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Na základě smlouvy o spolupráci odevzdávejte přihlášky ke studiu na studijním oddělení VŠ zdravotnická.

Cíl studia:
Cílem navazujícího magisterského studijního programu Wel-
lness specialista je připravit odborníky, kteří jsou schopni ori-
entovat se v základních odborných otázkách rychle se rozvíje-
jící oblasti péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, 
jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a životní 
styl. Současně studenti získávají základní profesní dovednos-
ti, které jim umožní uplatnit se v nově vznikajících zařízeních, 
která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale celou 
škálu nových forem péče o tělo, ducha a zdravý životní styl.

Zcela nový studijní program reaguje na rychlý rozvoj oblasti wellness ve 

světě i u nás, a tím i zvyšující se poptávku trhu práce po kvalifi kovaných 

odbornících v této oblasti.

Absolvent je zejména schopen:
■  orientovat se v základních otázkách fi lozofi e a etiky 

wellness, v biologických, psychologických a sociologic-
kých aspektech wellness problematiky a využít tyto zna-
losti ve své profesi;

■ orientovat se ve světových trendech wellness a umět na 
základě jejich analýzy posoudit možnost jejich aplikace 
v podmínkách vybraných wellness center;

■ respektovat profesní a etické zásady při realizaci wellness 
aktivit;

■ připravit, koordinovat, realizovat, monitorovat a vyhod-
nocovat průběh projektů a kampaní zaměřených na pro-
pagaci zdokonalování wellness aktivit; 

■ navrhnout vhodné wellness programy pro klienty s při-
hlédnutím k jejich věku, fyzické zdatnosti, případně 
k zdravotnímu oslabení nebo k limitům handicapovaných 
a následně analyzovat a zhodnotit kvalitu wellness pro-
gramu.

Uplatnění absolventa:
■ v samostatných wellness centrech; 

■ ve wellness centrech v rámci hotelových, 
balneo či lázeňských provozů;

■ v institucích zaměřených na wellness služby v oblasti ces-
tovního ruchu (cestovní kanceláře, profesní sdružení aj.). 
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