
Státní závěrečná zkouška 
 
Navazující magisterské studium Rekreologie – prezenční forma 
studia  
 
Vstupní informace pro studenty:  
Cílem státní závěrečné zkoušky je prokázat úroveň kompetencí studenta (analýza a syntéza 
poznatků, řešení problémů, odborná komunikace, celkové odborné vystupování). Smyslem 
SZZ je zjistit celkový přehled a orientaci studenta v dané problematice v souvislostech, 
vzájemných vztazích a mezipředmětových vazbách. Pro SZZ není rozhodující znalost 
konkrétních detailů nýbrž pochopení jednotlivých témat v kontextech a vzájemných 
souvislostech.  
 
Součástí SZZ jsou 3 dílčí oblasti:  
1) zkouška z oborového základu rekreologie  
2) zkouška ze specializačních okruhů  
3) obhajoba diplomové práce  
 

 
A) Oborový základ rekreologie 
 
1. Tělesná/pohybová kultura jako sociokulturní systém  
- podstata systémového přístupu; systém a struktura  
- vývoj systému  
- podstata tělesné/pohybové kultury a její charakteristika  
- pohybová a tělocvičná rekreace  
 
2. Tělesná/pohybová kultura v životním stylu  
- životní styl, životní způsob, rekreace  
- optimalizace pohybového režimu  
- role pohybové a tělocvičné rekreace  
- cíle a prostředky práce rekreologa, role pohybové (tělocvičné) aktivity  
 
3. Vymezení rekreologie v systému společenských věd  
- význam a role multidisiplinárního přístupu v práci rekreologa (pohled pedagogický, 
sociologický, psychologický)  
- zařazení rekreologie v kontextu a systému společenských věd  
- odpočinek, osobnostní rozvoj a zdraví a jejich průnik do rekreačních aktivit  
 
4. Rekreologie jako kinantropologický obor  
- kinantropologie v ČR a ve světě  
- role rekreologie jako kinantropologické disciplíny  
- vazba rekreace a rekreologie, společenské praxe a teoretické (vědecké) reflexe  
- rekreologie jako studijní obor a vědní disciplína  



 
5. Problémy vědy a metodologie ve výzkumu v kinantropologii a rekreologii  
- metody a druhy výzkumu, kvantitativní a kvalitativní přístup, zpracování dat  
- členění vědecké práce  
- problematika hypotéz, výzkumných otázek  
- aplikace statistických metod  
 
6. Výzkum v rekreologii  
- výzkumný projekt, jeho struktura  
- etické aspekty výzkumu  
- závěrečná výzkumná zpráva (včetně diplomové práce), validita a limity výzkumné studie  
 
7. Pojem rekreace jako základní kategorie rekreologie  
- obsahová analýza pojmu  
- členění rekreace podle obsahové zaměřenosti, členění  
- vazba rekreace na oblasti lidského života.  
 
8. Osobnost rekreanta a rekreologa v rekreačním procesu  
- osobnost jako psychologický termín  
- problematika zvládání zátěže, psychické odolnosti  
- cíle, prostředky a metody práce rekreologa  
 
9. Role rekreace v životním stylu ve vztahu k věkovým obdobím člověka  
- mladší školní věk (prepuberta)  
- starší školní věk (puberta)  
- adolescence  
- dospělost  
- stáří  
 
10. Volný čas a jeho disponibilita  
- obsah pojmů volný čas a disponibilní čas, jejich význam  
- časovost lidského způsobu bytí a jeho reflexe (Aristotelés, Augustin, Husserl, Heidegger)  
- funkce volného času a tendence vývoje  
- role volného času v moderní a postmoderní společnosti  
 
11. Fenomén prožitku a hry v pedagogickém a rekreologickém působení  
- role prožitku a zkušenosti ve výchově a rekreaci  
- teorie hry (Huizinga, Caillois, Fink)  
- prožitek a hra jako prostředek práce rekreologa  
 
12. Antické kořeny smysluplného využití volného času  
- termín scholé, jeho obsah, potenciální význam v současné edukaci a rekreaci  
- kalokagathia, areté, agón – význam a smysl starořeckých pojmů v postmoderní době  
 
13. Pohybová rekreace na našem území v 19. a 20. století, vliv historického vývoje na 
současnost  
- dílo dr. M. Tyrše, vznik Sokola a jeho rozvoj  
- vznik a rozvoj dalších tělovýchovných/rekreačních hnutí (skauting, woodcraft, tramping, 
foglarismus)  
- soudobé organizační zakotvení pohybové rekreace  



 
14. Stav a tendence vývoje volnočasových aktivit  
- význam, role a současné trendy v oblasti volnočasových aktivit v kontextu různých diskursů 
(filosofie, sociologie, rekreologie)  
- tendence vývoje v současné společnosti ve vztahu k VČ a rekreace  
 
15. Podmínky prostředí a jejich význam v rekraci a jejím řízení  
- prostředí jako determinanta rekreace  
- přírodní, kulturní, společenské, historické aspekty prostředí ve vztahu k rekreačním 
aktivitám  
 
16. Role a význam komunální rekreace ve vztahu k životnímu stylu člověka.  
- pojmy urbanismus – urbanizace  
- jejich vztah vzhledem k obsahu komunální rekreace  
- principy a řízení volnočasových aktivit a rekreace na úrovni obcí  
 
17. Rekreace a problém zdraví  
- definice zdraví podle WHO a jeho případná kritická analýza  
- strategie podpory pohybové aktivity  
- zdravotní doporučení ve vztahu k pohybové aktivitě  
- pohybová aktivita jako prevence vniku hromadných neinfekčních onemocnění  
 
18. Náboženství a rekreace  
- role náboženství v soudobé společnosti (sekularizace, ekumenismus) a religionistika  
- náboženský postoj a jeho vliv na rekreaci  
- fenomény poutnictví a náboženské turistiky  
 
19. Rodina a rodinná rekreace  
- současné trendy rodinného soužití  
- možnosti realizace rodinné rekreace  
- převažující metody při realizaci pohybové aktivity víkendového charakteru  
 
20. Sociálně - patologické jevy ve společnosti a význam a role rekreologie v jejich řešení  
- sociálně-patologické jevy ve společnosti a jejich vymezení  
- role volnočasových aktivit v prevenci sociálně patologických jevů  
- role rekreologa při tvorbě a realizaci preventivních programů  
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B) SZZ - specializační okruh: Management rekreace a 
cestovního ruchu  
 
1. Okruh otázek  
 
A - koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v České republice; aktiva a pasiva v rozvaze 
podniku jako podklad k rozhodování  
B – Investiční rozhodování v podniku 
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: dramaturgie na kurzu, dramaturgická pravidla a zásady, trojí umění 
dramaturgické; vztah: životní styl – metabolický kardiovaskulární syndrom – obezita – inzulínová rezistence  
 
2. Okruh otázek  
 
A – rozvaha a její význam pro manažérské rozhodování 
B – ubytovací služby v cestovním ruchu  
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: pětietapový model přípravy projektu, popis základních pojmů a 
struktury; ischemická choroba srdeční, hypertenzní nemoc a její ovlivnění správnou úpravou životního stylu  
 
3. Okruh otázek  
 
A – výkaz zisku a ztráty a jeho charakteristika, náklady podniku a jejich řízení 
B – stravovací služby v cestovním ruchu  
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: turistika, základní formy turistiky, cíle turistiky; životní styl – 
dislipoproteinémie poruchy homeostatických mechanismů a jejich ovlivnění úpravou životního stylu  
 
4. Okruh otázek  
 
A – živnostenské podnikání 
B – východiska komunikace s veřejností,  
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: zkušenostní učení, modely zkušenostního učení; základní onkologická 
onemocnění a jejich možné ovlivnění úpravou životního stylu  
 
5. Okruh otázek  
 
A –typy financování podniku 
B – marketingový výzkum v cestovním ruchu a jeho metody.  
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: sporty v přírodě – základní pojmy, dělení sportů a jejich struktura; 
problematika stárnutí, pohybová aktivita a stárnutí  
 
6. Okruh otázek  
 
A – malé a střední podnikání ve firmách  
B – marketingová komunikace v cestovním ruchu; tradiční a moderní nástroje komunikačního 
mixu v cestovním ruchu  
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: vztah výchovy a přírody, koncept přírodní výchovy a její dělení; vliv 
pravidelné pohybové aktivity na jednotlivé složky metabolického kardiovaskulárního syndromu  
 
 
7. Okruh otázek  
 
A – charakteristika prostředí rekreace a sportu v návaznosti na systém tělesné výchovy a sportu v 
České republice  



B – cena jako marketingový nástroj a její specifika; distribuční proces v cestovním ruchu; YIELD 
management, rezervační systémy  
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: Outward Bound, vznik, historie, cíle, hodnoty, systém práce; preskripce 
programu pohybové aktivity – zásady, správná intenzita, adherence  
 
8. Okruh otázek  
 
A – finanční diagnostika podniku  
B – produkt cestovního ruchu jako marketingový nástroj 
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: Prázdninová škola Lipnice, vznik, historie, model projektů PŠL; 
zdravotní body a jejich využití při hodnocení PA  
 
9. Okruh otázek  
 
A – bod zlomu, výsledovka a jejich vzájemný vztah  
B – dopravní služby v cestovním ruchu  
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: zážitková pedagogika, výchova prožitkem, výchova prožíváním; 
základní složky výživy (B + S + T), jejich význam, dělení a zastoupení ve stravě  
 
10. Okruh otázek  
 
A – podnikatelský plán a založení firmy  
B – nové produkty cestovního ruchu jako odraz nových a měnících se potřeb  
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: hra, její dělení, systémy her a jejich vysvětlení, uvádění her; minerální 
látky, stopové prvky a vitamíny, základní funkce v organismu  
 
 
11. Okruh otázek  
 
A – manažerské funkce sportovního manažera v návaznosti na prostředí tělesné výchovy a sportu 
v České republice  
B – destinace a destinační management  
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: model zón komfortu, popis základních pojmů, struktura modelu; 
ischemická choroba srdeční, hypertenzní nemoc a jejich ovlivnění správnou úpravou životního stylu  
 
12. Okruh otázek  
 
A – cash-flow a jeho význam v řízení podniku  
B – strategický cyklus – strategické analýzy, pravidla při definování cílů  
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: model plynutí, základní pojmy modelu, struktura modelu a jeho využití, 
metabolický kardiovaskulární syndrom, obezita a inzulínová rezistence a možnosti jejich ovlivnění úpravou 
životního stylu  
 
13. Okruh otázek  
 
A – rozbory a pyramidové ukazatele podniku  
B – současný stav a tendence vývoje cestovního ruchu; hlavní koncepční a strategické dokumenty 
v oblasti cestovního ruchu  
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: volnočasové koncepce výchovy v přírodě, historie, vývoj, prostředky, 
hodnoty, modely; dislipoproteinémie a poruchy homeostatických mechanismů u metabolického 
kardiovaskulárního syndromu a jejich ovlivnění správnou úpravou životního stylu  
14. Okruh otázek  
 
A – struktura finančních zdrojů sportovních klubů v České republice  
B – marketing cestovního ruchu a jeho specifika; marketingové nástroje a jejich aplikace  



Doplňující okruhy ze specializace MŽS: evaluace a zpětná vazba, základní pojmy, modely, struktura, příklady 
využití; problematika stárnutí, pohybová aktivita a stárnutí  
 
15. Okruh otázek  
 
A – definice a rozdělení rolí jednotlivých subjektů zapojených do řízení a koordinace sportu v ČR  
B – public relations, propaganda, lobbing, charakteristika a rozdíly  
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: teorie týmové spolupráce, základní pojmy, struktura, modely, popis a 
využití; preskripce programu pohybové aktivity – zásady, správná intenzita, adherence  
 
16. Okruh otázek  
 
A – finanční podílové ukazatele: likvidita, zadluženost, rentabilita, ukazatelé aktivity  
B – služby cestovních kanceláří a turistických informačních center v cestovním ruchu  
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: základní vymezení programových oblastí zážitkové pedagogiky, cíle, 
programové prostředky a jejich vysvětlení; vliv pravidelné pohybové aktivity na složky metabolického 
kardiovaskulárního syndromu  
 
17. Okruh otázek  
 
A – kvalita služeb v oblasti rekreace a sportu 
B – provozní aspekty podnikání 
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: teorie skupinové dynamiky, základní pojmy, modely, metody práce; 
minerální látky, stopové prvky a vitamíny, základní funkce v organismu  
 
18. Okruh otázek  
 
A – samofinancování v podnikatelské sféře 
B – ostatní a doplňkové služby v cestovním ruchu  
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: bezpečnostní pravidla, subjektivní a objektivní nebezpečí, metodika, 
příklady; definice zdraví dle WHO – mezinárodní, národní a komunální politika podpory pohybové aktivity a 
zdraví – základní východiska a vztahy  
 
19. Okruh otázek  
 
A – sebehodnocení organizací působících v rekreaci sportu 
B – dopady rozvoje cestovního ruchu v oblasti ekonomické, kulturně-sociální a environmentální  
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: složky přírodního prostředí, ochrana přírody, základní pojmy a 
struktura ochrany přírody; základní složky výživy (B + S + T), jejich význam, dělení a zastoupení ve stravě  
 
20. Okruh otázek  
 
A – proces aplikace koncepce rozvoje rekreace a sportu v praxi 
B – lázeňství v ČR 
Doplňující okruhy ze specializace MŽS: lektorské dovednosti, kompetence lektora, typy dovedností a jejich 
popis, příklady; metabolický kardiovaskulární syndrom, obezita a inzulínová rezistence, možnosti prevence a 
ovlivnění úpravou životního stylu  
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