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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 MUNI

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 



5www.fsps.muni.cz

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 navazujících studijních programů najdou uplatnění ve státní i soukromé sféře, kde 
budou žádanými odborníky ve vystudované oblasti. Po ukončení navazujícího magisterského 
studia mohou na fakultě pokračovat v doktorském studiu ve studijním oboru Kinantropologie. 
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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 Slovenska) dokládají uznání zahraničního Bc. vzdělání v ČR. 
Uznávání je charakterizováno detailním porovnáváním studijních plánů, jehož výsledkem je 
rozhodnutí o tom, zda vzdělání získané v zahraničí je rovnocenné vzdělání poskytovanému 
v České republice. Rozhodnutí vydává veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově 
obdobný akreditovaný studijní program. 

DOKLAD O ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA

Uchazeči ze zahraničí hlásící se ke studiu v českých studijních programech na Fakultu spor-
tovních studií jsou povinni doložit znalost českého jazyka jedním z následujících dokladů:

—  certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 dle ALTE (připravit na zkoušku se ucha-
zeči mohou např. v kurzech Kabinetu češtiny pro cizince na Filozofické fakultě MU);

— 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.

Doklad o znalosti českého jazyka vkládají uchazeči ze zahraničí do 31. 5. 2022 do e-přihlášky.

Poznámka: uchazeči ze Slovenska mají výjimku a zkoušku z českého jazyka nedokládají.

Zahraniční uchazeči, kteří doklad nedoloží nebudou přijati ke studiu pro nesplnění kritérií 
přijímacího řízení.

 
UPOZORNĚNÍ 

FINANČNÍ NÁROČNOST STUDIA

Studenti absolvují povinné kurzy, proto musí mít adekvátní sportovní vybavení a je nutno 
počítat s úhradou nákladů na ubytování, stravu, dopravu, v případě lyžařských kurzů skipas.

JAZYKOVÉ KOMPETENCE

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

Den otevřených dveří     20. 1. 2022, více informací na webu  
  fsps.muni.cz/uchazeci

Podávání přihlášek    1. 1. 2022–30. 4. 2022
Lékařský posudek   do 31. 5. 2022
VŠ diplom    u zápisu do studia

Přijímací zkouška
Písemné testy FSPS                                   11. 6. 2022
Sdružené studium s PdF    oborové testy dle harmonogramu PdF

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 https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/
navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni

Doklady vyžadované od přijatých uchazečů 
nejpozději v den zápisu do studia

 ― Úředně ověřená kopie VŠ diplomu (v počtu studií, na která se student zapisuje), 
včetně úředně ověřeného Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, je-li diplom 
vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak. 

 ― Absolventi MU dokládají prostou kopii diplomu bez ověření.
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MAGISTERSKÉ studijní programy

sdružené studium

program Učitelství tělesné výchovy pro 
základní a střední školy 
sdružený S PROGRAMEM PEDAGOGICKÉ FAKULTY 

P

Učitelství anglického jazyka pro základní školy ano

Učitelství českého jazyka pro základní školy ano

Učitelství matematiky pro základní školy ano

Učiteltsví občanské výchovy pro základní školy ano

Učitelství přírodopisu pro základní školy ano

Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy ano

Učitelství zeměpisu pro základní školy ano

jednooborové studium

název programu P K

Aplikovaná sportovní edukace 
bezpečnostních složek

ne ano

Kondiční trénink  
a aplikovaná kineziologie

 specializace Aplikovaná kineziologie ano ne

 specializace Kondiční trénink ano ano

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

ano ano

Učitelství tělesné výchovy  
pro základní a střední školy

ano ano

P = prezenční forma, K = kombinovaná forma
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Představení studijních PROGRAMŮ

aplikovaná sportovní edukace  
bezpečnostních složek

Není jiné místo, kde by bylo možné studovat program s obdobným zaměřením. Apliko-
vaná sportovní edukace bezpečnostních složek je navazující magisterské studium, jehož 
posláním je připravit vysoce kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti 
osobní bezpečnosti a speciální tělesné přípravy a aplikované sportovní edukace u bezpeč-
nostních složek. Studium je orientováno převážně na problematiku profesní sebeobrany.

Studium je teoreticko-praktické. Vychází z vědného oboru kinantropologie, tedy vědě 
o lidském pohybu. 
Výuka je postavena na třech pilířích: znalosti, dovednosti a postoje. Naši absolventi získají 
poznatky z teorie sportu, sebeobrany, didaktiky a bezpečnosti. Jsou prakticky připraveni v tech-
nikách osobní a profesní sebeobrany, a splňují vysoké nároky na fyzickou připravenost pro 
práci v bezpečnostních složkách. Zastávají prosociální postoje, chrání právo a spravedlnost.

Studijní program staví na dobrém technicko-materiálním zázemí a učitelích. Fakulta spor-
tovních studií, kromě jiných prostor pro výuku, disponuje specializovanou tělocvičnou pro 
výcvik úpolových sportů, bojových umění a sebeobrany. Výuka zahrnuje využití technolo-
gií, jako jsou elektrické cvičné nože Shocknife, nebo protiúderové obleky High Gear. Kromě 
interních zaměstnanců, kteří jsou významnými akademiky a praktiky v oblasti úpolových 
sportů a sebeobrany v programu vyučují externí odborníci z různých bezpečnostních služeb. 
Studenti se seznámí s teorií a didaktikou úpolových sportů a sebeobrany. 

Rozvrh kombinovaného studia je pevný, v pátky v průběhu každého semestru. Výuka je 
kombinací teoretických přednášek, praktických cvičení a studia elektronických studijních 
materiálů. Studium klade nároky na fyzickou připravenost, protože její součástí je také nácvik 
speciálních sebeobranných dovedností, řešení modelových situací a podobně.
Staňte se součástí týmu, zařaďte se mezi profesionály bezpečnostních složek.

JE STUDIUM PROGRAMU PRO VÁS?

Odpovězte si na tyto otázky:
 ― Jste racionální a chápete, že bezpečnost je odpovědností nás všech?
 ― Aktivně cvičíte a zajímá vás, jak zlepšit výkonnost?
 ― Pracujete, nebo uvažujete o práci u policie, armády, nebo v soukromém bezpečnostním 

sektoru?
Souhlasně přikyvujete? Podejte si přihlášku!
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PRAXE

Praxe je důležitou součástí vzdělávání v oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnost-
ních složek. Jednotlivé praktické předměty provedou studenty problematikou osobní a pro-
fesní sebeobrany, použití různých technických a didaktických prostředků. Studenti si zkusí 
testování s využitím moderních technologií. Řízené praxe v kurzech sebeobrany a ve vzdělá-
vání bezpečnostních složek studentům přinesou pracovní zkušenosti a rozšíření oborových 
znalostí a dovedností.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Studium rozvíjí předpoklady pro práci u Policie České republiky, obecných policií, Armády 
České republiky a podobně. Absolventi ASEBS jsou žádanými uchazeči u různých bezpeč-
nostních služeb státu, ale i v soukromém bezpečnostním sektoru.
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kondiční trénink a aplikovaná kineziologie

Kondiční trénink je věda! Chcete dát kondičnímu tréninku smysl? Zajímají vás východiska 
plánování, periodizace a řízení tréninku u vrcholových a výkonnostních sportovců? Zajímá 
vás zdravý životní styl? Chcete umět vytvořit pohybový a výživový program ušitý na míru 
nejen zdravým, ale i oslabeným lidem s různým typem onemocnění? Přemýšlíte, jak naplá-
novat trénink bezpečnostním složkám? Potom neváhejte a přihlaste se.
Na výběr máte 2 specializace Kondiční trénink (KT) nebo Aplikovaná kineziologie (AK).
Vše co potřebujete, vás naučíme!

Tým špičkových pedagogů, zkušených trenérů praktiků i teoretiků sportovní přípravy pro 
vás připravil magisterský studijní program postavený na studiu rozličných forem biologic-
kého působení kondičního tréninku, pohybových aktivit a vybraných forem regenerace na 
lidský organismus. Studium vede k pochopení fyziologických, anatomických a biomecha-
nických jevů v souvislosti s fyzickou zátěží.

Absolvent specializace „KT“ umí 
 ― plánovat, řídit a periodizovat sportovní trénink vrcholových a výkonnostních sportovců

 – u individuálních sportů; 
 – ve sportovních hrách; 
 – u dětí a mládeže;
 – bezpečnostních složek; 

 ― vytvářet a realizovat účinné intervenční pohybové, stravovací a rekondiční programy 
pro sportovce i běžnou populaci;

 ― uplatňovat získané odborné znalosti a dovednosti ve vědě a výzkumu v oblasti sportov-
ního tréninku;

 ― diagnostikovat a analyzovat úroveň zdatnosti a kvalitu pohybových dovedností;
 ― identifikovat sportovní potenciál.

Absolvent specializace „AK“ umí 
 ― diagnostikovat, analyzovat a rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti a pozitivně 

působit na fyziologické a patofyziologické faktory ovlivňující
 – u nesportující populace tělesnou zdatnost a zdravotní stav; 
 – u sportující populace zdravotní stav, tělesnou kondici a sportovní výkonnost; 
 – u jedinců a skupin obyvatelstva se speciálními potřebami tělesnou zdatnost, 

zdravotní stav nebo i sportovní výkonnost; 
 ― vytvářet, řídit a realizovat v rámci primární i sekundární prevence účinné intervenční 

pohybové, stravovací a sociální programy pro celou šíři indikované populace s přihléd-
nutím k věkovým zvláštnostem a zdravotním omezením;
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 ― uplatňovat získané odborné znalosti a dovednosti ve vědě a výzkumu v oblasti pre-
vence a terapie chronických neinfekčních onemocnění, ve sportu a rekreačních pohy-
bových aktivitách a v pracovní terapii.

JAK BUDE STUDIUM PROBÍHAT?

Studium probíhá nejen výukou v teoretických předmětech, ale důraz je kladen i na získá-
vání zkušeností v praktické výuce. Nedílnou součástí studia jsou 2 odborné praxe. Pokud 
jste dostatečně samostatní, nabízíme vám možnost semestrálního studia na některé ze 
zahraničních sportovních univerzit.

JE STUDIUM PROGRAMU PRO VÁS?

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

 ― Zajímáte se o kondiční/sportovní trénink a zdravou výživu?
 ― Láká vás připravovat, analyzovat a evidovat tréninkové programy pro výkonnostní a 

vrcholové sportovce nebo seniory a osoby se zdravotním omezením?
 ― Zajímají vás fyziologické a patologické děje v organismu, které jsou podkladem pro 

správné nastavení výživových a pohybových doporučení?
 ― Chcete vědět, jakými biomechanickými principy se kondiční trénink řídí?

PRAXE

Dvě odborné praxe v celkovém rozsahu 52 + 52 hodin jsou nedílnou součástí studijního 
programu. Praxe jsou provázené supervizí zkušených pedagogů nebo trenérů. Praxe pro-
bíhá ve sportovních klubech a zařízeních. Katedra studentům zajišťuje pracoviště, se kte-
rými dlouhodobě spolupracuje a na nichž je možné praxi vykonat. Praxe je orientována na 
trénink individuálních i kolektivních sportovců, práci s klientem i na skupinové intervenční 
programy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Jako absolventi specializace KT se uplatníte ve sféře plánování, řízení a aplikaci tréninko-
vých programů u sportovců. Vaši potenciální zaměstnavatelé pocházejí z privátního i veřej-
ného sektoru. Mezi ty nejfrekventovanější budou patřit sportovní kluby, sportovní centra, 
sportovní centra talentované mládeže, sportovní gymnázia, fitness, wellness centra, stře-
diska volného času, vzdělávací a rozvojová centra, aj.
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Jako absolventi specializace AK se uplatníte na pracovištích s koncepcí podpory zdraví, 
zdravotně orientovaných fitness, wellness centrech, střediscích volného času, střediscích 
školních a mimoškolních aktivit, programových, vzdělávacích a rozvojových centrech, zaří-
zeních cestovního ruchu, lázeňství, apod. Někteří z vás se uplatní ve sportovních klubech 
a svazech a v reprezentačních celcích jako poradci pro výživu a regeneraci. A další z vás se 
mohou realizovat v organizacích veřejného zdravotnictví, které se podílejí na intervenčních 
a epidemiologických studiích sledujících pohybový, zdravotní a výživový stav obyvatelstva.
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management sportu

Byli jste nebo stále jste aktivní v některém sportovním odvětví? Věříte si, že byste dokázali 
spravovat svěřené sportovní zařízení, které znáte a v němž se pohybujete, lépe než stáva-
jící vedení? Ve studijním programu Management sportu, se v těchto činnostech ještě více 
zdokonalíte.

Studijní program management sportu je mezifakultní studijní program, na kterém partici-
pují odborníci vyučující na fakultě sportovních studií a ekonomicko-správní fakultě Masary-
kovy university. Fakulta sportovních studií vám poskytne nejnovější poznatky a vědomosti 
z oblasti managementu, marketingu, ekonomiky, sociologie, psychologie sportu aj. Ekono-
micko-správní fakulta z oblasti teorie ekonomie, veřejné správy a jejího financování, účet-
nictví a daní a obecného managementu, které využijete v praxi ve sportovních organizacích, 
včetně organizací veřejné správy vytvářející podmínky pro provozování sportu. 

Cílem navazujícího magisterského studijního oboru Management sportu je prohloubení 
vašich všeobecných, odborných a teoretických znalostí z předchozího bakalářského studia.  
Po absolvování můžete nalézt uplatnění na manažerských pozicích ve sportovních organi-
zacích ziskově i neziskově orientovaných a máte možnost uplatnit se v oblasti všech stupňů 
veřejné správy, komunální rekreace, v soukromých a volnočasových sportovních zařízeních, 
v agenturách cestovního ruchu, také jako projektový manažer, personalista, ekonom apod.

JE STUDIUM PRO VÁS?

Odpovězte si na tyto otázky:
 ― Byli jste nebo stále jste aktivní v některém sportovním odvětví?
 ― Znáte dobře sportovní prostředí, ve kterém se pohybujete i po stránce organizační?
 ― Cítíte v sobě touhu organizovat a vést ostatní sportující přátele ve sportovních aktivi-

tách nebo připravit a uspořádat pro ostatní sportovní akci?

PRAXE

V rámci studia absolvujete dvě oborové povinné praxe ve sportovní organizaci, klubu, spolku 
organizacích veřejné správy vytvářející podmínky pro provozování sportu apod. Zde dosta-
nete mj. možnost připravovat, organizovat a realizovat sportovní akci. Pokud vám je vlastní 
osobní iniciativa, pak forma magisterského studia, v předmětech management sportovní 
akce a projektový management ve sportu, vám umožňuje organizovat sportovní akce ve vámi 
preferovaných sportovních odvětvích v rámci fakultní i mezifakultní úrovně.
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UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi nacházejí uplatnění na manažerských pozicích (top management) ve sportovních 
klubech typu zapsaného spolku, profesionálního sportovního klubu. Dále jsou připraveni 
k manažerským a ekonomickým činnostem ve sportovních uniích, svazech nebo asociacích. 
Najdou uplatnění jako manažeři v rekreačních a v regionálních volnočasových zařízeních, 
v  institucích všech stupňů veřejné správy i v komunální rekreaci, ve fit-centrech apod. 
Uplatnění mohou nalézt i v administrativě EU a mezinárodních sportovních organizacích. 
Mohou si založit vlastní sportovní agentury a firmy zaměřené na sportovní aktivity nebo 
výrobu sportovního nářadí a náčiní. 
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učitelství tělesné výchovy pro zš a sš

Jste absolventem bakalářského programu Tělesná výchova a sport? Cítíte se dobře mezi dětmi 
a mládeží? Rádi sportujete a chcete tuto radost sdílet i s ostatními? Pak pro vás bude velmi 
zajímavé navazující magisterské studium učitelství tělesné výchovy. Připraví vás nejenom jako 
kvalifikované učitele tělesné výchovy pro základní i střední školy, ale široké teoretické vědo-
mosti a zejména praktické sportovní dovednosti vám umožní chystat, zajímavě a odborně 
správně realizovat i efektivně hodnotit pohybové a sportovní programy nejen pro mládež, ale 
i pro další věkové skupiny.

K hlavním výhodám studia učitelství tělesné výchovy patří, že pomůže nejenom vaším 
budoucím žákům, sportovcům či dalším klientům, ale i vám samotným zlepšit kvalitu 
života. V ní totiž právě správně provozované pohybové a sportovní aktivity sehrávají klíčovou 
roli. V rámci tohoto studia získáte potřebné teoretické poznatky o sportu a lidském pohybu 
a především si pak osvojíte prakticky využitelné poznatky a dovednosti v oblasti pedagogicko-
-psychologických, lékařsko-biologických a kinantropologických disciplín.

JAK BUDE STUDIUM PROBÍHAT?

Studium probíhá nejen formou přednášek a navazujících seminářů, které vytvářejí nezbytný 
teoretický a odborný základ studia. K jeho zvládnutí přispívá také vaše samostatná, ale samo-
zřejmě odborně vedená tvůrčí práce (od seminárních prací po práci magisterskou). Speci-
fičnost studia učitelství tělesné výchovy však samozřejmě souvisí s rozsáhlým zastoupením 
prakticky orientované výuky. V rámci ní se nejenom sami zdokonalíte v celé řadě pohybo-
vých a sportovních dovedností, ale současně se naučíte a především si i sami vyzkoušíte, jak 
správně, přiměřeně a efektivně učit druhé. Ve studiu samozřejmě nemohou chybět ani spor-
tovní kurzy a další bloková výuka. Během ní si nejen upevníte učitelské, trenérské i obecnější 
(soft skills) kompetence, ale určitě prožijete mnoho příjemných chvil a získáte přátele možná 
na celý život.

JE STUDIUM PROGRAMU PRO VÁS?

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

 ― Baví vás sportovní a pohybové aktivity?
 ― Chcete tyto aktivity sdílet s dalšími lidmi?
 ― Chcete zlepšovat aktivní životní styl současné populace?
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PRAXE

Typickou a významnou součást studia učitelství tvoří praxe studentů na školách. V jejich rámci 
si vyzkoušíte aplikovat získané teoretické poznatky ve vlastní učitelské praxi. Nemusíte se však 
bát, že zůstanete bez odborné pomoci. U všech praxí, které proběhnou na základních a střed-
ních školách, Vám odborně i lidsky poradí a pomohou zkušení cviční učitelé a oboroví didaktici.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Jak se můžete uplatnit? Pravidelně opakované výzkumy ukazují, že se obdobně jako naši absol-
venti můžete uplatnit jako úspěšní učitelé tělesné výchovy na základních nebo středních ško-
lách, kteří zde pak mnohdy zastávají řídící funkce. Absolvované studium vám umožní působit 
i v mimoškolním prostředí sportovních a pohybových aktivit.

Jako absolventi studia učitelství tělesné výchovy se budete dobře orientovat v aktuálních tren-
dech zdravého životního stylu, budete vybaveni odpovídajícími teoretickými znalostmi a pře-
devším praktickými dovednostmi. Budou z vás nejenom erudovaní odborníci zaměření na 
rozvoj pohybových a sportovních aktivit, ale současně budete vybaveni odpovídajícími kompe-
tencemi pro učitelskou profesní dráhu i pro práci s dalšími populačními skupinami.
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INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Počet přijímaných pro ak. rok 2022/2023

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

 ― studijní program Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek:  30
 ― studijní program Kondiční trenink a aplikovaná kineziologie:  90
 ― studijní program Management sportu:  60 
 ― studijní program Učitelství TV pro ZŠ a SŠ:  60 

Kritéria přijímacího řízení

KRITÉRIUM PRO ÚSPĚCH (MUSÍ BÝT SPLNĚNY VŠECHNY UVEDENÉ BODY):

 ― Uchazeč vloží do e-přihlášky posudek/potvrzení tělovýchovného lékaře do 31. 5. 2022 
(v opačném případě mu nebude umožněno konání písemné přijímací zkoušky bez náhrady).

 ― Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení. 
 ― V přijímacím řízení uchazeč uspěje, získá-li z písemného testu nejméně 25 % bodů 

z  maximálního dosažitelného počtu.
 ― Uchazeč ze zahraničí (mimo Slovenska) doloží certifikát o zkoušce z českého jazyka na 

úrovni B2 do 31. 5. 2022.
 ― Uchazeč v den zápisu předloží úředně ověřenou kopii VŠ diplomu (absolventi MU pro-

stou kopii).
 ― Reprezentantům ČR (a účastníkům celoživotního vzdělávání FSpS) může být přijímací 

zkouška za splnění stanovených podmínek prominuta.

KRITÉRIUM PRO PŘIJETÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU UČITELSTVÍ TV  
PRO ZŠ A SŠ:

Přihláška ke sdruženému studiu bude akceptována u absolventů bakalářského studia 
přímo navazujících na stejné kombinace programů. Absolventům jednooborového studia 
nemůže být přihláška do sdruženého studia potvrzena.
Přihláška k jednooborovému studiu bude akceptována 

 ― u absolventů bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport na Fakultě 
sportovních studií MU,

 ― u absolventů bakalářského studijního programu Matematika nebo Fyzika Přírodově-
decké fakulty MU v kombinaci s oborem na Fakultě sportovních studií,
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 ― u absolventů jiných VŠ studijních programů Specializace v pedagogice nebo Tělesná 
výchova a sport oborů Tělesná výchova a sport nebo Tělesná výchova se zaměřením 
na vzdělávání.

Uchazeči jiných studijních programů a oborů před podáním přihlášky předloží k posou-
zení podobnosti povinné studijní plány potvrzené studijním oddělením VŠ, absolventi před-
loží ověřenou kopii Diploma supplementu. Fakulta uchazeči pošle vyjádření o shodnosti 
a možnosti podání přihlášky. Fakulta je oprávněna uchazeči z jiné VŠ v případě přijetí pře-
depsat absolvování dalších předmětů nad rámec studijního plánu, kterým budou naplněny 
rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifi-
kace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků.
Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších. 

PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 

a) Fakulta může upustit od konání přijímací zkoušky u uchazeče, který v celoživotním 
vzdělávání FSpS MU získal celkem nejméně 50 kreditů, a to za absolvované studijní 
předměty FSpS odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož 
podal přihlášku k přijímacímu řízení na Fakultě sportovních studií MU.    
Účastník CŽV o prominutí přijímacích zkoušek musí požádat do 30. 4. 2022 přes  
oddělení CŽV na FSpS.                                                                        

b) Děkan fakulty může v odůvodněných případech prominout konání přijímací zkoušky 
FSpS uchazečům, kteří jsou aktivními sportovci a reprezentovali ČR v olympijských 
sportech na ME, EH, MS nebo OH v období 1. 1. 2020–31. 5. 2022.  
Podmínky podání žádosti:

 – Žádost musí být podána elektronicky v e-přihlášce nejpozději do 31. 5. 2021, 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 MU.
 – Nelze vyhovět u sdruženého studia.
 – Nelze vyhovět u reprezentantů, kterým byla pro navazující magisterské studium 

přijímací zkouška na FSpS v minulosti již prominuta.
 – Uchazeč je povinen doložit do 31. 5. 2022 posudek tělovýchovného lékaře  

(viz str. 21).
 – 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 do 31. 5. 2022. 
Potvrzení musí být vydáno lékařem v rozmezí červen 2021 – květen 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 https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/navazujici-magisterske-
-studium/prijimaci-rizeni 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 objednat, nejlépe 
ihned s podáním přihlášky, v březnu již bývají termíny prohlídek obsazeny až do konce dubna!

2. DOKLAD O ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA 

Uchazeči ze zahraničí hlásící se ke studiu v českých studijních programech na Fakultu sportov-
ních studií jsou povinni doložit znalost českého jazyka jedním z následujících dokladů:
—  certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 dle ALTE (připravit na zkoušku se  

uchazeči mohou např. v kurzech Kabinetu češtiny pro cizince na Filozofické fakultě MU);
—  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.

Doklad o znalosti českého jazyka vkládají uchazeči ze zahraničí do 31. 5. 2022 do e-při-
hlášky. 
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Skladba přijímacích zkoušek

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ studium

PROGRAM APLIKOVANÁ SPORTOVNÍ EDUKACE BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

výpočet bodů

100 % Test ASEBS počet získaných bodů

PROGRAM KONDIČNÍ TRÉNINK A APLIKOVANÁ KINEZIOLOGIE 
(OBĚ SPECIALIZACE)

výpočet bodů

100 % Test KTAK počet získaných bodů

PROGRAM MANAGEMENT SPORTU

výpočet bodů

100 % Test MAN počet získaných bodů

PROGRAM UČITELSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY PRO ZŠ A SŠ

výpočet bodů

100 % Test UTV počet získaných bodů

Sdružené studium
Uchazeči v kombinaci se studiem AJ na PdF vykonají navíc oborový test PdF z AJ. Jiný 
oborový test uchazeči nekonají. Musí být splněna hranice bodů pro přijetí na PdF a dále 
rozhoduje počet bodů přijímací zkoušky na FSpS (test UTV).
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0blasti oborových písemných testů 

test ASEBS: 

 ― Základy práva a bezpečnosti 
 ― Teorie úpolů a sebeobrany 
 ― Základy společenských věd 
 ― Teorie tělesné výchovy a sportu 
 ― Lékařsko-biologické vědy 

test KTAK: 

 ― Sportovní trénink
 ― Anatomie, fyziologie
 ― Biomechanika
 ― Pedagogika a psychologie
 ― Regenerace a výživa

test MAN: 

 ― Marketing a management se zaměřením na sport
 ― Ekonomika organizací, finanční řízení podniku a veřejná ekonomie
 ― Základy společenských věd 
 ― Teorie tělesné výchovy a sportu 
 ― Lékařsko-biologické vědy 

test UTV: 

 ― Základy společenských věd 
 ― Teorie tělesné výchovy a sportu 
 ― Lékařsko-biologické vědy

Oborový test PdF viz oficiální stránky PdF https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/
navazujici-magisterske-studium
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Výsledky NMGR. přijímacích 

zkoušek 2021/2022

Program, studijní plán, forma Přihlášek Dostavilo se Přijato Zapsáno

FSpS N-ASEBS JEDNOOB kombin. 53 45 27 24

FSpS N-KTAK AK 154 137 38 26

FSpS N-KTAK KT 124 112 38 29

FSpS N-KTAK KT kombin. 147 120 39 26

FSpS N-MS MS 68 55 37 28

FSpS N-MS MS kombin. 70 57 37 28

FSpS N-UTV NUTVh,PdF:NAJ2vp 11 11 10 04

FSpS N-UTV NUTVh,PdF:NHV2Svp 1 1 1 1

FSpS N-UTV NUTVh,PdF:NMA2vp 7 7 6 4

FSpS N-UTV HLAVNI,PdF:NPR2vp 4 4 3 3

FSpS N-UTV NUTVh,PdF:NPR2vp 6 6 4 4

FSpS N-UTV NUTVh,PdF:NTE2vp 1 0 0 0

FSpS N-UTV NUTVh,PdF:NZE2vp 8 7 6 5

sdružené studium UTV celkem 38 36 30 21

FSpS N-UTV JEDNOOB 81 74 43 26

FSpS N-UTV JEDNOOB kombin. 100 85 34 28

CELKEM přihlášek do programů 555 469 323 236
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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 https://is.muni.cz/discussion/prijimacky/
 ― FSPS na Facebooku http://www.facebook.com/MU.FSPS
 ― Informace o dění na Masarykově univerzitě www.online.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, z CŽV nelze udělit akademický titul.

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

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 děkanovi 
ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení (zasílá se na studijní oddělení). Děkan může ve výjí-
mečných případech sám odvolání vyhovět a rozhodnutí změnit, v opačném případě ho předá 
k rozhodnutí rektorovi.

Rektor má ze zákona o vysokých školách pravomoc změnit pouze takové rozhodnutí o nepři-
jetí ke studiu, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy, 
nebo její součástí, anebo podmínkami přijetí ke studiu v příslušném studijním programu. 
Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

Podané odvolání musí být řádně vyplněné, a to včetně jasně specifikovaných důvodů v odů-
vodnění, a vlastnoručně podepsané. Odvolání nelze proto zaslat e-mailem. Odvolání bez 
vyplněného odůvodnění nebo pouze s větou „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí.“ 
není dostatečné.

V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, které nepoukazují na vydání rozhodnutí v roz-
poru s výše uvedenými předpisy anebo podmínkami přijetí ke studiu, byť by šlo o důvody 
upřímně míněné a pravdivé.

Důvodem pro změnu rozhodnutí o nepřijetí proto zejména není:
— 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,
— momentalní zdravotní indispozice.

V odvolacím řízení rektor nemůže vyhovět žádostem o přijetí (převod) na jiné studijní pro-
gramy, ani žádostem o přeřazení do jiné formy studia, do které již byli přijati uchazeči s lep-
ším pořadím.

Uvolněná místa po uchazečích, kteří se nezapsali ke studiu, mohou být obsazována dalšími 
uchazeči dle lepšího pořadí dosaženého u přijímací zkoušky bez ohledu na to, zda uchazeč 
podal odvolání proti rozhodnutí děkana nebo nikoli.
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Informace o odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu lze také nalézt na webo-
vých stránkách Masarykovy univerzity.

Adresa pro zaslání odvolání:
Fakulta sportovních studií MU, Studijní oddělení, Kamenice 753/5, 625 00 Brno.

Formulář pro odvolání je přístupný zde:
https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni
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CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (CŽV)

Pro neúspěšné uchazeče o studium na FSpS nabízíme možnost placeného studia v akredi-
tovaných 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 strán-
kách 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 termínu určeném pro doručení posudku na studijní oddělení FSpS MU. Potvr-
zení 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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