Inovace studijního programu
Tělesná výchova a sport
se zaměřením na směr

Rozhodčí kolektivních sportů
CZ.1.07/2.2.00/15.0190

Bakalářské studium
pro Rozhodčí kolektivních sportů (fotbalu, ledního hokeje)

Bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport (3letý)
studijní obor: Tělesná výchova a sport (jednooborový)
studijní směr: Rozhodčí fotbalu / Rozhodčí ledního hokeje
forma studia: prezenční (denní) a kombinovaná (dálkové)

Spolupráce s partnery

Český svaz ledního hokeje
Fotbalová asociace České republiky
Unie českých fotbalových rozhodčích, o.s.

Profil absolventa
 disponuje schopnostmi aktivně se podílet na výchově a vzdělání
rozhodčích, na funkcionářském zabezpečení sportovních soutěží,
řízení sportovního klubu…
 disponuje základním podvědomím o etických otázkách spojených
s činností rozhodčího…
 orientovaný v problematice ekonomie a práva, v organizaci
a systémech řízení soutěží
 teoreticky a prakticky připravený pro řízení utkání

Informace o inovovaných a nových studovaných předmětech
Rozhodčí fotbalu:
Dějiny sportu a rozhodcovství fotbalu
Management utkání 1 - Pravidla fotbalu

Rozhodčí ledního hokeje:
Dějiny sportu a rozhodcovství ledního hokeje
Management utkání 1 - Pravidla ledního hokeje

Sportovní hry z aspektu kineziologie
Ekonomické činnosti ve sportu
Právní a sociální aspekty ve sportu
Aplikované psychosociální vědy
Praxe rozhodčího
Etika a standardy chování ve sportu
Jazyková příprava
a další
 Přijímací řízení:






Den otevřených dveří 24. 1. 2012 v 10:00 Univerzitní Kampus, A22/aula
Podání přihlášek do 29. 2. 2012 na http://is.muni.cz/prihlaska/
Praktická přijímací zkouška 12. - 13. 5. 2012
Test studijních předpokladů (TSP) 5. - 6. 5. 2012
Doložení lékařského potvrzení do 30. 4. 2012 na formuláři FSpS

Skladba přijímací zkoušky, maximum 40 bodů
 50 % a) Praktická přijímací zkouška z TV … 20 bodů=10 bodů za každý sport
o atletika (běh 60 m , běh 1500 m muži / 800 m ženy) – průměr obou disciplín
o basketbal
 50 % b) Test studijních předpokladů … vynásobení percentilu TSP koeficientem 0,2 = 20 bodů
Bodovací tabulky a podrobné informace na http://fsps.muni.cz/studijni/prijimaci-rizeni/
Počty přihlášených a počty zapsaných studentů v akademickém roce 2011/2012
směr, forma
Rozhodčí fotbalu, prezenční
Rozhodčí fotbalu, kombinovaná
Rozhodčí led. hokeje, prezenční
Rozhodčí led. hokeje, kombinovaná

počet
přihlášek
11/12
98
73
54
45

zapsáno
ke studiu
11/12
20
19
20
19

plánovaný počet
přijatých
12/13
15
15
15
15

Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

