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Kvalifikační studium 
 

TANEČNÍ MISTR / TRENÉR/POROTCE tř. II. 
pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze 

 
ve spolupráci s Svazem učitelů tance ČR a STK Praha 

  
Studium je také určeno pro taneční mistry, jako minimální vzdělání pro kvalifikovanou výuku v 
kurzech podle Zkouškového řádu SUT. 
Současně je to kvalifikační studium pro trenéry a porotce tanečního sportu II.tř. podle 
kvalifikačního řádu ČSTS a také postačující vzdělání pro získání případného živnostenského 
oprávnění v oblasti tanečního sportu. 
Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, výstupní diplom vydává 
FTVS UK a uznává ho minimálně celá EU. 
 
Rozsah kurzu (specializace + sportovní vědecká část) je dle platné právní úpravy min. 150h, 
nicméně kurz bude mít navýšenu hodinovou dotaci hlavních předmětů specializace (STT, LAT), 
takže počet hodin bude výrazně vyšší. 
 
Studium je určeno 
1) Držitelům trenérské a porotcovské licence tř. III pro zvýšení si kvalifikace pro třídu II. 
2) Zájemcům o získání živnostenského listu v oblasti tělovýchovy a sportu. 
3) Zájemcům o získání diplomu o profesionální zkoušce ze standardních a latinskoamerických 
tanců na úrovni “Licentiate”. 
4) Obecně zájemcům o doplnění si vědomostí z oblasti standardních a latinskoamerických tanců 
(nemusí tedy konat závěrečné zkoušky). 
 
Termíny výuky: Specializace: Pátek 19. června - úterý 30. června 2020; vědecký základ sportu: 
podzim 2020. 
Nematuranti navíc 50h všeobecně vzdělávacího kurzu (matematika, fyzika, chemie, biologie,..) v 
termínu, který jim sdělí fakulta dodatečně (obvykle 2 víkendy pát-sob). 
 
Závěrečná zkouška: Termíny závěrečné zkoušky ze specializace (test a ústní zkouška) budou 
vypsány na srpen/září. Zkoušku lze opakovat max. dvakrát. Závěrečná písemná práce se odevzdává 
do 31. srpna 2020. Po absolvování sportovně vědecké části písemný test. Po splnění všech 
předpokladů absolventovi vydá FTVS UK diplom. Studium je třeba ukončit do 2 let ode dne 
zahájení, zkoušky lze složit pouze ve vypsaných 
termínech, o kterých budou studenti informováni. 
 
Termín pro přihlášení: striktně nejpozději do 14.června 2020 pošlete přihlášku s uvedením jména, 
rodného čísla, e-mailu, telefonu, údajem: maturitu MÁM-NEMÁM. Po té vám pošleme další 
informace. 
Přihlášky se zasílají pouze e-mailem na ftvs-tanec@seznam.cz. 
 
Cena: Základní kurzovné pro účastníky se středoškolským vzděláním 10.870 Kč. Pro účastníky bez 
maturity je cena o 4000 vyšší. Tuto částku ale pak zaplatíte přímo FTVS za zvýšený rozsah 
studijního plánu o základní předměty.  
Literatura pro sportovní vědeckou část kurzu je zahrnuta v ceně.  
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Případné opakování závěrečné zkoušky 900Kč. Opakování testu 200Kč. 
 
Platba za kurz: Spolu s přihlášením je třeba uhradit ZÁLOHU ve výši 2000 Kč na účet STK Praha 
204136399/0800, konstantní symbol 0308, variabilní symbol = Vaše rodné číslo (i např. manželé 
tedy musí poslat platbu každý zvlášt), specifický symbol 1702. 
Nejpozději do zahájení hotově nebo na účet pak DOPLATEK do plné ceny – bank.spojení, KS, VS s 
SS stejně. Platbu samozřejmě můžete poukázat v celku najednou v termínu přihlášek. 
Další podrobné informace Vám zašleme po přihlášení. Účast na přednáškách a seminářích je 
doporučena, není vyžadována. 
Vyučující lektoři budou vybráni podle aktuálního seznamu odborných pracovníků ČSTS. 
Kvalifikační studium se otevře při min. počtu 25 přihlášek. 
J. Ševčík, t. 777 027 703; J.Plamínek, t. 602 216 400 
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