
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. 

Zapsáno do OR dne 6.4.2004 oddíl C,  vložka 98725 Krajským obchodním soudem v Praze

Tel.: 281932013, 281930160, 286850188                                                              Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9 - Kbely              

www.palestra.cz, e-mail: infovs@palestra.cz                                                          IČO: 27132781, č. účtu: 3309309309/0800 

 

 Stránka 1 z 1 

  
   
 

Povinná trajektorie (= předměty, které musí student absolvovat pro získání bakalářského 
diplomu) pro absolventy Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA – Vyšší 
odborná škola, spol. s r. o. (dále jen „ATVS PALESTRA VOŠ“), vzdělávacího programu 
Management sportu, nastupující do 3. ročníku Vysoké školy tělesné výchovy a sportu 
PALESTRA, spol. s r. o., Studijní program Sportovní a kondiční specialista: 
 

Předmět 
Způsob 

zakončení 
Počet 

kreditů 

Atletika * Z 3 

Bakalářská práce Z 10 

Body styling KZ 3 

Didaktika tělesné výchovy a sportu Z, ZK 5 

Diplomový seminář Z 4 

Fitness * KZ 3 

Fyziologie ZK 5 

Fyziologie tělesné zátěže KZ 5 

Kineziologie ZK 5 

Kompenzační cvičení ve fitness KZ 3 

Lyžařský kurz I 1 KZ 3 

Moderní formy gymnastiky KZ 3 

Odborná praxe V KZ 6 

Odborná praxe VI KZ 6 

Projektování a organizace sportovní akce KZ 4 

Psychologie sportu Z, ZK 5 

Relaxační cvičení  Z 3 

Sportovní a rekondiční masáž II * Z, KZ 4 

Tvorba fitness programů KZ 3 

Výživa ZK 4 

Zdravotní tělesná výchova II * Z, KZ 4 

 
Pozn.: 
* předměty, které studenti absolvovali v rámci povinně volitelných a volitelných modulů. Tyto 
předměty budou uznány na základě podané elektronické žádosti přes IS Moggis 
1  rozdílový test (platí pro studenty, kteří předmět plnili v rámci studia VOŠ)  
 
Žádost k uznání předmětů je vhodné podat společně s přihláškou ke studiu (včetně 
dokladů k uznání), nejpozději se žádost podává do 15. 9. daného akademického roku. 
Se žádostí student zároveň dokládá splnění daných předmětů kopií diplomu, vysvědčením o 
absolutoriu a dodatkem k diplomu nebo výpisem předmětů potvrzeným pověřeným 
pracovníkem z VOŠ.  Žádost není zpoplatněna. 
 
Případné otázky můžete zasílat e-mailem na studijní oddělení: 

- legerova@palestra.cz (prezenční studium); 
-     kaiserova@palestra.cz (kombinované studium). 
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