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ÚVOD

Vážení kolegové, milí čtenáři,

rádi bychom vám předložili závěrečnou zprávu  
projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0037, zaměřeného  
na aplikované pohybové aktivity (APA) u osob 
se speciálními potřebami. Projekt byl řešen 
v období 1.6.2011 -  28.2.2014 a jeho hlavním 
cílem bylo navázání a prohloubení spolupráce  
s institucemi terciárního vzdělávání v ČR 
i zahraničí, volnočasovými centry a dalšími  
institucemi, které nabízí nejrůznější pohybové 
aktivity osobám s tělesným, sluchovým, zrako-
vým či mentálním postižením a dále např. se-
niorům.

V rámci projektové spolupráce proběhlo mnoho 
stáží, seminářů a workshopů, při nichž si akademici, 
studenti a lektoři jednotlivých institucí vyměňovali 
zkušenosti a znalosti z oblasti APA a vzájemně se tak 
inspirovali k využívání nových netradičních metod.

V květnu 2013 proběhla mezinárodní konfe-
rence APA, jíž se zúčastnilo na 90 odborníků  
a zájemců z ČR i zahraničí. 

Na konferenci byly prezentovány nejen nejnověj-
ší poznatky z oblasti APA, ale proběhlo také osm 
praktických workshopů (např. žonglování, psycho-
motorické hry či Halliwickova metoda plavání). 

Zásadním výstupem projektu je monografie „Vybrané 
aplikované pohybové aktivity. Teorie a praxe“, jež je 
společným dílem autorů spolupracujících institucí.

Veškeré aktivity v rámci projektu byly realizo-
vány za podpory Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu ČR.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem 
institucím a jednotlivcům za cennou spolupráci 
a věříme, že naše spolupráce se bude rozvíjet i 
nadále.

Za řešitelský tým projektu,
Dagmar Trávníková   
  
Katedra společenských věd  
a managementu sportu 

Fakulta sportovních studií
Masarykova univerzita
Brno



O PROJEKTU

Název projektu: Rozvoj v oblasti pedagogicko-
výzkumných aktivit na Katedře společenských  
věd ve sportu na FSpS MU

Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0037

Název a číslo operačního programu: 
CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název a číslo prioritní osy: 
7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název a číslo oblasti podpory: 
7.2.4 Partnerství a sítě

Realizace projektu: 1.6.2011 – 28.2.2014

Schválený rozpočet projektu: 6 641 575,36 Kč

Projekt je zaměřen na navázání kontaktů  
a spolupráce mezi Fakultou sportovních studií  
MU a dalšími vzdělávacími institucemi  
v oblasti pohybových aktivit u osob se speciál-
ními potřebami. 



řešitelské pracoviště projektu

Fakulta sportovních studií 
je nejmladší fakultou Masarykovy univerzity. 
Vznikla na počátku r.2002 v důsledku rozvoje 
sportovní výchovy v regionu. Charakter fakulty  
vychází z tradic sportovně-tělovýchovného 
vzdělávání v městě Brně, jehož nositelem byla 
Masarykova univerzita i v minulosti. Posláním  
fakulty je propagovat atributy zdravého  
způsobu života jako nutné součásti moderního 
životního stylu.
Fakulta aplikuje a rozvíjí poznatky tělovýchov-
ného lékařství pro potřeby sportu a sportovní 
výchovy, předává nejnovější poznatky
z oblasti regenerace a výživy ve sportu i v běž-
ném životě, připravuje kvalifikované odborníky  
pro edukativní aktivity v sociální a volnočasové  
oblasti. V současné době studuje na FSpS na 
1500 studentů v prezenční a dálkové formě 
studia a je zde zaměstnáno na 150 akademiků 
a dalších zaměstnanců.

Foto: Aleš Ležatka



cíle projektu

navázání a prohloubení spolupráce se 
spolupracujícími českými a zahraničními 
institucemi terciárního vzdělávání:

Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická • 
fakulta, Univerzita Hradec Králové 

Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících, • 
Divadelní fakulta, JAMU Brno 

Katedra aplikovaných pohybových aktivit, • 
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palacké-
ho Olomouc 

Katedra tělovýchovy a sportu, Univerzita • 
Pardubice 

Pedagogická fakulta, University of Ljublja-• 
na, Slovinsko 

University of Applied Sciences of Special • 
Needs, HfH, Zurich, Švýcarsko 

University of Vienna, Rakousko • 

Metropolia University of Helsinki, Finsko• 

navázání spolupráce a realizace prak-
tických pohybových lekcí v institu-
cích zabývajících se vzděláváním, 
využitím volného času a pohybový-
mi aktivitami u osob se speciálními  
potřebami:

Středisko pro pomoc studentům se specific-• 
kými nároky Teiresiás MU 

Centrum Kociánka, Brno • 

Svaz tělesně postižených, Brno • 

Denní stacionář Effeta, Brno• 

realizace odborných seminářů, worksho-
pů a krátkodobých stáží zúčastněných  
spolupracujících osob za účelem  
výměny informací  a zkušeností v oblasti  
pohybových aktivit u osob se speciálními 
potřebami

organizace a realizace mezinárodní  
vědecké konference APA a publikace  
společné monografie autorů na téma 
aplikovaných  pohybových aktivit



cílové skupiNY projektu

akademici a studenti Fakulty sportovních • 
studií, MU, Brno 

studenti Katedry speciální pedagogiky,  • 
Pedagogická fakulta, MU, Brno 

studenti Masarykovy univerzity se speciál-• 
ními nároky – středisko Teiresiás MU 

akademici a studenti Katedry speciální pe-• 
dagogiky, Pedagogická fakulta, UHK 

akademici a studenti Ateliéru výchovné • 
dramatiky Neslyšících, Divadelní fakulta, 
JAMU Brno 

akademici a studenti Katedry aplikovaných • 
pohybových aktivit, FTK UPOL 

akademici Katedry tělovýchovy a sportu, • 
Univerzita Pardubice 

akademici a studenti Pedagogické fakulty, • 
University of Ljubljana, Slovinsko 

akademici a studenti University of Applied • 
Sciences of Special Needs, HfH, Zurich, 
Švýcarsko 

akademici University of Vienna, Rakousko • 

akademici a studenti Metropolia University • 
of Helsinki, Finsko

akademici z Institut für Sportwissenschaft, • 
University of Regensburg 

pedagogičtí pracovníci a klienti Střediska • 
pro pomoc studentům se specifickými náro-
ky Teiresiás MU 

pedagogičtí pracovníci a klienti Centra • 
Kociánka, Brno 

pedagogičtí pracovníci a klienti Svazu tě-• 
lesně postižených, Brno 

pedagogičtí pracovníci a klienti Denního • 
stacionář Effeta, Brno 

účastníci odborných seminářů, workshopů • 
a mezinárodní konference APA 2013  
s problematikou aplikovaných pohybových 
aktivit z řad odborné veřejnosti



řešitelskÝ tÝM projektu 
2011 -2014

Mgr. Dagmar Trávníková, Ph.D. 
Hlavní řešitel a manažer projektu

Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.
Koordinátor spolupráce ČR
Administrátor projektu

doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
Garant spolupráce ČR, 06/2011 – 08/2013
Garant vědecké konference APA 2013, 09/2012 
– 08/2013

PhDr. Lucie Brůžková, Ph.D.
Garant spolupráce ČR, 09/2013 – 02/2014
Koordinátor vědecké konference APA 2013, 
10/2012 – 07/2013

doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
Garant spolupráce se zahraničím

Bc. Irena Trávníková, 07/2011 – 10/2013
Mgr. Gabriela Janíková, 11/2013 – 02/2014
Koordinátor spolupráce se zahraničím

MgA. Pavla Kačírková
Asistent projektu 

Ing. Michaela Zimová
Koordinátor pro podporu projektů, 06 – 08/2011
Oddělení projektové podpory

Bc. Kristina Dvořáková
Administrátor projektu, 06/2011 – 07/2012
Koordinátor pro podporu projektů, 08/2011 – 
07/2012
Oddělení projektové podpory

Tereza Machová
Administrátor projektu, 08/2012 – 12/2012
Koordinátor pro podporu projektů, 08/2012 – 
12/2012
Oddělení projektové podpory

Lenka Ševčíková
Koordinátor pro podporu projektů, 01/2013 – 
12/2013
Oddělení projektové podpory

Ing.Katarína Peterková, 12/2013 – 02/2014
Martina Holoušová, 12/2013 – 02/2014
Koordinátor pro podporu projektů
Oddělení projektové podpory

Petra Martináková, MSc, 06/2011 – 12/2012
Ing. Dana Kadlčková, 01/2013 – 02/2014
Finanční manažer projektu





klíČové aktivitY a vÝsleDkY

01 spolupráce s institucemi terciárního 
vzdělávání v Čr

Náplní této klíčové aktivity bylo navázat a pro-
hloubit spolupráci s institucemi terciárního 
vzdělávání v ČR, které využívají nejrůznější 
formy aplikovaných pohybových aktivit ve  
výuce i v praktické práci s klienty s postižením.

V této oblasti byla navázána spolupráce  
s následujícími institucemi:

Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická • 
fakulta, Univerzita Hradec Králové 
garant spolupráce: PhDr. Petra Bendová, 
Ph.D. 

Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících, • 
Divadelní fakulta, JAMU Brno 
garant spolupráce: prof.Zoja Mikotová 

Katedra APA, Fakulta tělesné kultury, Uni-• 
verzita Palackého Olomouc 
garant spolupráce: Mgr.Ondřej Ješina, Ph.D. 

Katedra tělovýchovy a sportu, Univerzita • 
Pardubice 
garant spolupráce: Mgr.Tomáš Macas, Ph.D.

Spolupráce s těmito institucemi proběhla  
formou konzultací, stáží a seminářů, při nichž 
si akademici, doktorandi a studenti vyměnili 
zkušenosti a znalosti z oblasti aplikovaných 
pohybových aktivit u osob se speciálními  
potřebami. Účastníci jednotlivých stáží a semi-
nářů měli možnost srovnat rozdílné pojetí výuky  
a práce s klientem a inspirovat se novými  
netradičními pohybovými aktivitami. Akade-
mici z výše zmíněných institucí se také podíleli 
na spoluautorství monografie, vydané v rámci 
projektu.





klíČové aktivitY a vÝsleDkY

02 spolupráce s institucemi zabývajícími se 
volnočasovými aktivitami osob se specifickými  
potřebami

Náplní této klíčové aktivity byly konzultace, 
pohybové semináře a lekce na půdě FSpS  
i samotných institucí. Konzultovali jsme mož-
nosti pohybových aktivit u klientů s tělesným, 
mentálním či kombinovaným postižením. 
Uskutečnili jsme mnoho praktických seminářů  
přímo pro klienty a jejich asistenty, pod vedením 
lektorů z FSpS. Pro studenty MU s postižením 
jsme ve spolupráci se střediskem Teiresiás  
vytvořili nový předmět s názvem „TV-Alterna-
tivní pohybové aktivity  a hry“, který každým 
semestrem rozšiřuje nabídku pohybových  
aktivit Centra univerzitního sportu MU.
Rádi bychom zdůraznili sociální význam těchto 
pohybových seminářů, při nichž se klienti těši-
li na naši návštěvu a my jsme ocenili nasazení 
a radost, se kterou se našich lekcí účastnili. Pro 
asistující studenty z Fakulty sportovních stu-
dií i Pedagogické fakulty MU byly pohybové  
semináře významnou praktickou zkušeností…

V této oblasti byla navázána spolupráce s ná-
sledujícími institucemi:

Centrum Kociánka, Brno • 
garant spolupráce: Mgr. Jana Kolková 

Středisko pro pomoc studentům se specific-• 
kými nároky Teiresiás MU 
garant spolupráce: Mgr. Alexandr Zvonek, 
Ph.D. 

Denní stacionář Effeta, Brno • 
garant spolupráce: Mgr. Jitka Holomková 

Svaz tělesně postižených, Brno • 
garant spolupráce: Miroslava Ptáčková 

Klub Parkinson, Brno • 
Garant spolupráce: Eva Vernerová





klíČové aktivitY a vÝsleDkY

03 Mezinárodní vědecká konference 
na téma pohybových aktivit u osob  
se specifickými potřebami 

Mezinárodní odborné konference APA 2013, 
která se konala ve dnech 23.-24. května 2013, 
se zúčastnilo více než 90 účastníků z ČR,  
Slovenska, Rakouska a Slovinska z řad odborné 
i laické veřejnosti. Účastníci byli informováni 
o současném stavu aplikovaných pohybových 
aktivit v oblasti vzdělávání, rekreace, sportu 
a volnočasových aktivit osob se speciálními 
potřebami. Byla diskutována aktuální témata 
jako školní tělesná výchova a sociální aspekty 
zdraví žáků se speciálními potřebami, pohybo-
vé aktivity pro seniory či možnosti rané stimu-
lace nevidomých dětí, aj.

Během konference měli účastníci také možnost  
navštívit praktické semináře pod vedením 
českých a zahraničních lektorů. Semináře byly 
zaměřeny na Halliwickovu metodu plavání, 
žonglérské a psychomotorické hry, aktivity 
z oblasti inkluzivní taneční terapie či divadel-
ně-pohybové aktivity pro Neslyšící.

Na společenském večeru konference měli 
účastníci možnost nejen diskutovat o aktuál-
ních tématech a navázat nové kontakty s kolegy  
z akademických či jiných vzdělávacích insti-
tucí, ale také shlédnout divadelní předsta-
vení studentek Ateliéru výchovné dramatiky  

Neslyšících, JAMU Brno, který je jednou ze  
spolupracujících institucí FSpS.

Konference byla uspořádána ve spolupráci  
s Českou asociací aplikovaných pohybových 
aktivit (ČAAPA), která je národní organizací 
propagující a rozšiřující povědomí, zkušenosti 
a výsledky vědeckého bádání v oblasti apliko-
vaných pohybových aktivit a kinantropologie 
a jejich následné praktické aplikace.
Na úspěšné realizaci konference APA 2013 se 
podíleli rovněž tlumočníci českého znakového 
jazyka ze střediska Teiresiás MU.
Příspěvky autorů byly vydány v konferenčním 
sborníku jako zvláštní číslo odborného časopisu  
Studia sportiva, vydávaného Fakultou  
sportovních studií.
Plné texty jsou dostupné v elektronické  
podobě na www.fsps.muni.cz/studiasportiva.  

Více informací a fotogalerie z konference na 
webových stránkách projektu:
http://www.fsps.muni.cz/alternativni_pohybo-
ve_aktivity/cz/konference-apa-2013/





klíČové aktivitY a vÝsleDkY 
  

04 spolupráce s institucemi terciárního 
vzdělávání v zahraničí

Náplní této klíčové aktivity bylo navázat a pro-
hloubit spolupráci s vybranými zahraničními  
institucemi terciárního vzdělávání, které  
využívají nejrůznější formy aplikovaných  
pohybových aktivit ve výuce i praktické práci 
s klienty s postižením.

V této oblasti byla navázána spolupráce s ná-
sledujícími institucemi:

Pedagogická fakulta, University of Ljubljana, • 
Slovinsko 
garant spolupráce: prof. Rajko Vute

Klíčovým oborem naší spolupráce s Peda-
gogickou fakultou University of Ljubljana je  
Halliwickova metoda plavání, která má ve 
Slovinsku dlouholetou tradici a je využívána  
v praxi v zařízeních pro klienty se speciálními  
potřebami. Mezi sportovně pohybové  
aktivity, které se na fakultě vyučují, patří dále 
psychomotorika, jejíž kurzy probíhají pod  
vedením akademiků a studentů také v místních  
zařízeních pro děti s tělesným či mentálním  
postižením.

University of Applied Sciences of Special • 
Needs, HfH, Zurich, Švýcarsko 
garant spolupráce: Nadja Baur

Specializovaná vysoká škola nabízí obor  
Psychomotorická terapie, jehož absolven-
ti působí při základních školách jako osobní  
terapeuti dětí se specifickými vzdělávacími 
potřebami a dětí s postižením. Využívají např. 
herní prvky psychmotoriky, rytmické a tanečně- 
dramatické aktivity či cvičení pro rozvoj  
grafomotoriky. V českém prostředí zcela  
neznámá pozice psychomotorického te-
rapeuta nabízí klientům individuální prá-
ci (na rozdíl od obvyklých skupinových 
cvičení) a vyžaduje specifickou přípravu  
a vzdělání.

Helsinki Metropolia University of Applied • 
Sciences, Finsko 
garant spolupráce: MSc. Anita Ahlstrand

Sportovně - lékařsky - rehabilitačně zaměře-
ná Faculty of Welfare and Human Functioning 
Univerzity aplikovaných věd v Helsinkách  
pracuje v úzké součinnosti se sociálním  
a zdravotním sektorem. Fakulta spolupracuje  
s více než 60 zahraničními partnery  
v oblasti výuky, výzkumu, rozvoje a inovací.  
Zabývá se projekty zaměřenými na rehabilitační  
kompetence, práci se seniory, multikulturalis-
mus či inovativní operace.
S garantkou spolupráce Anitou Ahlstrand 
jsme rozvíjeli zejména témata využití  
sportovně-pohybových a psychomotorických  
aktivit u seniorů a sociálně znevýhodněných 
skupin.

University of Vienna, Rakousko • 
spolupráce: Mag. Dr.Maria Dinold

Institute of Sport Science při Univerzitě Vídeň  
se primárně zabývá obla tí sportovní pedagogi-
ky, sportovní fyziologie, sportovní sociologie,  
kineziologie se zaměřením na biomechaniku  
a dalšími souvisejícími obory jako aplikovaný  
počítačový výzkum  či výzkum v oblasti  
sportovního tréninku. Garantka spolupráce 
dr.Maria Dinold je členkou Evropské federace  
aplikovaných pohybových aktivit a při své 
pedagogické i vědecké práce spolupracuje 
zejména s klienty s mentálním postižením, 
u nichž využívá taneční a dramatické aktivity.

Spolupráce s těmito institucemi proběhla  
formou konzultací, stáží a seminářů, při nichž 
si akademici, doktorandi a studenti vyměnili 
zkušenosti a znalosti z oblasti aplikovaných 
pohybových aktivit u osob se speciálními  
potřebami. Účastníci jednotlivých stáží  
a seminářů měli možnost srovnat rozdílné  
pojetí výuky a práce s klientem a inspirovat se 
novými netradičními pohybovými aktivitami. 





Další realiZovaNé vÝstupY 
PROJEKTU

Mezinárodní psychomotorický seminář  
psychomotorika a její role v pedagogickém 
procesu, 11/2011
V listopadu 2011 jsme uspořádali meziná-
rodní setkání odborníků, lektorů a zájemců  
o obor Psychomotorika z České republiky (Brno, 
Ústí nad Labem, Olomouc, Hradec Králové),  
Portugalska (Rui Martins) a Švýcarska  
(Hedi Roulin). Účastníci měli možnost srovnat  
rozdílné přístupy v jednotlivých zemích,  
vyslechnout odborné přednášky na aktuální   
psychomotorická témata a zúčastnit se praktic-
kých psychomotorických workshopů se zamě-
řením na práci s klienty se speciálními nároky.  
Psychomotorický seminář proběhl souběžně 
s mezinárodní vědeckou konferencí Sport and 
Quality of Life, pořádanou Fakultou sportov-
ních studií MU (10.-11.11.2011) a účastníci 
semináře tak měli možnost vyslechnout si  
příspěvky odborníků ve speciálně uspořádané 
psychomotorické sekci konference s názvem 
Use of Psychomotricity in the Education  
Process in the Czech Republic and in Europe.

seminář acro-yoga, tobias Frank, Německo, 
02/2013
Ve dnech 6.-7.2.2013 se na FSpS konal semi-
nář acro-yogy, s podtitulem „The Art of Letting 
Go –  Enjoying Thai Yoga & Therapeutic Flying“ 
pod vedením německého zkušeného lektora 
Tobiase Franka. Acro-yoga je cvičení spojují-

cí prvky jógy, párové či skupinové akrobacie  
a thajské masáže, které nachází své uplat-
nění u nejrůznějších cílových skupin včetně 
osob s postižením. Tyto pohybové prvky jsme  
následně aplikovali u cílové skupiny studentů 
se sluchovým postižením z Difa JAMU, kde se 
setkaly s velmi pozitivním ohlasem.

seminář terapeutická práce v oblasti grafo-
motoriky u dětí - teorie a praxe, Daniel jucker-
keller, švýcarsko, 05/2013
V rámci stáže akademiků ze švýcarské  
Hochschule für Heilpädagogik proběhl  
na FSpS v Brně seminář speciálních  
aktivit pro zlepšení grafomotoriky u dětí 
s poruchami jemné motoriky, dysgrafií  
atd. Daniel Jucker-Keller účastníkům před-
stavil psací pomůcky a nástroje, které  
využívá při své terapeutické práci s klienty.

seminář uvědomění vlastního těla / pohyb /  
taneční terapie, rut Brunner, švýcarsko, 05/2013
V rámci stáže akademiků ze švýcarské Hoch-
schule für Heilpädagogik dále navázala Rut 
Brunner s tanečně-terapeutickým seminářem, 
při němž si účastníci vyzkoušeli např. cvičení  
a prvky vědomé kontroly či uvolnění vlastního 
těla nebo těla partnera, pohybovou kreativitu 
a vnímání prostoru či skupiny.





pohybové semináře pro klub parkinson, Brno 
05/2013 a 6/2014
Akademici a studenti FSpS navázali spoluprá-
ci s klienty brněnského Klubu Parkinson, pro 
něž pravidelně pořádají semináře zaměřené 
na vhodné pohybové aktivity pro tuto cílovou 
skupinu. O semináře je velký zájem a senioři 
s Parkinsonovou chorobou jsou velmi aktivní-
mi a vděčnými klienty.

seminář Halliwickova metoda plavání, rajko 
vute a Neda rotar, slovinsko, 05/2013
V květnu 2013 proběhl v prostorách cent-
ra Kociánka Brno seminář speciální plavecké 
metody pro osoby s postižením pod vedením 
člena Halliwickovy asociace prof.Rajka Vuteho 
a jeho kolegyně Nedy Rotar ze slovinské uni-
verzity. V teoretických a praktických blocích 
si účastníci osvojili základy asistence plav-
ců s postižením ve vodním prostředí, vstupy 
 a výstupy z bazénu či základy rotací. Na závěr 
kurzu proběhl praktický seminář pro klienty 
z Kociánky, který byl pro děti s kombinovaným 
postižením, ale i účastníky semináře velmi pří-
nosným a obohacujícím zážitkem.

seminář kreativní inkluzivní taneční terapie, 
Maria Dinold, rakousko, 05/2013
Dr.Maria Dinold z vídeňské univerzity byla 
ke spolupráci v projektu vyzvána nejen jako 
spoluautorka monografie na téma aplikova-
ných pohybových aktivit, ale také jako lektor-
ka tanečně-pohybového semináře, který byl 
realizován během mezinárodní konference 
APA 2013. Semináře se zúčastnili akademici  

a studenti ze spolupracujících institucí, ale také 
účastníci konference z řad odborné veřejnosti, 
pro něž bylo setkání s touto odbornicí zejmé-
na na tanečně-dramatické aktivity s osobami 
s mentálním postižením velkým zážitkem.

seminář Úvod do partnerské akrobacie, Noël 
spauwen, Holandsko, 11/2013
Na seminář acro-yogy se základy akrobacie 
navázal seminář partnerské akrobacie pod  
vedením zkušeného lektora a performera se 
třicetiletou praxí Noëla Spauwena z Holandska. 
Kromě základů jako jsou zpevnění těla, trénink 
důvěry či správný způsob podávání záchrany při 
partnerské akrobacii si účastníci vyzkoušeli ná-
ročnější akrobatické prvky ve dvojicích i skupi-
nách a v následné diskuzi aktivně debatovali  
o možnostech využití těchto netradičních pohy-
bových aktivit u osob se speciálními potřebami.

seminář využití žonglování u osob 
se speciálními potřebami, Matthias romir, 
Německo, 01/2014
Profesionální žonglér, lektor a speciální pedagog 
Matthias Romir z Německa zaměřil svůj pohybo-
vý seminář na možnosti využití prvků žonglová-
ní u osob s mentálním či sluchovým postižením. 
Účastníci semináře byli seznámeni se základy 
žonglérské techniky a s netradičním uchopením 
žonglérských pomůcek. Matthias Romir klade 
velký důraz na kreativitu a samostatné objevo-
vání nových prvků, což se také stalo aktuálním 
tématem při následné diskuzi o rozdílech  
v pedagogickém vedení v ČR a Německu.





seminář Úvod do pohybových aktivit s prvky 
pohybového divadla pro osoby se speciálními 
potřebami, Marta kuczyska, polsko, 02/2014
Sérii seminářů zvaných lektorů v rámci pro-
jektu uzavřela režisérka, žonglérka, klaunka  
a herečka pohybového divadla Marta  
Kuczynska z Polska, která účastníkům z řad 
studentů FSpS a PdF nabídla prvky pohybo-
vého divadla a možnosti jejich uchopení při  
práci s osobami s postižením. Pohybové aktivity  
byly zaměřeny zejména na výraz, práci  
s tělem, práci s prostorem či práci s rekvizitou. 

předmět tělesná výchova – alternativní pohy-
bové aktivity a hry
Od semestru Jaro 2012 se začal jako jeden 
z výstupů projektu na FSpS vyučovat nový 
předmět s názvem „TV – Alternativní pohybové  
aktivity a hry.“ Předmět je určen primárně 
studentům MU s postižením, kterých na MU 
aktuálně studuje na tři sta a o které se stará 
středisko Teiresiás. Předmětu se však aktivně 
zúčastňují také studenti jiných fakult a oborů, 
kteří se o problematiku aplikovaných pohy-
bových aktivit zajímají a jednotlivé výukové  
bloky jsou tak velmi pestré. Výuky  
tohoto předmětu se ujali akademici a doktoran-
di  FSpS a také zvaní lektoři ze spolupracujících  
univerzit (Katedra APA, FTK UP Olomouc;  
Ateliér VDN, Difa JAMU).

Středisko Teiresiás pro pomoc studentům 
se specifickými nároky je celouniverzitním  
pracovištěm Masarykovy univerzity. Jeho  
úkolem je umožnit zpřístupnění akredito-
vaných studijních oborů na univerzitě také  
studentům se smyslovým nebo jiným  
postižením. Zajišťuje těmto studentům  
asistenty, kteří je doprovází do výuky či např. 
tlumočí do českého znakového jazyka.





puBlicita projektu

kde jsme prezentovali: 
Mezinárodní vědecká konference Sport • 
and Quality of Life, Brno, 2011
6th International Scientific Conference on • 
Kinesiology, Opatija, Chorvatsko, 2011
1. Česká národní konference aplikovaných • 
pohybových aktivit, Olomouc, 2011
Odborná konference „Výchova ke zdraví • 
jako součást sesterské profese“, SZŠ Jasel-
ská, Brno, 2011
Mezinárodní konference Pohyb a zdravie • 
IX., Trenčín, Slovensko, 2012
Odborná konference Olomoucké psycho-• 
logické dny 2012
Konference, Rekreačný šport, zdravie, kva-• 
lita života, Košice, 2012
Odborná konference Psychologie sportu v • 
praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy 
sportovce, Brno
19. ročník Konference Optimální působení • 
tělesné zátěže „Kinantropologické dny 
MUDr. V. Soulka“, Hradec Králové, 2013
Mezinárodní konference Aplikovaných • 
pohybových aktivit APA 2013 / 2. Česká 
národní konference APA, Brno, 2013
Odborná konference „Mezní situace v ko-• 
munikaci“, SZŠ Jaselská, Brno, 2013
University of Vienna, Rakousko, 2011• 
Pedagogická fakulta, University of Ljublja-• 
na, Slovinsko, 2012 
 
 

University of Applied Sciences of Special • 
Needs, HfH, Zurich, Švýcarsko, 2012
Helsinki Metropolia University of Applied • 
Sciences, Finsko, 2013

kde jsme publikovali: 
Časopis Aplikované pohybové aktivity v • 
teorii a praxi, Olomouc
Odborný časopis Studia Sportiva, Brno• 
Monografie Soudobé podněty v pedagogi-• 
ce tělesné výchovy I. a II.

psalo se o nás:
IFAPA Newsletter, International Federation • 
of Adapted Physical Activities
Časopis Společnosti Parkinson, o.s.• 
Časopis muni.cz• 
Weby spolupracujících institucí• 

 
 
Web projektu:
Pro prezentaci jednotlivých výstupů a aktivit 
projektu byly vytvořeny následující webové 
stránky, které nadále v období udržitelnosti  
projektu přináší aktuální informace o seminá-
řích a konaných akcích a fotogalerii.

www.fsps.muni.cz/alternativni_pohybove_aktivity
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vYBraNé poMŮckY pro vYuŽití 
v seMiNÁřícH aplikovaNÝcH  
poHYBovÝcH aktivit 
ZakoupeNé v rÁMci projektu



uDrŽitelNost projektu -  
pokraČující aktivitY

Po ukončení projektu nadále pokračujeme ve 
spolupráci s oslovenými institucemi, navzá-
jem se informujeme o dílčích výsledcích a ak-
tivitách v oblasti APA. Studentům FSpS jsou 
nabízena nová aktuální témata z oblasti APA 
ke zpracování závěrečných prací a možnost 
konzultací na konkrétní spolupracující institu-
ci dle zaměření jejich práce. 

Akademici, doktorandi a studenti FSpS dále 
spolupracují s Centrem Kociánka Brno a nabí-
zí jeho klientům psychomotorické pohybové 
semináře. V rámci této spolupráce si studenti 
FSpS mají možnost plnit svoji pedagogickou 
praxi a získávat nové poznatky a zkušenosti 
pro svůj další pedagogický i vědecký rozvoj.

V období udržitelnosti projektu také pokraču-
jeme ve výuce předmětu TV – Alternativní po-
hybové aktivity a hry pro studenty MU se spe-
ciálními potřebami formou blokové výuky.

Nabízíme workshopy a semináře pod ve-
dením akademických pracovníků a lektorů  
zúčastněných v projektu. Semináře jsou urče-
ny studentům, akademickým i pedagogickým 
pracovníkům jednotlivých institucí a přispívají  
k rozšíření povědomí o aplikovaných pohy-
bových aktivitách a možnostech jejich využití  
u specifických cílových skupin. Workshopy  
a semináře budou ve fázi udržitelnosti projektu,  

tj. 2014-2019 realizovány jedenkrát za rok  
a mimo pracovníků ze zúčastněných institucí 
budou nabídnuty i zájemcům z řad odborné 
veřejnosti. 

Akademici FSpS nadále spolupracují na zá-
kladě úspěšně navázané spolupráce s Českou 
Asociací APA.
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