Odborná komise ČSTS 2017
Zápis ze společného jednání Odborné komise a Lektorského sboru OKaLS 03.
Ze dne: 3.9.2017 v Praze U družstva Tempo 264/10
Zahájení: 10:00
Závěr: 15:30
Přítomní:

Odstrčil Petr (prezident), Felcman Radek (VpP), Brožovský Miroslav (lektorský sbor),
Dvořáková Marie (OK), Krtička Jaroslav (OK), Ševčík Jiří (lektorský sbor)

Program:
0. Kontrola úkolů
0.1.
Posloupnost úkolů - profil absolventů, obsah studia (rámcový), učební plán
0.1.1. Dopracování obsahu studia a učebních plánů
V případě zájmu o uspořádání KS musí žadatel předložit mimo obecných podmínek
pro udělení akreditace rámcový obsah studia a podrobný učební plán. Bez doložení
podrobného učebního plánu a splnění všech bodů v rámci obecných podmínek
nutných pro udělení akreditace nebude KS schváleno.
Učební plán prokazující složení lektorů a jejich úvazky, upřesnění obsahu studia
včetně využití volitelných věcí, časového rozdělení a upřesnění způsobu zakončení
jednotlivých předmětů a všech vyžadovaných prací studentů a řešení dalších
požadavků z akreditačního projektu) - anotace předmětů.
0.2.

Vypracování nových anotací předmětů žadateli o zařazení do lektorského sboru
Opravený dokument Anotace předmětů (viz příloha) předložit ke schválení na
nejbližší VR.
Lektor může do dokumentu zařadit rozšiřující učivo nad rámec definovaného.
Anotace schvaluje Odborná komise (OK).

0.3.

Současná KS probíhají s lektory dle seznamu lektorů k 1.1.2017
Nová KS budou probíhat podle nového seznamu lektorů schváleného OK na základě
praxe a předložených nových anotací předmětů.

1.

Zhodnocení průběhu Kvalifikačních studií (KS) 2017 (Brno, Kroměříž Praha)

1.1.
1.1.1

Počet účastníků studií
DSP Kometa Brno, z.s. (Kometa Dance Academy) - Brno
 KS III. třídy
23 účastníků
 KS II. třídy
12 účastníků
K příslušnému datu zatím nikdo neukončil.

1.1.2

Igor Henzély (ml.) - Kroměříž
 KS III. třídy
10 účastníků
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K příslušnému datu úspěšně ukončilo 7 účastníků.
1.1.3

FTVS Praha a Sportovní taneční klub Praha (Jiří Ševčík, Jiří Plamínek) – Praha
 KS II. třídy
31 účastníků
 KS II. třídy
10 účastníků doplňujících odbornou část ze studia na FTVS
z let 2015, 2016
K příslušnému datu zatím nikdo neukončil, větší část studia bude probíhat až
v září 2017.

2. Rámcový program vzdělávání trenérů a porotců
2.1.

Po dřívějších úpravách KŘ, které umožnily absolvovat část studia Vědecký základ
sportovního tréninku (VZST) jako samostatnou část studia a tedy bez řešení
návaznosti na předměty specializace, se předměty specializace upravují a doplňují
takto:
2.1.1. Hudební teorie pro tanečníky bude v KS III.třídy vyučována v rámci specializace STT a
LAT.
2.1.2. Nově se zařazuje předmět Aplikace všeobecného základu sportovního tréninku na
prostředí tanečního sportu. Potřebná hodinová dotace se zajistí úpravou dotace
stávajících předmětů v rozsahu u KS III.třídy – 2, KS II.třídy – 4, KS I.třídy – 12 hodin
(viz příloha).
2.2.

Dokument „Rámcový program vzdělávání trenérů a porotců“ ukládá VpP ke schválení
na nejbližším jednání VR.
Termín listopad 2017.

3. Katalog figur
3.1.

OK bere na vědomí a ukládá VpP informovat VpS o nutnosti zveřejnění informace o
platnosti nového Katalogu figur na www.csts.cz a následném vyžadování jeho
dodržování od 1.1.2018.
Termín září 2017.

3.2.

Polka
Petr Odstrčil seznámil účastníky jednání s materiálem Polka, který připravil pro
Kometa Dance Academy jako studijní materiál pro účastníky KSIII.

3.2.1. Materiál vychází z dříve vydaných materiálů J. Strejce, J. Calábkové, I. a J.
Henzélyových a J. Hese a je přizpůsoben Požadavkům tříd E a D. V tomto materiálu
zůstává otevřená možnost určit charakter přeměnového kroku (zdvih + poskok nebo
2 poskoky). Petr Odstrčil požádal účastníky jednání o jejich názory, případně
prokonzultování s nezávislými experty v této věci. Materiál bude doplněn o řešení
uvedené problematiky, ilustrace a fotografie a bude dokončen (včetně navazujícího
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ilustračního videa) do 31.12.2017. Petr Odstrčil bude tento materiál používat v
předmětu Polka, jejíž anotaci připravuje pro KSIII a současně požádal o zvážení
možnosti vydat tento materiál v edici učebních materiálů ČSTS.
3.2.2. VpP projedná možnost vydání tohoto materiálu a případné řešení autorských práv a
odměn.
Termín v návaznosti na vytvoření e-learning aplikace ČSTS (bod č. 4.5.) do 31.7.2018.
3.2.3. Předložen návrh Kometa Dance Academy, který odpovídá standardům současných
učebnic a potřebám kategorií E a D. Dořešení charakteru přeměn dáno za úkol
Odborné komisi ve spolupráci s Petrem Odstrčilem do 31.12.2017. Lze k řešení
přibrat specialistu na práci se začátečníky.

4. Výukové materiály
4.1.

Zpracování videí Katalogu figur
Níže uvedené materiály budou řešeny s ohledem na autorská práva a odměny v rámci
připravované e-learning aplikace.
4.1.1. LAT
natočil Martin Dvořák
Formát zpracování byl shledán jako dostačující a bylo doporučeno zpracování
STT a polky ve stejném, nebo podobném formátu.
4.1.2. STT
zpracovává Martin Odstrčil, termín do 31.12.2017
4.1.3. Polka zpracovává Petr Odstrčil, termín do 31.12.2017
4.2.
Tiskové materiály
4.2.1. V rámci spolupráce s fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity Brno se
podílet na přípravě učebnice pro taneční sport.
VpP ve spolupráci s Petrem Odstrčilem a MUNI v průběhu roku 2018.
4.2.2. V případě, že by se vydání učebnice dle bodu 4.2.1. neuskutečnilo, nebo by nebylo
dostatečné pro taneční sport, najít experty v našich řadách a zpracovat vlastní
učebnici včetně předmětů Všeobecného základu sportovního tréninku pro KS III.třídy.
VpP do 31.12.2018.
4.3.

Příprava témat diplomových prací respektujících zájmy a potřeby ČSTS, včetně
doporučených vedoucích prací.
Odborná komise do 1.9.2018.

4.4.
Testy pro porotce
4.4.1. Revidovat pravidla hodnocení podle současné legislativy WDSF
4.4.2. Vypracování nových testových otázek z oblastí
- STT obecné
- STT
- LAT obecné
- LAT
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- Formace a Show Dance
- Pravidla hodnocení včetně Absolutního systému hodnocení
- Etický kodex
Vytvořena pracovní skupina ve složení Zdeněk Landsfeld, Jindřich Činčura a Miroslav
Brožovský. Termín do 31.7.2018 pro body 4.4.1. i 4.4.2.
4.4.3. Úkolem je ověřování a prokazování znalostí u stávajících porotců dle KŘ §11, bodu č.3
a č.4. Dále u žadatelů o licence porotce v rámci kvalifikačních studií.
První praktické využití na Doškolovacím semináři ČSTS 1.9.2018 a na následných
kvalifikačních studiích - VpP.
4.5.

Vytvoření vzdělávací platformy e-learning s různým přístupovým rozhraním pro
lektorský sbor, licencované trenéry a porotce, studenty KS a ostatní.
Termín dle rozsahu realizace do 31.7.2018. Radek Felcman a Radim Slouka

5. Ostatní
5.1. Iniciovat vytvoření nového formátu TV pořadů - soutěží v tanečním sportu
CDSS na MČR 2018
5.2. Projekt „Národní formace“ z tanečních párů ukončivších svou taneční kariéru.
Vytváření na regionální bázi a případné slučování regionů.
Vypracováním projektu pověřen Jaroslav Krtička do 31.3.2018.

Zápis vypracoval:
Ing. Radek Felcman
viceprezident pro profesní záležitosti ČSTS
+420 776 771 323
+420 576 771 269
viceprez.profi@csts.cz
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