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PROČ STUDOVAT 
REKREOLOGII  
V OLOMOUCI?
Budete studovat moderní a perspektivní 
obor, jehož význam stále stoupá  
a absolventi jsou žádanými odborníky na 
trhu práce.
Studijní obor Rekreologie připravuje 
studenty pro uplatnění v oblasti 
volnočasových a rekreačních aktivit 
a neobvyklou formou kombinuje 
jednotlivé aspekty rekreace - cestovní 
ruch, management rekreace, zážitkovou 
pedagogiku a podporu zdraví.
Studovat můžete prezenční
i kombinovanou formu oboru na fakultě,
která dlouhodobě dosahuje nejlepších
výzkumných výsledků ze všech fakult 
tělovýchovného zaměření. Pokračovat lze 
v magisterských studijných programech  
a doktrorském studiu.

Olomouc je atraktivní univerzitní 
město, kam se budete rádi vracet.

VÝBĚR  
PŘEDMĚTŮ
• Životní styl a zdraví
• Rekreologie
• Zážitková pedagogika
• Metodika vedení akcí
• Teorie rekreace a bezpečnostní  
 aspekty
• Cestovní ruch
• Sport a projektové řízení
• Ekonomika a legistativa
• Marketing a Public Relations
• Psychologie sportu   
• Ekonomie a manažerská   
 ekonomika 
• Komunikativní dovednosti  

POVINNÉ KURZY
• Fitness
• Kanoistika
• Horolezectví
• Pobyt v zimní přírodě
• Rafting, Golf

Studenti mají během studia možnost 
získání licencí – instruktor lyžování, 
snowboardingu, horolezectví, vodní 
turistiky, licence fitness trenéra, první 
pomoci a dalších.

Součástí studia je samostatný modul 
pedagogické způsobilosti nutný pro 
vykonávání pedagogických profesí.

Obor nabízí široké možnosti studia  
v zahraničí, včetně zemí mimo EU, některé  
z předmětů můžete také absolvovat  
v angličtině.

UPLATNĚNÍ 
ABSOLVENTŮ
Absolventi Katedry rekreologie FTK UP se 
v praxi uplatňují jako vedoucí a manažeři:

• ve fitness centrech a pohybových  
 studiích
• ve státní správě a samosprávě  
 v odborech kultury, sportu a cestovního  
 ruchu
• v lázeňství, kde připravují pohybové  
 programy pro klienty
• v cestovním ruchu jako vedoucí CK  
 a manažeři zážitkových programů
• ve volnočasových centrech pro děti  
 i dospělé (DDM, pedagogická centra...)
• v poradenství v oblasti výživy  
 a podpory zdraví
• v oblasti celoživotního vzdělávání  
 (outdoorové aktivity, kurzy...) 
• ve vlastním podnikání

Až 96% absolventů Katedry 
rekreologie FTK UP najde do  
3 měsíců po absolvování 
uplatnění v oboru.  

PODMÍNKY PŘIJETÍ  
PRO BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ 
PROGRAM

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA:
datum konání: nutné absolvovat do 
termínu talentové a ústní zkoušky

Představuje test všeobecných studijních 
předpokladů (SCIO)

TALENTOVÁ ZKOUŠKA  
A ÚSTNÍ POHOVOR:
datum konání: duben; proběhne v jeden 
den (dopolední a odpolední část)

• Sportovní hra: výběr mezi basketbalem  
 a volejbalem
• Plavání 100 m
• Pohybový test (hudebně-pohybová  
 a motoricko-funkční připravenost)
• Ústní pohovor (profesní a studijní  
 předpoklady) 

TĚŠÍ SE NA VÁS

Mgr. Zdeněk HAMŘÍK, Ph.D.
vedoucí Katedry rekreologie FTK UP, 
expert v oblasti pohybové aktivity  
a zdravého životního stylu, zástupce 
hlavního řešitele studie HBSC ČR, 
největší výzkumné studie o zdraví dětí 
v Evropě

Ing. Halina KOTÍKOVÁ, Ph.D.
odborná garantka výuky cestovního 
ruchu na KRL, expertka v oblasti nových 
trendů a marketingu cestovního ruchu, 
členka Rady vysokých škol  
a mezinárodní expertka Polské 
akreditační komise

doc. Ing. Vladimír  
HOBZA, Ph.D.
přední český autor v oblasti Ekonomie 
sportu, garant výuky ekonomicky 
zaměřených předmětů na FTK UP, ve 
své odborné činnosti se zabývá řešením 
modelů grantové politiky sportu

prof. PhDr. Ivo JIRÁSEK, Ph.D.
garant studijního oboru Rekreologie, 
specialista na oblast zážitkové 
pedagogiky, výchovy v přírodě a filosofii 
sportu, proděkan pro vědu a výzkum na 
FTK UP, šéfredaktor časopisu Gymnasion

RNDr. Jiří KRATOCHVÍL
specialista na oblast výzvových sportů  
a pobyt v přírodě, garant výuky 
kanoistiky a raftingu, dlouholetý 
šéftrenér českého reprezentačního 
družstva juniorů v rychlostní kanoistice

Dr. et. PhDr. Martin 
SIGMUND, Ph.D.
garant výuky podpory zdraví a předmětů 
v oblasti zdravého životního stylu, 
autor řady odborných prací v oblasti 
somatodiagnostiky a sportovního 
tréninku

Termín podání přihlášek je do konce 
února.

Jak podat přihlášku najdete na  
www.rekre.upol.cz/prihlaska

a naši další kolegové



Studijní oddělení 
Fakulta tělesné kultury  

Univerzita Palackého v Olomouci 
Třída Míru 117

771 11 Olomouc

Více informací najdete na internetové adrese:   
www.rekre.upol.cz

www.ftk.upol.cz


