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BAVÍ VÁS SPORT?

CHCETE, ABY BYL POHYB NEDÍLNOU 
SOUČÁSTÍ VAŠEHO ŽIVOTA?

ZAJÍMÁ VÁS ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL?

Přihlaste se ke studiu 
oborů se společným 
základem tělesná 
výchova a sport.

Katedra 
tělesné výchovy 
a sportu



Absolvent získá prakticky orientovanou vysokoškolskou kvalifikaci pro 
odborné působení na různých pracovních pozicích sportovního a tělový-
chovného zaměření ve volnočasových neziskových organizacích, u subjektů 
v soukromé sféře a v institucích státní správy a samosprávy. Je seznámen 
s rozmanitým spektrem sportovně-tělocvičných aktivit vhodných pro využití 
u různých cílových skupin ve volném čase, dokáže realizovat praktické 
pohybové činnosti pozitivně podporující zdraví a mající primárně preventiv-
ní účinek v relaci na civilizační onemocnění, umí sestavovat intervenční 
pohybové programy kondičního charakteru a plánovat tělovýchovně-spor-
tovní kurzy, zvládá krizové faktory ovlivňující bezpečnost při pohybových 
činnostech a poskytování první pomoci při úrazech, dokáže koncipovat 
institucionální zajištění aktivit směřujících ke zdravému životnímu stylu 
a k aktivnímu využívání volného času.

Po absolvování programu se primárně předpokládá pokračování 
v NMgr. učitelském studiu na FP TUL či na jiné vysoké škole v ČR. 
Úspěšným Bc. studiem absolvent získá potřebné kompetence, které 
mu umožňují pracovat jako asistent pedagoga. Dále může absolvent 
působit v centrech volného času, v domovech mládeže, ve družinách 
a v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou 
činností. Absolvent se může uplatnit také v soukromé vzdělávací sféře, 
je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného 
na vzdělávání, další vzdělávání a pedagogickou práci v rámci volného 
času. Oborové znalosti umožňují absolventovi výkon povolání příslušné-
ho zaměření ve státní správě s požadovaným stupněm Bc. vzdělání. 

Bc.  TŘÍLETÝ  PROGRAM

Sport se zaměřením 
na zdravý životní styl
prezenčn í  forma

Bc.  TŘÍLETÝ  PROGRAM

Tělesná výchova 
se zaměřením na vzdělávání
prezenčn í  forma

Jaké programy 
můžete studovat?



Absolvent získá učitelské vzdělání ve vybrané specializaci (tj. kombinaci 
dvou oborů) a vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické přípravy 
v rozsahu nezbytném pro výkon učitelského povolání. Absolvent NMgr. 
studia učitelství se orientuje v tématech vzdělávání a výuky, dokáže 
pracovat s žákem staršího školního věku, chápe a reflektuje jeho věkové, 
genderové i individuální zvláštnosti a je vybaven dovednostmi pro výběr 
a transformaci učiva a umí projektovat, realizovat a hodnotit proces 
výuky. Absolvent je kvalifikován pro výuku na 2. stupni základních škol 
a na nižším stupni gymnázií. Po nástupu do praxe má vytvořeny kvalitní 
základy pro profesní přípravu v rámci dalšího vzdělávání učitelů a kariér-
ního systému, příp. pro vstup do doktorského studia.

NMgr.  DVOULETÝ  PROGRAM

Učitelství pro 2. stupeň 
základních škol: obor tělesná 
výchova
prezenčn í  i  kombinovaná forma

KOMBINACE PROGRAMŮ (V BAKALÁŘSKÉM STUPNI)  
A SPECIALIZACÍ  (V  NAVAZUJÍC ÍM MAGISTERSKÉM STUPNI)  
NALEZNETE NA WEBOVÉ STRÁNCE FAKULTY:  

www.fp.tul.cz/uchazec

STUDENTI  MAJÍ  MOŽNOST V PRŮBĚHU STUDIA VYJET 
NA ZAHRANIČNÍ  STÁŽ V RÁMCI  PROGRAMU ERASMUS.  
ERASMUS POBYT NABÍZÍME AKTUÁLNĚ V 16 ZEMÍCH 
NA 63 UNIVERZITÁCH,  NAPŘ.  NA UNIVERZITĚ VE SLOVIN-
SKÉM MARIBORU.

erasmus.fp.tul.cz/blog

Jaké programy 
můžete studovat?



Součástí studia jsou povinné i volitelné kurzy, organizované v ČR 
i v zahraničí. Z naší nabídky např.: kurzy zimních sportů, bruslení, 
skialpinismu, instruktorské kurzy školního lyžování a snowboar-
dingu, kurz vodních sportů, cykloturistiky, vysokohorské turistiky 
a další. Pro studenty nabízíme služby Akademického sportovního 
centra – pravidelné lekce s instruktorem, posilovnu, saunu, 
bazén, Harcovské ligy ve sportovních hrách, noční turnaje.
A co si mimo jiné můžete vyzkoušet v průběhu studia na naší 
katedře?

Jízdu na wakeboardu a vodních lyžích | Splitboarding
Splutí řeky | Skitouring | Windsurfing | Bungee workout 
Paddleboard | Lezení na umělé stěně i přírodní skále
Brenball | Jógu | Noční turnaj v dodgeballu
A mnoho jiného…

TEŠÍME SE S VÁMI  NA VIDĚNOU!

CO JE TO STERNOCLEIDOMASTOIDEUS?
KOLIK DÍREK MÁ V SOBĚ FLORBALOVÝ MÍČEK?
JAKÉ BYLO POVOLÁNÍ  HISTORICKY PRVNÍHO VÍTĚZE OH,  
KOROIBOSE Z ÉLIDY?
KTEROU DISCIPLÍNOU KONČÍ  PRVNÍ  DEN ATLETICKÉHO DESETIBOJE?
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ŘEŠENÍ :
1)  ZDVIHAČ HLAVY,  TAKÉ KÝVAČ HLAVY,  JE SVAL UMÍSTĚNÝ V HORNÍ  ČÁSTI  TĚLA NA BOČNÍ  STRANĚ KRKU
2)  26   3 )KUCHAŘ   4)BĚH NA 400 M

Další informace o studiu na katedře tělesné výchovy a sportu 
najdete na na webu: 

https://ktv.fp.tul.cz

V průběhu studia na naší 
katedře se mimo jiné dozvíte... 

S dotazy ohledně studia se můžete obracet na:  
ktv@tul.cz
Sledujte nás také na:
Facebooku:  https://www.facebook.com/ktvliberec
instagramu: https://www.instagram.com/ktv_liberec/

 

Co u nás 
zažijete?


