
Praktická přijímací zkouška – talentová zkouška. 

 

[1.1] Praktická část přijímací zkoušky má podobu výkonnostního testu při provádění 

vybraných sportovních disciplín před zkušební komisí sestávající z nejméně tří 

akademických pracovníků fakulty, jež zajišťuje danou část přijímací zkoušky. 

[1.2] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 30 bodů.  

[1.2.1] Výkony v jednotlivých položkách testové baterie se převádějí 

na desetibodovou stupnici.  

[1.3] Každý uchazeč, který získá méně než 3 body v této části přijímací zkoušky, při 

splnění dílčího limitu získání alespoň 1 bodu z každé disciplíny, nesplnil přijímací 

zkoušku a nebude přijat ke studiu. 

[1.3.1] SOUHRNNÝ VÝSLEDEK je prostým součtem bodů ze všech tří disciplín 
(všem je přiznána stejná váha).  

Součet bodů Hodnocení (celkové body) Diagnostický závěr 

v jedné z položek hodnocení 0 bodů nevyhověl vyřazen 

3 – 30 vyhověl může být přijat 

[1.4] Seznam sportovních disciplín pro praktickou část přijímací zkoušky je tento: 

[1.4.1] Položka č. 1: Běh na 1500 m … Diagnostikuje běžeckou vytrvalostní schopnost, 
která je pilířem fyzické kondice. Reprezentuje základní lokomoční činnost člověka 
podkládající úspěšnost v mnoha sportovních činnostech i každodenním životě. 
Skóre: dosažený čas v běhu s přesností 1 sekundy.  

[1.4.2] Položka č. 2: Shyby na hrazdě – muži / Výdrž ve shybu – ženy … Diagnostikuje 
schopnost překonávat hmotnost vlastního těla, zahrnuje cvičení zatěžující 
převážně svalstvo paží a pletence ramenního.  

[1.4.3] Muži: Na hrazdě doskočné opakované shyby, držení nadhmatem. Skóre: počet 
shybů.  

[1.4.4] Ženy: Na hrazdě dosažné výdrž ve shybu nadhmatem. Skóre: doba výdrže 
(sekundy).  

[1.4.5] Položka č. 3: Plavání 100 metrů … Plavání v bazénu (25 m nebo 50 m) 
na vzdálenost 100 m podle plaveckých pravidel.  
Nabídka obsahuje plavání způsobem kraul, prsa či delfín. Uchazeč si sám zvolí 
plavecký způsob. Předepsán je startovní skok. Plavecké způsoby není dovoleno 
střídat. Skóre: Měří se čas, skóre je vyjádřeno v minutách, sekundách 
a desetinách sekundy. Nerozlišuje se plavání v krátkém či dlouhém bazénu, ani 
plavecký způsob (lepší plavec zvolí rychlejší způsob plavání).  

[1.5] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu 

uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných 

informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává 

závazným a neměnným. Náhradní termín je určen pouze pro uchazeče, kteří 

v době řádného termínu praktické zkoušky konají maturitní zkoušku. Žádost 

o náhradní termín se podává písemně s potvrzením školy, a to nejpozději 15 

pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky. 

[1.6] Poznámky - nemůže být přijat neplavec. Uchazeči si přinesou sportovní oblečení, 
obuv na běhání a plavky.  

[1.7] Jakékoliv nejasnosti řešte ihned na místě s dozorem a nechte řádně 
zaprotokolovat. V pozdějším odvolacím řízení již nemohou případně neřešené 
nejasnosti býti brány v úvahu.  



 
 

Bodovací tabulky 
 

Muži do 28 let 

  Běh na 1500 m 
Silový test 

Shyby  

Plavání 100 m 

(kraul,prsa) 

0 7:01,0- - 2 2:30,1 - 

1 7:00 3 2:30 

2 6:53 5 2:20 

3 6:43 7 2:10 

4 6:33 8 2:00 

5 6:23 10 1:52 

6 6:13 12 1:44 

7 6:03 14 1:36 

8 5:57 16 1:28 

9 5:43 19 1:20 

10 - 5:35,0 21 - - 1:12,0 

jednotka minuty:sekundy počet opakování minuty:sekundy  

Muži nad 29 let 

  Běh na 1500 m 
Silový test 

Shyby 

Plavání 100 m 

(kraul,prsa) 

0 7:27,0- - 1 2:42,1 - 

1 7:26 2 2:42 

2 7:19 4 2:32 

3 7:09 6 2:22 

4 6:59 7 2:12 

5 6:49 8 2:04 

6 6:39 10 1:56 

7 6:29 11 1:48 

8 6:23 13 1:40 

9 6:09 15 1:32 

10 - 6:01,0 17 - - 1:24,0 

jednotka minuty:sekundy počet opakování minuty:sekundy  

Ženy do 28 let 

  Běh na 1500 m 
Silový test 

Výdrž ve shybu 

Plavání 100 m 

(kraul,prsa) 

0 8:41,0- - 9,9 2:45,1 - 

1 8:40 10 2:45 

2 8:23 14 2:35 

3 8:09 18 2:25 

4 7:55 23 2:15 

5 7:41 29 2:05 

6 7:27 35 1:55 



7 7:13 42 1:45 

8 6:59 50 1:35 

9 6:45 58 1:25 

10 - 6:31,0 65 - - 1:15,0 

jednotka minuty:sekundy počet opakování minuty:sekundy  

Ženy nad 29 let 

  Běh na 1500 m 
Silový test 

Výdrž ve shybu 

Plavání 100 m 

(kraul,prsa) 

0 9:00,0- - 8,9 2:55,1 - 

1 8:59 9 2:55 

2 8:42 13 2:45 

3 8:28 16 2:35 

4 8:14 21 2:25 

5 8:00 26 2:15 

6 7:46 32 2:05 

7 7:32 38 1:55 

8 7:18 45 1:45 

9 7:04 52 1:35 

10 - 6:50,0 59 - - 1:25,0 

jednotka minuty:sekundy počet opakování minuty:sekundy 

 

 


