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KONTAKTY

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity
Studijní oddělení, budova D33, místnost 203
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
e-mail: studijni@fsps.muni.cz
http://www.fsps.muni.cz

Kontaktní osoby:
Mgr. Zora Poppová  tel. +420 549 49 2016
Ing. Jitka Sázavská  tel. +420 549 49 2015
Dana Szeinerová  tel. +420 549 49 2017

Jak se dostat na FSpS MU

Z hlavního vlakového nádraží (Brno hlavní nádraží): Bus 40, 61 – směr Univerzitní kampus
Z České (Rektorát MU): Tramvaj 5, 6 – směr Mendlovo náměstí, zastávka Mendlovo náměstí, 
trolejbus 25 – směr Osová, zastávka Univerzitní kampus.
Z Mendlova náměstí: Trolejbus 25 – směr Osová, zastávka Univerzitní kampus
Autem: D1, sjezd 190 km, dále po  silnici č. 23 směr Pisárky, sjet před tunelem Pisárky 
na Nový Lískovec/Campus Square 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ

Posláním fakulty je vzdělávat odborníky pro potřeby sportu ve veškerých edukačních proce-
sech a propagovat atributy zdravého způsobu života jako nutné součásti moderního životního 
stylu. Fakulta aplikuje a rozvíjí poznatky tělovýchovného lékařství pro potřeby sportu a spor-
tovní výchovy, předává nejnovější poznatky z oblasti regenerace a výživy ve sportu i v běž-
ném životě, připravuje kvalifikované odborníky pro edukativní aktivity v sociální a volnočasové 
oblasti, dále vzdělává odborníky v oblasti managementu sportu. Věnuje také pozornost speci-
álním výukovým procesům nutným pro profesionální činnost bezpečnostních složek.

Učitelé fakulty se kromě pedagogické práce věnují i práci vědecké. Ve vědecko-výzkumné 
činnosti se pozornost soustřeďuje na tři strategické směry: Dynamickou a kinematickou ana-
lýzu lidského pohybu, Biomedicínské aspekty pohybu a Společenskovědní aspekty tělesné 
výchovy a sportu. Fakulta spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť.

Fakulta sportovních studií vzdělává učitele tělesné výchovy pro potřeby škol všech stupňů, 
zajišťuje doktorské studium ve  studijním oboru kinantropologie, vzdělává odborníky pro 
potřeby sportu včetně udělování licencí ve  vybraných sportovních odvětvích. Veškeré stu-
dium je realizováno dvoustupňově s důrazem na prostupnost bakalářského a magisterského 
studia mezi různými vysokými školami stejného typu. 

Absolventi bakalářského studia mají uplatnění ve školních klubech či družinách, jako organi-
zační pracovníci či manažeři občanských sdružení, fit-center, soukromých sportovních klubů 
nebo bezpečnostních složek. Absolventi magisterského studia učitelství najdou uplatnění 
jako učitelé na  základních a  středních školách. Absolventi doktorského studia najdou své 
profesní místo jako učitelé a vědečtí pracovníci v oboru kinantropologie na vysokých školách. 
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Proč studovat na Fakultě 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
 ― přátelský kolektiv studentů a vyučujících stmelený okamžiky strávenými  

na sportovních kurzech

 
Studium s handicapem

Samozřejmostí je zajištění péče pro studenty s handicapem: 
 ― se zrakovým, sluchovým, pohybovým postižením,
 ― s poruchami učení,
 ― s psychickými obtížemi.

Podporu studentům s handicapem zajišťuje:
Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Podrobnější informace jsou uvedeny na www.teiresias.muni.cz.
Kontaktní údaje: e-mail: studijni@teiresias.muni.cz

S

T U D I U M   N
A

DOPORUČENO!

FA
KULTĚ SPORTOVNÍCH STUDIÍ
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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, Republiky Slovinsko nebo Spolkové republiky Německo, a uchazeči 
s osvědčením o Evropském bakalaureátu) dokládají u zápisu do studia uznání středoškol-
ského 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, a to s předstihem 
před zápisem do studia. Za tento úkon je uchazeč povinen uhradit poplatek 800 Kč.

DOKLAD O ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA

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 školy v ČR o studiu uchazeče probíhajícím v českém jazyce
— potvrzení vysoké školy v ČR o studiu uchazeče probíhajícím v českém jazyce 

Uchazeči, kteří doklad nedoloží, nesplní kritérium přijímacího řízení.

Termín do: 30. 4. 2022 do e-přihlášky

 
UPOZORNĚNÍ 

FINANČNÍ NÁROČNOST STUDIA

Studenti absolvují povinné kurzy lyžování (sjezdové i  běžecké), turistiky a  vodní turistiky. 
Proto  musí mít adekvátní sportovní vybavení a je nutno počítat s úhradou nákladů na ubyto-
vání, stravu, dopravu a skipas. Náklady se v 1. ročníku pohybují do 15 000,- Kč.

JAZYKOVÉ KOMPETENCE

Studenti jsou povinni v rámci studia vykonat zkoušku z anglického jazyka.
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TERMÍNY

Den otevřených dveří     20. 1. 2022 
     Univerzitní kampus, budova E34,  
     Hala míčových sportů
Podávání přihlášek    1. 11. 2021–28. 2. 2022
Lékařský posudek   do 30. 4. 2022
Maturitní vysvědčení   u zápisu do studia

Přijímací zkouška
Praktická přijímací zkouška z TV      14.–15. 5. 2022
Oborové testy FSPS                                   21. 5. 2022
Sdružené studium s PdF    TSP a oborové testy dle harmonogramu PdF
Náhradní termín zkoušky z TV  11. 6. 2022

Administrativní poplatek

Administrativni poplatek za přihlášku: 700 Kč
Podáni přihlášky: pouze elektronicky na http://www.is.muni.cz/prihlaska  
Vzorové oborové testy naleznete na webové adrese http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/

Doklady vyžadované od přijatých uchazečů 
nejpozději v den zápisu do studia

 ― Všechny programy: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (v  počtu studií, 
na která se student zapisuje), včetně úředně ověřeného Rozhodnutí o uznání zahranič-
ního vzdělání, je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní 
smlouva jinak. 

 ― Fyzioterapie: doklad o očkování proti hepatitidě B
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Bakalářské studijní programy

program P K

Fyzioterapie ano ne

Osobní a kondiční trenér ano ano

Tělesná výchova a sport

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

ano ne

 specializace Regenerace a výživa ve sportu ano ano

specializace Speciální edukace  
bezpečnostních složek

ano ano

specializace Trenérství * ano ano

Tělesná výchova a sport – SDRUŽENÉ 
STUDIUM S PEDAGOGICKOU FAKULTOU

P K

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání ano ne

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání ano ne

Matematika se zaměřením na vzdělávání ano ne

Občanská výchova a základy společenských věd  
se zaměřením na vzdělávání

ano ne

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání ano ne

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání ano ne

P = prezenční forma, K = kombinovaná forma 
* Sportovní zaměření specializací najdete na str. 10.
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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.
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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 budoucí dráhu učitele, trenéra, spor-
tovního manažera, rozhodčího, odborníka na  výživu a  regeneraci či specialisty pro  oblast 
bezpečnostních složek.

Kromě tradičních sportovních profesí vás připravíme i pro 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, základech sportovní přípravy a budete se orientovat i ve společenskovědních a lékař-
sko-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 jeli-
kož sportujeme na hřištích, v tělocvičnách i v přírodě, budete mimo učebny trávit tolik času, 
jako žádní jiní studenti Masarykovy univerzity. Každý student absolvuje lyžařské, snowboar-
dové 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 dobrovolnické 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 manage-

ment, 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 hlav-
ních oblastech jejich potenciálního uplatnění. Prohloubíte si znalosti v teoretické i praktické 
problematice organizace sportovních aktivit. Ověříte si získané vzdělávací a výchovné schop-
nosti. A poté, co si vyberete specializaci, dostanete příležitost aplikovat znalosti a dovednosti 
v reálném tělovýchovném a sportovním prostředí. Rozsah specializačních praxí ve speciali-
zacích se pohybuje mezi 50 a 175 hodinami dle výběru specializace.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Jako 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.

Jako manažeři a manažerky sportu naleznete uplatnění na pozici středního manage-
mentu ve sportovních klubech, sportovních svazech, rekreačních a volnočasových sportov-
ních zařízeních, cestovních agenturách a institucích veřejné správy.
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Pokud zvolíte specializaci Regenerace a výživa ve sportu, bude vaším možným pracovi-
štěm centrum, které se věnuje regeneraci organismu po sportovním 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 před-
poklady pro široké uplatnění v  civilních bezpečnostních službách, justiční stráži, náprav-
ně-výchovných zařízeních, ochraně veřejných i  soukromých objektech, ale i  u  Policie ČR, 
obecní policie a v dalších bezpečnostních složkách.

Jako trenéři a trenérky najdete uplatnění ve sportovních klubech a vzdělávacích institu-
cích, které se orientují na individuální i kolektivní sporty s vyššími výkonnostními cíli. Neztra-
títe se ale ani v zařízeních naplňujících volný čas pohybovými aktivitami. 
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Program Fyzioterapie

Bakalářské studium fyzioterapie je základním, vstupním, vysokoškolským vzděláním fyziote-
rapeuta. Je navrženo tak, abyste po úspěšném absolvování byli schopni provádět diagnos-
tické, 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 sekundární prevenci civilizačních 
onemocnění. Budete schopni vytvořit fyzioterapeutický 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. 

PRAXE

Praktická výuka probíhá formou průběžných praxí, které v průběhu jednotlivých semestrů 
absolvujete ve  zdravotnických zařízeních. Dlouhodobé, 3-4 týdenní odborné praxe rea-
lizované 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 pracoviš-
tích a aktivně se účastnit diagnosticko-terapeutických postupů u pacientů.
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Jako absolventi bakalářského studijního programu Fyzioterapie FSpS MU budete profilo-
váni k práci fyzioterapeuta ve zdravotnických zařízeních poskytujících komplexní rehabi-
litační 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 terapeutický pohybový program, 
který povede ke  snížení negativních dopadů jednotlivých 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 teoretické i prak-
tické rovině připravíme na práci kondičního trenéra. Po absolvování studia budete schopni 
plánovat, organizovat a řídit tréninkový proces u dětí, mládeže, rekreačních i výkonnostních 
sportovců. Stejně tak získáte odborné kompetence pro poradenskou a organizační činnost 
v oblasti pohybové aktivity běžné populace.

JAK BUDE STUDIUM PROBÍHAT? 

Teoretické studium bezprostředně souvisí s přípravou na profesi trenéra. Zahrnuje oblast 
sportovního tréninku, lékařsko-biologickou oblast a  pedagogicko-psychologickou oblast. 
Absolvování studijního programu OKT otevírá cestu k pochopení rozličných forem biologic-
kého působení kondičního tréninku, pohybových aktivit a regenerace na lidský organismus 
s přihlédnutím k možným specifikům, jakými jsou například věkové zvláštnosti, etapy spor-
tovní přípravy nebo různé typy sportovních výkonů. 

Pochopíte, jak kondiční trénink, pohybové aktivity i  regenerace působí na  lidské tělo 
– s  ohledem na  věkové zvláštnosti, etapy sportovní přípravy nebo různé 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 stu-
denti seznámí se specifiky vybraných sportů, tak také s praxí pod dohledem renomovaných 
trenérů a pedagogů volného času. 

V průběhu studia máte příležitost získat zkušenosti na prestižních zahraničních univer-
zitách. 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?

Pokud kladně odpovíte na následující otázky, není nad čím váhat, studium na naší fakultě je 
přesně pro vás:

 ― 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?
 ― 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? Potom není o čem diskutovat, vaše přihláška již měla být vyplněna!
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V průběhu studia vás čeká absolvování dvou předmětů praxí. Vyzkoušíte si práci se svěřeným 
klientem, skupinové vedení sportovních týmů, přípravu tréninkových plánů a  jejich analýzu 
včetně vyhodnocení. Budete mít možnost získat zkušenosti od významných trenérských osob-
ností z rozličných sportovních odvětví. Dále se naučíte provádět základní administrativní čin-
nosti, bez kterých se žádný trenér neobejde.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Jako naši absolventi jste způsobilí obsadit pozice v oblasti kondičního a osobního tréninku 
na  různých výkonnostních úrovních sportu.  Zároveň máte potřebné znalosti plně zajistit 
plánování a řízení pohybových aktivit široké veřejnosti, ať už vás cesta zavede do jakékoliv 
soukromé nebo státní instituce. Díky získaným 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

Počet přijímaných pro ak. rok 2022/2023

Nejvyšší možný počet uchazečů přijímaných k bakalářskému studiu (vyplývající ze zákona 
č.  111/1998 Sb. o VŠ, § 49 odst. 5), uvedené počty nemusí být naplněny:

 ― studijní program Tělesná výchova a sport:  405
 ― studijní program Osobní a kondiční trenér:  60
 ― studijní program Specializace ve zdravotnictví:  30

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. 2022 do e-přihlášky (str. 22).
 ― Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení dle skladby přijímacích 

zkoušek (str. 24).
 ― V přijímacím řízení uchazeč/ka uspěje, získá-li v součtu bodů (za všechny části přijí-

macího řízení vč. praktické části) nejméně 25 % bodů z maximálního dosažitelného 
počtu. (Tzn. z celkového maximálního součtu 100 bodů musí uchazeč získat nejméně 
25 bodů).

 ― Uchazeči o sdružené studium splní minimální hranici bodů pro přijetí stanovenou 
Pedagogickou fakultou MU v Testu studijních předpokladů a případném oborovém 
testu (uchazeči o AJ).

 ― Uchazeč ze zahraničí doloží doklad o znalosti českého jazyka do 30. 4. 2022 (str. 7 a 22).
 ― Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou – informace pro uchazeče, kteří 

absolvovali střední školu v zahraničí na https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/
prij_riz/Bc/B-zahranicni_uch.pdf

Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších, 
tzn. uchazeči jsou seřazeni dle součtu bodů od nevyššího po nejnižší.
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PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 

a)  Účastník celoživotního vzdělávání bakalářských studijních programů může požádat 
o  prominutí přijímacího řízení a přestup do řádného studia po 3. nebo 4. semestru 
na základě splnění podmínky získání minimálně 75 kreditů za absolvované předměty  
celkem, z toho minimálně 60 kreditů za povinné předměty svého studijního plánu. 

b) Děkan fakulty může prominout konání přijímací zkoušky FSpS uchazečům, kteří 
jsou aktivními sportovci a reprezentovali ČR v olympijských sportech na ME, 
MS, EH nebo OH (akceptována je i kvalifikace na uvedené soutěže) v  období  
1. 1. 2020–30. 4. 2022.  
Žádost musí být podána elektronicky v e-přihlášce nejpozději do 30. 4. 2022, a to 
formou vložení potvrzení sportovního svazu o reprezentačním startu (vč. kvalifi-
kačních) do e-přihlášky.   
Žádost lze podat maximálně pro 1 přihlášku evidovanou na FSpS s určením pouze  
1 priority.  
Nelze vyhovět u programu Fyzioterapie a sdruženého studia.  
Nelze vyhovět u reprezentantů, kterým byla pro bakalářské studium přijímací zkouška 
na FSpS v minulosti již prominuta. Neuznávají se soutěže veteránů.
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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. 2022. 
Potvrzení musí být vydáno lékařem v rozmezí červen 2021–duben 2022.

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  interak-
tivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL). ČSTL není kontaktní osobou 
pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky. Interaktivní mapa je k dispozici na  
www.cstl.cz/mapa-pracovist/.

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 objed-
nat, nejlépe ihned s  podáním přihlášky, v  dubnu již bývají termíny prohlídek obsazeny 
až do konce dubna!

2. DOKLAD O ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA 

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 školy v ČR o studiu uchazeče probíhajícím v českém jazyce
— potvrzení vysoké školy v ČR o studiu uchazeče probíhajícím v českém jazyce 

Uchazeči, kteří doklad nedoloží, nesplní kritérium přijímacího řízení. 
Termín do: 30. 4. 2022 do e-přihlášky
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Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky

 ― Žádost může podat uchazeč, který se nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v  řádném 
termínu ze zdravotních důvodů. Součástí žádosti musí být potvrzení lékaře. Dopo-
ručujeme využít formulář FSpS. Neuznává se potvrzení lékaře o klidovém režimu, neu-
znává se potvrzení lékaře vystavené po přijímacích zkouškách. V případě nemoci musí 
být uvedena diagnóza. Při akutním onemocnění v den přijímací zkoušky bude termín 
přidělen po předložení potvrzení o návštěvě pohotovosti.

 ― Žádost se podává v e-přihlášce, pokud má uchazeč více přihlášek, pak pro každou 
přihlášku zvlášť.

 ― 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 musí být podána elektronicky v e-přihlášce nejpozději do: 16. 5. 2022. 
 ― Náhradní termín je realizován pouze pro praktickou zkoušku z tělesné výchovy. 

(Poznámka: písemný test nemá možnost náhradního termínu.)

Později podané žádosti nebudou akceptovány. Uchazeč bude o  novém termínu přijímací 
zkoušky informován v e-přihlášce. 
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Skladba přijímacích zkoušek

bakalářské studium

PROGRAM OSOBNÍ A KONDIČNÍ TRENÉR 
PROGRAM TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT (VŠECHNY SPECIALIZACE) 

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 počet správně provedených poloh 10

celkem (celkem Trenérství) 100

Uchazeči o sdružené studium vykonají TSP a oborový test PdF, je-li předepsán (pouze AJ). 
FSpS respektuje hranici bodů stanovenou PdF, do výpočtu bodů za FSpS výsledek oboro-
vého testu nevstupuje, musí být splněna hranice bodů pro přijetí na PdF a dále rozhoduje 
součet bodů na FSpS.

FYZIOTERAPIE

výpočet bodů max. bodů

80 % Oborový test z biologie, chemie, 
fyziky

percentil testu * 0,4 40

20 % Praktická zkouška –  
Jacikův test

počet správně provedených poloh  
dle tabulky

10

celkem 50

V případě nepříznivé epidemické situace (tzn. omezení provozu škol a sportovních zařízení 
trvající k datu 31. 3. 2022) 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.
V programu TVS/OKT dojde ke změně výpočtu bodů následovně: body za Jacikův test budou 
vynásobeny *10 a připočteny k  percentilu písemného testu. Písemná i praktická zkouška 
v takovém případě proběhne v 1 dni.
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Oblasti oborových písemných testů 

FYZIOTERAPIE

Rozsah testu: biologie, chemie a fyzika v rozsahu osnov pro gymnázia
 ―  test FYZI má 60 otázek, na vypracování testu mají uchazeči 50 minut
 ―  bodování: správná odpověď +1 bod, chybná -0,25 bodu, žádná 0 bodů, vícenásobná 

odpověď = chybná odpověď

Zaměření testů: 
 ―  biologie – obecná biologie, biologie člověka
 ―  chemie – především biochemie
 ―  fyzika – především mechanika, elektro

Doporučená literatura:
 ― Testové otázky z fyziky, biologie a chemie autora V. Mornstein a kol., LF MU, 2017.
 ―  Mornstein V. et al. Testové otázky z fyziky, chemie a biologie. Masarykova univerzita, 2017. 

ISBN 978-80-210-4792-1.
 ― VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 2. vydání. 2002. ISBN 978-80-200-0600-4.

OSOBNÍ A KONDIČNÍ TRENÉR  
TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 

Společný oborový písemný test: 
 ―  verbální, analytické a kritické myšlení
 ―  společenské vědy, historie sportu
 ―  obecný přehled o sportu, sportovních pravidlech a disciplínách
 ―  obecná biologie, biologie člověka, biochemie
 ―  test má 40 otázek, na vypracování testu mají uchazeči 40 minut
 ―  bodování: správná odpověď +1 bod, chybná -0,25 bodu, žádná 0 bodů, vícenásobná 

odpověď = chybná odpověď

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
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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

Muži 60 m Body Ženy 60 m

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

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 3,0 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 

 ―  Biologie člověka pro gymnázia, 4. přepracované vydání, soubor 6 publikací, 2015, 
ISBN: 9788073731281

 ―  Pravidla olympijských i neolympijských sportů 
 ― Starší verze Testu studijních předpokladů – verbální, analytické a kritické myšlení
 ― Obecný přehled o sportu a sportovcích z médií a tisku

Hodnotící tabulky  

a popis praktických zkoušek

ATLETIKA 

Běh 60 m na tartanové atletické dráze.
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Muži 60 m Body Ženy 60 m

8,62 – 8,63 3,8 10,10 – 10,11

8,60 – 8,61 3,9 10,08 – 10,09

8,58 – 8,59 4,0 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 5,0 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

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 6,0 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 7,0 9,43 – 9,44

8,02 – 8,03 7,1 9,41 – 9,42

Muži 60 m Body Ženy 60 m

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

7,89 – 7,90 7,8 9,26 – 9,27 

7,88 7,9 9,24 – 9,25

7,86 – 7,87 8,0 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 9,0 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 10,0 8,81 a lepší
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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

PLAVÁNÍ

 100 m na čas (startovní skok nepovinný). Hodnocení dle tabulky.  
Plavecký způsob lze během tratě měnit.
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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
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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 opakovat pouze 
stoj na rukou, a to jedenkrát. Sestava bude hodnocena max. 10 body (součet hodnoty jed-
notlivých cviků), ze kterých se odečítají srážky 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 para-
lelně 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
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Výsledky Bc. přijímacích zkoušek 

2021/2022
studijní plán počet

přihlášek dostavilo se
body posl. 
přijatého přijato

FSpS B-TVS HLAVNI,PdF:BAJ3Svp 151 113 120,96 26

FSpS B-TVS HLAVNI,PdF:BCJ3Svp 30 23 108,43 5

FSpS B-TVS HLAVNI,PdF:BMA3Svp 34 28 122,04 10

FSpS B-TVS HLAVNI,PdF:BOV3Svp 92 67 111,36 16

FSpS B-TVS HLAVNI,PdF:BPR3Svp 89 75 137,44 26

FSpS B-TVS HLAVNI,PdF:BZE3Svp 158 121 113,96 25

FSpS B-OKT JEDNOOB 287 246 129,02 84

FSpS B-OKT JEDNOOB kombin. 126 99 113,25 43

FSpS B-SZ FYZI 442 381 43,88 33

FSpS B-TVS MS 264 224 134,53 39

FSpS B-TVS RKH 74 63 83,88 28

FSpS B-TVS RVS 330 291 135,74 76

FSpS B-TVS RVS kombin. 125 102 111,95 36

FSpS B-TVS SEBS 199 179 125,54 36

FSpS B-TVS SEBS kombin. 72 58 83,31 31

FSpS B-TVS T 280 235 123,62 41

FSpS B-TVS T kombin. 101 79 80,04 36

CELKEM 1799 1497 
(83 %)
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ODKAZY a pojmy

Katalog předmětů https://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-a-nmgr-studium/studijni- 
-katalog-rozvrh

 ― TSP https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky
 ― Diskuzní fórum k přihláškám http://is.muni.cz/prihlaska/diskusni_forum_tsp.pl
 ― FSpS na Facebooku http://www.facebook.com/MU.FSPS
 ― Informace o dění na Masarykově univerzitě https://www.em.muni.cz/
 ― Ubytování na kolejích a stravování v menze www.skm.muni.cz

Jednooborové studium – bakalářské nebo magisterské studium vedoucí k získání vysoko-
školského diplomu v jednom studijním programu.

Sdružené studium – bakalářské nebo magisterské studium vedoucí k získání jednoho vyso-
koškolského diplomu pro dva programy.  

Prezenční studium – denní forma studia, která vyžaduje studentovu pravidelnou účast 
na přednáškách, seminářích, cvičeních apod.

Kombinované studium – forma studia s omezenou kontaktní výukou, konzultace s vyučují-
cími a výuka probíhají každý týden v pátek, u mezifakultních studií s ESF i o víkendech. 
Před zahájením podzimního semestru je nutno počítat s  možností blokové předsunuté 
týdenní výuky.

Celoživotní studium – studium probíhá stejně jako studium akreditovaného studijního 
programu v prezenční nebo kombinované formě, za splnění určitých podmínek může mít 
účastník možnost přestoupit do řádného studia. Účastník CŽV není studentem podle zákona 
o vysokých školách, v rámci studia CŽV nelze udělit akademický titul.

Maturita v září – uchazeči, kteří jsou přijati a konají maturitu v září, si požádají o náhradní ter-
mín zápisu, počkáme na vás cca do poloviny září, maturitu musíte složit nejpozději do zahá-
jení výuky (na Masarykově univerzitě obvykle 3. týden září).

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. U některých kurzů je termín přesně stanoven, u  jiných si studenti volí 
z nabídky, termíny se upřesňují v průběhu semestru.

Praxe – je povinným předmětem ve všech programech FSpS, studenti jsou v kontaktu se 
zaměstnavateli.
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Status studenta – získáte dnem zápisu do studia.
Studentům do 26 let, kteří nejsou výdělečně činní (jsou nezaopatřeným dítětem) hradí zdra-
votní pojištění stát, a to i studentům kombinované formy studia. Pokud je studentům více jak 
26 let, nebo jsou zaměstnáni, hradí jim zdravotní pojištění zaměstnavatel nebo jsou povinni 
si jej hradit sami. Sociální pojištění stát studentům nehradí, doba studia na VŠ se nezapočí-
tává do délky důchodového pojištění.

Stipendia – získávají studenti prezenční i kombinované formy: 
 ― za prospěch do průměru 1,5 každý semestr, 
 ― za tvůrčí výsledky, např. podíl na výzkumu fakulty, 
 ― za reprezentaci fakulty ve sportu, na charitativních akcích nebo na organizačním  

zajištění např. Dne otevřených dveří, konferencí,
 ― za vynikající závěrečnou práci.
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ODVOLÁNÍ

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Žádost podává děka-
novi 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 rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se 
zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součástí, nebo podmínkami stano-
venými 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 informace, 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 dobí-
rají 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 2022), takové uchazeče sami 
kontaktujeme a vyzveme k zápisu do studia.
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  2022, 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 2022 naleznete  
na www 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 uskuteč-
ňuje podle §  60 zákona č. 111/1998 Sb. o  vysokých školách a  změně a  doplnění dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Řádem celoživotního 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 řádného 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 Centra celoživotního vzdělávání
budova D33, kancelář č. 216
tel.: 549 49 5147
e-mail: synkova@fsps.muni.cz     

Bc. Lenka Bučková – referentka Centra celoživotního vzdělávání
budova D33, kancelář č. 209
tel.: 549 49 4316 
e-mail: buckova@fsps.muni.cz 
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POSUDEK / POTVRZENÍ 

TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘE

PRO STUDIUM NA FAKULTĚ SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY

Posudek může vydat pouze tělovýchovný lékař (ČR nebo SK)

Jméno uchazeče:
Datum narození:
Číslo přihlášky:

Na základě zátěžového vyšetření potvrzuji, že výše jmenovaná-ý

  zdravotně způsobilá-ý*                         zdravotně způsobilá-ý*

absolvovat praktickou přijímací zkoušku a v případě přijetí ke studiu praktickou výuku na 
FSPS MUNI. Vyšetření se provádí z důvodu snížení rizika poškození zdraví při vytrvalostních, 
silových, rychlostních a obratnostních výkonech v rámci pohybových – sportovních aktivit.

Podpis a razítko tělovýchovného lékaře:

Místo a datum vyšetření**:

Pozn.: Potvrzení od lékaře jiné odbornosti než výše uvedené, je neplatné!
Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař.
Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře.
Bez uvedení místa a data vyšetření je potvrzení neplatné.
* nehodící se škrtněte
** Lékařská prohlídka vč. zátěžového testu může být provedena nejdříve v měsíci červnu 2021, 
nejpozději v dubnu 2022. Potvrzení musí být platné v den přijímacích zkoušek.

Prohlášení uchazeče:
V případě přijetí ke studiu na FSpS MU se zavazuji udržovat po celou dobu studia platnost
lékařského vyšetření a tuto platnost obnovovat pravidelně v intervalu 12 měsíců.
Na požádání pracovníka FSpS MU jsem povinna/povinen toto potvrzení dokladovat.

Datum a podpis uchazeče:

JE NENÍ
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FUKS – Fakultní uskupení 

kreativních studentů

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

FUKS poskytuje studentům možnost ceněné praxe během studia prostřednictvím pořádání 
studentských sportovních akcí. FUKS také dlouhodobě koordinuje studenty pro dobrovol-
nickou činnost na významných sportovních 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  IG @fuks_mu  fuks.fsps@gmail.com



www.facebook.com/MU.FSpS



Informace k přijímacímu řízení v akademickém roce 2022/2023

www.muni.cz 
prihlaska@muni.cz 
www.fsps.muni.cz

STUDUJ NA fakultě sportovních studií


