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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS 
 
 
 

Platnost: 
 Bakalářský studijní program Sport se zaměřením na zdravý životní styl. 
 

Obecné informace: 
Uchazečka/uchazeč dokládá v rámci přijímacího řízení strukturovaný životopis s nejaktuálnějšími informacemi 
k datu vypracování. Svým vlastnoručním podpisem na konci životopisu stvrzuje pravdivost všech uvedených 
údajů. Navíc ke studijním výsledkům ze střední školy a případným nejvýznamnějším sportovním úspěchům  
i oceněním je potřeba doložit skeny – katalogový list ze sekretariátu střední školy (příp. vysvědčení), diplomy, 
certifikáty, prohlášení ze sportovního svazu atp. Strukturovaný životopis včetně eventuálních příloh je povolené 
odevzdat pouze jako jeden spojený digitální soubor ve formátu PDF, kdy v úvodu souboru je samotný 
strukturovaný životopis v maximálním rozsahu 2 stran a následují volné přílohy bez omezení. Soubor je omezen 
pouze velikostí 10 MB. Název souboru je jednotný v následující struktuře „CV_univerzitní číslo“ (univerzitní číslo 
uchazečky/uchazeče lze najít v elektronické přihlášce v systému STAG). 

 
Povinný obsah: 
 Studijní profil. Hodnoceny jsou studijní výsledky doložené katalogovým listem nebo výročními vysvědčeními 

z posledních čtyř ročníků střední školy (příp. pololetním vysvědčením z maturitního ročníku, není-li střední 
škola v době podání přihlášky ještě dokončena), zapojení do školních činností nad rámec výuky, certifikáty, 
kurzy, neformální vzdělávání, školní úspěchy, doložená ocenění atd. 
Skóre: Škálové body, rozpětí 0–10 bodů. 

 
 Zájmové aktivity. Hodnoceny jsou systematické volnočasové, pracovní, dobrovolnické a zájmové činnosti 

ve vztahu ke studijnímu programu.  
Skóre: Škálové body, rozpětí 0–10 bodů. 

 
 Sportovní historie. Hodnocena je sportovní historie (hráčská a případně i trenérská), doložené 

nejvýznamnější sportovní úspěchy a sportovní ocenění. 
Skóre: Škálové body, rozpětí 0–10 bodů. 
 

Formální zpracování: 
 Mimo obsahové záležitosti je hodnoceno i formální zpracování životopisu (pravopis, úroveň zpracování, 

grafická stránka, preciznost, celková úprava atp.). 
Skóre: Škálové body, rozpětí 0–10 bodů. 

 
Celkové hodnocení: 
Celkový výsledek strukturovaného životopisu je dán součtem bodů ze všech 3 povinných obsahových oblastí a 
současně z kontroly formálního zpracování. Maximální dosažitelný počet je 20 bodů (součet × 0,5). Vlastnoručně 
nepodepsaný životopis je hodnocen 0 body. Hodnocení probíhá komisionálně vzhledem ke zvolenému 
studijnímu programu, požadovaným výstupním kompetencím a profilu absolventa. 
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