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BE PROFESSIONAL BE EDUCATED BE VICTORIA



Tři pilíře VICTORIA VSC

Pilíře vychází z několika hlavních cílů:

✓ Být základním pilířem v podpoře reprezentace vybraných sportovních odvětví.

✓ Podporovat univerzitní sport jak v rámci vlastní organizace, tak celoplošně ve spolupráci s vysokými školami.

✓ Být rozhodující odborně-metodickou podporou v řešení odborných otázek v oblasti sportu.



Co je EDIS? 

EDIS (EDucation In Sport) je zkratka pro vzdělávací platformu, která nově vznikla na webu

VICTORIA VSC: https://edis.vsc.cz/

Cíle platformy:

✓ vytvořit prostor pro shromažďování odborných prací a informací z oblasti vrcholového sportu,

✓ transformace odborných či vědeckých poznatků pro potřeby sportu s akcentem na

výkonnostní a vrcholový sport.

https://edis.vsc.cz/


Komu je EDIS určen?
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MANUÁL



Jak EDIS funguje?
EDIS se skládá z jednotlivých projektů, které se věnují vždy jednomu ucelenému tématu. Oranžový
příznak vždy označuje projekt, ve kterém se nacházíte. Mezi projekty se můžete libovolně pohybovat.
Pokud projekt není mezi vyobrazenými, použijte černou šipku.

Každý projekt je charakterizován krátkou anotací (označeno jako „O
projektu“), která popisuje základní cíl a obsah.

Projekty se skládají z různých částí; mohou obsahovat text ve formě
samostatného metodického materiálu, popř. prezentace ke
konkrétním tématům, nebo videa s přednáškami, ukázkami
technických cvičení nebo kompenzačních a posilovacích cviků. V
rámci EDIS jsou formy dělené do dvou hlavních skupin: Videa a
Metodické materiály.



Vyhledávání v EDIS

Pro rychlejší a kvalitnější orientaci můžete využít systémy vyhledávání buď přímo v jednotlivých

projektech, nebo v celém EDIS (první piktogram projektů - logo VICTORIA VSC).

K tomu slouží dva hlavní nástroje (funkce „Hledat“ a filtry „klíčových slov“). Oblíbené a často

využívané projekty nebo jejich části si každý dále může (dle vlastních potřeb) ukládat v rámci své

osobní knihovny, kterou lze po registraci založit.



Registrace do EDIS

Do platformy EDIS se můžete registrovat funkcí „Přihlášení“.

Registrace je bezplatná. Po přihlášení si můžete založit vlastní knihovnu.
Ikona knihovny se aktivuje po přihlášení automaticky na horní liště
obrazovky.

Nyní již můžete materiály ukládat. 



KNIHOVNA
→ ukládání materiálů
Největší výhodou uživatelské sekce je
robustní nástroj pro vytváření vlastních
tréninkových plánů.

Cviky si můžete, po kliku v jejich detailu
na tlačítko "Uložit do knihovny", rozřadit
do jednotlivých složek a podsložek
/adresářů/, které si můžete pojmenovat
podle libosti. Ať už si zde vytvoříte
seznamy oblíbených cvičení,
regeneračně-posilovací plány, tréninkové
jednotky nebo doporučené cviky pro
vašeho fyzioterapeuta, v budoucnu s nimi
můžete dále pracovat.



KNIHOVNA
→ správa materiálů

Po kliku na tlačítko "Uložit do knihovny„
se dostanete do uživatelského prostředí
pro správu uložených materiálů.

Klíčovým tlačítkem v Knihovně je editační
ikonka v podobě ozubeného kola,
pomocí níž si můžete upravovat názvy
složek/podsložek, manipulovat s
pořadím a umístěním cviků či smazat
nepotřebné plány.

Zkontrolujte, zda máte zaškrtnuté
editační ozubené kolečko. Pokud nesvítí
oranžově, nemůžete provádět v knihovně
žádné změny.

Ve vyobrazeném okamžiku slouží
knihovna pouze pro zobrazení již
uložených materiálů.



KNIHOVNA
→ správa materiálů

Po kliknutí na editační ikonku v podobě
ozubeného kola se ikonka rozsvítí
oranžově, v tuto chvíli můžete provádět
ve své knihovně úpravy.



KNIHOVNA
→ správa materiálů

Nezařazené materiály můžete nyní rozřadit do
jednotlivých podsložek a adresářů.

K tomuto kroku použijte tlačítko „Přidat složku“.



KNIHOVNA
→ správa materiálů

Po kliknutí na tlačítko „Přidat složku“ budete
vyzváni k pojmenování složky.

Doporučujeme zde uvést název celé oblasti,
kterou do složky budete ukládat např. videa;
metodické materiály; přednášky, apod.

Z této vytvořené složky budete uložené
materiály ukládat do jednotlivých podsložek
/adresářů/.



KNIHOVNA
→ správa materiálů

Po uložení názvu složky se vám nově založená
složka zobrazí na levé straně.

Pro přidání podsložky /adresáře/, do které
budete materiál ukládat klikněte na zelené
tlačítko„+“, pro odebrání podsložky /adresáře/
potom na červené tlačítko „-“.

Název složky můžete kdykoliv přejmenovat
funkcí „editační tužky“, která se nachází
uprostřed mezi červeným a zeleným editačním
tlačítkem.



KNIHOVNA
→ správa materiálů

Po kliknutí na zelené tlačítko „+“ budete vyzváni
k pojmenování vytvořené podsložky, do které
budete ukládat vybrané materiály.



KNIHOVNA
→ správa materiálů

Po uložení názvu se vám nově založená
podsložka zobrazí pod hlavní složkou zvolené
oblasti.

Pro přidání podsložky /adresáře/, do které budete
materiál ukládat klikněte na zelené tlačítko „+“,
pro odebrání podsložky /adresáře/ potom na
červené tlačítko „-“.

Název složky můžete kdykoliv přejmenovat funkcí
„editační tužky“, která se nachází uprostřed mezi
červeným a zeleným editačním tlačítkem.



KNIHOVNA
→ správa materiálů

Nyní můžete ukládat uložené materiály do
vytvořených podsložek.

Všechny materiály, které chcete přidat do
konkrétní podsložky, zaškrtněte. Zaškrtnuté
materiály se zvýrazní oranžovou barvou.

Po zaškrtnutí všech materiálů, které chcete
přesunout, klikněte na ikonu „Přesunout do
složky“.



KNIHOVNA
→ správa materiálů

Rozkliknutím číselníku nyní vyberte, do kterého
adresáře chcete zvolené materiály přesunout.

Volbu potvrďte kliknutím na tlačítko
„Přesunout“.



KNIHOVNA
→ správa materiálů

Po potvrzení volby „Přesunout“ se vám zobrazí
všechny zvolené materiály již v konkrétním
vybraném adresáři.

Protože máte editační kolečko stále funkční,
můžete pokračovat v editaci knihovny.



KNIHOVNA
→ správa materiálů

Pokud jste dokončili veškeré úpravy a chcete se
vrátit k prohlížení materiálů v knihovně,
deaktivujte editační kolečko.

Editační kolečko po deaktivaci přestane svítit
oranžovou barvou.

Přejeme hodně inspirativních chvil při využívání 
platformy EDIS!



Máte jakékoliv dotazy nebo jste nedej bože nalezli chybu? 
Kontaktujte nás na sekretariat@vsc.cz, technické podněty zasílejte na podpora@esports.cz!

https://edis.vsc.cz/sekretariat@vsc.cz
https://edis.vsc.cz/podpora@esports.cz


Přehled současných projektů 
COVID 19

Materiál ve své první části prezentuje základní informace o nemoci Covid 19 a jejich možných
dopadech na sportovní výkon. Dále se zabývá postupy, jak nejlépe zajistit našim sportovcům po
prodělání této nemoci co nejrychlejší, zároveň však bezpečný návrat do jejich tréninkového a
následně závodního zatížení.

Poruchy příjmu potravy

Video materiál byl pořízen na semináři s názvem „Poruchy příjmu potravy ve sportu“. Každé video
pak prezentuje jednu přednášku. První přednáška seznamuje posluchače obecně s poruchami příjmu
potravy. Další se již zaměřuje na tuto oblast ve sportu, třetí pak řeší sport vrcholový. Poslední video
zachycuje diskusní panel, kde se mísí názory lékaře, trenérů a sportovkyně.

Kondiční příprava plavců

Materiál je koncipován jako souhrn psaného textu, obrázků a ukázkových videí. Prezentuje informace
ohledně suché přípravy plavců pro dvě základní věkové kategorie (10 – 15 let a 16 – 19 let). Zmiňuje
rozvoj všech základních pohybových schopností, doporučení ohledně četnosti a členění tréninkových
jednotek a v neposlední řadě uvádí jejich konkrétní příklady.



Přehled současných projektů 
Tepelné trauma

Materiál se zabývá problematikou výkonnostního sportu v extrémních klimatických podmínkách. Na
základě fyziologických poznatků vysvětluje základní metody adaptace organismu na tyto podmínky a
navrhuje možnosti, jak v rámci přípravy a následného závodního výkonu na takové podmínky
reagovat.

Fyzioterapie - HUB

Projekt představuje baterii cviků vhodnou pro potřeby fyzioterapeutů, kteří pracují s výkonnostními
sportovci. Slouží jako didaktický nástroj pro správné pochopení a provedení cviků a jejich použití bez
následné fyzické přítomnosti fyzioterapeuta.

HRV – Variabilita srdeční frekvence

Metodický materiál seznamuje čtenáře s webovou aplikací MySASY, která umožňuje pomocí
mobilního telefonu, hrudního pásu a Bluetooth hodnotit stav a aktivitu autonomního nervového
systému. Představuje, jak je možné systém využívat pro řízení tréninku nejen pro potřeby
individuálního přístupu, ale nově předkládá možnosti použití pro týmové sporty. Přílohu pak tvoří
jednotlivá schémata výstupů SW řešící úpravu zatížení na základě doporučení.



Přehled současných projektů 
Žena a výkonnostní sport

Metodický materiál řeší téma, které bylo bohužel po dlouhé roky velmi tabuizované, a to téma
ženského těla jako komplexního systému ve vztahu k výkonnostnímu sportu. Videoprezentace pak
vhodnou formou doplňují textovou část projektu.

PREV - IN

Databáze cvičení slouží jak pro potřeby trenérů, tak fyzioterapeutů. Byla vytvořena ve spolupráci s
Centrem pohybové medicíny prof. Koláře a s předními odborníky z jednotlivých sportovních odvětví.
Videa jsou koncipována tak, aby byla srozumitelná jak pro trenéry, tak hlavně i pro samotné
sportovce. Projekt je doplněn o rešeršní texty mapující nejčastější typy zranění v těchto vybraných
sportech: basketbal, volejbal, házená, fotbal, florbal a tenis.

Sportovní výživa

Projekt obsahuje dva metodické materiály. První je určen zejména pro dospívající sportovce, ale i
jejich rodiče a v neposlední řadě i trenéry. Druhý se zaměřuje na specifika sportovní výživy v halových
sportech. Řeší samostatně problematiku jak v kategorii mužů, tak žen.



Přehled současných projektů 
Technika plavání

Projekt je kombinací videí a textu. Videa prezentují ukázky správně provedených technických cvičení
všech plaveckých způsobů, včetně nácviku obrátek a startů. Text u každého videa je pak kombinací
jejich popisu, účelu, správného provedení a doporučení nižší i vyšší úrovně každého cvičení.



EDIS a budoucnost 

EDIS je platforma dynamická.

Postupně plánujeme projekty rozšiřovat a doplňovat dle požadavků jednotlivých sportů a potřeb
vrcholového sportu.

V roce 2022 se můžete těšit na tyto nové projekty:

✓Regenerace ve sportu

✓Trénink oka a mozku

✓Vysokohorská příprava

Dále by mělo v tomto roce dojít ke zpracování výukových materiálů pro maturitní předmět
„Teorie sportovní přípravy“ vyučovaný na sportovních gymnáziích.



Přejeme hodně inspirativních chvil při využívání 

platformy EDIS!






