
Placená trenérská specializace pro studenty FSpS 

(nabídka a podmínky pouze pro studenty 1. ročníků akademického roku 2020/2021) 
 

1. studenti programu Tělesná výchova a sport - specializace Trenérství  

                                                   

  Mohou absolvovat přes CŽV 2. trenérskou specializaci dle následujícího postupu: 
 

(1) registrace předmětu v registračním období dle harmonogramu fakulty 

(nabídka specializací dle aktuálního katalogu předmětů pro akademické období) 

(2) informace na oddělení CŽV o projeveném zájmu (osobně, telefonicky, mailem na adrese    

 czv@fsps.muni.cz ) – předmět zapisuje oddělení CŽV 

(3) úhrada částky dle stanoveného termínu oddělením CŽV(1 kredit = 500,- Kč, částka může být 

upravena dle aktuální nabídky oddělení CŽV; splněné kredity budou do řádného aktivního studia 

uznány)                           

(4) absolvovat postupně specializaci I, II, III a Trenérsko-metodické praxe I a II vždy v semestrech, 

kdy je předmět vypsán 

(5) předložit závěrečnou práci na téma 2. specializace v rozsahu, který určí garant specializace  

(6) splnění podmínek (případně dalších požadavků stanovených garantem specializace) pro vydání 

Osvědčení o absolvování trenérského školení ověří a následně vydá oddělení CŽV 

      

 

2. studenti bakalářských programů  - ostatní programy včetně účastníků CŽV 

 

 Mohou absolvovat přes CŽV 1 trenérskou specializaci dle následujícího postupu: 

 

(1) registrace předmětu v registračním období dle harmonogramu fakulty 

           (nabídka specializací dle aktuálního katalogu předmětů pro akademické období) 

(2) informace na oddělení CŽV o projeveném zájmu (osobně, telefonicky, mailem na adrese  

czv@fsps.muni.cz ) 

(3) úhrada částky dle stanoveného termínu oddělením CŽV(1 kredit = 500,- Kč, částka může být 

upravena dle aktuální nabídky oddělení CŽV; splněné kredity budou do řádného aktivního studia 

uznány)                           

(4) absolvovat postupně specializaci I, II, III a Trenérsko-metodické praxe I a II vždy v semestrech, 

kdy je předmět vypsán 

(5) předložit závěrečnou práci na téma specializace v rozsahu, který určí garant specializace  

(6) absolvovat školení Vědecký základ sportovního tréninku dle aktuální nabídky oddělení CŽV pro 

veřejnost 

 

  Jeho obsahem jsou tyto předměty: 

1. Anatomie (10) 

2. Fyziologie (10) 

3. Pedagogika (4) 

4. Sportovní trénink (6) 

5. Psychologie (4) 

6. První pomoc (2+2) 

7. Dopingová problematika (2) 

8. Hygiena sportu a výživa (8) 

9. Právo a sport (2) 

(je možné uznání předmětů, které student absolvuje v průběhu svého studia na FSpS) 

 

(7) splnění podmínek (případně dalších požadavků stanovených garantem specializace) pro vydání 

Osvědčení o absolvování trenérského školení ověří a následně vydá oddělení CŽV 
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Nabídka specializací dle aktuálního katalogu předmětů pro akademické období 2020 -2021 

Při nedostatečném zájmu o danou Specializaci, nemusí být tato realizována 

 

předměty pod kódem c46--  období Podzim 2020 

 

c4611a Specializace trenérství 1 - Aikidó 3 kr. z  75 hod Reguli, Z.  

c4612a Specializace trenérství 1 - Alpské lyžování 3 kr. z 75 hod Ondráček, J.  

c4613a Specializace trenérství 1 - Atletika 3 kr. z 75 hod Cacek, J.  

c4614a Specializace trenérství 1 - Badminton 3 kr. z 75 hod Bernaciková, M.  

c4615a Specializace trenérství 1 - Basketbal 3 kr. z 75 hod Vencúrik, T.  

c4616a Specializace trenérství 1 - Běžecké lyžování 3 kr. z 75 hod Ondráček, J.  

c4617a Specializace trenérství 1 - Biatlon 3 kr. z 75 hod Ondráček, J.  

c4618a Specializace trenérství 1 - Box 3 kr. z 75 hod Reguli, Z.  

c4619a Specializace trenérství 1 - Cyklistika 3 kr. z 75 hod Hřebíčková, S.  

c4620a Specializace trenérství 1 - Džúdó 3 kr. z 75 hod Reguli, Z.  

c4621a Specializace trenérství 1 - Fotbal 3 kr. z 75 hod Vacenovský, P.  

c4622a Specializace trenérství 1 - Krasobruslení 3 kr. z 75 hod Starec, P.  

c4623a Specializace trenérství 1 - Moderní gymnastika 3 kr. z 75 hod Kapounková, K.  

c4624a Specializace trenérství 1 - Plavání 3 kr. z 75 hod Hlavoňová, D.  

c4625a Specializace trenérství 1 - Sportovní gymnastika 3 kr. z 75 hod Hedbávný, P.  

c4626a Specializace trenérství 1 - Volejbal 3 kr. z 75 hod Vencúrik, T.  

c4627a Specializace trenérství 1 - Zápas 3 kr. z 75 hod Reguli, Z.  

c4628a Specializace trenérství 1 - Lední hokej 3 kr. z 75 hod Nykodým, J. 

 

Postup pro absolvování jednotlivých předmětů pro získání licence 

 

1. semestr studia -  absolvování vybrané specializace I 

2. semestr studia -  absolvování vybrané specializace II 

3. semestr studia -  absolvování Trenérsko-metodické praxe I 

4. semestr studia -  absolvování Trenérsko-metodické praxe II 

5. semestr studia -  absolvování vybrané specializace III 


