
Lektorské vzdělání APUL - aktualizace systému vzdělávání 
lektorů APUL od 1.4.2018 
 

Úvod 
 
Základním stavebním kamenem lektorského vzdělání v systému vzdělávání APUL je lektorský 
kurz APUL L. Tento kurz (nyní trvající čtyři dny) je koncipován jako úvodní seznámení s 
problematikou lektorské práce. V minulosti byla těžištěm kurzu komplexní zkouška a testování 
kandidátů, po jejímž úspěšném absolvování získali kandidáti lektorskou licenci APUL L a stali 
se tak lektory APUL. 
 
Po pečlivé analýze fungování lektorského vzdělávání v uplynulých sezónách a zhodnocení 
současného stavu přicházíme s inovací v oblasti lektorského vzdělávání APUL. Nově bude 
lektorské vzdělávání založeno na modulovém (postupném) principu, který by měl přispět k: 
 

➔ zvýšení úrovně kvality licence APUL L, 
➔ zvýšení úrovně kvality licence APUL A,  
➔ provázání vzdělávání kandidátů na úrovni APUL A s lektorskou prací, 
➔ efektivnímu rozšiřování lektorského sboru APUL. 

 
Inovace vzdělávacího systému přináší třístupňový systém lektorského vzdělání: 
 

1. Lektorský kurz APUL L 
2. Praxe v roli aspiranta licence APUL L (“lektor aspirant”) 
3. Zkoušky licence APUL L (“lektor”) 

 

Popis jednotlivých modulů (stupňů) lektorského vzdělávání 
 
1. Lektorský kurz APUL L 
 

Prvním stupněm lektorského vzdělání zůstává kurz APUL L. Mění se ovšem vstupní kritéria, 
náplň kurzu a jeho výstupní zkouška. 
 
Vstupní kritéria: 
 
a) Licence APUL A 

 



nebo 
 

b) Vzdělání na úrovni ISIA známky společně s úspěšným absolvováním zkoušky z 
oblasti “VÝUKA” na kurzu APUL A2 

 
Náplň kurzu: 
 
● kurz L bude zaměřen na základní lektorské dovednosti a to ve všech třech 

dovednostních oblastech (LYŽOVÁNÍ, VÝUKA, ANALÝZA) s důrazem na obsah kurzu 
APUL D 

● součástí kurzu L bude tzv. „shadowing“ kurzu APUL D (případně jiných kurzů či akcí dle 
aktuální situace) a aktivní spolupráce s lektory daného kurzu 

 
 
Výstupní zkouška: 
 
● zkouška na kurzu L se bude skládat ze zkoušky z techniky lyžování a z hodnocení 

lektorských předpokladů (lektorování a analýza kandidátů) v průběhu celého kurzu L 
● zkouška z lyžování bude zaměřena na variace základního oblouku a paralelního oblouku 

  
2. Praxe v roli aspiranta licence APUL L (“lektor aspirant”) 
 

Po absolvování kurz APUL L získává úspěšný kandidát na lektora status „lektor aspirant“. 
Status aspiranta je přechodovým stupněm v lektorském vzdělání APUL. Před vstupem do 
závěrečné fáze lektorského vzdělání jsou držitelé statusu „lektor aspirant“ zařazeni do 
nominace na kurzy APUL D, které se konají na území České republiky.  
 
Status „lektor aspirant“ je platný po dobu tří let, během které má aspirant povinnost dokončit 
všechny další podmínky pro získání lektorské licence APUL L. Pokud během tří let aspirant 
licenci APUl L nezíská, musí pro obnovení statusu “lektor aspirant” znovu absolvovat celý 
kurz APUL L. 
 

3. Zkoušky licence APUL L (“lektor”) 
 

Závěrečným krokem na cestě za lektorskou licencí APUL L je lektorská zkouška, která 
probíhá v rámci kalibrace lektorského sboru a to každé dva roky. Lektorská zkouška je 
koncipována jako zkouška ze tří dovednostních oblastí (LYŽOVÁNÍ, VÝUKA, ANALÝZA) a 
kopíruje tak model zkoušek na všech stupních vzdělání APUL. 
 
Vstupní kritéria: 
 
● ukončené vzdělání APUL A, 
● úspěšné absolvování kurzu APUL L 



● lektorská zkušenost alespoň na jednom kurzu APUL D, 
● pozitivní hodnocení lektorských předpokladů od vedoucího kurzu APUL D 
 
Výstupní zkouška: 
 
● zkouška pokrývá všechny tři dovednostní oblasti (LYŽOVÁNÍ, VÝUKA a ANALÝZA), 

které společně tvoří profil instruktora (lektora) APUL 
● zkouška je podrobně popsána v pravidlech kalibrace lektorského sboru APUL 
 
Hodnocení: 
 
● pro získání lektorské licence APUL L je nutné získat z každé dovednostní oblasti 

(LYŽOVÁNÍ, VÝUKA, ANALÝZA) v průměru minimálně 7 bodů, což odpovídá lektorské 
úrovni L1 

 

Přechodné období (sezóna 2018/19): 
 

a) Bývalí členové DLS, kteří aktivně pokračují ve svém vzdělávání a nejpozději v sezóně 
2017/18 absolvovali kurz APUL A1 získávají v přechodném období status “lektor 
aspirant”. 

b) Status “lektor aspirant” rovněž v přechodném období získávají všichni ti, kteří v minulosti 
lektorovali jakýkoli kurz APUL a nejsou držitelé licence APUL L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Metodická komise APUL, vedoucí vzdělávání APUL a vedoucí lektorského sboru APUL,  
 

1.4.2018 


