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Okruhy ke státní závěrečné zkoušce 
Název studijního oboru Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy 

Kód studijního oboru 7503T100 

Typ studia navazující magisterský 

Forma studia prezenční a kombinovaná 

Specializace  

Platnost od 1. 11. 2016 

Oblasti rozboru: 

a) Obecná charakteristika sportovního odvětví.  

b) Diadaktická charakteristika z hlediska školní tělesné výchovy.  

c) Rozbor z hlediska biomedicínských aspektů tělesné výchovy.  

Zadané okruhy budou při SZZ specifikovány (disciplína, věková kategorie).  
Úkolem studenta je rozebrat okruh podle výše uvedených hledisek. 
Posluchač se zabývá pouze důležitými hledisky pro daný problém s důrazem na didaktickou charakteristiku. 

1. Atletika - sprinty, překážky, štafetové běhy. 

2. Atletika - běhy na střední a dlouhé tratě. 

3. Atletika - skoky. 

4. Atletika - vrhy a hody. 

5. Plavání - plavecký způsob prsa. 

6. Plavání - plavecký způsob kraul. 

7. Plavání - plavecký způsob znak.  

8. Gymnastika - cvičení na nářadí. 

9. Gymnastika - přeskoky. 
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10.  Gymnastika - akrobacie. 

11.  Sportovní hry - basketbal. 

12.  Sportovní hry - volejbal. 

13.  Sportovní hry - fotbal. 

14.  Sportovní hry - florbal. 

15.  Sportovní hry - softbal. 

16.  Pohybové aktivity v přírodě - cykloturistika, vodní turistika.           

17.  Pohybové aktivity v přírodě – běžecké lyžování. 

18.  Pohybové aktivity v přírodě - sjezdové lyžování. 

 

Vymezení rozsahu otázek z hlediska obecné charakteristiky sportovního odvětví, didaktiky tělesné výchovy a 

biomedicínských aspektů tělesné výchovy je k dispozici na webu KTV FP TUL. 
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