
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

VOJENSKÝ OBOR PŘI FTVS UK PRAHA 



CHARAKTERISTIKA STUDIA 

 nejvyšší tělovýchovné vzdělání se specializací na 

ozbrojené složky České republiky (AČR, Policie, 

Celní správa) 

 možnost účasti ve vojenských misích 

 nadstandartní platové podmínky a benefity 

 plnohodnotné pedagogické vzdělání 
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VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA 

 Typ programu  bakalářský/magisterský 

 Studijní program  tělesná výchova a sport 

 Studijní obor  vojenská tělovýchova 

 Forma studia  - prezenční 

     - kombinovaná (MO, MV) 
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BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 

 Počet přijatých v roce 2015:   3/7 

 Počet přihlášených:    108 

 Standardní doba Bc./Mgr. studia:  3/5 let 

 Studiem oboru získávají absolventi předpoklady pro 

absolvování navazujícího magisterského studia.  
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VÝHODY STUDENTA 

 Plat 10.300,- Kč měsíčně. 

 Ubytování po celou dobu studia zdarma. 

 Příspěvek na stravování. 

 Úhrada plateb za odborné kurzy absolvované v průběhu studia. 

 Měsíční úhrada cestovného do místa bydliště rodiny. 

 Výuka anglického jazyka zdarma. 

 Velký sklad s kvalitním sportovním materiálem k zapůjčení. 

 Získání řady odborných sportovních kvalifikací. 

 Špičkovou zdravotní péči zdarma ve Vojenských nemocnicích. 

 Po absolvování získání akademického titulu Magistr (Mgr.) a povýšení do 
důstojnické hodnosti. 



VOJENSKÉ POVINNOSTI 

 Kurz základní přípravy 

 Důstojnický kurz 

 Závazek sloužit v AČR 2. násobek délky studia 

 Při ukončení služebního poměru platba poměrné 

části nákladů ve výši 9.000Kč/měsíc studia 



WWW.KARIERA.ARMY.CZ 



VOJENSKÝ OBOR FTVS UK PRAHA 

OBSAH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 



OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

 praktická talentová zkouška na Fakultu tělesné výchovy 

a sportu Univerzity Karlovy v Praze 

 praktická talentová zkouška na Vojenský obor 

 písemná přijímací zkouška z testu obecných studijních 

předpokladů  
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http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573-version1-talentove_zkousky_tvs_16_17.pdf
http://www.vojenskyobor.cz/wp-content/uploads/Standardizace-talentov%C3%A9-%C4%8D%C3%A1sti-p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%ADho-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-na-obor-Vojensk%C3%A1-t%C4%9Blov%C3%BDchova.pdf
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-566-version1-testobecne.pdf


VOJENSKÝ OBOR FTVS UK PRAHA 

JAK SE PŘIHLÁSIT 



http://www.vojenskyobor.cz/prijimaci-rizeni/jak-se-prihlasit/


JAK SE PŘIHLÁSIT 

 Vyplnit přihlášku 

 Zajít na Rekrutační středisko 

 Objednat se/absolvovat lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici 

 Potvrzení od tělovýchovného lékaře 

 Zaplatit administrativní poplatek 

 Vše odeslat poštou/doručit osobně 

 Připravit se na přijímací zkoušky 

 Zajít na přípravný kurz a natrénovat na talentové zkoušky 

 Absolvovat talentové a písemné zkoušky. 
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PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY 

 

 

do 29. února 2016 
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PŘÍPRAVNÝ KURZ VO 

 Termín konání: pátek 26. února 2016 

Přihlášky: do neděle 21. února 2016 včetně 

 Praktický nácvik talentové zkoušky na VO 

 

 Přihlášení formulářem: 

http://www.vojenskyobor.cz/prijimaci-rizeni/pripravny-kurz/ 
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PŘÍPRAVNÝ KURZ FTVS 

 Přihlášky do 31.ledna 2016 

 Konání únor/březen 2016 

 Cena kurzu: 2.950 Kč 

 Plavání, gymnastika, atletika a sportovní hry (40h) 

 Pro přihlášení kontaktujte Ladu Novotnou 

tel.: 220 172 250 nebo email: lnovotna@ftvs.cuni.cz 
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JAK SE PŘIHLÁSIT 

 Vyplnit přihlášku 
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TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 

Talentové zkoušky 

Řádný termín: 23. - 25. 4. 2016 

Náhradní termín: 14. - 16. 5. 2016 

Písemná zkouška  

Řádný termín: 6. – 10. 6. 2016 

Náhradní termín: 20. – 21. 6. 2016 
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kpt. Mgr. Josef Fedák 

973 296 108 

info@vojenskyobor.cz

 

KONTAKT 
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