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Fakulta sportovních studií vzdělává rozhodčí
11.1.2011
JAROSLAV KÁRA

Brněnský deník str. 23 Sport
Masarykova univerzita, vysoké školy

Brno – Jsou nejbedlivěji sledovanými aktéry fotbalových nebo hokejových utkání. Podle fanoušků zaviní prohru,
jindy zase pomůţou k výhře. Jejich uši se obrňují vůči rozmanitému mnoţství uráţlivých označení. Ale jedno je
jisté: bez rozhodčích se sport neobejde. A Fakulta sportovních studií brněnské Masarykovy univerzity
přichází s ojedinělým projektem, který zdokonalí jejich vzdělání. Otevřela nový studijní směr Rozhodčí
kolektivních sportů. „Naše fakulta od svého vzniku vytváří obory, které na ţádných jiných univerzitách nejsou a
ani tento program nemá na vysoké škole obdobu,“pronesl děkan Fakulty sportovních studií Jiří Nykodým.
Projekt dostal přes devět milionů korun z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a
spolupracuje s Českomoravským fotbalovým svazem, Českým svazem ledního hokeje a Unií českých
fotbalových rozhodčích. „Při sniţujícím se věku rozhodčích a neustále se zvyšujícím zájmu médií nám nikdo
neodpustí lidskou chybu. A na to chceme rozhodčí připravit,“ uvedl předseda unie a bývalý arbitr Evţen Amler,
který se coby pomezní zúčastnil dvou světových fotbalových šampionátů. Absolventi tříletého bakalářského
cyklu, který nabízí denní i dálkové studium, dostanou nejvyšší rozhodcovskou licenci. „Coţ ovšem neznamená,
ţe je zisk titulu rovnou vynese na listinu první nebo druhé ligy. Doufáme, ţe moţností vysokoškolského
vzdělání profesi zatraktivníme a absolventi budou sebevědomější. Doufám, ţe v budoucnosti získají
vysokoškolské vzdělání všichni čeští ligoví arbitři,“ přál si manaţer projektu za ČMFS Václav Mitáš. Mezi
odbornými konzultanty se objeví například bývalý sudí a nyní fotbalový delegát Václav Krondl. O hokejisty se
zase postará předseda svazové komise rozhodčích Pavel Halas. „Máme osm profesionálních rozhodčích, při
jejichţ sledování jsme nasbírali velké mnoţství videomateriálů, které poslouţí k výuce. Zapojíme do ní zkušené
sudí, kteří se zúčastnili světových šampionátů či olympijských her. Od nového směru si slibujeme příchod
mladých arbitrů, kteří se lépe vyrovnají s tlakem prostředí,“ sdělil manaţer projektu za hokejový svaz Rudolf
Potsch.
Pro první ročník, který začne podzimním semestrem 2011, počítá fakulta s dvaceti posluchači pro hokej
a dvaceti pro fotbal v denním studiu, stejné sloţení bude mít dálkové studium. Poslední termín podání přihlášek
je 28. února. „Nemám obavu, ţe takový počet uchazečů nenaplníme. Naši absolventi získají plnohodnotné
vzdělání v oblasti tělesné výchovy a na bakalářské studium mohou na fakultě navázat ještě magisterským
programem,“ doplnil Nykodým. Stejně jako ostatní spoluţáci jednooborového programu tělesná výchova a sport
se rozhodčí nevyhnou předmětům společného základu jako pedagogika, psychologie či lékařsko-biologické
vědy. K tomu je čeká devět specifických předmětů. V prvním semestru se fotbaloví sudí ponoří například do
výuky historie rozhodcovství, fotbalových pravidel, tréninku rozhodčích, ale také managementu řízení utkání,
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etiky či sportu a práva.„Aţ dosud získávali rozhodčí licence na základě krátkodobých školení a kurzů, které se
nemohou vyrovnat systematickému vzdělávání, které je potřebné pro současný výkon arbitrů hlavně v
profesionálních soutěţích,“ přiblíţil myšlenku vedoucí projektu a proděkan pro studium Ladislav Bedřich.
Prozatím láká fakulta ke studiu pouze fotbalové a hokejové rozhodčí,ale Masarykova univerzita se
moţná brzy stane mekkou i arbitrů basketbalu a volejbalu. „Do budoucna plánujeme studium také v anglickém
jazyce, čímţ se zvýší konkurenceschopnost absolventů nejen na českém, ale také mezinárodním trhu práce,“
uzavřel proděkan Bedřich.
***
směr Rozhodčí
škola: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně studijní program: tělesná výchova a sport
(jednooborový) směr: rozhodčí kolektivní sportů délka studia: 3 roky dosaţený titul: Bc.
počet přijatých uchazečů: prezenční forma – 20 hokej, 20 fotbal kombinovaná – 20 hokej, 20 fotbal termín
podání přihlášek: do 28. 2. přidělená dotace: 9,2 milionů
Region| Jiţní Morava

Univerzita nabízí vzdělání rozhodčím
11.1.2011

Brněnský deník str. 1 Titulní strana
Masarykova univerzita, vysoké školy

Brno – Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně otevírá nový směr Rozhodčí kolektivních
sportů. Do konce února se mohou hlásit zájemci se zaměřením na fotbalčihokej. ...23
Region| Jiţní Morava
ČT 1

Vysoká škola pro hokejové a fotbalové rozhodčí
10.1.2011

ČT 1 str. 13 19:35 Branky, body, vteřiny
Masarykova univerzita, vysoké školy

Kateřina NEKOLNÁ, moderátorka
-------------------Dosud měli moţnost vysokoškolského vzdělávání pouze trenéři. Brzy dostanou stejnou příleţitost i fotbaloví a
hokejoví rozhodčí. Jako první v Evropě to ve spolupráci s 2 největšími sportovními svazy umoţní brněnská
fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity.
redaktor
-------------------Od příštího akademického roku se budou moci zájemci hlásit do bakalářského studia tělesné výchovy a sportu
se zaměřením na směr rozhodčí kolektivních sportů. Fakulta zatím otevře 2 specializace, na fotbal a lední
hokej.
Jiří NYKODÝM, děkan Fakulty sportovních studií MU
-------------------Uţ teď jednáme se svazy nebo snaţíme se tu škálu nabídky rozšířit a v hledáčku máme basketbal s volejbalem.
redaktor
-------------------Studenti, ať uţ z řad aktivních rozhodčích či úplní začátečníci budou po absolvování disponovat nejen
vysokoškolským titulem, ale i nejvyšší rozhodcovskou licencí v daném sportu. Kromě všeobecných předmětů je
tak čeká například dokonalé zvládnutí pravidel, taktika řízení utkání nebo psychologie, ekonomika a etika.
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Rudolf POTSCH, manaţer projektu - Český svaz ledního hokeje
-------------------Ale uvědomujeme si, ţe rozhodčí potřebují vzdělání širší, především v oblasti jejich osobnosti, psychologie,
komunikace tak, aby se z nich staly skutečné osobnosti.
Evţen AMLER, bývalý mezinárodní fotbalový rozhodčí
-------------------9 roků uţ nemáme nikoho na špičkových soutěţích. Je daný tím, ţe ty drobný detaily chybí, takţe jsem
přesvědčen o tom, ţe kdyţ ty drobný detaily identifikujeme, ţe se můţeme dostat s velkou pravděpodobností
tam, kde český rozhodcovství vţdycky bylo.
URL| http://archiv.newton.cz/tvr/2011/01/10/2f9dcccd02c25a5a906600003fb5cbcc.asp
ČT 24

Vysoká škola pro hokejové a fotbalové rozhodčí
10.1.2011

ČT 24 str. 13 19:35 Branky, body, vteřiny
Masarykova univerzita, vysoké školy

Kateřina NEKOLNÁ, moderátorka
-------------------Dosud měli moţnost vysokoškolského vzdělávání pouze trenéři. Brzy dostanou stejnou příleţitost i fotbaloví a
hokejoví rozhodčí. Jako první v Evropě to ve spolupráci s 2 největšími sportovními svazy umoţní brněnská
fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity.
redaktor
-------------------Od příštího akademického roku se budou moci zájemci hlásit do bakalářského studia tělesné výchovy a sportu
se zaměřením na směr rozhodčí kolektivních sportů. Fakulta zatím otevře 2 specializace, na fotbal a lední
hokej.
Jiří NYKODÝM, děkan Fakulty sportovních studií MU
-------------------Uţ teď jednáme se svazy nebo snaţíme se tu škálu nabídky rozšířit a v hledáčku máme basketbal s volejbalem.
redaktor
-------------------Studenti, ať uţ z řad aktivních rozhodčích či úplní začátečníci budou po absolvování disponovat nejen
vysokoškolským titulem, ale i nejvyšší rozhodcovskou licencí v daném sportu. Kromě všeobecných předmětů je
tak čeká například dokonalé zvládnutí pravidel, taktika řízení utkání nebo psychologie, ekonomika a etika.
Rudolf POTSCH, manaţer projektu - Český svaz ledního hokeje
-------------------Ale uvědomujeme si, ţe rozhodčí potřebují vzdělání širší, především v oblasti jejich osobnosti, psychologie,
komunikace tak, aby se z nich staly skutečné osobnosti.
Evţen AMLER, bývalý mezinárodní fotbalový rozhodčí
-------------------9 roků uţ nemáme nikoho na špičkových soutěţích. Je daný tím, ţe ty drobný detaily chybí, takţe jsem
přesvědčen o tom, ţe kdyţ ty drobný detaily identifikujeme, ţe se můţeme dostat s velkou pravděpodobností
tam, kde český rozhodcovství vţdycky bylo.
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Haló noviny

Rozhodčí v Brně do školy – na vysokou
11.1.2011
(pk, mak, čtk)

Haló noviny str. 16 ze sportu
Masarykova univerzita, vysoké školy

Zájemci o kariéru rozhodčího kolektivních sportů mohou od roku 2012 na Fakultě sportovních studií (FSS)
Masarykovy univerzity v Brně získat v tomto oboru vysokoškolské vzdělání. V první etapě se výuka zaměří na
rozhodčí fotbalu a hokeje, v další pak i na basketbal a volejbal.
Podobný studijní program nemá podle dostupných informací v Evropě ţádná vysoká škola. Pouze v
Bostonu (USA) získávají podobné vzdělání profesionální rozhodčí basketbalu. Bakalářský studijní program
bude tříletý. »Otevřeme prezenční studium pro 20 fotbalových a 20 hokejových rozhodčích
a stejný počet v kombinovaném studiu,« uvedl děkan FSS Jiří Nikodým. Do budoucna se připravuje
moţnost studia i v angličtině pro zahraniční zájemce. Partnery projektu jsou ČMFS, Unie českých fotbalových
rozhodčích a ČSLH.
Současný projekt je výsledkem tříleté spolupráce se sportovními svazy. »Univerzita nezaručuje,
ţe bude absolvent řídit profesionální soutěţe. O tom rozhodují svazy. My vytvoříme předpoklady, aby
tuto roli zvládl. Můţe pracovat v klubu nebo učit tělesnou výchovu,« řekl vedoucí projektu Ladislav Bedřich.
ČMFS má nyní 4200 rozhodčích, z toho nejvyšší soutěţ řídí 64. »Klesá věk rozhodčích, tím i klesá jejich praxe.
Pokud budou rozhodčí odborně vzděláváni,
tak budou sebevědomější a dopustí se méně chyb,« dodal manaţer projektu fotbalu Václav Mitáš, který
vítá i myšlenku, ţe by vedle fotbalových trenérů měli také sudí vysokoškolské vzdělání.
Hokejovou extraligu nyní řídí osm profesionálních rozhodčích. »Přitom šest z nich je ve věku do 32 let. Dosáhli
výrazný výkonnostní vzestup i na mezinárodním poli,« poznamenal manaţer projektu ledního hokeje
Rudolf Potsch. Jako příklad uvedl Martina Fraňa, jenţ řídil finále MS juniorů, a Antonína Jeřábka, který se
připravuje na seniorské MS 2011. Přidělené finanční prostředky na nový projekt činí 9,2 milionu Kč.
Hokejový i fotbalový svaz obohatí studijní podklady velkým mnoţstvím instruktáţních videomateriálů.
Vedle odborných předmětů fotbalu a hokeje budou studenti skládat zkoušky i z obecné psychologie, angličtiny,
ekonomiky a daňových zákonů, sportu a práva a také z tělesné výchovy.
Foto popis|
URL| http://archiv.newton.cz/hl/2011/01/11/475af12b74ebdb708badcedac64b4705.asp

Vysoká škola naučí rozhodčí i poznat, co je a není úplatek
11.1.2011

Hospodářské noviny str. 12 Sport
Masarykova univerzita, vysoké školy

Michael Mareš

Vzdělání
Z vysoké školy si můţete odnést diplom jako právník nebo chirurg. A nově se také můţete stát promovaným
fotbalovým a hokejovým sudím. Na Fakultě sportovních studií brněnské Masarykovy univerzity totiţ otvírají
studijní obor Rozhodčí kolektivních sportů. A v roce 2014 vypustí z denního studia do světa 20 fotbalových a 20
hokejových rozhodčích s titulem bakalář a s nejvyšší rozhodcovskou licencí.
„Univerzita ale nezaručuje, ţe absolvent bude rovnou pískat profesionální soutěţe. O tom rozhodují
jednotlivé svazy. My ale studentům vytvoříme všechny předpoklady,aby tuto roli zvládli,“ řekl Ladislav Bedřich,
proděkan pro studium, a dodal, ţe pokud se absolventi neuchytí jako sudí, mohou pracovat v klubu nebo učit
tělesnou výchovu.
jen v brně a v bostonu V Brně studiem pro rozhodčí rozjíţdějí unikátní projekt, první v Evropě. Jen v Bostonu
mají pro basketbalové sudí program na univerzitě. „Ještě musíme doladit předměty a pojmenovat je,“ uvedl
Bedřich. Jiţ nyní je jasné, ţe kromě fakultního základu budou mít rozhodčí studenti devět speciálních
předmětů, kde se budou učit o pravidlech, historii, pohybu po hřišti, signalizaci, komunikaci s hráči či body
language, tedy o jazyku těla, jímţ sudí na hřišti „mluví“. HN měly moţnost nahlédnout i do návrhu osnovy
předmětu Etika, v němţ se fotbaloví sudí například dozvědí, co je a není úplatek.
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Luděk Macela, šéf komise rozhodčích fotbalového svazu, si nové studium pochvaluje i proto, ţe pomůţe
k očistě rozhodcovské profese. „Vzdělaného a inteligentního člověka něco jako korupce nenapadne,“ tvrdí
Macela. „Kdyţ bude rozhodčí pořádně připraven, nebude dělat pod tlakem chyby,“ dodal. Jan Padevět,
předseda Asociace rozhodčích ledního hokeje, je ovšem skeptičtější: „Studium je studium a praxe je praxe.“
Přijede i colina Hokejový a fotbalový svaz si kaţdopádně nový obor, na nějţ Evropská unie přispěla devíti
miliony korun, pochvalují a spolupracují na něm. „Při zvýšené rychlosti hry a velkém zájmu médií vám nikdo
chybu neodpustí. Vţdy vás budou soudit podle opakovaného záběru,“ podotkl Evţen Amler, bývalý rozhodčí,
jenţ se zúčastnil i mistrovství světa. „Je nutné být naprosto připravený, jiná cesta nevede,“ dodal jeden z
architektů projektu, jenţ by rád studentům do Brna přivezl i slavného Pierluigiho Colinu.
Vedení fakulty plánuje rozšíření studia i pro basketbalové a volejbalové sudí a nemá obavy, ţe by
kapacitu ročníku nenaplnilo. Podle Václava Mitáše z fotbalového svazu mají zájem o vzdělání i zkušení
rozhodčí, kteří pískají mezinárodní zápasy. „Nedostanou to jako povinnost, ale i tak je to velká motivace,“ řekl
Mitáš.
V hokejové extralize působí osm profesionálních rozhodčích v čele s Milanem Minářem a Vladimírem
Šindlerem, ve fotbalu o něčem podobném neuvaţují, jelikoţ se to prý v Evropě neosvědčilo.
***
Sudí? třeba bachař
Profesionálové V hokejové extralize působí osm profesionálních rozhodčích, v té fotbalové o této praxi zatím
neuvaţují. Jakou práci dělají fotbaloví a hokejoví sudí, kteří nejsou na výplatní pásce svazu? fotbal Rudolf
Lenfeld - kominík Miroslav Maurer - bachař Dagmar Damková - učitelka v jazykové škole Drahoslav Drábek policista hokej Petr Charvát - opravář tramvají Petr Blecha - učitel na ZŠ františek Kalivoda - makléř Radek
Husička - majitel truhlářské firmy
Foto popis| bakalář Za tři roky budou dávat c lize karty Bc. sudí.
Foto autor| foto: čtK
O autorovi| Michael Mareš, michael.mares@economia.cz
URL| http://archiv.newton.cz/hn/2011/01/11/3c9a7a720aa835c0a2c30671dde9d458.asp

Metro

Kdo se chce stát rozhodčím?
11.1.2011 Metro str. 4 Čechy
Masarykova univerzita, vysoké školy

ČTK

Zájemci o kariéru rozhodčího kolektivních sportů mohou od příštího roku na Fakultě sportovních studií
Masarykovy univerzity v Brně získat v tomto oboru vysokoškolské vzdělání. V první etapě se výuka zaměří na
rozhodčí fotbalu a hokeje, v další pak také na rozhodčí basketbalu a volejbalu.
Podobný studijní program nemá podle dostupných informací v Evropě ţádná vysoká škola. Pouze v
americkém Bostonu získávají podobné vzdělání profesionální rozhodčí basketbalu. Bakalářský studijní program
bude tříletý.
„V příštím školním roce otevřeme prezenční studium pro 20 fotbalových a 20 hokejových rozhodčích a
stejný počet v kombinovaném studiu,“ uvedl děkan fakulty Jiří Nikodým.
Regionální mutace| Metro - jiţní Čechy
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Rarita v Brně: studijní obor rozhodčí
11.1.2011 Metro str. 4 Brno
Masarykova univerzita, vysoké školy

ČTK

Zájemci o kariéru rozhodčího kolektivních sportů mohou od příštího roku na Fakultě sportovních studií
Masarykovy univerzity v Brně získat v tomto oboru vysokoškolské vzdělání. V první etapě se výuka zaměří na
rozhodčí fotbalu a hokeje, v další pak také na rozhodčí basketbalové a volejbalové.
Podobný studijní program nemá podle dostupných informací v Evropě ţádná vysoká škola. Pouze v
americkém Bostonu získávají podobné vzdělání profesionální rozhodčí basketbalu. Bakalářský studijní program
bude tříletý.
Regionální mutace| Metro - jiţní Morava

Světová rarita: studijní obor rozhodčí
11.1.2011 Metro str. 4 Morava
Masarykova univerzita, vysoké školy

ČTK

Zájemci o kariéru rozhodčího kolektivních sportů mohou od příštího roku na Fakultě sportovních studií
Masarykovy univerzity v Brně získat v tomto oboru vysokoškolské vzdělání. V první etapě se výuka zaměří na
rozhodčí fotbalu a hokeje, v další pak také na rozhodčí basketbalové a volejbalové.
Podobný studijní program nemá podle dostupných informací v Evropě ţádná vysoká škola. Pouze v
americkém Bostonu získávají podobné vzdělání profesionální rozhodčí basketbalu. Bakalářský studijní program
bude tříletý.
Regionální mutace| Metro - severní Morava

Nadávky už neposlouchá. Fotbal vyměnil za laboratoř
11.1.2011

Mladá fronta DNES str. 8 Regionální sport
Masarykova univerzita, vysoké školy

Martina Fojtů

BRNO Kdyţ se čeští fotbalisté v roce 2002 nedostali na světový šampionát v Koreji a Japonsku, mohli se
fanoušci utěšovat alespoň tím, ţe kolem hřiště běhá český asistent rozhodčího Evţen Amler. Slabota, ale aspoň
něco. Od té doby totiţ podobná úvaha nepřipadá v úvahu. Amler s aktivní rozhodcovskou kariérou skončil a
doteď se v Česku nenašel nikdo, kdo by jej s pískáním na velkých turnajích následoval.
Důvod? Pouze na slabé slovo při výběru sudích na mezinárodní akce si podle arbitra, jenţ asistoval
třeba při semifinále zmiňovaného šampionátu mezi Německem a Koreou, Češi stěţovat nemůţou. Problém je
jinde. „Kvalitní rozhodčí, nebo chcete-li osobnosti na hřišti, nám prostě chybí,“ říká Amler.
I kdyţ sám uţ několik let kopačky neobouvá, od fotbalového dění se pořád ještě neodtrhl. Vede Unii českých
fotbalových rozhodčích, která momentálně spolupracuje s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity
na vytvoření nového studijního směru pro fotbalové a hokejové rozhodčí.
Právě od něj si nejen Amler slibuje, ţe pomůţe situaci se sudími v obou nejoblíbenějších českých
sportech zlepšit. „Přijde mi, ţe se u nás ani nové osobnosti nehledají. Vysokoškolské studium by to mělo
napravit,“ povídá Amler a nevylučuje, ţe se někdy na univerzitě objeví jako lektor.
Ačkoliv sám má práce dost. Po skončení fotbalové kariéry se totiţ vrátil k profesi vědce a učitele. Dřív ţil
hlavně ve společnosti lidí, kteří mu uměli i pěkně sprostě vynadat. Dnes jej studenti na Druhé lékařské fakultě
UK v Praze oslovují jeho akademickým titulem docent. Kromě jejich výuky se Amler zabývá vývojem umělých
tkání. „Někdy si říkám, ţe jsem toho ve vědecké kariéře mohl dosáhnout i víc. Ale toho, ţe jsem se věnoval
fotbalu, rozhodně nelituju. Zaţil jsem s ním úţasné věci,“ vzpomíná bývalý asistent.
Kdyţ ještě jezdil po mezinárodních utkáních, musel udělat kompromis, a proto pracoval v oblasti
proteinového inţenýrství. Ale stejně jej kolegové vţdycky brali především jako rozhodčího. „Někdy mě to aţ
štvalo. Zkoumal jsem například protein, který se jmenuje sodnodraselná pumpa, ale kdyţ jsem se na chodbě
nemocnice potkával s kolegy, tak o to se nikdy nezajímali. Vţdycky se ptali na to, co to bylo včera s tou ţlutou
kartou,“ směje se Amler.
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Ţe by si z něj ale kolegové někdy utahovali, jako to lidé někdy dělají u fotbalistů, to se mu nikdy nestalo.
„Pracoval jsem v komunitě lidí, kteří fotbal milovali. Přijde mi, ţe před těmi několika lety byl tento sport větším
náboţenstvím neţ dnes.“
***
FAKTA Důleţité termíny pro uchazeče o studium 25. ledna 2011 den otevřených dveří na fakultě sportovních
studií 28. února 2011 uzávěrka přihlášek 19. a 20. dubna 2011 praktické přijímací zkoušky 7. a 8. května 2011
test studijních předpokladů
Foto popis| Evţen Amler Poslední český sudí, který se účastnil velké akce.
Foto autor| Foto: MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jiţní Morava
URL| http://archiv.newton.cz/mf/2011/01/11/c0ded2c2d2d02f08879d64c4c2c27b84.asp

Rozhodčí se budou učit, jak odmítnout úplatek
11.1.2011
Robert Sára

Mladá fronta DNES str. 1 Sport
Masarykova univerzita, vysoké školy

Boj s korupcí V českém sportu se rozjíţdí unikátní projekt vzdělávání sudích na univerzitě v Brně včetně
protikorupčních lekcí
Zatím je to jen úsměvná scéna z legendárního českého filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Ale uţ na podzim se
mohou - obdobně jako filmová parta automechaniků - učit fotbaloví a hokejoví rozhodčí, jak vypadá úplatek
protisluţbou.
A to rovnou na vysoké škole!
Masarykova univerzita v Brně letos spustí tříleté bakalářské studium zaměřené na výchovu sudích. Amezi
speciálními předměty bude i etika, v níţ budou posluchači probírat, co je a není úplatek či jak úplatek odmítnout.
„Ale předpokládám, ţe na vysoké škole budou jen inteligentní lidé, které ani nenapadne na něco podobného
pomyslet,“ říká Luděk Macela, šéf komise rozhodčích ČMFS.
Právě fotbalový a hokejový svaz stojí společně s brněnskou univerzitou za rozjezdem oboru, který
nemá v Evropě obdoby. A ojedinělý je i ve světovém měřítku. „Podle našich informací vzdělávají sudí na
univerzitě jen v Bostonu, a to pro basketbal,“ říká Ladislav Bedřich z Fakulty sportovních studií.
Od podzimu k nim přibude osmdesát rozhodčích v Česku, z poloviny na denním a z poloviny na
dálkovém studiu. Přihlášky lze podat do 28. února a případní posluchači vůbec nemusí mít zkušenost s
pískáním. I proto je hned v prvním semestru čeká dril pravidel, později třeba historie českého a světového
fotbalu či hokeje, psychologie nebo předmět Sport a právo, který naučí sudí například zpracovávat daně.
A aţ po třech letech vyjdou ze školy první absolventi, pak by mělo ve fotbalové i hokejové lize ubýt
chyb. „Rozhodně očekáváme méně chyb. Sudí ze studia vyjdou sebevědomější, nerozhodí je při zápase nějaké
malé zaváhaní,“ říká Václav Mitáš, jenţ má na fotbalovém svazu studijní projekt na starosti. A zároveň tvrdí, ţe
přihlášky hodlá podat hned několik sudích, kteří působí v Gambrinus lize. „Nikoho ze stávajících rozhodčích do
školy nenutíme, ale získat bakalářský titul je pro ně sama o sobě motivace.“ A kdo bude stát za katedrou?
Například Evţen Amler, jenţ pískal na fotbalovém mistrovství světa, za hokejovou stranu například Pavel Halas,
který má na starosti extraligové sudí. A moţná do Brna přijede i legendární fotbalový sudí Pierluigi Collina, jenţ
teď šéfuje rozhodčím na Ukrajině.
URL| http://archiv.newton.cz/mf/2011/01/11/4f4b6144bcc952563bb12c2087103150.asp
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Vyškovský deník

Fakulta sportovních studií vzdělává rozhodčí
11.1.2011

Vyškovský deník str. 23 Sport
Masarykova univerzita, vysoké školy

JAROSLAV KÁRA

Brno – Jsou nejbedlivěji sledovanými aktéry fotbalových nebo hokejových utkání. Podle fanoušků zaviní prohru,
jindy zase pomůţou k výhře. Jejich uši se obrňují vůči rozmanitému mnoţství uráţlivých označení. Ale jedno je
jisté: bez rozhodčích se sport neobejde. A Fakulta sportovních studií brněnské Masarykovy univerzity
přichází s ojedinělým projektem, který zdokonalí jejich vzdělání. Otevřela nový studijní směr Rozhodčí
kolektivních sportů. „Naše fakulta od svého vzniku vytváří obory, které na ţádných jiných univerzitách nejsou a
ani tento program nemá na vysoké škole obdobu,“pronesl děkan Fakulty sportovních studií Jiří Nykodým.
Projekt dostal přes devět milionů korun z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a
spolupracuje s Českomoravským fotbalovým svazem, Českým svazem ledního hokeje a Unií českých
fotbalových rozhodčích. „Při sniţujícím se věku rozhodčích a neustále se zvyšujícím zájmu médií nám nikdo
neodpustí lidskou chybu. A na to chceme rozhodčí připravit,“ uvedl předseda unie a bývalý arbitr Evţen Amler,
který se coby pomezní zúčastnil dvou světových fotbalových šampionátů. Absolventi tříletého bakalářského
cyklu, který nabízí denní i dálkové studium, dostanou nejvyšší rozhodcovskou licenci. „Coţ ovšem neznamená,
ţe je zisk titulu rovnou vynese na listinu první nebo druhé ligy. Doufáme, ţe moţností vysokoškolského
vzdělání profesi zatraktivníme a absolventi budou sebevědomější. Doufám, ţe v budoucnosti získají
vysokoškolské vzdělání všichni čeští ligoví arbitři,“ přál si manaţer projektu za ČMFS Václav Mitáš. Mezi
odbornými konzultanty se objeví například bývalý sudí a nyní fotbalový delegát Václav Krondl. O hokejisty se
zase postará předseda svazové komise rozhodčích Pavel Halas. „Máme osm profesionálních rozhodčích, při
jejichţ sledování jsme nasbírali velké mnoţství videomateriálů, které poslouţí k výuce. Zapojíme do ní zkušené
sudí, kteří se zúčastnili světových šampionátů či olympijských her. Odnového směru si slibujeme příchod
mladých arbitrů, kteří se lépe vyrovnají s tlakem prostředí,“ sdělil manaţer projektu za hokejový svaz Rudolf
Potsch.
Pro první ročník, který začne podzimním semestrem 2011, počítá fakulta s dvaceti posluchači pro hokej
a dvaceti pro fotbal v denním studiu, stejné sloţení bude mít dálkové studium. Poslední termín podání přihlášek
je 28. února. „Nemám obavu, ţe takový počet uchazečů nenaplníme. Naši absolventi získají plnohodnotné
vzdělání v oblasti tělesné výchovy a na bakalářské studium mohou na fakultě navázat ještě magisterským
programem,“ doplnil Nykodým. Stejně jako ostatní spoluţáci jednooborového programu tělesná výchova a sport
se rozhodčí nevyhnou předmětům společného základu jako pedagogika, psychologie či lékařsko-biologické
vědy. K tomu je čeká devět specifických předmětů. V prvním semestru se fotbaloví sudí ponoří například do
výuky historie rozhodcovství, fotbalových pravidel, tréninku rozhodčích, ale také managementu řízení utkání,
etiky či sportu a práva.„Aţ dosud získávali rozhodčí licence na základě krátkodobých školení a kurzů, které se
nemohou vyrovnat systematickému vzdělávání, které je potřebné pro současný výkon arbitrů hlavně v
profesionálních soutěţích,“ přiblíţil myšlenku vedoucí projektu a proděkan pro studium Ladislav Bedřich.
Prozatím láká fakulta ke studiu pouze fotbalové a hokejové rozhodčí,ale Masarykova univerzita se
moţná brzy stane mekkou i arbitrů basketbalu a volejbalu. „Do budoucna plánujeme studium také v anglickém
jazyce, čímţ se zvýší konkurenceschopnost absolventů nejen na českém, ale také mezinárodním trhu práce,“
uzavřel proděkan Bedřich.
***
směr Rozhodčí
škola: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně studijní program: tělesná výchova a sport
(jednooborový) směr: rozhodčí kolektivní sportů délka studia: 3 roky dosaţený titul: Bc.
počet přijatých uchazečů: prezenční forma – 20 hokej, 20 fotbal kombinovaná – 20 hokej, 20 fotbal termín
podání přihlášek: do 28. 2. přidělená dotace: 9,2 milionů
Region| Jiţní Morava
Publikováno| Vyškovský deník; Sport; 23
Publikováno| Břeclavský deník; Sport; 23
Publikováno| Blanenský deník; Sport; 23
Publikováno| Hodonínský deník; Sport; 23
Publikováno| Znojemský deník; Sport; 23
ID| 060cb87c-9911-4db9-a7d0-4993edbaeb1b
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Rozhodčí kolektivních sportů mohou v Brně studovat vysokou školu
10.1.2011
pos

Zpravodajství ČTK str. 0 sbn spo
Masarykova univerzita, vysoké školy

-------------------Ke zpravodajství: AUDIO
-------------------Brno 10. ledna (ČTK) - Zájemci o kariéru rozhodčího kolektivních sportů mohou od příštího roku na Fakultě
sportovních studií (FSS) Masarykovy univerzity v Brně získat v tomto oboru vysokoškolské vzdělání. V první
etapě se výuka zaměří na rozhodčí fotbalu a hokeje, v další pak i na rozhodčí basketbalu a volejbalu.
Podobný studijní program nemá podle dostupných informací v Evropě ţádná vysoká škola. Pouze v
americkém Bostonu získávají podobné vzdělání profesionální rozhodčí basketbalu.
Bakalářský studijní program bude tříletý. "V příštím školním roce otevřeme prezenční studium pro 20
fotbalových a 20 hokejových rozhodčích a stejný počet v kombinovaném studiu," uvedl na dnešní tiskové
konferenci děkan FSS Jiří Nikodým.
Do budoucna se připravuje moţnost studia i v angličtině pro zahraniční zájemce. Partnery projektu jsou
Českomoravský fotbalový svaz, Unie českých fotbalových rozhodčích a Český svaz ledního hokeje.
Současný projekt je výsledkem tříleté spolupráce se sportovními svazy. "Univerzita ale nezaručuje, ţe bude
absolvent řídit profesionální soutěţe. O tom rozhodují jednotlivé svazy. My vytvoříme pouze předpoklady, aby
tuto roli zvládl. Můţe pracovat v klubu nebo učit tělesnou výchovu," řekl vedoucí projektu Ladislav Bedřich.
Fotbalový svaz má nyní 4200 rozhodčích, z toho nejvyšší soutěţ řídí 64 sudích. "Klesá věk rozhodčích, tím
však také klesá jejich praxe. Pokud budou rozhodčí odborně vzděláváni, tak budou sebevědomější a dopustí se
méně chyb," tvrdí manaţer projektu ze strany ČMFS Václav Mitáš. Vítá i myšlenku, ţe by vedle fotbalových
trenérů měli také sudí vysokoškolské vzdělání.
Hokejovou extraligu nyní řídí osm profesionálních rozhodčích. "Přitom šest z nich je ve věku do 32 let. Dosáhli
výrazný výkonnostní vzestup i na mezinárodním poli," poznamenal manaţer projektu ledního hokeje Rudolf
Potsch. Jako příklad uvedl Martina Fraňa, jenţ řídil finále mistrovství světa juniorů, a Antonína Jeřábka, který se
připravuje na seniorský světový šampionát na Slovensku.
Přidělené finanční prostředky na nový projekt činí 9,2 milionu korun. Hokejový i fotbalový svaz obohatí studijní
podklady velkým mnoţstvím instruktáţních videomateriálů. Vedle odborných předmětů fotbalu a hokeje budou
studenti skládat zkoušky například i z obecné psychologie, angličtiny, ekonomiky a daňových zákonů, sportu a
práva a také z tělesné výchovy.
poš nkr
Cas| 12:57
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