
Masarykova univerzita 
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Přijímání do bakalářských studijních oborů pro ak. rok 2015/16 

k datu 26. 6. 2015 

prezenční forma: 

obor 
počet 

přihlášek 
zúčastnilo 

se 
přijato 

poslední přijatý 
dosáhl bodů 

celkem 

percentil TSP 
posledního 
přijatého 

počet bodů 
z TV 

posledního 
přijatého 

percentil z oborové 
zkoušky posledního 

přijatého 

Management sportu 391 204 51 31,17 77,22 8  
Regenerace a výživa ve sportu 258 133 27 26,15 70,46 8 74 
Fyzioterapie 346 210 26 28,93 80,95 7 92,21 
Tělesná výchova a sport,  
směr Trenérství 

344 176 31 66,85 76,70 28,5  

Tělesná výchova a sport,  
směr Rozhodčí fotbalu 

58 25 24 13,89 22,96 7  

Tělesná výchova a sport,  
směr Rozhodčí ledního hokeje 

33 16 15 120,19 16,73 70  

Speciální edukace 
bezpečnostních složek 

268 125 28 52,03 70,08 24  

ASAK + FJ3 (PedF) 5 3 1 72,06 77,12 33,5  
ASAK + FY3 (PedF) 5 3 3 55,72 73,43 19  
ASAK + MA3 (PedF) 20 13 5 54,87 37,74 36  
ASAK + OV3 (PedF) 56 35 19 51,68 38,36 32,5  
ASAK + PR3 (PedF) 50 38 20 51,48 36,95 33  
ASAK + SP3S (PedF) 21 14 7 57,48 52,97 31  
ASAK + TE3 (PedF) 18 9 4 52,11 47,22 28,5  
ASAK + ZE3 (PedF) 89 41 14 51,48 36,95 33  
ASAK + RJ3 (FF) 6 2 0     
ASAK + AJ (FF) 52 16 2 58,28 80,12 23 61 
ASAK + NJ (FF) 10 6 4 51,06 51,25 24,5 55 
ASAK + ZU (FSS) 41 18 2 74,46 89,37 34 139,4 
ASAK + HV3 (PedF) 8 1 1 71,92 87,67 25 100 

celkem 2079 1090 284     

kritéria FF: RJ – percentil TSP min. 59,11, AJ, - min 60 bodů z obor. testu AJ, NJ – min 50 bodů z oborového testu NJ 

FSS: ZU – součet percentilu OSZ+ZSV (Scio testy v poměru 60 % ZSV, 40 % OSP) min 125 

FSpS: ASAK – min 51 bodů celkem 

PedF: HV3 – min počet bodů nebyl stanoven 
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kombinovaná forma: 

obor 
počet 

přihlášek 
zúčastnilo 

se 
přijato 

poslední přijatý 
dosáhl bodů 

celkem 

percentil TSP 
posledního 
přijatého 

počet bodů z TV 
posledního 
přijatého 

počet bodů z oborového 
testu posledního 

přijatého 
Management sportu 113 54 30 25,43 54,78 9  
Regenerace a výživa ve sportu 128 44 27 19,29 79,64 7 28,81 
Tělesná výchova a sport,  
směr Trenérství 

147 61 30 54,48 80,95 14  

Speciální edukace 
bezpečnostních složek 

123 51 29 41,42 53,54 20  

celkem 511 210 116     
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Kritéria přijímacího řízení 2015/2016 
 odevzdání potvrzení tělovýchovného lékaře do 30. 4. 2015 (prodlouženo do 10.5.2015) 
 dosažení minimálně percentilu 15 v TSP 

 
♦ Obor Tělesná výchova a sport a Animátor sportovních aktivit (mimo 
kombinací oborů níže uvedených), prezenční i kombinovaná forma,  
celkem 100 bodů 

50 % a) Praktická přijímací zkouška ….. 50 bodů=10 bodů za každou 
disciplínu  

 atletika (běh 1500 m muži/800 m ženy, běh 60 m) 
 akrobacie 
 basketbal  
 plavání 100 metrů 

50 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP 
koeficientem 0,5 = 50 bodů 

 

♦ Obor Animátor sportovních aktivit, prezenční forma, kombinace oborů s AJ, 
NJ, ZU, HV, celkem 100 bodů 

50 % a)Praktická přijímací zkouška….. 50 bodů=10 bodů za každou 
disciplínu 

 atletika (běh 1500 m muži/800 m ženy, běh 60 m) 
 gymnastika (akrobacie, hrazda) 
 hry (basketbal a volejbal)  
 plavání 100 metrů 

25 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP 
koeficientem 0,25 = 25 bodů 
25 % c) Oborový test druhé fakulty … percentil testu *0,25 (SO, ZU * 0,125) = 
max. 25 bodů 

 
♦ Obor Management sportu, prezenční i kombinovaná forma, celkem 50 bodů 

40 % a)Praktická přijímací zkouška … 20 bodů 
 Jacikův celostní motorický test … maximum 10 bodů 
 basketbal … maximum 10 bodů 

60 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP 
koeficientem 0,3 = 30 bodů 

 

Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí ledního hokeje, prezenční 
i kombinovaná forma, celkem 600 bodů 

50% a) Praktická přijímací zkouška ….. 300 bodů  
 bruslařský dovednostní test  

50% b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP 
koeficientem 3 = 300 bodů 

♦ Obor Regenerace a výživa ve sportu, prezenční i kombinovaná forma, celkem 
35 bodů 

28,6 % a)Praktická přijímací zkouška … 10 bodů 
 Jacikův celostní motorický test  

28,6 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP 
koeficientem 0,1 = 10 bodů 
42,8 % c) Oborový test z biologie, chemie … vynásobení percentilu 
koeficientem 0,15 =15 bodů  

 
♦ Obor Speciální edukace bezpečnostních složek, prezenční i kombinovaná 
forma, celkem 80 bodů 

50% a)Praktická přijímací zkouška … 40 bodů 
 Jacikův celostní motorický test … maximum 10 bodů 
 atletika (běh 1500 m muži/800 m ženy, běh 60 m) … maximum 10 

bodů za každou disciplínu 
 plavání 100 metrů … maximum 10 bodů 

50% b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP 
koeficientem 0,4 = 40 bodů 

 
♦ Obor Fyzioterapie, prezenční forma, celkem 35 bodů 

28,6 % a)Praktická přijímací zkouška … 10 bodů 
 Jacikův celostní motorický test  

28,6 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP 
koeficientem 0,1 = 10 bodů 
42,8 % c) Oborový test z biologie, chemie, fyziky … vynásobení percentilu 
koeficientem 0,15 =15 bodů  

 
Obor Tělesná výchova a sport, směr Rozhodčí fotbalu, prezenční 
i kombinovaná forma, celkem 60 bodů 

50% a) Praktická přijímací zkouška ….. 30 bodů=10 bodů za každou 
disciplínu  

 atletika (běh 1500 m muži/800 m ženy, běh 60 m) 
 basketbal 

50% b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP 
koeficientem 0,3 = 30 bodů 


