávně 
provedenou techniku

10

Jacikův test body 10

bonifikace 10

celkem 110

Sdružené studium TVS: 
Pro přijetí musí být splněna hranice bodů stanovená FSpS i druhou fakul-
tou a vykonány všechny části požadované druhou fakultou, tj�

 — test studijních předpokladů (percentil pro úspěch stanoví kritéria PdF),
 — případně další odborný test (kombinace s AJ, ČJ)�
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V případě nepříznivé epidemické situace (tzn� omezení provozu škol a spor-
tovních zařízení trvající k datu 31� 3� 2023) bude praktická přijímací zkouška 
z tělesné výchovy omezena na Jacikův test� Poměr praktické a písemné části 
zůstává nezměněn: v programu TVS a OKT 50:50, ve Fyzioterapii 20:80�

Písemná i praktická zkouška v takovém případě proběhne v jednom dni� 
V programu TVS/OKT dojde ke změně výpočtu bodů následovně:

Výpočet bodů max� bodů

50% oborový test       percentil testu 100

50% praktická zkouška Jacikův test  body * 10 100

bonifikace 10

celkem 210
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Oblasti oborových písemných testů   
Bodování písemných testů:

 — správná odpověď +1 bod, 
 — chybná -0,25 bodu, 
 — žádná 0 bodů, 
 — vícenásobná odpověď = chybná odpověď�

Fyzioterapie
Rozsah testu: biologie, chemie a fyzika v rozsahu osnov pro gymnázia�

 — biologie – obecná biologie, biologie člověka
 — chemie – především biochemie
 — fyzika – především mechanika, elektro

Doporučená literatura:
 — Mornstein V� et al� Testové otázky z fyziky, chemie a biologie� Masarykova 
univerzita, 2017� ISBN 978-80-210-4792-1�

 — Vodrážka, Z� Biochemie� 2� vydání� 2002� ISBN 978-80-200-0600-4�

Osobní a kondiční trenér 
Tělesná výchova a sport 

Společný oborový písemný test: 
 — prostorová představivost, verbální, analytické a kritické myšlení,
 — společenské vědy, historie sportu,
 — obecný přehled o sportu, sportovních pravidlech a disciplínách,
 — obecná biologie, biologie člověka, biochemie�

Doporučená literatura k přípravě na test: 
 — Hladík, J� Společenské vědy v kostce pro střední školy, Fragment 1996, 
ISBN: 80-7200-044-6

 — Perič, T�, Dovalil, J� Sportovní trénink, Grada 2010, ISBN: 978-80-247-2118-7
 — Jansa, P�, Dovalil J� et al Sportovní příprava, Kleník 2007, ISBN: 80-903280-8-3
 — Biologie člověka pro gymnázia, 4� přepracované vydání, soubor 6 publikací, 
2015, ISBN: 9788073731281

 — Pravidla olympijských i neolympijských sportů 
 — Starší verze Testu studijních předpokladů 
 — Obecný přehled o sportu a sportovcích z médií a tisku
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Hodnotící tabulky a popis praktických zkoušek
Atletika

Běh 60 m

Muži 60 m Body Ženy 60 m

9,31 a horší 0 10,90 a horší

9,29–9,30 0,1 10,88–10,89

9,27–9,28 0,2 10,86–10,87

9,25–9,26 0,3 10,84–10,85

9,23–9,24 0,4 10,82–10,83

9,22 0,5 10,80–10,81

9,20–9,21 0,6 10,78–10,79

9,18–9,19 0,7 10,76–10,77

9,16–9,17 0,8 10,74–10,75

9,14 - 9,15 0,9 10,71–10,73

9,12–9,13 1 10,69–10,70

9,11 1,1 10,67–10,68

9,09–9,10 1,2 10,65–10,66

9,07–9,08 1,3 10,63–10,64

9,05–9,06 1,4 10,61–10,62

9,03–9,04 1,5 10,59–10,60

9,02 1,6 10,57–10,58

9,00–9,01 1,7 10,55–10,56

8,98–8,99 1,8 10,52–10,54

8,96–8,97 1,9 10,50–10, 51

8,94–8,95 2 10,48–10,49

8,93 2,1 10,46–10,47

8,91–8,92 2,2 10,44–10,45

8,89–8,90 2,3 10,42–10,43

8,87–8,88 2,4 10,40–10,41

8,85–8,86 2,5 10,38–10,39

8,84 2,6 10,36–10,37

Muži 60 m Body Ženy 60 m

8,82–8,83 2,7 10,33–10,35

8,80–8,81 2,8 10,31–10,32

8,78–8,79 2,9 10,29–10,30

8,76–8,77 3 10,27–10,28

8,74–8,75 3,1 10,25–10,26

8,73 3,2 10,23–10,24

8,71–8,72 3,3 10,21–10,22

8,69–8,70 3,4 10,19–10,20

8,67–8,68 3,5 10,17–10,18

8,65–8,66 3,6 10,14–10,16

8,64 3,7 10,12–10,13 

8,62–8,63 3,8 10,10–10,11

8,60–8,61 3,9 10,08–10,09

8,58–8,59 4 10,06–10,07

8,56–8,57 4,1 10,04–10,05

8,55 4,2 10,02–10,03

8,53–8,54 4,3 10,00–10,01

8,51–8,52 4,4 9,98–9,99

8,49–8,50 4,5 9,95–9�97

8,47–8,48 4,6 9,93–9,94

8,46 4,7 9,91–9,92

8,44–8,45 4,8 9,89–9,90

8,42–8,43 4,9 9,87–9,88

8,40–8,41 5 9,85–9,86

8,38–8,39 5,1 9,83–9,84

8,36–8,37 5,2 9,81–9,82

8,35 5,3 9,79–9,80
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Muži 60 m Body Ženy 60 m

8,33–8,34 5,4 9,77–9,78

8,31–8,32 5,5 9,74–9,76

8,29–8,30 5,6 9,72–9,73

8,27–8,28 5,7 9,70–9,71

8,26 5,8 9,68–9,69

8,24–8,25 5,9 9,66–9,67

8,22–8,23 6 9,64–9,65 

8,20–8,21 6,1 9,62–9,63

8,18–8,19 6,2 9,60–9,61

8,17 6,3 9,58–9,59

8,15–8,16 6,4 9,55–9,57

8,13–8,14 6,5 9,53–9,54

8,11–8,12 6,6 9,51–9,52

8,09–8,10 6,7 9,49–9,50

8,08 6,8 9,47–9,48

8,06–8,07 6,9 9,45–9,46

8,04–8,05 7 9,43–9,44

8,02–8,03 7,1 9,41–9,42

8,00–8,01 7,2 9,39–9,40

7,98–7,99 7,3 9,36–9,38

7,97 7,4 9,34–9,35

7,95–7,96 7,5 9,32–9,33

7,93–7,94 7,6 9,30–9,31

7,91–7,92 7,7 9,28–9,29

Muži 60 m Body Ženy 60 m

7,89–7,90 7,8 9,26–9,27 

7,88 7,9 9,24–9,25

7,86–7,87 8 9,22–9,23

7,84–7,85 8,1 9,20–9,21

7,82–7,83 8,2 9,17–9,19

7,80–7,81 8,3 9,15–9,16

7,79 8,4 9,13–9,14

7,77–7,78 8,5 9,11–9,12

7,75–7,76 8,6 9,09–9,10

7,73–7,74 8,7 9,07–9,08

7,71–7,72 8,8 9,05–9,06

7,70 8,9 9,03–9,04

7,68–7,69 9 9,01–9,02

7,66–7,67 9,1 8,98–9,00

7,64–7,65 9,2 8,96–8,97 

7,62–7,63 9,3 8,94–8,95

7,60–7,61 9,4 8,92–8,93

7,59 9,5 8,90–8,91

7,57–7,58 9,6 8,88–8,89

7,55–7,56 9,7 8,86–8,87

7,53–7,54 9,8 8,84–8,85

7,51–7,52 9,9 8,82–8,83

7,50 a lepší 10 8,81 a lepší

Pokračování bodování: atletika
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Plavání

 100 m na čas (startovní skok nepovinný)� Hodnocení dle tabulky� 
Plavecký způsob lze během tratě měnit�

Muži Body Ženy

1:05,0 a lepší 10 1:15,0 a lepší

1:05,1–1:06,0 9,9 1:15,1–1:16,0

1:06,1–1:07,0 9,8 1:16,1–1:17,0

1:07,1–1:08,0 9,7 1:17,1–1:18,0

1:08,1–1:09,0 9,6 1:18,1–1:19,0

1:09,1–1:10,0 9,5 1:19,1–1:20,0

1:10,1–1:11,0 9,4 1:20,1–1:21,0

1:11,1–1:12,0 9,3 1:21,1–1:22,0

1:12,1–1:13,0 9,2 1:22,1–1:23,0

1:13,1–1:14,0 9,1 1:23,1–1:24,0

1:14,1–1:15,0 9 1:24,1–1:25,0

1:15,1–1:16,0 8,9 1:25,1–1:26,0

1:16,1–1:17,0 8,8 1:26,1–1:27,0

1:17,1–1:18,0 8,7 1:27,1–1:28,0

1:18,1–1:19,0 8,6 1:28,1–1:29,0

1:19,1–1:20,0 8,5 1:29,1–1:30,0

1:20,1–1:21,0 8,4 1:30,1–1:31,0

1:21,1–1:22,0 8,3 1:31,1–1:32,0

1:22,1–1:23,0 8,2 1:32,1–1:33,0

1:23,1–1:24,0 8,1 1:33,1–1:34,0

1:24,1–1:25,0 8 1:34,1–1:35,0

1:25,1–1:26,0 7,9 1:35,1–1:36,0

1:26,1–1:27,0 7,8 1:36,1–1:37,0

1:27,1–1:28,0 7,7 1:37,1–1:38,0

1:28,1–1:29,0 7,6 1:38,1–1:39,0

1:29,1–1:30,0 7,5 1:39,1–1:40,0

Muži Body Ženy

1:30,1–1:31,0 7,4 1:40,1–1:41,0

1:31,1–1:32,0 7,3 1:41,1–1:42,0

1:32,1–1:33,0 7,2 1:42,1–1:43,0

1:33,1–1:34,0 7,1 1:43,1–1:44,0

1:34,1–1:35,0 7 1:44,1–1:45,0

1:35,1–1:36,0 6,9 1:45,1–1:46,0

1:36,1–1:37,0 6,8 1:46,1–1:47,0

1:37,1–1:38,0 6,7 1:47,1–1:48,0

1:38,1–1:39,0 6,6 1:48,1–1:49,0

1:39,1–1:40,0 6,5 1:49,1–1:50,0

1:40,1–1:41,0 6,4 1:50,1–1:51,0

1:41,1–1:42,0 6,3 1:51,1–1:52,0

1:42,1–1:43,0 6,2 1:52,1–1:53,0

1:43,1–1:44,0 6,1 1:53,1–1:54,0

1:44,1–1:45,0 6 1:54,1–1:55,0

1:45,1–1:46,0 5,9 1:55,1–1:56,0

1:46,1–1:47,0 5,8 1:56,1–1:57,0

1:47,1–1:48,0 5,7 1:57,1–1:58,0

1:48,1–1:49,0 5,6 1:58,1–1:59,0

1:49,1–1:50,0 5,5 1:59,1–2:00,0

1:50,1–1:51,0 5,4 2:00,1–2:01,0

1:51,1–1:52,0 5,3 2:01,1–2:02,0

1:52,1–1:53,0 5,2 2:02,1–2:03,0

1:53,1–1:54,0 5,1 2:03,1–2:04,0

1:54,1–1:55,0 5 2:04,1–2:05,0

1:55,1–1:56,0 4,9 2:05,1–2:06,0
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Muži Body Ženy

1:56,1–1:57,0 4,8 2:06,1–2:07,0

1:57,1–1:58,0 4,7 2:07,1–2:08,0

1:58,1–1:59,0 4,6 2:08,1–2:09,0

1:59,1–2:00,0 4,5 2:09,1–2:10,0

2:00,1–2:01,0 4,4 2:10,1–2:11,0

2:01,1–2:02,0 4,3 2:11,1–2:12,0

2:02,1–2:03,0 4,2 2:12,1–2:13,0

2:03,1–2:04,0 4,1 2:13,1–2:14,0

2:04,1–2:05,0 4 2:14,1–2:15,0

2:05,1–2:06,0 3,9 2:15,1–2:16,0

2:06,1–2:07,0 3,8 2:16,1–2:17,0

2:07,1–2:08,0 3,7 2:17,1–2:18,0

2:08,1–2:09,0 3,6 2:18,1–2:19,0

2:09,1–2:10,0 3,5 2:19,1–2:20,0

2:10,1–2:11,0 3,4 2:20,1–2:21,0

2:11,1–2:12,0 3,3 2:21,1–2:22,0

2:12,1–2:13,0 3,2 2:22,1–2:23,0

2:13,1–2:14,0 3,1 2:23,1–2:24,0

2:14,1–2:15,0 3 2:24,1–2:25,0

2:15,1–2:16,0 2,9 2:25,1–2:26,0

Muži Body Ženy

2:16,1–2:17,0 2,8 2:26,1–2:27,0

2:17,1–2:18,0 2,7 2:27,1–2:28,0

2:18,1–2:19,0 2,6 2:28,1–2:29,0

2:19,1–2:20,0 2,5 2:29,1–2:30,0

2:20,1–2:21,0 2,4 2:30,1–2:31,0

2:21,1–2:22,0 2,3 2:31,1–2:32,0

2:22,1–2:23,0 2,2 2:32,1–2:33,0

2:23,1–2:24,0 2,1 2:33,1–2:34,0

2:24,1–2:25,0 2 2:34,1–2:35,0

2:25,1–2:26,0 1,9 2:35,1–2:36,0

2:26,1–2:27,0 1,8 2:36,1–2:37,0

2:27,1–2:28,0 1,7 2:37,1–2:38,0

2:28,1–2:29,0 1,6 2:38,1–2:39,0

2:29,1–2:30,0 1,5 2:39,1–2:40,0

2:30,1–2:31,0 1,4 2:40,1–2:41,0

2:31,1–2:32,0 1,3 2:41,1–2:42,0

2:32,1–2:33,0 1,2 2:42,1–2:43,0

2:33,1–2:34,0 1,1 2:43,1–2:44,0

2:34,1–2:35,0 1 2:44,1–2:45,0

2:35,1 a horší 0 2:45,1 a horší

Pokračování bodování: plavání
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Basketbal

 Uchazeč vykoná níže uvedené situace�
Nemělo by docházet k porušení pravidel basketbalu a není důležité zaznamenat 
koš, ale vždy se hodnotí technika provedení� Rychlost provedení celé činnosti 
se zohledňuje, avšak ne na úkor porušení pravidel a techniky provedení� 

Maximálně možný počet: 10 bodů

Vedení míče v pohybu 
driblinkem, v jehož průběhu 
hráč provádí změny směru 
spojené se změnami driblující 
paže před nastavenými kuželi, 
pohyb s míčem je zakončen 
dvojtaktem z vybrané strany 
(silnější paží) s následujícím 
doskokem a chycením míče 
(max� 5 b�)

nezvládnutí driblinku pravou 
(levou) rukou

-1 b�

nezvládnutí techniky změn 
směru a změn driblující paže, 
problémy s výškou driblinku, 
chybí přehled o situaci na hřišti

-1 b�

nezvládnutí dvoudobého rytmu 
při provedení dvojtaktu

-1 b�

nezvládnutí techniky střelby při 
provedení dvojtaktu

-1 b�

nezvládnutí doskoku 
po zakončení dvojtaktem

-1 b�

Poté hráč pokračuje plynulým 
vedením míče driblinkem 
na polovinu hřiště, kde zastaví 
jednodobým nebo dvoudobým 
rytmem, následuje akce „hoď 
a běž“, kdy hráč po zastavení 
přihrává míč trčením od prsou 
obouruč pomocníkovi 
do prostoru trojkového oblouku 
a ihned se rozbíhá ke koši, kde 
ve vymezeném území přijme 
míč a zastaví jednodobým nebo 
dvoudobým rytmem, následuje 
střelba z místa nebo ve výskoku 
s následujícím doskokem 
a chycením míče� (max� 5 b�)

nezvládnutí zastavení 
po driblinku 

-1 b�

nezvládnutí techniky přihrávky -1 b�

pozdní vyběhnutí po přihrávce -1 b�

nezvládnutí zastavení po příjmu 
míče

-1 b�

nezvládnutí techniky provedení 
střelby včetně následujícího 
doskoku 

-1 b�
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Gymnastika

Uchazeč/ka vykoná sestavu uvedenou v tabulce, během sestavy může opako-
vat pouze stoj na rukou, a to jedenkrát� Sestava bude hodnocena max� 10 body 
(součet hodnoty jednotlivých cviků), ze kterých se odečítají body podle níže 
uvedených kritérií� Výsledná známka bude počítána na 0,1 bodu� Uchazeč dle 
aktuálních schopností může vynechat obtížnější cviky (nebude mu započítána 
hodnota nepředvedeného cviku)�
Klasifikace chyb provedení a technických chyb 
(viz pravidla sportovní gymnastiky http://www�gymfed�cz/8-pravidla-sgm�html)

a) Malé chyby: srážka = 0,1 c) Velké chyby: srážka 0,5
b) Střední chyby: srážka = 0,3 d) Pád: srážka 1,0

Srážka nesmí přesáhnout hodnotu daného cviku�
Během sestavy je povoleno jedenkrát opakovat pouze stoj na rukou, v případě, 
že prvním pokusem se uchazeč nedostal do konečné polohy�

Sestava ženy Počet bodů

Přemetový poskok – přemet
Výkrokem stoj na rukou a kotoul – vztyk
Výkrokem váha předklonmo – vzpřim
Cval – dálkový skok
Přemetový poskok – přemet stranou

3 body
2 body
1 bod
2 body
2 body

Sestava muži

Přemetový poskok – přemet
Výkrokem stoj na rukou a kotoul – do dřepu
Kotoul vzad do zášvihu – vztyk
Výkrokem váha předklonmo, vzpřim
Přemetový poskok – přemet stranou

3 body
2 body
2 body
1 bod
2 body
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Jacíkův motorický test

 Test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost, jedná se 
o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 
2 minut� 

Test se provádí na žíněnce:

1� Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, 
dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení�

2� Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení 
vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení�

3� Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny 
protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení�

4� Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje�

 — Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný�
 — Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice�
 — Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut = cílem je dosáhnout co 
největšího počtu poloh�

 — Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále�

Hodnocení: Za  každou správně provedenou polohu je započítán 1 bod� 
Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu 
poloh a čase� 
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Počet poloh 
muži Body Počet poloh 

ženy

< 48 0 < 38

49 0,1 39

50 0,3 40

51 0,4 41

52 0,6 42

53 0,7 43

54 0,9 44

55 1 45

56 1,2 46

57 1,4 47

58 1,5 48

59 1,7 49

60 1,8 50

61 2 51

62 2,1 52

63 2,3 53

64 2,4 54

65 2,6 55

66 2,8 56

67 2,9 57

68 3,1 58

69 3,2 59

70 3,4 60

71 3,5 61

72 3,7 62

73 3,9 63

74 4 64

75 4,2 65

76 4,3 66

77 4,5 67

78 4,6 68

79 4,8 69

80 4,9 70

Počet poloh 
muži Body Počet poloh 

ženy

81 5,1 71

82 5,3 72

83 5,4 73

84 5,6 74

85 5,7 75

86 5,9 76

87 6 77

88 6,2 78

89 6,4 79

90 6,5 80

91 6,7 81

92 6,8 82

93 7 83

94 7,1 84

95 7,3 85

96 7,4 86

97 7,6 87

98 7,8 88

99 7,9 89

100 8,1 90

101 8,2 91

102 8,4 92

103 8,5 93

104 8,7 94

105 8,9 95

106 9 96

107 9,2 97

108 9,3 98

109 9,5 99

110 9,6 100

111 9,8 101

> 112 10 > 102

Bodování: Jacikův test
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Výsledky Bc� přijímacích zkoušek 2022/23

studijní plán počet 
přihlášek

dostavilo se body posl� 
přijatého

přijato

FSpS B-TVS BTVSh, PdF:BAJ3Svp 159 76 31,31 28

FSpS B-TVS BTVSh, PdF:BCJ3Svp 41 18 59 3

FSpS B-TVS BTVSh, PdF:BMA3Svp 42 27 61,58 10

FSpS B-TVS BTVSh, PdF:BOV3Svp 93 39 33,4 12

FSpS B-TVS BTVSh, PdF:BPR3Svp 105 62 31,93 23

FSpS B-TVS BTVSh, PdF:BZE3Svp 165 88 31,93 28

FSpS B-OKT JEDNOOB 321 242 76,09 44

FSpS B-OKT JEDNOOB kombin� 106 75 50,62 41

FSpS B-F Fyzioterapie 467 360 43,58 30

FSpS B-TVS MS 299 215 44,74 84

FSpS B-TVS RVS 384 282 72,54 41

FSpS B-TVS RVS kombin� 114 65 26,74 36

FSpS B-TVS SEBS 170 133 36,02 82

FSpS B-TVS SEBS kombin� 74 39 26,74 24

FSpS B-TVS T 335 251 48,22 87

FSpS B-TVS T kombin� 101 65 32 25

Celkem 1849 1253 598
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Studijní plán – dříve označováno jako „obor“� Obsahuje konkrétní seznam 
předmětů potřebných pro absolvování studia� 

Jednooborové studium – studium vedoucí k získání vysokoškolského diplo-
mu v jednom studijním programu�

Sdružené studium – dříve označováno za „dvouoborové“� Studujete dva stu-
dijní programy současně, z nichž jeden je hlavní a druhý vedlejší�  

Prezenční studium – denní forma studia, která vyžaduje studentovu pravidel-
nou účast na přednáškách, seminářích, cvičeních apod�

Kombinované studium – forma studia s omezenou kontaktní výukou, kon-
zultace s vyučujícími a výuka probíhají každý týden v pátek, u mezifakultních 
studií s ESF i o víkendech� 

Celoživotní studium – studium probíhá stejně jako studium akreditovaného 
studijního programu v  prezenční nebo kombinované formě� Účastník CŽV 
není studentem podle zákona o vysokých školách, v rámci studia CŽV nelze 
udělit akademický titul�

TSP – Test studijních předpokladů� Tento test konají na FSpS pouze uchazeči 
o sdružené studium�

Preference studijních plánů – studijní programy umožňují volbu více studij-
ních plánů� V e-přihlášce můžete označit až 3 studijní plány v pořadí dle svých 
preferencí� Za samostatné preference se považuje i prezenční a kombinovaná 
forma plánu� Preference (priority) studijních plánů můžete měnit v e-přihláš-
ce až do 28� února 2023� Pozor! Pokud budete navrženi na přijetí do plánu, 
kterému jste dali prioritu číslo 1, není možné, abyste se později zapsali do 
studia plánu s nižší prioritou� Pořadí priorit opravdu dobře zvažte�

Povinné kurzy – součástí povinných předmětů je letní a  zimní výcvikový 
kurz� Náklady na ubytování a dopravu hradí student� Kurzy probíhají obvykle 
ve zkouškovém období, mimo termíny běžné výuky� 

Praxe – je povinným předmětem ve všech programech FSpS, studenti jsou 
v kontaktu se zaměstnavateli�

Pojmy 
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Status studenta – získáte dnem zápisu do studia�
Studentům do 26 let, kteří nejsou výdělečně činní (jsou nezaopatřeným dítě-
tem) hradí zdravotní pojištění stát, a to i studentům kombinované formy stu-
dia� Pokud je studentům více jak 26 let, nebo jsou zaměstnáni, hradí jim zdra-
votní pojištění zaměstnavatel nebo jsou povinni si jej hradit sami� Sociální 
pojištění stát studentům nehradí, doba studia na VŠ se nezapočítává do délky 
důchodového pojištění�
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Odvolání

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí o  nepřijetí ke  studiu� Žá-
dost podává děkanovi ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení (zasílá se 
na studijní oddělení)� Děkan může ve výjimečných případech sám odvolání 
vyhovět a rozhodnutí změnit, v opačném případě ho předá k rozhodnutí rek-
torovi� Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, 
vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součástí, nebo podmínkami 
stanovenými podle § 49 odst� 1 a 3� Jinak žádost zamítne a původní 
rozhodnutí potvrdí�

Na  jiné důvody, byť by šlo o důvody upřímně míněné a pravdivé, nelze brát 
zřetel� Důvodem pro změnu rozhodnutí o nepřijetí zejména nemůže být:

 — velký zájem o studium zvoleného oboru
 — rodinná tradice
 — výborné výsledky v předchozím studiu 
 — předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky, absolvování 
přípravných kurzů

 — subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího 
řízení, případně přípravných kurzů

 — pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku
 — momentální zdravotní indispozice
 — sociální situace

Odvolání má smysl podávat pouze v případě, že uvedete konkrétní infor-
mace, které mohou být přezkoumány� Pokud Vás sport baví a je Vaším 
celoživotním koníčkem, pak si toho velmi vážíme, ale rozhodnutí to nijak 
nezmění� Více informací: https://www�muni�cz/o-univerzite/uredni-deska/
odvolani-proti-rozhodnuti-o-prijetineprijeti-ke-studiu

Odvolání nemá smysl podávat pokud jste se umístil pár míst „pod čarou“� 
Postup VŠ je odlišný od středních škol� Na VŠ se nedobírá z uchazečů, kteří 
podají odvolání, ale dobírají se vždy uchazeči dle pořadí ve kterém se 
umístili, a to bez ohledu na to, zda odvolání podají či ne�

Pokud se nezapíše dostatek uchazečů, pak pan děkan rozhodne, zda přijme 
další uchazeče v pořadí (toto rozhodnutí bude učiněno do konce července 
2023), takové uchazeče sami kontaktujeme a vyzveme k zápisu do studia�

https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/odvolani-proti-rozhodnuti-o-prijetineprijeti-ke-studiu
https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/odvolani-proti-rozhodnuti-o-prijetineprijeti-ke-studiu
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Pokud se i přesto rozhodnete odvolání podat, pak musí být důvody jasně 
specifikovány, odvolání podepsáno a zasláno písemně na adresu: Fakulta 
sportovních studií Masarykova univerzita, studijní oddělení, Kamenice 753/5, 
625 00 Brno� 

Pokud odvolání nevyhoví děkan, postoupí ho rektorovi MU, který o něm 
rozhodne v  srpnu  2023, poté bude rozhodnutí zveřejněno v e-přihlášce�
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Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity organizuje pro uchazeče 
o  studium Přípravné kurzy, aktuální informace k  přípravným kurzům pro 
rok 2023 naleznete na webových stránkách oddělení celoživotního vzdělávání 
FSpS�

Pro neúspěšné uchazeče o studium na FSpS nabízíme možnost placeného 
studia v akreditovaných programech formou celoživotního vzdělávání�

Studium v akreditovaných programech formou celoživotního vzdělávání se 
uskutečňuje podle § 60 zákona č� 111/1998 Sb� o vysokých školách a změně 
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Řádem ce-
loživotního vzdělávání Masarykovy univerzity�

Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých 
školách, nemá tedy nárok na  ubytování na  kolejích, slevu na  stravování 
v menze a nemohou mu být poskytnuty další úlevy běžné pro studenty řád-
ného studia�

Bližší informace o  programech celoživotního vzdělávání naleznete na   
www stránkách oddělení celoživotního vzdělávání FSpS: https://www�fsps�
muni�cz/czv/nabidka/studijni-programy-formou-czv

Kontaktní osoby na CŽV:

Mgr� Iva Synková  
vedoucí CŽV
budova D33  
kancelář č� 216

549 49 5147

synkova@fsps�muni�cz 

Bc� Lenka Bučková 
referentka CŽV
budova D33
kancelář č� 209

549 49 4316 

buckova@fsps�muni�cz
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Potvrzení tělovýchovného lékaře 

Příjmení a jméno:

Datum narození:

Tělovýchovný lékař provedl následující zátěžové vyšetření do submaxima:

 ergometrie (na kole nebo běhátku):

 spiroergometrie:

 jiné vyšetření:

Výsledek vyšetření (uveďte):

 index W170:

 zdravotní skupina:

Jmenovaný/á je schopen zvýšené tělesné zátěže spojené s přijímacím řízením 
a studiem tělesné výchovy a sportů bez zvýšeného rizika poškození zdraví�

Další vyjádření lékaře:

Datum vyšetření:

Razítko a podpis tělovýchovného lékaře:

 

Potvrzení je akceptováno pouze je-li vydáno tělovýchovným lékařem� Nelze jej nahradit pot-
vrzením praktického, sportovního nebo jiného lékaře� V případě neplatného potvrzení nebo 
potvrzení vydaného jiným lékařem neumožní fakulta uchazeči vykonat přijímací zkoušky�

Potvrzení pro přijímací řízení je akceptováno, bylo-li zátěžové vyšetření provedeno v období  
1� 6� 2022 – 30� 4� 2023�

V případě přijetí ke studiu je uchazeč povinen udržovat platnost vyšetření po celou dobu studia, 
tzn� pravidelně obnovovat platnost prohlídek v intervalu 1 roku� Na požádání pracovníka fakulty 
je povinen předložit platné potvrzení�
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FUKS – Fakultní uskupení kreativních studentů

Na fakultě působí spolek FUKS – Fakultní uskupení kreativních studentů, 
který sdružuje nadšené studenty z fakulty�

FUKS poskytuje studentům možnost ceněné praxe během studia prostřed-
nictvím pořádání studentských sportovních akcí� FUKS také dlouhodobě 
koordinuje studenty pro dobrovolnickou činnost na významných spor-
tovních událostech�

VIZE FUKS:
 — Vytvoření tradice spolku
 — Propojení studentského a pedagogického prostředí
 — Praxe při práci ve spolku jako velký benefit do životopisu
 — Propojení jednotlivých fakult MU skrze sportovní turnaje a události

Informace o pořádaných akcích najdete

@FUKS�MU @fuks_mu fuks�fsps@gmail�com
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fsps�muni�cz/uchazeci

facebook�com/MU�FSpS
facebook�com/studujnamuni

instagram�com/sport_muni
instagram�com/muni_life_cz

Fakulta sportovních studií MUNI

MUNI SPORTcast

Studijní oddělení, budova D33, místnost 203
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

studijni@fsps�muni�cz

+420 549 49 2015–7
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Šetříme přírodu a energie
Celá brožura Informace k přijímacímu řízení do bakalářských  
studijních programů na fakultě sportovních studií ke stažení zde




