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Podmínky přijímacího řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK 
UP v Olomouci pro akademický rok 2022/2023 

Termíny a poplatky 

Termín podání přihlášek:  

● do 15. března 2022 (bakalářské a magisterské studijní programy)  
● do 31. května 2022 (doktorský studijní program)  

Termín přijímacích zkoušek: 

Bakalářský studijní program v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport, kinantropologie – tam 
kde je zařazeno 

● Talentová zkouška (kde je talentovaná zkouška zařazena) 
25. – 29. duben 2022  

● Ústní pohovor (kde je ústní pohovor zařazen) 
25. – 29. duben 2022 

● Písemná zkouška – SCIO (kde je zkouška zařazena) 
do 30. dubna 2022 (studenti si vybírají termíny u agentury SCIO) 

 
Bakalářský studijní program v oblasti vzdělávání Zdravotnické obory (Fyzioterapie) 
 

● Talentová zkouška, ústní pohovor a písemná zkouška 
červen 2022 

 
Navazující magisterské studijní program v oblasti vzdělávání Zdravotnické obory (Aplikovaná 

fyzioterapie) 
 

● Ústní a písemná zkouška 
červen 2022 

 
Doktorský studijní program Kinantropologie 

 
● Ústní a písemná zkouška 

červen a září 2022 
 

Administrativní poplatek: 

Uchazeč uhradí nejpozději do 15. 3. 2022 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 
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Přihlášky ke studiu 

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

Přijímací řízení na Fakultě tělesné kultury UP začíná dnem 1. listopadu 2021.  

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 uvedenou adresu.  

Pro bakalářské a navazující magisterské programy jsou předkládány tyto materiály: 

● doklad o zaplacení administrativního poplatku;  
● strukturovaný životopis, doklady, certifikáty, sportovní ocenění apod. uváděné ve strukturovaném 

životopise; 
● potvrzení tělovýchovného lékaře ke studiu na vysoké škole se sportovním zaměřením (programy 

v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport, kinantropologie); 
● 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). 
 

Pro navazující magisterské 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 – maior; 
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi; 
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva 
je nutné navíc předložit „Diploma supplement“ vystudovaného nebo výpis studia aktuálně studovaného 
studijního programu, studijního oboru. 

Strukturovaný životopis (doporučená struktura)  
 

- vzdělání a studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, doložené certifikáty, 
absolvované kurzy (certifikáty o jejich absolvování musí být součástí spisu), 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.  

 

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). 
 

http://www.prihlaska.upol.cz/
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Obsah přijímacích zkoušek – obecné informace 

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

Písemnou zkoušku1 musí uchazeč o bakalářské studium vykonat přes společnost SCIO, tedy nezávisle na 
Fakultě tělesné kultury. Písemnou zkouškou se rozumí test NSZ Obecné studijní předpoklady. Test je možné 
provádět opakovaně, v závislosti na termínech testování. Do výsledku přijímacích zkoušek bude započítán 
nejlepší výsledek testování. 

Uznávané termíny: 11.12. 2021; 4.2. 2022; 5.3. 2022; 2.4. 2022; 30.4. 2022 

Posledním termínem platným pro uchazeče na FTK UP je 30. 4. 2022. 

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

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 ústního 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. 

 

Další informace 

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

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 e-mailem na uvedenou adresu cca měsíc před 
jejím konáním.  

Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.  

Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých 
specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými 
požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity 
Palackého (http://www.cps.upol.cz/). 

Informace o výsledku přijímacího řízení bude zveřejněna po vydání návrhu o rozhodnutí přijímací komise 
v prostředí elektronické přihlášky. 
 

 
1 Platí pouze pro studijní programy, kde je tato písemná zkouška požadována. 
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Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude zasláno poštou do vlastních rukou do 30 dnů po vykonání 
poslední části přijímací zkoušky.  

Uchazeč může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, od 11.7. 
2022 do 22.7. 2022 na studijním oddělení fakulty vždy každé pondělí až čtvrtek, v době od 8.00 do 11.30 hod. 
po předchozí domluvě. Z materiálů není přípustné pořizovat kopie.  

Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho 
přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro 
akademický rok 2022/23 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. 

Struktura přijímacích zkoušek na jednotlivé studijní programy a studijní obory FTK pro akademický rok 

2022/2023, bodové hodnocení, kritéria pro přijetí 

Bakalářské studijní programy 

Studijní program Typ zkoušky 
Max. bodové 

skóre 
Požadované 

bodové skóre 

Fyzioterapie 

Talentovaná zkouška (plavání) 10 10 

Písemný test z cizího jazyka 30 16—30 

Písemný test – biologie, 
fyzika, chemie 

100 61—100 

Ústní pohovor 30 16—30 

Aplikované pohybové aktivity – 
speciálně pedagogický základ 

Písemný test – obecných 
studijních předpokladů (SCIO) 

60 7—60 

Talentová zkouška 10 1—10 

Ústní pohovor 40 11—40 

Tělesná výchova se zaměřením 
na vzdělávání a speciální 
pedagogiku 

Písemný test – obecných 
studijních předpokladů (SCIO) 

60 7—60 

Talentová zkouška 40 16—40 

Ústní pohovor 40 11—40 

Tělesná výchova se zaměřením 
na vzdělávání a ochranu 
obyvatelstva 

Písemný test – obecných 
studijních předpokladů (SCIO) 

60 7—60 

Talentová zkouška 40 16—40 

Ústní pohovor 40 11—40 

Rekreologie – pedagogika 
volného času 

Písemný test – obecných 
studijních předpokladů (SCIO) 

60 7—60 

Ústní pohovor 40 11—40 

Talentová zkouška 40 16—40 

Tělesná výchova pro 
vzdělávání – sdružené studium 

Písemný test – obecných 
studijních předpokladů (SCIO) 

60 7—60 

Talentová zkouška 40 16—40 
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Studijní program Typ zkoušky 
Max. bodové 

skóre 
Požadované 

bodové skóre 

Přijímací zkouška z druhého sdruženého programu se řídí 
požadavky příslušné fakulty (minor) 

Tělesná výchova a sport pro 
vzdělávání se specializacemi 

Písemný test – obecných 
studijních předpokladů (SCIO) 

60 7—60 

Talentová zkouška 40 16—40 

Ústní pohovor 40 11—40 

Trenérství a sport – pedagogika 
volného času 

Písemný test – obecných 
studijních předpokladů (SCIO) 

60 7—60 

Talentová zkouška 10 1—10 

Ústní pohovor 40 11—40 

Sportovní specialista – duální 
kariéra vrcholových sportovců 

Strukturovaný životopis 40 11—40 

Potvrzení sportovního svazu o 
sportovní kariéře vrcholového 
sportovce 

60 11—60 

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

Poznámka pro úspěšné vykonání talentové zkoušky: 

Podmínky pro úspěšné splnění talentové zkoušky: 

• Uchazeč musí povinně absolvovat každou část talentové zkoušky.  

• V plavecké části nesmí být hodnocení 0 bodů. 

• Hodnocení 0 bodů může být maximálně ve dvou částech talentové zkoušky. 

 

OBSAH TALENTOVÉ ZKOUŠKY 

- platný pro studijní programy: 

● Trenérství a sport – pedagogika volného času 
● Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ 

Plavání 

100 m libovolným plaveckým způsobem  

Skóre: 
Čas vyjádřený v minutách a sekundách. 

Poznámka pro úspěšné vykonání talentové zkoušky: 

Podmínky pro úspěšné splnění talentové zkoušky: 

• Uchazeč musí povinně absolvovat každou část talentové zkoušky.  

• V plavecké části nesmí být hodnocení 0 bodů. 

 

OBSAH TALENTOVÉ ZKOUŠKY 

- platný pro studijní program: 

● Fyzioterapie 

Plavání 

Souvislé uplavání vzdálenosti 200 metrů libovolným plaveckým způsobem bez přerušení a zjevných známek 
vyčerpání.2 

Skóre: 

splnil(a) 10 bodů / nesplnil(a) 0 bodů. 

 

 
2 V době ústního pohovoru na přijímacím řízení bude realizováno přezkoušení na plaveckém bazénu. Vlastní zkoušku 
plavání je možné nahradit zaslaným potvrzeným prohlášením plavecké školy, střední školy apod. o dovednosti uchazeče 
uplavat vzdálenost 200 metrů libovolným plaveckým způsobem bez přerušení a zjevných známek vyčerpání. 
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OBSAH ÚSTNÍHO POHOVORU 

Ústní pohovor (40 bodů)3 

platné pro studijní programy, kde je ústní pohovor vyžádán: 

 

- deklarovaná motivace ke studiu a zohlednění důvodů proč studovat daný program (max. 10 bodů); 

- deklarované předpoklady pro studium zvoleného programu (udávané zkušenosti, organizační, 
komunikační a odborné dovednosti) ve vztahu k profilu absolventa a formulace vizí ve vztahu 
k uplatnění (max. 10 bodů); 

- celkový dojem, osobnostní profil, vztah ke sportu, komplexnost a konzistentnost projevu ústního 
pohovoru (max. 10 bodů); 

- kvalita jazykového projevu, skladba vět, jazyková správnost (max. 10 bodů). 
 

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  
 

OBSAH STRUKTUROVANÉHO ŽIVOTOPISU 

Obsah a hodnocení strukturovaného životopisu — celkem 40 bodů (platné pro studijní programy, u 
kterých je strukturovaný životopis hodnocen):  

- vzdělání a studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, doložené certifikáty, 
absolvované kurzy (certifikáty o jejich absolvování musí být součástí spisu), neformální vzdělávání, 
úspěchy, ocenění apod.; 

- systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k oboru (max. 10 
bodů); 

- doložená sportovní historie (max. 10 bodů); 

- úroveň zpracování, formální stránka, preciznost, gramatická správnost a celková úprava (max. 10 
bodů). 

 

Škála k posuzování vzhledem ke zvolenému studijnímu programu, požadovaným výstupním 
kompetencím a profilu absolventa (pro každou oblast max. 10 bodů, celkem max. 40 bodů) 
 

- 0 - položka zcela chybí (není možné ji hodnotit) 

- 1-2 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 studijním programem  

- 7-8 body- s drobnými výhradami, z velké části korespondující se studijním programem  

- 9-10 body - vynikající, bez výhrad, zcela dostačující a korespondující se studijním programem  
 

Navazující magisterské studijní programy 

 
3 Zde příklad ústního pohovoru a jeho hodnocení. Každý studijní program může mít svoji škálu a způsob hodnocení 
ústního pohovoru.  
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Studijní program Typ zkoušky 
Max. bodové 

skóre 
Požadované 

bodové skóre 

Aplikovaná fyzioterapie 

Písemný test – angličtina 30 11—30 

Písemný test – fyzioterapie 99 61—99 

Ústní pohovor 30 11—30 

Aplikované pohybové aktivity – 
poradenství ve speciální 
pedagogice 

Písemný test – aplikované 
pohybové aktivity 

30 16—30 

Písemný test – speciální 
pedagogika 

30 16—30 

Písemný test – rekreologie 30 16—30 

Ústní pohovor 40 11—40 

Učitelství tělesné výchovy pro 
2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením 
na speciální pedagogiku 

Písemný test – aplikované 
pohybové aktivity 

30 16—30 

Písemný test – speciální 
pedagogika 

30 16—30 

Diploma supplement, výpis 
předchozího studia 

100 100 

Ústní pohovor 40 11—40 

Tělesná výchova a sport – 
Rekreologie 

Písemný test – rekreologie 30 16—30 

Ústní pohovor 40 11—40 

Učitelství tělesné výchovy pro 
2. stupeň ZŠ a SŠ – sdružené 
studium 
 

Diploma supplement, výpis 
předchozího studia 

100 100 

Přijímací zkouška z druhého sdruženého programu se řídí požadavky 
příslušné fakulty 

Učitelství tělesné výchovy pro 
2. stupeň ZŠ a SŠ se 
specializacemi 

Diploma supplement, výpis 
předchozího studia 

100 100 

Ústní pohovor 40 11—40 

Učitelství tělesné výchovy pro 
2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana 
obyvatelstva 

Diploma supplement, výpis 
předchozího studia 

100 100 

Ústní pohovor 40 11—40 

Trenérství a management 
sportu 

Písemný test – základ 
kinantropologie se zaměřením 
na trenérství a management 
sportu 

60 11-60 

Ústní pohovor 40 11—40 

Kondiční a psychomotorická 
rehabilitace4 

Písemný test – angličtina 30 16—30 

Ústní pohovor 40 11—40 

 

  

 
4 Studijní program je v procesu akreditace 
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OBSAH STRUKTUROVANÉHO ŽIVOTOPISU 

Obsah a hodnocení strukturovaného životopisu – celkem 40 bodů (platné pro studijní programy, u 
kterých je strukturovaný životopis hodnocen):  

- vzdělání a studijní výsledky, zapojení do školních činností nad rámec výuky, certifikáty, kurzy, 
neformální vzdělávání, úspěchy, ocenění apod. (max. 10 bodů); 

- systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti ve vztahu k oboru (max. 10 
bodů); 

- doložená sportovní historie (max. 10 bodů); 

- úroveň zpracování, formální stránka, preciznost, gramatická správnost a celková úprava (max. 10 
bodů). 

 

Škála k posuzování vzhledem ke zvolenému studijnímu programu, požadovaným výstupním 
kompetencím a profilu absolventa (pro každou oblast max. 10 bodů, celkem max. 40 bodů)5 
 

- 0 – položka zcela chybí (není možné ji hodnotit) 

- 1-2 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 studijním programem  

- 7-8 body – s drobnými výhradami, z velké části korespondující se studijním programem  

- 9-10 body – vynikající, bez výhrad, zcela dostačující a korespondující se studijním programem  
 

OBSAH ÚSTNÍHO POHOVORU 

Ústní pohovor (40 bodů)6 

platné pro studijní programy, kde je ústní pohovor vyžadován: 

 

- deklarovaná motivace ke studiu a zohlednění důvodů, proč studovat daný program (max. 10 bodů); 

- deklarované předpoklady pro studium zvoleného programu (udávané organizační, komunikační a 
odborné dovednosti) ve vztahu k profilu absolventa a formulace vizí ve vztahu k uplatnění (max. 10 
bodů); 

- celkový dojem, osobnostní profil, vztah ke sportu, komplexnost a konzistentnost projevu ústního 
pohovoru (max. 10 bodů); 

- kvalita jazykového projevu, skladba vět, jazyková správnost (max. 10 bodů). 
 

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  

 

NEZBYTNÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ DO REGULOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

platné pro studijní programy: 

 
5 Studijní programy, kde je to vyžadováno. 
6 Zde příklad ústního pohovoru a jeho hodnocení. Každý studijní program může mít svoji škálu a způsob hodnocení 
ústního pohovoru.  
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1. Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku 

2. Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – sdružené studium – maior 

3. Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi 

4. Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva 

 

Podmínkou přijetí je absolvování odpovídajících studijních programů minimálně v bakalářské formě 
studia, které v součtu s navazujícím studijním programem splňují standardy pro učitelskou způsobilost a 
minimální standardy pro učitelství v tělesné výchově.  

Podmínkou se rozumí dodání „Diploma supplementu“ vystudovaného nebo výpis studia aktuálně 
studovaného studijního programu, studijního oboru. 

Typické bakalářské studijní programy splňující minimální standardy pro učitelskou způsobilost a minimální 
standardy pro učitelství v tělesné výchově: 

ad 1) Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku, Aplikovaná tělesná výchova a 
podobně zaměřené studijní programy a obory; 

ad 2) Tělesná výchova pro vzdělávání – sdružené studium – maior, Tělesná výchova v kombinaci s dalším 
vyučovacím předmětem a podobně zaměřené studijní programy a obory; 

ad 3) Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi, Tělesná výchova a sport a podobně zaměřené 
studijní programy a obory;  

ad 4) Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, Ochrana obyvatelstva a podobně 
zaměřené studijní programy a obory. 

Odpovědný garant studijního programu odpovídajícího navazujícího studijního programu posoudí, zda 
předcházející bakalářské studium v sumě s navazujícím studijním programem na FTK UP splňuje minimální 
standardy pro učitelskou způsobilost a minimální standardy pro učitelství v tělesné výchově. 

 

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).  
 

Schváleno AS FTK UP Olomouc dne 14.6. 2021 

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

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. 

proděkan pro studium FTK UP 


