
Ústav pedagogiky a sociálních studií

Jsi již šťastným nositelem bakalářského titulu?
Nebo se jím v letošním roce staneš?

???

Je oblast volnočasových aktivit právě to, co chceš v budoucnu dělat?

Naplňuje Tě práce s lidmi?

Jsi kreativní? Baví Tě hrát si? A skrze hru se učit?

Chceš se stále osobnostně rozvíjet a v osobnostním rozvoji doprovázet i druhé?

Nabízíme Ti navazující magisterský obor
Řízení volnočasových aktivit

Můžeš se uplatnit jako vychovatel nebo pedagog volného času v těchto organizacích:
školní družina, školní klub,

středisko volného času / dům dětí a mládeže,
domov mládeže,

kulturní a vzdělávací instituce,
zařízení sociálních služeb a zdravotnická zařízení,

nestátní i veřejné neziskové organizace,
komerční organizace zaměřené na volnočasové aktivity…

Pokud si doplníš potřebnou kvalifikaci (třeba na našem Centru celoživotního vzdělávání),
můžeš pracovat i v mateřské škole, v dětském domově, diagnostickém ústavu nebo výchovném ústavu.

Oblasti uplatnění jsou velmi podobné jako u našeho bakalářského oboru Vychovatelství.
Absolvent navazujícího magisterského studia je lépe připraven i pro působení v manažerských pozicích. 

Studijní plán obsahuje hlavně
pedagogické, psychologické

a společenskovědní předměty.

Řada předmětů je zaměřena na 
management.

Některé předměty:
tvorba vzdělávacího programu,

zájmové činnosti ve volnočasových aktivitách,
řízená hra ve volnočasových aktivitách,

andragogika,
řízení a rozvoj lidských zdrojů,

projektové řízení a fundraising,
školská legislativa,

řízení výchovných a vzdělávacích institucí,
projektování volnočasových aktivit,

komunikace a sociální interakce,
dobrovolnická práce a její řízení,

marketingové řízení,
osobnostní a sociální výcvik,

muzejní pedagogika,
kurz zážitkové pedagogiky,

praxe…

Můžeš studovat ve formě prezenční nebo kombinované.
Studium trvá dva roky.

Prezenční forma znamená, že jsi student se vším všudy. Studium je Tvůj hlavní úkol 
Chodíš do školy od pondělí do čtvrtka. Pokud je Ti méně než 26 let, stát za Tebe hradí sociální a 

zdravotní pojištění, máš také nárok na ubytovací stipendium, dotované obědy ve studentské 
menze a další podporu.

Kombinovaná forma je pro Tebe vhodná, pokud už musíš nebo chceš pracovat na plný úvazek.
Chodíš do školy jednou za dva až tři týdny v pátek (celý pátek od rána do večera).

Nejsi tak finančně podporován státem, jako prezenční studenti,
ale zároveň stejně jako oni za studium nic neplatíš.

Jakou formou 
můžu 

studovat?

Přijímací řízení na obor Řízení volnočasových aktivit probíhá formou
přijímacího testu z profilových disciplín.

Více viz https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/
Pokud Tě (třeba po návratu domů) napadnou jakékoliv dotazy, neboj se nám napsat na e-mail tereza.buchtova@upol.cz

Budeme rádi, když Tě potkáme u přijímacích zkoušek 

Na obor Řízení volnočasových aktivit se můžeš přihlásit, pokud máš vystudovaný bakalářský program
především Vychovatelství, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika a Pedagogika aj.

Svou způsobilost ke studiu prokážeš v rámci přijímací zkoušky – Profilového testu znalostí z pedagogiky, psychologie a sociální pedagogiky 
(v rozsahu bakalářské státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Vychovatelství).

Podmínkou přijetí je tedy ukončené bakalářské studium (splnění této podmínky se prokazuje předložením ověřené kopie bakalářského 
diplomu u zápisu ke studiu) a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Z jakých Bc. oborů 
se můžu hlásit?

Kde pak můžu 
pracovat?

Jaké 
předměty mě 

tu čekají?

Možná během studia zjistíš, že Tě zajímá vědecká práce, pedagogický výzkum a působení na akademické půdě.
V tom případě můžeš pokračovat doktorským studiem 


