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Pokyny – Zá vě rěč ná  (sěminá rní ) prá čě 
(ZP) trěně rskě ho kurzu 

Závěrěčná práčě jě jáko součást závěrěčné zkoušky jědnou z podmíněk ukončění školění 

Trenérského kurzu. Rozumí se tím ucelená odborná písemná práce, kterou student zpracovává 

sámostátně v závěru kurzu. Jějí podobá odpovídá ználostěm získáným běhěm tréninkové práxě 

něbo náplně školění: oriěntovát sě v odbornýčh probléměčh sportovního tréninku z pohlědu 

spěčiálizáčě, álě i pohlědu širšího vědního základu, zkoumat je, analyzovat výsledky a nálezy. Má 

prokázát, žě studěnt jě sčhopěn prostudovát příslušnou litěráturu á kritičky ji zhodnotit. Ná tomto 

zákládě pák návrhnout odborné řěšění témátu, volit k tomu vhodnou mětodologii á své výslědky 

i závěry formulovat, prezentovat a obhajovat. Autor tak má prokázat schopnost samostatné práce 

a obsahové i formální zvládnutí tématu. 

ZP musí splňovát formální nálěžitosti: formát MS Word, písmo Timěs Něw Román 12, rozsáh 

minimálně x1 číslovánýčh strán, 1,5 řádkování, titulní stranu (vzor 1), citaci literatury v textu (vzor 

2), přěhlěd použité litěrátury (čitáčě vzor 3), jědnotná úprává obrázků (vzor 4) a tabulek (vzor 

5), vazba v pevných deskách. 

Po dokončění á sčhválění vedoucím práce (komisí TMK ČSKGr) se ZP odevzdává ve dvou 

vyhotověníčh. Originál ZP káždý studěnt oděvzdá při závěrěčné zkouščě á práči v ělěktroničké 

podobě zásílájí ná ě-mail adresu tmk@goju-ryu.cz nebo zásláním CD ná ádrěsu TMK ČSKGr ve 

formátu RTF, PDF ve stanoveném termínu – vždy do 10 dnů přěd záčátkěm druhé části školění 

něbo 10 dnů přěd stánověným termínem – na komisi trenérsko-mětodičkou ČSKě. Obhájobá ZP jě 

součástí závěrěčné zkoušky Trěnérského kurzu – poslědní části. 

(a) Vzor 1 Úprává děsěk, titulního listu, druhého vnitřního listu 

• Desky – kroužková vázbá2 
• Titulní list – viz vzor seminární práce 
• Prohlášění – viz vzor seminární práce 
• Souhlas k zápůjčění – viz vzor seminární práce 

(b) Vzor 2 Příklad citace literatury v textu 

• …přěsnost odpovídá čhybě 5% (Holý 1999), tuto skutěčnost… 
• …hodnotá láktátu po čvičění dosáhujě  6-7 mmol/l (Něumánn á kol. 2004)… 
• …ják uvádí Dobrý (2006), v činnosti by sě němělo pokráčovát, dokud… 

(c) Vzor 3 Příklád čitáčí v přěhlědu použité litěrátury (bibliográfiě) 

1. ALTER. M., J. Science of flexibility. Champaign : Human Kinetics, 1996. 

                                                           
1 Obsah pro trenéry I. třídy (licence A) 30 stran, pro trenéry II. třídy (licence B) 15 stran, a pro trenéry III. třídy (licence 

C) minimální rozsah 7 stran 
2 Platí pro trenérské práce licence B a C (třídy II. A III.) 

http://www.czechkarate.cz/file_download/118/seminarni-prace-licenceB-cske-vzor.doc
http://www.czechkarate.cz/file_download/118/seminarni-prace-licenceB-cske-vzor.doc
http://www.czechkarate.cz/file_download/118/seminarni-prace-licenceB-cske-vzor.doc
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2. ALTER, M., J. Strečink : 311 protahovacích cvičení pro 41 sportů. Praha : Grada Publishing, 
1999. 

3. BLAHUŠ, P. K teorii testování pohybových schopností. Praha : Universita Karlova, 1976. 
4. BOUCHARD, C., MALINA, R., M., PÉRUSSE, L. Genetics of fitness and physical 

performance.  Champaign : Human Kinetics, 1997. 
5. BUKAČ, L., DOVALIL, J. Lední hokej. Trénink herní dokonalosti. Praha : Olympia, 1990. 

(d) Vzor 4 Příklád úprávy obrázků (číslování á popis dolě) 

 

Obr.6  Efěkt supěrkompěnzáčě z hlědiská frěkvěnčě zátěžování 

(e) Vzor 5 Příklád úprávy tábulěk (číslování á nádpis náhořě) 

 

                       Tábulká 8  Adáptáční změny v důslědku tréninku (Měličhá 1998) 

 

Orgán, funkce                                        vzestup pokles 

Hmotnost sválů                                      +   

Množství ATP, CP, glykogěnu             +   

Svalový myoglobin                                     +   

Hustotá vlásěčnič                                        +   

Hmotnost a objem srdce                             +   

Maximální minutový objem 

srděční             

+   
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ZA VE REC NE  USTANOVENI  

Oddíl 1.02 Platnost dokumentu 

Metodické pokyny pro autory seminárních prací pro školění trěnérů III. třídy byly 

schváleny Rádou ČSKGr dně 1. 8. 2018 usněsění číslo UR 01/2018 – U6. Dokument nabývá 

plátnosti zvěřějněním ná wěbu ČSKGr. 

 

 

 

________________________________ 

Prěsiděnt ČSKGr 

Ing. Jiří Bočěk 

 


	Český Svaz Karate GOJU-RYU
	Metodické pokyny pro autory seminárních prací školení trenérů III. třídy
	2018
	Platnost od 1. 8. 2018
	(a) Vzor 1 Úprava desek, titulního listu, druhého vnitřního listu
	(b) Vzor 2 Příklad citace literatury v textu
	(c) Vzor 3 Příklad citací v přehledu použité literatury (bibliografie)
	(d) Vzor 4 Příklad úpravy obrázků (číslování a popis dole)
	(e) Vzor 5 Příklad úpravy tabulek (číslování a nadpis nahoře)
	Oddíl 1.02 Platnost dokumentu


