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Podmínky přijímacího řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy 
na FTK UP v Olomouci pro akademický rok 2021/2022 

Termíny a poplatky 

Termín podání přihlášek:  

● do 15. března 2021 (bakalářské a magisterské studijní programy)  
● do 31. května 2021 (doktorský studijní program)  

Termín přijímacích zkoušek: 

Bakalářský studijní program v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport, kinantropologie 

● Talentová zkouška 
26. – 30. duben 2021  

● Ústní pohovor 
26. – 30. duben 2021 

● Písemná zkouška 
do 30. dubna 2021 (studenti si vybírají termíny u agentury SCIO) 
 

Navazující magisterský studijní programy v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport, 

kinantropologie 

● Talentová zkouška  
26. – 30. duben 2021 

● Ústní pohovor a písemná zkouška 
duben - červen 2021 

 
Bakalářský studijní program v oblasti vzdělávání Zdravotnické obory (Fyzioterapie) 
 

● Talentová, ústní zkouška a písemná zkouška 
květen, červen 2021 

 
Navazující magisterské studijní program v oblasti vzdělávání Zdravotnické obory (Fyzioterapie) 

 
● Ústní a písemná zkouška 

květen, červen 2021 
 
 
Doktorský studijní program Kinantropologie 

 
● Ústní a písemná zkouška 

červen a září 2021 
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Administrativní poplatek: 

Uchazeč uhradí nejpozději do 15. 3. 2021 ke správnému číslu účtu (19-109 633 0227/0100), správnému 
variabilnímu a specifickému symbolu (dle pokynů na zkrácené verzi e-přihlášky) administrativní poplatek ve 
výši 690,- Kč. 

Uchazeč, který do stanoveného termínu administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně 
zadá jeho platbu, nebude převeden do databáze přijímacího řízení. Při neúčasti uchazeče u přijímací 
zkoušky se poplatek nevrací. 

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc Účet: 19-109 633 0227/0100  

Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky, automaticky vygenerované počítačem při jejím vyplnění. 

Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 

Adresa pro zasílání přihlášek: Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Třída Míru 117, 771 
11 Olomouc 

 

Přihlášky ke studiu 

Přijímací řízení na Fakultě tělesné kultury UP začíná dnem 1. listopadu 2020.  

Přihláška ke studiu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci se podává elektronickou 
formou pomocí tzv. e-přihlášky (www.prihlaska.upol.cz). Po kompletním vyplnění přihlášky vytiskněte 
zkrácenou verzi přihlášky, potvrďte ji svým podpisem a spolu s ostatními požadovanými dokumenty zašlete 
na děkanát Fakulty tělesné kultury.  

Pro bakalářské a navazující magisterské programy jsou předkládány tyto materiály: 

● doklad o zaplacení administrativního poplatku  
● strukturovaný životopis  
● lékařský posudek: 

o v souladu s § 49 odst. (1) Zákona č. 111/1998 Sb. musí uchazeči o studium v programech v 
oblasti vzdělání Tělesná výchova a sport, kinantropologie doložit lékařský posudek, který 
vydává poskytovatel v oboru tělovýchovného lékařství. Na základě celkového vyšetření pak 
poskytovatel vydá potvrzení tělovýchovného lékaře o zdravotní způsobilosti k absolvování 
přijímací zkoušky a praktické sportovní výuky na FTK UP, 

o uchazeči o studium oboru v programu Specializace ve zdravotnictví přiloží potvrzení od 
praktického lékaře ke studiu na vysoké škole se sportovním zaměřením, 

● prostá kopie pololetního vysvědčení maturitního ročníku resp. prostá kopie bakalářského 
diplomu (pokud již uchazeč absolvoval státní zkoušku v Bc. oboru) 

● potvrzení zastřešujícího sportovního svazu o aktuálním zařazení do státní reprezentace 
(předkládají pouze státní reprezentanti) 

 
Strukturovaný životopis (doporučená struktura)  

 

- vzdělání studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, certifikáty, kurzy, 
neformální vzdělávání, úspěchy, ocenění, apod.  

- systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k oboru  

- doložená sportovní historie  

- celkové zpracování, formální stránka, preciznost, gramatická správnost a celková úprava  

 

  

http://www.prihlaska.upol.cz/


 

3 

 

Pro doktorský studijní program jsou předkládány tyto materiály: 

● doklad o zaplacení administrativního poplatku 
● strukturovaný životopis 
● notářsky ověřený doklad o řádném ukončení magisterského studia 
● odborné reference dvou osob, které mohou posoudit uchazečovu předchozí vědeckou a odbornou 

aktivitu 
● projekt disertační práce (max. 6 stran) 
● doklad o vykonání mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka (pokud uchazeč tento doklad 

má) v případě žádosti o prominutí přijímací zkoušky (min. úroveň C1) 
● písemný seznam odborných přednášek a publikovaných vědeckých prací, případně i posudky těchto 

prací (pokud tyto aktivity byly realizovány) 
 

Obsah přijímacích zkoušek – obecné informace 

Bakalářské studijní programy: Přijímací zkoušky se konají ze stanovených předmětů v rozsahu učiva 
gymnázia. U přijímací zkoušky může být zjišťován zájem a motivace uchazeče o studium vybraného studijního 
programu, oboru. Tematické okruhy ani otázky nebudou uchazečům o studium zasílány.  

Navazující magisterské studijní programy: Přijímací zkoušky se konají ze stanovených oborů v rozsahu učiva 
příslušných bakalářských studijních programů (bakalářských zkoušek), a to většinou v červnu příslušného roku. 

Zákonnou podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo 
úplného středního odborného vzdělání. Podmínkou přijetí v navazujícím magisterském studijním programu je 
získání minimálně bakalářského vzdělání v požadované nebo blízké oblasti vzdělávání. Všichni uchazeči 
předloží u přijímací zkoušky kopii maturitního vysvědčení. K přihlášce do navazujícího magisterského studia 
je nutno přiložit kopii vysokoškolského diplomu. Uchazeči, kteří nemají dosud požadované doklady, se mohou 
přijímacího řízení účastnit. Tito uchazeči doloží příslušné kopie bezodkladně po jejich získání. Pro rozhodnutí 
o přijetí je nutné požadované doklady řádně doložit. 

Talentová zkouška ověřuje úroveň motorických předpokladů pro studium vybraných studijních programů. 
Dále viz obsah talentových zkoušek v jednotlivých studijních programech. 

Součástí přijímací zkoušky je ve vybraných studijních bakalářských programech test studijních předpokladů 
SCIO. Uchazeč v něm prokazuje své osobnostní předpoklady pro vysokoškolské studium v základní orientaci 
ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tématiky (předpokládají se poznatky na úrovni absolventa 
střední školy). Posledním termínem platným pro uchazeče na FTK UP je 17. 4. 2021. 

Pohovor s uchazečem je zaměřen na oblast komunikativních kompetencí (komunikace v českém jazyce) 
a motivace ke studiu vybraného studijního programu, oboru.  

U přijímací zkoušky je u prokazatelně aktivních sportovců přihlíženo k doloženým sportovním výsledkům 
a úspěchům na úrovni státní reprezentace potvrzeným příslušným sportovním svazem. 

Doktorský studijní program 

V rámci přijímacího pohovoru se hodnotí:  
  

● odborná způsobilost ve zvolené specializaci (schopnost syntetického pohledu a dobrá orientace 
v oblastech, které se zabývají biologickou, motorickou, fyzikální a pedagogicko-psychologickou 
problematikou pohybu) 

● téma dizertační práce a zpracování jejího projektu 
● motivace pro studium. 
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Další informace 

Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění přihlášky studijního programu, 
oboru. 

Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady; náhradní 
termín přijímacích zkoušek není vypsán.  

Pozvánky s podrobnými informacemi budou zasílány uchazečům na kontaktní adresu cca měsíc před jejím 
konáním.  

Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.  

Ubytování v době konání přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje. 

V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu 
prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o 
přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za 
podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil. Rozhodnutí o 
výsledku přijímacího řízení budou distribuována koncem měsíce června buď pomocí elektronického 
systému, nebo do vlastních rukou uchazeče na adresu pro doručování uvedenou v přihlášce. 

Uchazeč může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, od 12.7. do 
23.7.2021 na studijním oddělení fakulty v pondělí – čtvrtek, v době od 8.00 do 11.30 hod. Z materiálů není 
přípustné pořizovat kopie.  

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost 
se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2021/22 bude 
ukončeno  v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný 
opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou. 
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Struktura přijímacích zkoušek na jednotlivé studijní programy a studijní obory FTK 

pro akademický rok 2021/2022, bodové hodnocení, kritéria pro přijetí 

Bakalářské studijní programy 

● Fyzioterapie 
1. Talentová zkouška (plavání)    0 – 10 bodů, splnil 1-10/nesplnil 0  
2. Písemný test z cizího jazyka   0 – 30 bodů, splnil 16 – 30/nesplnil 0 - 15 
3. Písemný test – biologie, fyzika, chemie  0 – 100 bodů splnil 61 – 100/nesplnil 0 - 60 
4. Ústní zkouška     0 – 30 bodů, splnil 16 – 30/nesplnil 0 - 15 

● Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ 
1. Talentová zkouška     0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 
2. Písemný test – všeobecných studijních předpokladů (SCIO)    

      0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 
3. Ústní pohovor      0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 

● Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku  
1. Talentová zkouška    0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 
2. Písemný test – všeobecných studijních předpokladů (SCIO)    

      0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 
3. Ústní pohovor      0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 

● Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva 
1. Talentová zkouška    0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 
2. Písemný test – všeobecných studijních předpokladů (SCIO)    

      0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 
3. Ústní pohovor      0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 

● Rekreologie – pedagogika volného času  
1. Talentová zkouška    0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 
2. Písemný test – všeobecných studijních předpokladů (SCIO)    

      0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 
3. Ústní pohovor      0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 

● Tělesná výchova pro vzdělávání – sdružené studium (maior) 
1. Talentová zkouška    0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 
2. Písemný test – všeobecných studijních předpokladů (SCIO)    

      0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 
3. Přijímací zkouška z druhého sdruženého programu se řídí požadavky příslušné fakulty (minor) 

● Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi 
1. Talentová zkouška    0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 
2. Písemný test – všeobecných studijních předpokladů (SCIO)    

      0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 
3. Ústní pohovor       0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 

● Trenérství a sport – pedagogika volného času 
1. Talentová zkouška     0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 
2. Písemný test – všeobecných studijních předpokladů (SCIO)    

      0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 
3. Ústní pohovor      0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 

● Sportovní specialista - duální kariéra vrcholových sportovců1 

1. Talentová zkouška – příslušným svazem potvrzená účast na ME, MS, OH, PH, DH, AMS nebo na 
světové Universiádě    0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 

2. Ústní pohovor – zjištění všeobecných studijních předpokladů    
      0 – 40, splnil 16 – 40/nesplnil 0 - 15 

 
1 Studijní program je v procesu akreditace.  
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OBSAH TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 

platné pro studijní programy: 

● Tělesná výchova pro vzdělávání – (sdružené studium – maior) 
● Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi 
● Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva 
● Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku 
● Rekreologie – pedagogika volného času 

Sportovní hry 

Basketbal nebo volejbal - individuální herní výkon každého uchazeče 

Skóre: 
Škálové body, rozpětí 0–10 bodů.  

 

Gymnastika – pohybový test 

Obsahem testu je sled poloh a pohybů prokazující míru pohybové připravenosti z hlediska svalové síly 
pohyblivosti a koordinace těla jako celku i jeho jednotlivých částí. 

Skóre: 
Škálové body, rozpětí 0–10 bodů.  

 

Atletika 

Běh na 1500 metrů 

Skóre: 
Čas vyjádřený v minutách a sekundách. Škálové body, rozpětí 0–10 bodů.  

 

Plavání  

100 m libovolným plaveckým způsobem  

Skóre: 
Čas vyjádřený v minutách a sekundách. Škálové body, rozpětí 0–10 bodů.  

Poznámka pro úspěšné vykonání talentové zkoušky: 

V žádné disciplíně talentové zkoušky nesmí být hodnocení 0 bodů.  
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OBSAH TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 

platný pro studijní program: 

● Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ 

Plavání  

100 m libovolným plaveckým způsobem  

Skóre: 
Čas vyjádřený v minutách a sekundách. 
Limit pro splnění požadavku: 2:27,01 pro muže a 2:32,01 ženy. 
Výsledné hodnocení: splnil(a)/nesplnil(a). 

 

OBSAH TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 

platný pro studijní program: 

● Trenérství a sport – pedagogika volného času 

Plavání  

100 m libovolným plaveckým způsobem  

Skóre: 
Čas vyjádřený v minutách a sekundách. 
Limit pro splnění požadavku: 2:30,00 pro muže i ženy. 
Výsledné hodnocení: splnil(a)/nesplnil(a). 

 

OBSAH TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 

platný pro studijní program: 

● Fyzioterapie 

Plavání  

100 m libovolným plaveckým způsobem  

Skóre: 
Bez časového limitu, hodnotí se, zda uchazeč o studium je schopen uplavat bez odpočinku a zjevných známek 
vyčerpání určenou vzdálenost. 
Výsledné hodnocení: splnil(a)/nesplnil(a). 
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OBSAH ÚSTNÍHO POHOVORU 

Ústní pohovor (40 bodů)2 

platné pro studijní programy kde je ústní pohovor vyžádán: 

 
- deklarovaná motivace ke studiu a zohlednění důvodů proč studovat daný program (10b) 
- deklarované předpoklady pro studium zvoleného programu (udávané organizační, 

komunikační a odborné dovednosti) ve vztahu k profilu absolventa a formulace vizí ve vztahu 
k uplatnění (10b) 

- celkový dojem, osobnostní profil, vztah ke sportu, komplexnost a konzistentnost projevu 
ústního pohovoru (10b) 

- kvalita jazykového projevu, skladba vět, jazyková správnost (10b) 
 

Škála – posuzování vzhledem ke zvolenému studijnímu programu, požadovaným výstupním 
kompetencím a profilu absolventa 
 

✓ 0-2 body – zcela nedostatečné, nehodící se ke studiu zvoleného programu 
✓ 3-4 body – se zásadními výhradami, jen částečně korespondující se zvoleným studijním 

programem 
✓ 5-6 body – se středně velkými výhradami, průměrně korespondující se zvoleným studijní 

programem  
✓ 7-8 body – s drobnými výhradami, z velké části korespondující se studijním programem  
✓ 9-10 body – vynikající, bez výhrad, zcela korespondující se studijním programem  

 

  

 
2 Zde příklad ústního pohovoru a jeho hodnocení. Každý studijní program může mít svoji škálu a způsob hodnocení 

ústního pohovoru.  
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Navazující magisterské studijní programy 

● Fyzioterapie 
1. Písemný test – angličtina    0 – 30 bodů splnil 16 – 30/nesplnil 0 - 15 
2. Písemný test – fyzioterapie    0 – 99 bodů splnil 61 – 99/nesplnil 0 - 60 
3. Ústní zkouška     0 – 30 bodů splnil 16 – 30/nesplnil 0 - 15 

● Speciální pedagogika se zaměřením na aplikované pohybové aktivity 
1. Písemný test – aplikované pohybové aktivity  0 – 30 bodů splnil 16 – 30/nesplnil 0 - 15 
2. Písemný test – speciální pedagogika   0 – 30 bodů splnil 16 – 30/nesplnil 0 - 15 
3. Písemný test – rekreologie    0 – 30 bodů splnil 16 – 30/nesplnil 0 - 15 
4. Ústní pohovor      0 – 60 bodů splnil 11 – 60/nesplnil 0 - 10  

● Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku  
1. Talentová zkouška     0 – 100 bodů splnil 50 – 100/nesplnil 0 - 49 
2. Písemný test – aplikované pohybové aktivity  0 – 30 bodů splnil 16 – 30/nesplnil 0 - 15 
3. Písemný test – speciální pedagogika   0 – 30 bodů splnil 16 – 30/nesplnil 0 - 15 
4. Ústní pohovor      0 – 60 bodů splnil 11 – 60/nesplnil 0 - 10  

● Tělesná výchova a sport - Rekreologie  
1. Písemný test – rekreologie    0 – 30 bodů splnil 16 – 30/nesplnil 0 - 15 
2. Písemný test – bio-medicínský základ  0 – 30 bodů splnil 16 – 30/nesplnil 0 - 15 
3. Ústní pohovor      0 – 60 bodů splnil 11 – 60/nesplnil 0 - 10  

● Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – (sdružené studium, maior) 
1. Talentová zkouška     0 – 100 bodů splnil 50 – 100/nesplnil 0 - 49 
2. Přijímací zkouška z druhého aprobačního předmětu se řídí požadavky příslušné fakulty 

● Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi  
1. Talentová zkouška     0 – 100 bodů splnil 50 – 100/nesplnil 0 - 49 
2. Písemný test – biologicko - medicínský základ 0 – 30 bodů splnil 16 – 30/nesplnil 0 - 15 
3. Ústní pohovor      0 – 60 bodů splnil 11 – 60/nesplnil 0 - 10  

● Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva 
1. Talentová zkouška     0 – 100 bodů splnil 50 – 100/nesplnil 0 - 49 
2. Písemný test - ochrana obyvatelstva  0 – 30 bodů splnil 16 – 30/nesplnil 0 - 15 

3. Písemný test – biologicko-medicínský základ  0 – 30 bodů splnil 16 – 30/nesplnil 0 - 15 
4. Ústní pohovor      0 – 60 bodů splnil 11 – 60/nesplnil 0 - 10  

● Trenérství a management sportu 
1. Písemný test - základů kinantropologie se zaměřením na trenérství a management sportu 

       0 – 60 bodů splnil 11 – 60/nesplnil 0 - 10 
2. Ústní pohovor      0 – 60 bodů splnil 11 – 60/nesplnil 0 - 10  

● Kondiční a psychomotorická rehabilitace3 

1. Písemný test – angličtina    0 – 30 bodů splnil 16 – 30/nesplnil 0 - 15 
2. Ústní pohovor     0 – 60 bodů splnil 11 – 60/nesplnil 0 - 10 

 

OBSAH TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 

platný pro studijní programy: 

● Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku 
● Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – sdružené studium 
● Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi 
● Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva 

 
3 Studijní program je v procesu akreditace. 
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Sportovní hry 

Volejbal 

Hra 2:2 na zkráceném hřišti podle pravidel volejbalu. Čas hry: do 15 min. 

Basketbal 

Hra 3:3 podle pravidel basketbalu ve zkráceném čase (do 10 min) s předepsanou osobní obranou. 

Skóre: 

Dvěma odborníky je simultánně pozorován a potom zhodnocen individuální herní výkon každého uchazeče. 

Hodnocení je komplexní, posuzována je šíře a kvalita herních dovedností v útoku i obraně, spolupráce při 

řešení herních situací a dodržování pravidel. Podkladem pro kvantifikaci je posuzovací škála expertního 

posouzení (0-10 bodů za každou disciplínu). 

Gymnastika 

Přeskok: skrčka přes bednu na dél.  

Akrobatická sestava: Stoj spojný, připažit — upažit — připažit — z rozběhu přemetový poskok — přemet vpřed 

do stoje spojného, vzpažit — výkrokem pravé (levé) stoj na rukou (výdrž. 1 sek.) — kotoul vpřed do vzporu 

rozkročného — kotoul do sedu, vzpažit (výdrž 2 sek.) — hmit předklonmo — kotoul vzad skrčmo do vzporu 

dřepmo spojného — vztyk. 

Sestava na hrazdě (muži – hrazda doskočná): Ze svisu (úchop nadhmatem) — výmyk do vzporu — zákmih — 

toč vzad — podmet. 

Sestava na hrazdě (ženy – hrazda o výšce 150 cm): Ze shybu stojmo (úchop nadhmatem) — odrazem snožmo 

výmyk do vzporu — zákmih — toč vzad — podmet. 

Skóre:  

Dvěma odborníky je simultánně pozorován a potom zhodnocen výkon každého uchazeče. Hodnocení je dle 

pravidel sportovní gymnastiky. Podkladem pro kvantifikaci je posuzovací škála expertního posouzení (0-10 

bodů za každou disciplínu). 

Atletika 

100 metrů - překážkový běh. 

Hod oštěpem.  

Skóre:  

Hodnotí se komplexně technika provedení a výkon každého uchazeče. Hodnocení je dle pravidel atletiky. 

Podkladem pro kvantifikaci je posuzovací škála expertního posouzení (0-10 bodů za každou disciplínu).  
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Plavání 

Plavání 100 metrů plavecký způsob prsa. 

Plavání 100 metrů volný plavecký způsob (kraul). 

Skóre:  

Hodnotí se komplexně technika provedení a výkon každého uchazeče. Hodnocení je dle pravidel plavání. 

Podkladem pro kvantifikaci je posuzovací škála expertního posouzení (0-10 bodů za každou disciplínu).  

 

Poznámka pro úspěšné vykonání talentové zkoušky: 

V žádné disciplíně talentové zkoušky nesmí být hodnocení 0 bodů.  

 

Doktorský studijní program 

Studijní program Kinantropologie 

● Test z anglického jazyka - Quick Placement Test na úrovni Pre-Intermediate (nutno dosáhnout 50 bodů z 
celkově 100 možných, což odpovídá úrovni B1) 

● Ústní pohovor (nutno dosáhnout 50 bodů z celkově 100 možných)  
 

 

 

Dle podkladů garantů jednotlivých studijních programů pro AS FTK UP připravil: 

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. 

proděkan pro studium FTK UP 


