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STUDUJTE 
MAGISTRA  
V OLOMOUCI
Navazující magisterský studijní program 
připravuje vysokoškolsky vzdělané 
odborníky pro společenskou praxi 
spojenou se vzrůstajícím významem 
volného času a aktivního životního stylu.

Absolvent se stává specialistou v oblasti 
rekreačních aktivit, jejich edukačního 
významu a využití potenciálu volného 
času v širším kontextu pohybové 
kultury a aktivního životního stylu.
Katedra rekreologie Fakulty tělesné 
kultury Univerzity Palackého je 
garantem prezenční a kombinované 
formy magisterského studijního oboru 
Rekreologie.  

Studenti si mohou zvolit dva ze čtyř 
specializačních modulů: 
• aktivní formy cestovního ruchu
• výchova v přírodě
• ekonomika a management
• životní styl a zdraví 

 
Fakulta tělesné kultury UP dlouhodobě 
dosahuje nejlepších výzkumných výsledků 
ze všech fakult tělovýchovného zaměření 
v České republice. 

Fakulta tělesné kultury UP nabízí také 
doktorský studijní program.

VÝBĚR PŘEDMĚTŮ 
RŮZNÝCH 
SPECIALIZACÍ
• rekreace, volný čas a komunální politika
• životní styl a zdraví
• environmentální aspekty 
 a monitoring pohybové aktivity
• aktuální trendy v cestovním ruchu
• vysokohorská turistika/skialpinismus
• bezpečnost a řízení rizika
• české a zahraniční systémy 
 výchovy v přírodě
• lázeňství a wellness
• jezdectví a agroturistika
• ekonomie
• management
• preskripce pohybové aktivity
• biomedicínské aspekty rekreace

Absolvent je schopen koncepčně 
a samostatně vytvářet programy zaměřené 
na rozvoj osobnosti, zlepšení kvality života 
a pozitivní změnu životního stylu jednotlivců 
i skupin obyvatel. Vytváří, realizuje a řídí 
intervence v oblasti pohybových aktivit 
a prevence onemocnění souvisejících 
s nezdravým životním stylem. Orientuje se 
v principech řízení volného času a rekreace 
na úrovni obcí, krajů, států a EU.

UPLATNĚNÍ 
ABSOLVENTŮ
Absolventi Katedry rekreologie FTK UP se 
v praxi uplatňují jako manažeři, odborní 
pracovníci a konzultanti:

• 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
• 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...)
• v řízení sportovních klubů
• ve vlastním podnikání v oblasti 
 rekreace a volného času

PODMÍNKY PŘIJETÍ

K přihlášce do navazujícího magisterského 
studia je nutno přiložit kopii vysokoškolského 
diplomu. V případě, že uchazeč diplom 
ještě neobdržel, dokládá pouze výpis 
známek. Podmínkou přijetí v navazujícím 
magisterském studijním programu je získání 
bakalářského vzdělání v oboru Rekreologie 
nebo příbuzném studijním oboru.

Přijímací zkouška se skládá 
z následujících částí:

• test z biomedicínských oborů v rozsahu 
 státních závěrečných zkoušek 
 bakalářského oboru Rekreologie
• test z rekreologických oborů v rozsahu 
 státních závěrečných zkoušek 
 bakalářského oboru Rekreologie
• ústní pohovor zaměřený na předpoklady 
 k magisterskému studiu, výsledky 
 v bakalářském studiu, motivaci a zájem 
 studenta

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

Až 96% absolventů katedry 
rekreologie najde do 3 měsíců  
po absolvování uplatnění v oboru.
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www.rekre.upol.cz

www.ftk.upol.cz


