
 

Motivační dopis 

Мотиваційний лист 
 

Příjmení a jméno ……………………………………………………………………………….. 

Прізвище та ім'я ………………………………………………………………. 

 

 

Odpovězte na níže uvedené otázky: 

Дайте відповідь на наведені нижче питання: 

 

1) Jaké je Vaše dosažené současné vzdělání, uveďte název instituce a dokončený ročník studia. Pokud 

jste studoval/a na vysoké škole dodejte také přehled absolvovaných předmětů přeložených do českého 

nebo anglického jazyka. 

Яка ваша поточна освіта, вкажіть назву закладу та закінчений рік навчання. Якщо ви навчалися в 

університеті, додайте також огляд пройдених предметів, перекладених чеською або англійською 

мовою. 

 

 

 

 

2) Jaký je Váš preferovaný studijní program, plán a forma studia, zaškrtněte z nabídky 3 možnosti a 

očíslujte je dle preference (1 chci nejvíce, 3 chci nejméně).  

Яка Ваша бажана навчальна програма, план та форма навчання, перевірте з пропозиції 3 

варіанти та пронумеруйте їх за вподобанням (1 хочу найбільше, 3 хочу мінімум). 

 

3) Závodíte v nějakém sportu, pokud ano, uveďte v jakém sportu a jakých úspěchů a výkonů jste dosáhl/a. 

Ви змагаєтеся в якомусь виді спорту, якщо так, то вкажіть, в якому виді спорту і яких успіхів та 

досягнень Ви досягли. 

 

 

 

 

4) Proč jste si vybral/a Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity? 

Чому Ви обрали факультет спортивного навчання Університету Масарика? 

 

 

 

 

5) Ucházíte se o přijetí i na jiné vysoké škole nebo fakultě? 

Ви подаєте заяву на вступ до іншого коледжу чи факультету? 

 

 

 

6) Máte zajištěno ubytování v Brně? Budete žádat o ubytování na VŠ kolejích? 

Ви забезпечили проживання в гуртожитку? Чи будете ви просити житло в гуртожитках? 

 

 

 

  



Otázka 2 - Preference programů (vyznačte pro každou prioritu pouze 1 možnost písmenem X) 

Запитання 2 - Перевага програм (позначте лише 1 варіант літерою Х для кожного пріоритету) 

Bakalářské studium 

Бакалаврські студії 

program – plán 

Програма - План 

forma studia 

Форма 

навчання 

1. priorita 

1. пріоритет 

2. priorita 

2. пріоритет 

3. priorita 

3. пріоритет 

Osobní a kondiční trenér 

Особистий і кондиційний тренер 

prezenční 

денна 

   

Osobní a kondiční trenér 

Особистий і кондиційний тренер 

kombinovaná 

комбінована 

   

Tělesná výchova a sport – 

Management sportu 

Фізичне виховання і спорт – 

Спортивне управління 

prezenční 

денна 

   

Tělesná výchova a sport – 

Regenerace a výživa ve sportu 

Фізичне виховання і спорт – 

Регенерація і харчування в спорті 

prezenční 

денна 

   

Tělesná výchova a sport – 

Regenerace a výživa ve sportu 

Фізичне виховання і спорт – 

Регенерація і харчування в спорті 

kombinovaná 

комбінована 

   

Tělesná výchova a sport – Speciální 

edukace bezpečnostních složek 

Фізичне виховання та спорт – 

Спеціальна освіта компонентів 

безпеки 

prezenční 

денна 

   

Tělesná výchova a sport – Speciální 

edukace bezpečnostních složek 

Фізичне виховання та спорт – 

Спеціальна освіта компонентів 

безпеки 

kombinovaná 

комбінована 

   

Tělesná výchova a sport – Trenérství 

Фізичне виховання і спорт – 

Тренерство 

prezenční 

денна 

   

Tělesná výchova a sport – Trenérství 

Фізичне виховання і спорт – 

Тренерство 

kombinovaná 

комбінована 

   

 

  



Navazující magisterské studium 

program - plán forma studia 1. priorita 2. priorita 3. priorita 

Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních 

složek 

Прикладна спортивна освіта компонентів 

безпеки 

kombinovaná 

комбінована 

   

Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie – 

Aplikovaná kineziologie 

Кондиційне навчання та прикладна 

кінезіологія – Прикладна кінезіологія 

prezenční 

денна 

   

Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie – 

Kondiční trénink 

Фітнес-тренінг та прикладна кінезіологія – 

Завершення тренінгу 

prezenční 

денна 

   

Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie – 

Kondiční trénink 

Фітнес-тренінг та прикладна кінезіологія – 

Завершення тренінгу 

kombinovaná 

комбінована 

   

Management sportu 

Управління спортом 

prezenční 

денна 

   

Management sportu 

Управління спортом 

kombinovaná 

комбінована 

   

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední 

školy 

Викладання фізичного виховання для 

початкових і середніх шкіл 

prezenční 

денна 

   

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední 

školy 

Викладання фізичного виховання для 

початкових і середніх шкіл 

kombinovaná 

комбінована 

   

 

 


