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Projekt UNIS již pomohl v duální kariéře
těmto sportovcům...
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Kdo jsme?

Tomáš Staněk
Atlet.
Držitel českého rekordu
ve vrhu koulí – 22,17 m.

DRŽITELÉ REKORDŮ
Jarmila Kratochvílová

Barbora Seemanová

Atletka.
Držitelka světového rekordu
v běhu na 800 m – 1:53,28.

Plavkyně.
Držitelka českého rekordu
na 200 m volný způsob
– 1:55,45.		

SPORTOVCI
Lukáš
Krpálek

Jiří
Prskavec

Markéta
Vondroušová

judista

vodní
slalomář

tenistka

Lukáš
Rohan

Alexander
Choupenitch

Eliška
Březinová

vodní
slalomář

šermíř

krasobruslařka

David
Drahonínský
lukostřelec

ORGANIZACE
VICTORIA VSC je resor tním
sportovním centrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním posláním VICTORIA VSC, jako organizační složky
státu, je vytváření podmínek pro
dlouhodobou a komplexní přípravu sportovních reprezentantů
České republiky a nadstandardní
zabezpečení studujících sportovců.
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Symbol kombinuje tvar sovy a poháru.
Sova symbolizuje moudrost a učenlivost. Pohár symbolizuje vítězství.
Zobák ve tvaru hvězdy zdůrazňuje
jedinečnost sportovců, které VICTORIA
podporuje i samotnou kvalitu organizace.
Zlatá barva podporuje symboliku
vítězství.

Své cíle dosahujeme pomocí tří pilířů:

TRENÉŘI
Jiří Prskavec st.

Petra Škábová

„Dobrá trenérská práce je založena na schopnosti kombinace
léty prověřených teoretických
a praktických postupů s odvahou
nebát se hledat nové nevyzkoušené cesty. K tomu mi zázemí
a tým VICTORIA připravuje
výborné podmínky.“

„V pozici trenérky jsem
ve VICTORIA týmu moc
spokojená. Moje práce
je mým koníčkem a o to víc,
když mám kolem sebe super
lidi a zázemí.“

LIDÉ

SPARINGPARTNEŘI

Pro naše spor tovce v y t váříme plno hodnotné profesionální realizační týmy,
které pokrývají komplexní potřeby konkrétních sportů. Zajišťujeme servis jak
v oblasti trenérské, kondiční, zdravotní
a technické, ale i preventivní, metodické
a odborné. Jsme unikátní platformou, která
zavádí nové metody a trendy v oblasti tréninku.

ODBORNÍCI

LÉKAŘI

STUDENTI
VICTORIA VSC staví především na osobnostech,
které jsou schopné skloubit sport a vzdělání. Nejlepší studující sportovci z celé České republiky
jsou pak zařazeny do tzv. akademického výběru.
Od roku 2020 se sekce akademického výběru
díky projektu UNIS rozrostla na více než 400
zařazených sportovců. Nově se podpora rozšířila i přímo na vysoké školy, kde sportovci studují.

FYZIOTERAPEUTI

Hlavním cílem podpory je:
•P
 odpořit vybrané sportovce a zajistit
podmínky pro jejich přípravu a studium na vysoké škole
•C
 entralizovat a unifikovat základní
podmínky pro podporu vynikajících
sportovců
•Z
 výšit povědomí o vysokoškolském
sportu

Rozmístění zapojených VŠ
1

1
Ústí
nad Labem

Liberec Hradec
Králové

5
1

Praha

Plzeň
České
Budějovice
2

1
1

Opava

Pardubice

2

Ostrava

1

Jihlava
1

1

Olomouc
4

1

Brno

Zlín

Tým VICTORIA VSC…
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O projektu UNIS
UNIverzitní Sport (dále jen „UNIS“) je stipendijním programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu sportujících studentů na vysokých školách v České republice
zařazených do resortního sportovního centra VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum
MŠMT (dále jen „VICTORIA VSC“).
Cílem programu je vytvořit takové podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou
sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní
přípravu a účast na soutěžích. Projekt pomáhá realizovat duální kariéru vybraných sportovců.
Hlavním posláním VICTORIA VSC, resortního sportovního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je vytváření komplexních podmínek pro dlouhodobou přípravu vybraných sportovních reprezentantů České republiky a podpora vysokoškolských sportovců pro
reprezentaci České republiky.
VICTORIA VSC jako jediné resortní sportovní centrum v minulosti vždy studující sportovce
podporovala. V minulosti poskytovala VICTORIA VSC prostřednictvím sportovní sekce Akademický výběr (UNIS) podporu pro 15 studentů. V roce 2020 došlo k inovaci podpory sportujících studentů a tím i k nové koncepci sekce UNIS. Do projektu bylo v roce 2021 zapojeno
téměř 400 sportovců z 22 vysokých škol ze 13 měst po celé České republice.
Jak z výše uvedeného vyplývá, současná výše a rozsah podpory je díky zapojení samotných
vysokých škol mnohonásobně vyšší a mnohem efektivnější.
Pro zařazení do projektu UNIS a současně do resortního sportovního centra VICTORIA VSC
je nutné, aby sportovci splňovali několik podmínek, a to jak formálních, tak výkonnostních.
Seznam sportovců předkládají na základě kvót samotné vysoké školy, sportovní svazy
následně potvrzují sportovní výkonnost vybraných sportovců a v neposlední řadě schvalují
zařazení sportovce do resortního centra. Zařazení je vždy na jeden kalendářní rok, po roce
se opět posuzuje jak výkonnost, tak ostatní podmínky.
Podpora je rozdělena do dvou oblastí:
• Přímá finanční podpora rozvoje vysokoškolského sportu.
•	Druhá část podpory míří přímo na veřejné vysoké školy prostřednictvím dotačního neinvestičního programu MŠMT na podporu sportujících studentů. Program je určen na
koordinační a servisní podporu rozvoje vysokoškolského sportu.
Více informací o projektu včetně aktualit naleznete po načtení QR kódu nebo na webových
stránkách https://www.vsc.cz/projekt-unis
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Cíle projektu UNIS
Podpořit vybrané sportovce
a zajistit podmínky pro jejich
přípravu a studium

Vytvořit motivační
nástroj pro VŠ

Centralizovat a unifikovat
základní podmínky pro podporu
vynikajících VŠ sportovců

Zvýšit povědomí
o VŠ sportu

Edukovat studenty
o možnostech
propojení
vrcholového sportu
a vzdělání

Nároky na vysoké školy zapojené
do projektu UNIS
Vytvořit jednotnou
prezentaci
s podmínkami
podpory sportovců

Vytvořit seznam
podporovaných
sportovců

Vyčlenit
koordinátora VŠ
sportu

Zpracovat koncepci
rozvoje sportu
na VŠ

Umožnit pro
sportovce zařazené
do systému
individuální
studijní plán

Zajistit další
benefity pro
sportovce

Rozšiřovat možnost
sportování všem
studentům

Restartovat VŠ
sportovní kluby

Edukovat studenty
o potřebě
pohybových aktivit
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Obecný harmonogram
projektu UNIS
únor
finální potvrzení jmenného
seznamu sportovců
sportovními svazy

listopad

březen

zahájení výběru studentů
pro nadcházející rok na
základě jejich přihlášek

převzetí rozhodnutí
o přidělení stipendia od
MŠMT

únor
odevzdání dokumentů
(smlouva + žádost)

leden
předložení návrhu seznamu
studentů do projektu pro
aktuální rok a potvrzování
úrovní se sportovními svazy
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květen
výplata stipendií
za 1.Q

LEGENDA:

Vysoká škola

červen

Student

Victoria VSC

listopad
zahájení výběru studentů
pro nadcházející rok na
základě jejich přihlášek

výplata stipendií
za 2.Q

září

prosinec–leden

upřesnění podmínek pro
zařazení pro nadcházející
kalendářní rok

vyhodnocení projektu
za uplynulý rok

září
výplata stipendií
za 3.Q

srpen-září
doplnění studentů
do kvóty VŠ

prosinec
výplata stipendií
za 4.Q
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Podmínky pro zařazení do sekce UNIS
(Akademický výběr) a přiznání stipendia
Do sekce UNIS (Akademický výběr) může být zařazena osoba splňující následující podmínky:
•

občan ČR

•

student veřejné vysoké školy zapojené do programu UNIS

•

osoba mladší 26 let včetně

•

nebýt zařazen v jiném resortním sportovním centru

•

sportovec, který:
a) aktivně provozuje individuální sportovní disciplínu, která je zařazena na programu
nadcházejících letních olympijských nebo paralympijských her, nadcházejících
zimních olympijských nebo paralympijských her, nadcházejících letních nebo
zimních deaflympiád nebo nadcházejících letních nebo zimních univerziádách,
a zároveň v této olympijské disciplíně splňuje alespoň jedno výkonnostní kritérium z níže uvedené tabulky; nebo
b) aktivně provozuje některý z následujících kolektivních sportů: baseball, basketbal
(vč. formy 3x3), curling, florbal, fotbal, házená, lední hokej, pozemní hokej, ragby,
softball, vodní pólo, volejbal (vč. beach volejbalu), a zároveň v tomto sportu splňuje alespoň jedno výkonnostní kritérium z níže uvedené tabulky; nebo
c) kolektivní sporty zdravotně postižených sportovců zařazené do programu paralympijských a deaflympijských her, a zároveň v tomto sportu splňuje alespoň
jedno výkonnostní kritérium z níže uvedené tabulky.

Při splnění podmínek kontaktuje student koordinátora projektu UNIS na své vysoké škole,
koordinátor následně seznámí studenta s dalším postupem.
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Kategorizace stipendií
ČÁSTKA
(Kč/měsíc)

KATEGORIE

VÝKONNOST SPORTOVCE

A*

-ú
 častník posledních olympijských, paralympijských nebo
deaflympijských her
-ú
 častník posledního mistrovství světa nebo mistrovství
Evropy v seniorské kategorii

15 000 Kč

-ú
 častník poslední univerziády nebo akademického
mistrovství světa
-ú
 častník posledního mistrovství světa nebo mistrovství
Evropy v příslušné mládežnické kategorii

10 000 Kč

B*

C*

D*

E*

-m
 edailista v příslušné kategorii na posledním mistrovství
České republiky pořádané příslušným svazem (individuální
sportovní disciplíny)
-h
 ráč nejvyšší soutěže pořádané v České republice
v příslušné mládežnické nebo dospělé kategorii příslušného
sportovního svazu (kolektivní sporty)

8 000 Kč

-s
 portovec zařazený v systému sportovního centra mládeže
/ vrcholového sportovního centra mládeže / akademie
zřízené svazem příslušného sportu

7 000 Kč

-m
 edailista z posledních akademických her nebo
akademického mistrovství České republiky

5 000 Kč

Pozn.: Maximální výše stipendia se odvíjí od výkonnosti sportovce v době zařazování do
projektu na základě aktuální výkonnosti a doporučení svazu. Výběr uchazečů je prováděn
na základě kritérií stanovených jednotlivými vysokými školami, počet míst je omezen s ohledem na kvótu přidělenou MŠMT veřejné vysoké škole na příslušný kalendářní rok. Výplata
stipendií je prováděna čtvrtletně. Podmínky pro zařazení se mohou každý rok měnit. Proces
zařazování probíhá každoročně a musí jej znovu absolvovat rovněž již zařazení sportovci do
projektu z minulých let.
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Program UNIS - desatero sportovce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14

Jsem student s vyjímečnou sportovní výkonností v jedné z olympijských
disciplín či vybraných sportů zařazených do programu UNIS.

Navštívím web www.victoriavsc.cz - záložku UNIS.

Ujistím se, že splňuji podmínky programu:
jsem občanem ČR, jsem mladší 26 let včetně, jsem studentem VŠ zapojené do
programu, nejsem zařazen v jiném resortním sportovním centru, splňuji výkonnostní kritéria.

Kontaktuji koordinátora na své vysoké škole a projevím zájem
o zařazení do programu.

Jsem schválen do programu UNIS svou vysokou školou,
VICTORIA VSC a daným sportovním svazem.

Podepíšu Smlouvu o spolupráci mezi VICTORIA VSC MŠMT, vysokou
školou a sportovcem a Žádost o stipendium, které obdržím od svého
koordinátora.

Doručím všechny dokumenty na adresu VICTORIA VSC
ve stanovené lhůtě.

Získávám stipendium od VICTORIA VSC a zároveň plním povinnosti
v rámci smlouvy.

Mám možnost se plně věnovat své sportovní kariéře a využívat
benefity nabízené svou vysokou školou pro sportovce zařazené
do programu UNIS.

Kontaktuji svého koordinátora neprodleně po ukončení studia
či při nesplňování podmínek smlouvy.

Kvóty vysokých škol v jednotlivých letech
Kvóta jednotlivých vysokých škol je stanovena dle předem stanovených kritérií a příslušného koeficientu uvedených ve Výzvě pro příslušný kalendářní rok. Kritéria pro výpočet kvót
vysokých škol se mohou v jednotlivých letech lišit. Níže uvádíme příklad několika z nich:
•

celkový počet studentů ve všech typech studijních programů,

•

 elkový počet aktivních účastníků posledních Českých akademických her z řad stuc
dentů žadatele,

•

celkový počet aktivních účastníků zimní a letní univerziády
VYSOKÁ ŠKOLA

KVÓTA
2020, 2021

KVÓTA
2022

1

Univerzita Karlova

60

64

2

Masarykova univerzita

44

45

3

České vysoké učení technické v Praze

31

27

4

Univerzita Palackého v Olomouci

31

35

5

Vysoké učení technické v Brně

30

25

6

Česká zemědělská univerzita v Praze

26

28

7

Západočeská univerzita v Plzni

21

20

8

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

19

16

9

Vysoká škola ekonomická v Praze

18

19

10

Ostravská univerzita

13

12

11

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

12

10

12

Mendelova univerzita

12

10

13

Technická univerzita v Liberci

10

8

14

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

10

13

15

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

9

14

16

Univerzita Pardubice

9

11

17

Univerzita Hradec Králové

8

11

18

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

6

8

19

Slezská univerzita v Opavě

5

7

20

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích

5

7

21

Veterinární univerzita Brno

4

2

22

Vysoká škola polytechnická Jihlava

CELKEM

3

4

386

396
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Často diskutované oblasti projektu UNIS
Možnost návrhu sportovců sportovními svazy
 portovní svazy mohou před začátkem výběru studentů zaslat na VICTORIA VSC
S
seznam sportovců, které navrhují pro zařazení do projektu. Hlavní koordinátor
projektu poté na příslušné VŠ rozešle seznam sportovců doporučených sportovními svazy. Tyto návrhy jsou však pouze doporučující.

Role svazů
 portovní svaz objektivně posoudí úroveň zařazení sportovce-studenta. V příS
padě, že svaz nesouhlasí s úrovní zařazení sportovce, je potřeba uvést důvod
korekce úrovně či neschválení zařazení, dle stanovených kritérií programu UNIS,
s přihlédnutím k aktuální výkonnosti. Dle stanovených pravidel pro Resortní sportovní centra není možné bez souhlasu svazu sportovce do projektu zařadit, neboť
jsou zároveň přijímáni do sekce UNIS-Akademický výběr VICTORIA VSC.

Schvalovací proces a pozice náhradníka
 oordinátor VŠ vyhodnotí všechny přihlášky studentů do projektu UNIS, přičemž
K
výběr studentů podléhá aktuálním kritériím projektu UNIS. Při výběru dává koordinátor VŠ přednost sportovcům s nejvyšší úrovní „A“, dále zařazuje sportovce
dle určené strategie dané vysoké školy pro zařazování studentů do projektu UNIS.
 oordinátor VŠ následně zašle hlavnímu koordinátorovi seznam studentů, které
K
navrhuje zařadit do projektu do výše kvóty dané VŠ, přičemž je možné k seznamu
dodat ještě několik „náhradníků“, kteří se nedostali do nejužšího výběru v rámci
kvóty VŠ. Výkonnost „náhradníků“ rovněž posuzují sportovní svazy, zařazeni do
projektu budou však pouze v případě, že v procesu schvalování dojde k vyřazení
jiného studenta z „užšího výběru“, koordinátor dané VŠ tak může doplnit do výše
kvóty VŠ o schváleného „náhradníka“.
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Forma studia
Do projektu mohou být zařazeni sportovci, kteří navštěvují prezenční, kombinovanou nebo distanční formu studia.

Výplata stipendia
 tipendium je vypláceno čtvrtletně na bankovní účet studenta. V prvním čtvrtletí
S
je výplata uskutečněna do 60 dní od právní moci rozhodnutí o přiznání stipendia,
v následujících čtvrtletích zpravidla dochází k výplatě ke konci čtvrtletí.

Ukončení smlouvy
 okud student zařazený do programu UNIS přestane splňovat podmínky smlouvy,
P
např. ztratí status studenta, je dle smlouvy povinen tuto skutečnost nahlásit
písemně do 10 dnů svému koordinátorovi a koordinátorovi VICTORIA VSC prostřednictvím unifikovaného formuláře k ukončení v projektu UNIS.

Výběr a nahrazení studentů v rámci kvóty VŠ
 ýběr studentů probíhá ve dvou fázích. Hlavní výběr všech studentů pro zařazení
V
na následující rok probíhá standardně ke konci starého roku. Pokud dojde během
roku k zániku smlouvy (dokončení/ukončení studia apod.) a vyřazení studenta
z projektu UNIS, není z procesních důvodů možné zařadit jiného studenta do
projektu v průběhu roku. Jedinou možností je doplnění studentů v podzimním
kole zařazování koordinátorem dané VŠ do výše kvóty VŠ za ty, kteří během roku
z projektu vypadli. Proces zařazování probíhá každoročně a musí jej znovu absolvovat rovněž již zařazení sportovci do projektu z minulých let.
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Analytická data – UNIS
Analýza procentuálního rozložení pohlaví sportovců zařazených do projektu k 1. 1. příslušného kalendářního roku.
MUŽI

ŽENY

2020

56,17 %

43,83 %

2021

52,70 %

47,30 %

2022

51,90 %

48,10 %

Ø

53,59 %

46,41 %

Analýza procentuálního zastoupení programu studia u sportovců zařazených do projektu
k 1. 1. příslušného kalendářního roku.
PROGRAM STUDIA

2020

2021

2022

BAKALÁŘSKÝ

69 %

71 %

78 %

MAGISTERSKÝ

30 %

29 %

21 %

DOKTORSKÝ

1%

1%

1%

Rozmístění zapojených VŠ
1

1
Ústí
nad Labem

Liberec Hradec
Králové

5
1

Praha

Plzeň
České
Budějovice
2

18

1
1

Opava

Pardubice

2

Ostrava

1

Jihlava
1

1

Olomouc
4

1

Brno

Zlín

Zastoupení sportů v projektu UNIS
SPORT

2020

2021

2022

atletika

SPORT

2020

2021

2022

42

56

67

badminton

8

5

8

lyžování
a snowboarding

19

20

13

baseball

5

8

7

moderní pětiboj

0

1

0

21

38

36

15

17

17

4

3

1

pozemní hokej

5

7

7

2

2

4

basketbal
biatlon

plavání

box

1

0

3

rugby

curling

5

5

3

softball

3

16

14

cyklistika

7

9

7

sportovní lezení

0

4

3

florbal

44

17

20

sportovní střelba

1

2

3

fotbal

3

4

7

stolní tenis

3

4

7

13

13

17

golf

2

3

4

šerm

gymnastika

2

2

3

taekwondo WTF

1

2

3

35

31

25

tenis

2

2

3

4

5

8

házená
jachting

2

5

7

triatlon

jezdectví

2

0

1

veslování

15

18

17

judo

12

16

17

vodní pólo

7

4

1

kanoistika

14

29

33

6

6

0

volejbal a beach
volejbal

38

40

43

5

9

karate

2

2

3

vzpírání

5

lední hokej

krasobruslení

15

19

9

zápas

0

0

2

lukostřelba

3

5

4

ZPS

7

12

11

lyžařský
orientační běh

6

7

0

381

444

447

CELKEM

*stav sportovců zařazených do projektu k 1. 1. příslušného kalendářního roku.
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Koordinátoři UNIS na vysokých školách
Na veřejných vysokých školách zapojených do projektu UNIS jsou určeni koordinátoři, kteří
mají za úkol především prvotní výběr studentů do projektu UNIS na dané vysoké škole, komunikaci se studenty a VICTORIA VSC, zajišťování benefitů určených danou vysokou školou
pro vybrané studenty a další úkoly.
Seznam zapojených vysokých škol a koordinátorů projektu k 1. 1. 2022:
VYSOKÁ ŠKOLA

20

1

Česká zemědělská univerzita v Praze

2

České vysoké učení technické v Praze

3

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

4

Masarykova univerzita

5

Mendelova univerzita v Brně

6

Ostravská univerzita

7

Slezská univerzita v Opavě

8

Technická univerzita v Liberci

9

Univerzita Hradec Králové

10

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

11

Univerzita Karlova

12

Univerzita Palackého v Olomouci

13

Univerzita Pardubice

14

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

KOORDINÁTOR
PhDr. Dušan Vavrla
Doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.
PhDr. Radek Vobr, Ph.D.
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
Mgr. Jakub Havel, Ph.D.
Mgr. Miroslav Pacut
PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D.
doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.
Ing. Jan Petružálek
Mgr. Jan Kresta, Ph.D.
prof. Ing. František Zahálka, PhD.
Mgr. Pavel Háp, Ph.D.
Mgr. Pavla Procházková
Mgr. Zdeněk Melichárek, PhD.

15

Veterinární univerzita Brno

16

Vysoká škola báňská – Technické univerzita
Ostrava

Mgr. Jiří Chodníček

17

Vysoká škola ekonomická v Praze

18

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

19

Vysoká škola polytechnická Jihlava

20

Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích

Bc. Liliana Kopicová

21

Vysoké učení technické v Brně

RNDr. Hana Lepková
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Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Václav Salcman, Ph.D.

doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Pachl
Mgr. Martin Mašek
Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.

Úloha koordinátorů
Na každé ze zapojených veřejných vysokých škol je určen koordinátor, který má za úkol:

1. Koordinační činnost
•

prostřednictvím VŠ stanovit sportovní cíle VŠ (dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé)

•

ve spolupráci s VŠ vytvářet koncepci rozvoje sportu

•

koordinovat výběr preferovaných sportů dle daných kritérií

•

koordinovat výběr konkrétních sportovců dle daných kritérií a stanovit jejich cíle

•

koordinovat výběr dalších organizačních pracovníků (trenérů)

•

koordinovat realizační a sportovní tým na VŠ, zajistit komunikaci mezi trenéry a sportovci

•

zajistit podmínky pro možnost realizace individuálních studijních plánů zařazených
sportovců

•

zabezpečit prostřednictvím VŠ tréninkové podmínky studentům pro vybrané sporty

•

prostřednictvím VŠ koordinovat/dohlížet na pořádání soutěží VŠ (ty propagovat)

•

prostřednictvím VŠ koordinovat/dohlížet účast na soutěžích pořádaných ostatními VŠ

•

(primárně pak na akademických hrách)

•

prostřednictvím VŠ zajistit možnost studentům vzdělání v oblasti aktivního životního
stylu

•

vytvářet další benefity pro sportovce, ty propagovat

2. Hodnotící činnost
•

vytvářet prostřednictvím trenérů kontrolní činnost (studium, tréninkový proces,

•

zdravotní stav zařazených sportovců)

•

hodnotit sportovce dle naplňování cílů

•

hodnotit trenéry dle jejich popisu práce

3. Spolupráce s VICTORIA VSC
•

přímo komunikovat s určeným pracovníkem VICTORIA VSC a na jeho pokyn vykonávat i
ostatní aktivity spojené s řízením projektu

•

účastnit se pravidelných porad koordinátorů

•

plnit úkoly zadané VICTORIA VSC vyplývající z projektu

•

dodávat příslušné podklady VICTORIA VSC pro zpracování hodnocení projektu

•

vytvořit prezentace VŠ s podmínkami podpory sportovců

•

zpracovávat pravidelný report dle pokynů VICTORIA VSC

4. Propagační činnost
•

prostřednictvím VŠ zajišťovat propagaci projektu na webu, Facebooku a ostatních mediálních kanálech
21

PREZENTAČNÍ
MATERIÁLY
VYSOKÝCH ŠKOL

22

23

Sport na ČZU
Studovat v Praze je skvělá volba. Studovat na České zemědělské univerzitě je volba ještě lepší. V Evropě najdete
jen málo tak krásných kampusů, jako má naše univerzita. Plný zeleně, se spoustou příležitostí sportovně
a kulturně se bavit.
ČZU vítá všechny výkonnostní a vrcholové sportovce, kteří mají zájem studovat na třetí největší univerzitě
v Praze. Věříme, že aktivní sportovci i během své momentální sportovní kariéry myslí na své budoucí uplatnění,
které mohou

najít díky vzdělání na univerzitě, jež v sobě spojuje více než stoletou tradici s moderními

technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblastech, jako je zemědělství, lesnictví, ekologie, technologie
a technika, ale i ekonomika a řízení.
Formy studia: bakalářské studium,

Průvodce

magisterské studium,

nového

doktorské studium

studenta

BENEFITY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY:
 unikátní a ucelený kampus zasazený do zeleně na okraji Prahy 6 (vše na jednom místě)
 výborné dopravní spojení MHD po celý den (10 min. od metra)
 fakulty a posluchárny v kampusu bez nutnosti přejíždění (knihovny, učebny, laboratoře, praktická
výuka)
 ubytovací a stravovací možnosti v kampusu (koleje, menza, restaurace, bufety)
 sportovní areál (bazén, tělocvičny, posilovna, kurty, hřiště)

Univerzita plná života

Video

ktv.czu.cz
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prezentace
UNIS

Podmínky sportování na ČZU v Praze
BENEFITY POSKYTOVANÉ ZAŘAZENÝM SPORTOVCŮM:

SPORT PRO STUDENTY ČZU:

 možnost individuálního studijního plánu

 výuka TV a sportu

 úprava rozvrhu dle sportovního programu

 letní a zimní sportovní kurzy (míčové sporty,
voda, cyklistika, turistika, WS, jachting, lyžování,

 začlenění do programu UNIS VSC VICTORIA
 sportovní stipendium ČZU

snowboard, běh na lyžích, kondiční trénink aj.)

 kombinované studium, individuální přístup

 sport v oddílech TJ ČZU (volejbal, basketbal, futsal,

 reprezentace ČR na světových akcích

horská kola, atletika, plavání, aerobik, lyže běh,

 reprezentace ČZU na ČAH a AM ČR

potápění, florbal a další)

 zařazení do ankety nejlepší sportovec roku na ČZU

 pravidelné sportovní akce a turnaje (Rektorský den,

 hlavní koordinátor: PaedDr. Dušan Vavrla
vavrla@ktv.czu.cz

Běh rektora, Hokejová bitva, Primátorky…)
 možnost volného sportování na sportovištích
univerzity

Nejlepší sportovec ČZU roku 2021

Studenti zařazení do programu UNIS 2022
Markéta
Davidová

Veronika
Šípová

Eliška
Betlachová

Kateřina Saligerová
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Jsme moderní technická univerzita
otevřená aktivním sportovcům

Zajímá Vás technika a přitom máte obavy, že studium
nezvládnete dohromady se sportovní kariérou?
Studujte na ČVUT a my se o Vás
postaráme.

Je Vám k dispozici psychologické
poradenství v CIPS ČVUT.

Jsme součástí programu VICTORIA
UNIS, který umožňuje vrcholovým
sportovcům při studiu na ČVUT získat
velmi zajímavou finanční podporu.

Umožníme Vám účast na pravidelných
výukových lekcích kompenzujících
fyzické a mentální zatížení, případně
si můžete vybrat až z padesáti
sportovních disciplín nabízených
ve výuce.

Přidělíme Vám tutora, který se o Vás
po dobu studia postará.

Při studiu máte k dispozici bezplatné
využívání moderních sportovišť ČVUT
pro vlastní přípravu.

www.cvut.cz
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Podporujeme sportující studenty
nad rámec projektu mimořádným
stipendiem za umístění při reprezentaci
ČR a ČVUT, nebo při vyhlášení soutěže
nejlepší sportovec ČVUT.

www.facebook.com/CVUTPraha/

ČVUT
v Praze
Poskytuje zázemí moderní technické univerzity s více než 300 letou tradicí.
Naše univerzita představuje špičkové technické vysokoškolské pracoviště
s vysokou prestiží doma i v zahraničí. Odměnou za vynaložené úsilí při
studiu vám může být vysoká poptávka po absolventech technických oborů
na trhu práce i nadprůměrné finanční ohodnocení. Naše univerzita sídlí
nejen v Praze, ale i v Děčíně a na Kladně.

Studujte jeden z převážně technických oborů
na osmi fakultách a jednom ústavu:

Fakulta stavební

Fakulta architektury

Fakulta strojní

Fakulty dopravní

Fakulta informačních
technologií

Fakulta biomedicínského
inženýrství

Fakulty jaderná a fyzikálně
inženýrská

Masarykův ústav vyšších
studií

Fakulta elektrotechnická

Koordinátor Jiří Drnek: jiri.drnek@cvut.cz
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Chceš spojit své vzdělání a sportovní kariéru?

Přijď studovat k nám!
Jsme moderní veřejná vysoká škola sídlící v Českých Budějovicích nabízející
jedinečné zkušenosti v široké škále studijních programů. Vzděláváme téměř
9 000 studentů na 8 různých fakultách ve více než 230 programech bakalářských, magisterských a doktorských. Jsme hrdí na to, že jsme špičkovým
vědecko-výzkumným centrem, které se specializuje na vzdělávání a výzkum
v oblasti přírodních, humanitních, zdravotnických a sociálních věd. Vysokou
úroveň Jihočeská univerzita dokazuje tím, že prochází přísnými kritérii prestižních mezinárodních žebříčků, jako jsou QS nebo THE. Následující umístění
jsou důkazem toho, že Jihočeská univerzita boduje v regionálních, globálních
i oborových žebříčcích:
→ THE Young University Rankings 2022 (251.-300. místě celosvětově a na
1. místě v kontextu vysokých škol z České republiky)
→ THE World University Rankings 2022 (801–1000. místo)
→ THE Emerging Economies University Rankings (251-300. místo)
→ Oborový žebříček „Life Sciences“ (401-500. místo)
→ Oborový žebříček „Klinické, preklinické a zdravotnické obory“ (601+)
→ QS University Rankings EECA (123. místo)
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Proč jít studovat právě k nám?

Můžeš si vybrat
z osmi skvělých fakult!

Podporujeme studenty s vynikající
sportovní výkonností
v rámci projektu VSC UNIS!

Můžeš spojit studium sportu
se svojí sportovní kariérou!

www.jcu.cz | Veškeré informace a dotazy posílejte na: rvobr@pf.jcu.cz

Proč na MUNI?
Protože sport je tady doma!
Stipendium
pro sportovce

30

Skloubení
studia
a vrcholového
sportu

Odborné
konzultace
a přednášky

7 důvodů proč na MUNI?
1.

Stipendium pro vrcholové sportovce
až 15 tisíc korun měsíčně

2.

Otevřenost studijních programů individuálnímu
nastavení a dohodě v oblasti skloubení studia
a vrcholového sportu

3.

Starost o sportovce přebírá realizační tým
odborníků

4.

Výživové poradenství, doporučení stravy
a jídelníčku

5.

Zaměření na problematiku duální kariéry
sportovců

6.

Workshopy s odborníky z oblasti sportu
a podnikání ve sportu

7.

Materiální vybavení sportovců

Jak se přihlásit?
Více informací o projektu:
fsps.muni.cz/o-nas/unis
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Mendelova univerzita v Brně
Co ti na MENDELU
díky programu
UNIS nabízíme?

• Sportovní stipendium
• Odborné konzultac
e v oblasti
sportovního tréninku,
výživy
a mentálního koučin
ku
• Neomezené využív
ání
sportovního zázemí
a sportovních aktivit
, které
v rámci studia nabízí
Centrum
sportovních aktivit
MENDELU
• Podporu při studiu
, individuální
studijní plán a předno
stní
zápis rozvrhu
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vě univerzitě
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PŠÍM
ně — NEJLE
a fakulty v Br
!
TĚ
M MĚS
STUDENTSKÉ

Uč se prakticky.
Devadesát procent
absolventů si
najde práci do 3 měsíců
od ukončení studia.

Buď součástí
komunity nadšených lidí!
U nás se vzdělává 8 500 studentů,
z toho 20 % zahraničních.

Cestuj, zažij, objevuj
země jako
Filipíny, Zambie nebo
Nikaragua.
Řešíme projekty po celém světě.

Zajímají nás témata
budoucnosti jako je
ekologie, klimatická
změna a udržitelnost.
Poznej přírodu.
Najdi sám sebe.

Vyber si svůj
program na
mendelu.cz
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NEHLEDEJ KOMPROMIS MEZI
VRCHOLOVÝM SPORTEM A STUDIEM.
STUDUJ NA OSTRAVSKÉ!
Ostravská univerzita nabízí napříč šesti fakultami pestrou škálu studijních programů všech typů – Bc., Mgr., NMgr., Ph.D. Každým rokem u nás studuje okolo 10 000
studentů, včetně vrcholových sportovců. Sladění studia a vrcholového sportu totiž
u nás není jen pouhou frází. Ostravská univerzita podporuje sport i vrcholové
sportovce a pomáhá jim zkombinovat studium s aktivní sportovní kariérou.

SPORT A STUDIUM
NA OSTRAVSKÉ
– Jde to? Jasně!

SPORTUJ A STUDUJ
TO, CO TĚ BAVÍ.
U nás si určitě vybereš!

Nabídka studijních programů
→ studujostravskou.osu.cz
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CO U NÁS MŮŽEŠ
STUDOVAT?
•
•
•
•
•
•
•
•

Trenérství a sportovní výkonnost
Učitelství
Kinantropologie
Všeobecné lékařství
Pohybová aktivita, rekreace
a zdraví
Behaviorální zdraví, sport
a technologie
Aplikovaná informatika
a další

Nabídka studijních programů
→ studujostravskou.osu.cz

JAK POMÁHÁME
NAŠIM SPORTOVCŮM
V PROJEKTU UNIS?
•
•
•

•
•

Sportovní stipendia až 15 tis./měs.
Studijní poradce vrcholových
sportovců
Benefit program – regenerace,
výživové poradenství, mediální
trénink, finanční poradenství…
Služby biomechanické,
fyziologické laboratoře
Moderní sportoviště

Do projektu UNIS vybíráme dle
sportovních i studijních výsledků,
specializujeme se na basketbal
a volejbal.
Více na →

Koordinátor projektu UNIS 2022
na Ostravské univerzitě:
Mgr. Miroslav Pacut
miroslav.pacut@osu.cz
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✓
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CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ SPORTOVNÍHO TÝMU
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ?
Začni studovat na UHK a my ti zajistíme
královskou podporu vrcholového sportu
při studiu.

CO NABÍZÍME:
Sportovní stipendium až do výše 15 tis. měsíčně

Řešení problémů vzniklých kolizí studia a sportu

Materiální podpora sportovní reprezentace školy

Příspěvky na regeneraci a přípravu na reprezentaci

Koordinaci mateřských oddílů a univerzity

a mnoho dalšího…

STAŇ SE KRÁLEM
ČI KRÁLOVNOU
SPORTU NA UHK.
VÍCE NA WWW.UHK.CZ/PODPORASPORTU
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CHCEŠ ZŮSTAT NA VRCHOLU
A SOUČASNĚ VYSTUDOVAT OBOR,
KTERÝ TI ZAJISTÍ BUDOUCNOST?
Vyber si program, který bude vyhovovat tvým požadavkům. UHK dbá na maximální vstřícnost
vůči svým studentům. Pestrou studijní nabídku doplňuje kombinovatelnost programů, možnost
aktivní účasti na univerzitních akcích a podpora osobního rozvoje skrz studijně-cestovatelské příležitosti. Vyber si z nabídky jedné z našich čtyř fakult a zajisti si tak potřebnou odbornost a vzdělání pro svoji budoucí životní kariéru.

sociální pracovník
archeolog
galerista
sociolog
diplomat
www.uhk.cz/ff

učitel
průvodce
tiskový mluvčí
hudebník
výtvarník
www.uhk.cz/pdf

biochemik
učitel přírodních věd
toxikolog
genetik
ekolog
www.uhk.cz/prf

bankéř
cestovatel
ekonom
ajťák
developer
www.uhk.cz/ﬁm

CO PRO NAŠE SPORTOVCE ZNAMENÁ PODPORA
VRCHOLOVÉHO SPORTU NA UHK?
„Je super, že škola zohledňuje sportovce
a jsem velice ráda, že můžu byt součástí
tohoto projektu !“
Lada Vondrová – atletika
„Velmi si této podpory vážím. Otevírá
mi možnost zúčastnit se mezinárodních
závodů jako reprezentantka ČR a UHK. Je
mi ctí být jako paralympijská sportovkyně
součástí Sport Teamu UHK.“
Marcela Čermáková – BOCCIA BC3
„Myslím, že je to pro sportovce skvělá věc a zároveň si toho moc
vážím. Škola je pro mě důležitá a spojení se sportem na vrcholové
úrovni není lehké. Proto jsem rád, že mi škola může finančně pomoci
a budu se snažit ji co nejlépe reprezentovat.“
Rostislav Jirák – Basketbal

VÍCE O STUDIJU NA UHK

WWW.MOJEUHK.CZ
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UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ

TADY SE NAJDEŠ
J sme

m o de r n í

v ě de c k é,

p ed a g o g ic k é

a

k u l tu r n ě

vzdělávací

c e n tr u m

Ú steck é h o kr aj e . Vzdělá vá me víc e než 8 5 0 0 s t u d e n tů a z a m ě s tn á v á m e 9 0 0
p rac ovn í ků .
Hrdě

se

h l ás í m e

k

měs t u

Ús t í

p řis pí váme k ro z v o j i svého r eg io nu.
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na d

L a b em

a

MGR. JAN KRESTA, PH.D.
K O O R D I NÁ T O R C E NT R A
J A N. K R E S T A @U J E P . C Z

významným

z p ů s ob e m

Chceš skloubit vrcholový sport a vzdělání?

U nás na UJEP to jde!
Hlavním cílem projektu je podpořit zejména výjimečné sportovce s vysokou výkonností
a zajistit podmínky pro jejich sportovní přípravu i studium.
V čem Tě zejména podpoříme?
Stipendiem přímo z MŠMT ve výši až 15 000 Kč za každý měsíc.
Možností individuálního plnění studijních povinností
Individuálním přístupem a vstřícností.
Přednostním vyšetření v laboratoři sportovní motoriky.
Zajištěním zdravotní a regenerační péče od fyzioterapeuta, maséra, kodičního
trenéra, psychologa, sportovního a praktického lékaře a dalších odborníků.
Konzultacemi k možnostem skloubení studijního a sportovního života.
Co požadujeme po členech?
Zapojení do národních i mezinárodních akademických soutěží.
Zapojení do marketingových aj. akcí.
Plnění svého studia dle domluvených podmínek.
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STUDIUM A SPORT NA UK

VOLBA PRO VŠECHNY,
KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍTĚZIT

PŘIDEJTE SE

do projektu UNIS VICTORIA
do sportovních aktivit UK
do studentských spolků a klubů

NABÍZÍME PODPORU

mimořádné sportovní výkonnosti
v oblasti výživy a regenerace
ve spojení studia a sportu

a mnoho dalšího...
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Držíme vám místo!

„Nechci spoléhat jen na golf,
vzdělání je pro mě důležité.“
Šimon Zach studuje navazující magisterský studijní program
Management tělesné výchovy a sportu na FTVS UK. Od
roku 2019 je profesionálním sportovcem. V předchozích
letech byl třikrát vyhlášen Golfistou roku ČR.

UNIVERZITA KARLOVA
NEJSILNĚJŠÍ TÝM

50 000+
studentů

17
fakult

1 300+
programů

Katolická teologická fakulta
Evangelická teologická fakulta
• Husitská teologická fakulta
• Právnická fakulta
• 1. lékařská fakulta
• 2. lékařská fakulta
• 3. lékařská fakulta
• Lékařská fakulta v Hradci Králové
• Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
• Lékařská fakulta v Plzni
• Filozofická fakulta
• Přírodovědecká fakulta
• Matematicko-fyzikální fakulta
• Pedagogická fakulta
• Fakulta sociálních věd
• Fakulta tělesné výchovy a sportu
• Fakulta humanitních studií
•
•

PRAHA
PLZEŇ

HRADEC
KRÁLOVÉ

Fakultní koordinátoři zajišťují studentům v programu UNIS
poradenskou a podpůrnou činnost při výběru, návrhu a realizaci
individuálních studijních plánů, sportovní výkonnosti a zdraví.
kontakt na koordinátora: sportstipendia@ftvs.cuni.cz
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Studuj a sportuj na Univerzitě Palackého
a čerpej řadu benefitů Vysokoškolského sportovního centra VICTORIA
Cílem je vytvořit pro studenty UP s mimořádnou sportovní výkonností
systém, který bude respektovat jejich sportovní rozvoj s ohledem na
individuální možnosti v rámci plnění studijních povinností.

Komplexní podpora studentů zapojených do projektu
Oblast studijní:
Tutorská činnost koordinátora studia – konzultuje se sportovci průběh jejich
studia, plnění studijních povinností a pomáhá s tvorbou jejich studijního
programu.

Specifické oblasti sportovního tréninku:
Realizační tým je tvořen odborníky v oblasti kondičního tréninku, sportovní
psychologie, sportovní výživy, zátěžového testování a fyzioterapeutické péče.
Studenti mohou využívat balíčku služeb pro rozvoj kondice, zahrnující
měření tělesného složení s interpretací a doporučeními, specifickou funkční
a motodiagnostiku vybraných funkcí s ohledem na sportovní specializaci,
komplexní hodnocení pohybového systému a hybných funkcí fyzioterapeutem,
neomezený vstup do fitness centra, možnost využití plaveckého bazénu.

https://youtu.be/bTpQUQ28pM4

www.upol.cz
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univerzita.palackeho

Univerzita Palackého

Kontakt na koordinátora: Mgr. Pavel Háp, Ph.D. | pavel.hap@upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci
Základní informace
Univerzita Palackého v Olomouci (Universitas Palackiana Olomucensis) byla
založena v roce 1573 a se svou téměř 450letou tradicí je po Univerzitě Karlově
druhou nejstarší univerzitou v českých zemích, na Moravě pak nejstarší.

Prestiž a kvalita

Osm fakult Univerzity Palackého zajišťuje 840 bakalářských, magisterských
a doktorských studijních programů. Zájemci o studium mohou čerpat
ze široké nabídky: od teologie, učitelství, tělesné výchovy a sportu přes obory
humanitní, společenskovědní a uměnovědné až po přírodovědné a lékařské
obory či zdravotnické vědy. Kreditní systém studia na Univerzitě Palackého
je plně kompatibilní s ECTS. Prestižní postavení olomoucké univerzity potvrzuje
obrovský zájem o studium nejen mladých uchazečů, ale také zájemců z praxe,
včetně seniorů. O studium je velký zájem také v zahraničí, zejména o anglický
program General Medicine.

Poslání, hodnoty a vize

Ve všem, co na univerzitě děláme, usilujeme o dokonalost, inovaci, angažovanost,
týmovou práci, transparentnost, akademickou integritu, svobodu a samosprávu,
potřebnou kontinuitu a začlenění se do společnosti. S hrdostí se hlásíme
k bohaté a úspěšné historii univerzity, která počíná rokem 1573. O tyto
hodnoty budeme náležitě pečovat, udržovat a rozvíjet je. Univerzita Palackého
v Olomouci bude i nadále přední výzkumnou univerzitou usilující o umístění
mezi pěti nejvýznamnějšími vysokými školami v ČR a mezi 500 univerzitami
ve světě.

www.upol.cz

univerzita.palackeho

Univerzita Palackého
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STUDUJ A SPORTUJ S NÁMI
FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ | FAKULTA FILOZOFICKÁ
FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ | FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA | FAKULTA RESTAUROVÁNÍ
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
Univerzita Pardubice
• Velký výběr studijních oborů
• Individuální stipendia
Projekt Univerzitního sportu – UNIS
• Projekt UNIS podporuje studenty s mimořádnou sportovní výkonností
• Sportovní stipendium
• Konzultace v oblasti sportovního tréninku, výživy, rozvoje kondice,
kompenzace a regenerace
• Mentální sportovní koučink
• Bezplatný vstup do univerzitní posilovny
Katedra tělovýchovy a sportu
• Výběr z více jak 20 sportů
• Výuka sportu pro obor Ekonomika regionálního sportu a Zdravotnický záchranář
• Letní, zimní a licenční kurzy
• Více než 20 sportovních soutěží ročně
Mgr. Pavla Procházková
koordinátor projektu UNIS
pavla.prochazkova@upce.cz

kts.upce.cz/unis

studuj.upce.cz
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UNIVERZITA PARDUBICE
moderní ● dynamická ● s tradicí
Sedm fakult, sedm tisíc studentů. Skvěle vybavené učebny a laboratoře, kampus
s pozitivní energií. Studuj a nechej tu svůj otisk. Univerzita Pardubice.
Najdi svoji identitu!
Moderní kampus UPCE na okraji města nabízí kvalitní podmínky pro sport i studium.

7

fakult
180

40 000

možností
studia

absolventů
7 300

studentů
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Koordinátor:
Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.
melicharek@utb.cz

Nestřílej na slepo,
smečuj ve Zlíně!

O naše studenty pečujeme kvalitně a systematicky.
Naším cílem je zajistit ideální podmínky pro adekvátní podporu
všech zařazených studentů–sportovců v jejich sportovních
a reprezentačních aktivitách.
Součástí rozsáhlé podpory je také Sport–Benefit program UTB.

Máš laťku vysoko?
Míříš k vrcholu?
Ať už skóruješ z voleje nebo zatím
jen poctivě trénuješ, u nás se ti dostane
maximální podpory za všech okolností.

Naše sportovce
podporujeme mimo jiné:

• nákupem potravinových
doplňků a sportovní výživy
• pomocí v aktivní i pasivní
pozátěžové regeneraci
studentů
• financováním nákladů
na soustředění a soutěže
• materiální podporou (domácí
výbava pro cvičení, sportovní
oblečení a obuv apod.)
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Co začíná?
Rozhodování, co dál se životem, co si vybrat za školu.
Tak se pojďme podívat, co tě čeká u nás.

O univerzitě
Univerzita Tomáše Bati, to je šest fakult s téměř 10 tisíci studenty
a věříme, že většina z nich je spokojených.
Vybrat si můžeš z nejrůznějších oborů: technických
a technologických, ekonomických, výtvarných a uměleckých,
komunikačních, informatických, filologických, pedagogických
nebo zdravotnických. Nabídka je pestrá, tak směle do toho.
A až dostuduješ, kromě diplomu dostaneš taky Diploma Supplement
v angličtině – díky němu si můžeš bez problémů najít práci
kdekoliv ve světě.
U nás se budeš vzdělávat v novém, moderním, skvěle vybaveném
prostředí, které snese srovnání s univerzitami v těch nejvyspělejších
zemích. Aby taky ne, naše budovy totiž navrhují špičkoví architekti.
Třeba autorkou budovy Fakulty humanitních studií nebo Univerzitního
centra, v němž sídlí knihovna a rektorát, je přední světová architektka
a zlínský rodačka Eva Jiřičná.
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tvoje správná volba

STUDIUM NA VŠCHT PRAHA
Fakulta chemické technologie
Fakulta technologie ochrany prostředí
Fakulta chemicko-inženýrská
Fakulta potravinářské a biochemické technologie

bakalářské, magisterské a doktorské studium

… a co sport na škole?
Ústav tělesné výchovy a sportu VŠCHT Praha zastřešuje studijní předměty
tělesná výchova
sportovní kurzy

povinné 4 semestry – 4 kredity
nepovinné 1 kredit za celé studium

Široký výběr sportovních aktivit – pronájem specializovaných sportovišť

Výkonnostní sport na VŠCHT Praha
možnost zapojení ve školních týmech

akademické soutěže a ligy
sportovní přebory VŠ ve spolupráci s ČAUS
přátelská utkání mezi českými a zahraničními VŠ
turnaje a soutěže pořádané VŠCHT Praha
oddílová činnost Sportovního klubu VŠCHT Praha
VŠAK Chemie horolezecký oddíl
podpora vrcholových sportovců na škole v rámci projektu VICTORIA UNIS
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Vrcholový sport a studium na VŠCHT
VŠCHT Praha se zapojila prostřednictvím Ústavu tělesné výchovy do nově vzniklého
projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy VICTORIA UNIS. Smyslem
je pomoci studentům skloubit náročné studium na vysoké škole s neméně náročnou
sportovní přípravou na vrcholové úrovni a zajistit optimální studijní podmínky včetně
finanční podpory pro vybrané studenty s mimořádnou sportovní výkonností.

Benefity pro výkonnostní a vrcholové sportovce
sportovní stipendium až do 15.tis. /měsíc
individuální studijní plán

uvolnění z povinné TV na VŠCHT Praha
kredit za TV
tutorské služby garanta sportovce
vstřícnost vedení školy a vedení jednotlivých
fakult při vyjednávání podmínek studia

info na https://ktv.vscht.cz/UNIS

Koordinátor Mgr. Martin Mašek masekm@vscht.cz
VŠCHT Praha Technická 5, 166 28 Praha 6
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SPORTUJ

STUDUJ NA VŠPJ

a získej šanci na stýpko
z programu

Věnuješ se sportu na vrcholové úrovni? Pokud se rozhodneš studovat na VŠPJ,
máš jedinečnou šanci získat stipendium v měsíční výši až 15 000 Kč!
Vysoká škola polytechnická Jihlava je zapojena do programu UNIS, jehož
prostřednictvím má možnost nabídnout vrcholovým sportovcům vhodné podmínky
pro spojení sportovní kariéry s vysokoškolským studiem. Studenti zařazení do
programu mohou využívat nejen poradenské a podpůrné služby v průběhu studia.
Získají také příležitost aktivně spolupracovat s výživovým poradcem, sportovním
psychologem, fyzioterapeutem, masérem nebo kondičním trenérem či možnost
sestavení individuálního studijního plánu. V neposlední řadě mohou získat vybraní
vrcholoví sportovci nárok na příjemnou stipendijní podporu přímo od ministerstva
školství. Bližší informace ohledně kritérií pro zařazení do programu UNIS nalezneš na
webu www.vsc.cz.

VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT je resortním sportovním centrem
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci programu UNIS, do kterého
je nově zapojeno téměř 400 sportovců z 22 vysokých škol, poskytuje komplexní
podporu úspěšným a nadějným sportovcům s cílem vytvořit takové podmínky,
aby mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu
a účast na soutěžích.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
Aplikovaná informatika
Aplikované strojírenství
Cestovní ruch
Finance a řízení
Zdravotně sociální péče
Všeobecná sestra
Porodní asistentka
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„Když jsem se dozvěděl o možnosti zapojit se do
programu, který mi umožní se naplno věnovat
Taekwondu, aniž bych se musel vzdát studia na vysoké
škole, tak jsem neváhal ani chvíli.“
Marek Šmarda
student programu Aplikovaná informatika zařazený do programu
UNIS, vicemistr České republiky v Taekwondu z roku 2021

VŠPJ je jediná vysoká škola se sídlem v Kraji Vysočina. Zájemci o studium
mohou vybírat jak z bakalářských oborů zdravotnického typu, tak i z technických
a ekonomických programů, a to v prezenční i kombinované formě. Od podzimu 2021
navíc VŠPJ otevřela navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika
pro průmyslovou praxi, díky kterému je možné poprvé získat inženýrský titul přímo
v Kraji Vysočina. Všem studentům nabízí VŠPJ sportovní aktivity formou volitelných
semestrálních sportů. V nabídce jsou jak míčové sporty jako futsal či volejbal, tak
i například pilates, plavání, dance fitness, sebeobrana nebo kondiční cvičení. Oblibě
se těší i týdenní kurzy lyžování a snowboardingu či kurz raftingu a vysokohorské
turistiky. VŠPJ také disponuje laboratoří, kde lze pomocí monitorovacího systému
QUALISYS u sportovců diagnostikovat kvalitu pohybu a svalovou aktivitu v průběhu
pohybových činností.

Kontakty
Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.
koordinátor projektu UNIS, vedoucí kabinetu sportů
e-mail: machovec@vspj.cz
Simona Zemková
vedoucí studijního oddělení
e-mail: studijni@vspj.cz

www.vspj.cz
facebook.com/vsp.jihlava

instagram.com/vysokaskolapolytechnickaji
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PODPORUJE NADANÉ SPORTOVCE
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je veřejná vysoká škola
neuniverzitního typu, která vznikla v roce 2006. Jedná se o profesně zaměřenou vysokou školu, a proto
je velký důraz kladen na propojení výuky s praxí. V nabídce studijních programů najdete především
technické obory, nově je také nabízen program Znalectví.
Na VŠTE podporujeme nadané sportovce a máme několik sportovních spolků. Skloubit studium a sport
není však snadné, ale snažíme se studujícím sportovcům vyjít maximálně vstříc. Sportovcům nabízíme
individuální studijní plány a vytváříme vhodné podmínky pro skloubení sportu a studia na VŠ.
Od roku 2020 jsme zapojeni do projektu UNIS od VICTORIA VSC, který podporuje vrcholové sportovce.

Bakalářské a magisterské studijní programy, u kterých jsou možné
individuální plány pro vrcholové sportovce:

Podniková ekonomika | Bc. a nMgr.
Program Řízení lidských zdrojů | Bc.
Program Technologie a řízení dopravy | Bc.
Program Strojírenství | Bc. a nMgr.

Program Pozemní stavby | Bc. a nMgr.
Program Logistika | Mgr.
Program Business analytik | Bc.
Program Znalectví | Mgr.

BENEFITY, KTERÉ SPORTOVCŮM NABÍZÍME
navýšení kreditové poukázky
prodloužení zkouškového období
2. opravný termín u zkoušek a zápočtů
3. opravný termín u státních závěrečných zkoušek
nesledovanou docházku studentů ve výuce
individuální zápis předmětů
BENEFITY, KTERÉ ZÍSKAJÍ SPORTOVCI ZAPOJENI DO PROJEKTU UNIS
roční sportovní stipendium

Pro sportovce, kteří nedosáhnou na podporu z programu VICTORIA VSC,
je tu možnost podpory ze strany naší školy.

Další informace
o projektu UNIS
naleznete zde:
sport.vstecb.cz/victoria-vsc

Kontakt
na koordinátora projektu UNIS:
kopicova@mail.vstecb.cz
sport@mail.vstecb.cz

Moderní technická univerzita
s tradicí nabízí
→

→

→

→

→

vzdělání v široké škále oborů technických, přírodovědných, ekonomických a uměleckých
kvalitní a perspektivní studijní
programy na 8 fakultách a 3 vysokoškolských ústavech propojené
s praxí
špičkově vybavené areály pro výuku, výzkum, sport, ubytování, volný
čas
optimální podmínky pro skloubení náročného studia, sportovní
přípravy a účasti na sportovních
soutěžích
nabídka všech studijních programů
VUT a Dnů otevřených dveří je na
www.vutbr.cz/studuj

Benefity VUT pro studenty zařazené ve VICTORIA VSC
STUDUJ A SPORTUJ NA VUT
→
→
→

t utorské služby garanta sportovce UNIS, pomoc při skloubení studia
a sportovní kariéry
odborné a poradenské služby (fyzioterapeut, sportovní psycholog, výživový
poradce, kondiční trenér, aj.)
celoroční permanentky pro vstup do sportovních areálů VUT (individuální
kondiční příprava)

→

→

 imořádná stipendia za sportovní reprezentaci školy, Cena rektora za
m
sportovní reprezentaci, mimořádná stipendia pro 10 nejlepších sportovců
školy (anketa Sportovec roku)
celoroční péče o sportovní reprezentaci školy a účast sportovních výběrů
v systému akademických soutěží v ČR i zahraničí

Kontakty, informace
→
→
→

 entrum sportovních aktivit, vysokoškolský ústav odpovědný za sport na
C
VUT, www.cesa.vutbr.cz
RNDr. Hana Lepková, ředitelka CESA a koordinátor projektu UNIS na VUT,
Hana.Lepkova@vut.cz
Mgr. Linda Brídlová, administrátor sportovní reprezentace a projektu UNIS
na VUT, Linda.Bridlova@vut.cz

Vrcholový sport a studium?
Na ZČU říkáme ANO!
Podporujeme studenty s mimořádnou sportovní výkonnos�.
Pomáháme skloubit studium a náročnou sportovní přípravu.

Sportovní
medicína

Fyzioterapeut

Kromě vyplácení s�pendií zajišťujeme také další součás�
moderní a komplexní péče o elitní sportovce.

Doprovázíme studenty – sportovce při řešení studijních
plánů a plnění standardních studijních povinnos�.

Nutriční
poradenství

Naši sportovci se mohou pravidelně účastnit akademických
her, evropských a světových univerzitních soutěží.

Zařazení a výběr sportovců probíhá dle kritérií a podmínek
stanovených VSC UNIS. Více na FB nebo přes QR kód.

Splňuješ podmínky? Přihlas se!
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Sportovní
psycholog

Potravinové
doplňky

Západočeská univerzita v Plzni
se představuje
Západočeská univerzita patří
mezi nejúspěšnější školy v ČR.
Vše můžeme doložit sta�s�kami
i udělenými mezinárodními
pres�žními oceněními. Máme
však
viditelnější
měřítko.
Úspěchy našich studentů v
nejrůznějších oblastech techniky,
humanitních a zdravotnických
oborů i umění a sportu jsou
obdivuhodné.
A my pro rozvoj jejich talentu a nadání děláme maximum. Nezavíráme dveře
před okolním světem. Každý ze studentů má možnost sestavit si studijní
program na míru, vybavit se jazykově, studovat v zahraničí, zapojit se do
výzkumných programů i přímo ověřit své znalos� v praxi. A bude-li jednou
vzpomínat i na plzeňské majálesy, sportovní vítězství, koncerty pod širým
nebem či posezení s kamarády u točeného, budeme rádi. Připravujeme pro
život se vším všudy.
 Založena v roce 1991
 9 fakult, 62 kateder,
275 studijních programů
 11 �síc studentů
 Moderní univerzitní kampus
 Špičková výzkumná centra

www.zcu.cz
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Antidopingový výbor ČR

VZDĚLÁVÁNÍ PRO VAŠI SNAZŠÍ CESTU
ČISTÝM SPORTEM
Díky online kurzům na platformě ADEL od WADA můžete informace z
oblasti antidopingu čerpat zdarma kdykoliv a kdekoliv.
AKTUÁLNĚ NABÍZÍME TYTO KURZY V ČEŠTINĚ:
ADEL pro sportovce národní úrovně
S praktickými informacemi pro sportovce, kteří se
účastní soutěží na národní úrovni.
ADEL pro sportovce mezinárodní úrovně
Pro sportovce, kteří se účastní soutěží na
mezinárodní úrovni. Splněním kurzu získají
sportovci certifikát, který je vyžadován pro účast
na mezinárodních soutěžích.
Základy zadávání informací o místě pobytu
Obsahuje informace jak a kdy poskytovat přesné
a úplné informace o místě pobytu.
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Na cestách
Z pohodlí domova

STUDUJTE
KDEKOLIV

Na soustředění

Pořádáme tematicky zaměřené webináře a
poskytujeme online vzdělávací materiály.
Pochytejte všechny novinky ze světa
antidopingu na našem webu a sociálních
sítích.

antidoping_cz
Antidopingový výbor ČR
www.antidoping.cz

SLEDUJTE NÁS

O EDIS...
EDIS (EDucation In Sport) je zkratka pro unikátní vzdělávací platformu
na českém trhu, která nabízí baterii cviků a metodických podkladů pro
sportovce, trenéry, fyzioterapeuty, metodiky, rodiče či další osoby
spojené se sportem a zdravým životním stylem.

PROČ EDIS?
Hlavním cílem je vytvořit prostor pro shromažďování odborných prací a
informací z oblasti vrcholového sportu. Dalším pak transformovat
odborné či vědecké poznatky pro potřeby sportu s akcentem právě na
výkonnostní a vrcholový sport.
EDIS je platforma dynamická. Postupně plánujeme projekty rozšiřovat a
doplňovat dle požadavků jednotlivých sportů a potřeb vrcholového
sportu.

www.edis.vsc.cz
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