Komentář k přednášce K.Komissarova a P. Andersena
Přednáška Systém vzdělávání rozhodčích ledního hokeje v mezinárodní federaci pp.
Konstantina Komissarova (RUS) a Petera Anderssona (SWE), uskutečněná v pondělí 16.
dubna 2012 v 9:30–12:10 v Univerzitním kampusu Bohunice MU v učebně A11/305, splnila
všechna kritéria, která jsme na ni kladli: Oba rozhodčí, patřící ke světové špičce ve svém
oboru, jsou odborníky ve své profesi, kteří se mohou vykázat svým přínosem k teorii
hokejové hry a ke způsobu uplatňování litery pravidel. Navíc do svých přednášek vložili (zvl.
p. Komissarov) osobní zkušenosti a svůj osobní příběh, jak se dostali k rozhodcovské činnosti,
která se jim stala později povoláním. Tím motivovali posluchače – v převážné většině mladé
studenty směru rozhodčí ledního hokeje – ke studiu pravidel, teorie, k bruslařskému a fitnes
tréninku i k praxi rozhodčího v nižších a mládežnických soutěžích. Angličtina obou
přednášejících, kteří nepocházejí z anglofonních zemí, nebyla zatížena složitými idiomy, a tak
jí mohli rozumět i posluchači s nižší znalosti řeči. Přesto někteří posluchači přiznávali, že jde o
úroveň cizího jazyka nad jejich síly, a že budou muset svou angličtinu zlepšit.
Šťastným krokem bylo, že jsme svěřili řízení následné diskuse ing. Pavlu Halasovi, českému
rozhodčímu ledního hokeje mezinárodní úrovně. Jeho moderace byla střídmá, neprosazoval
se na úkor hostů ani publika, a oba hosté ho považovali za svého kolegu.
Organizátoři si spoluprací s ing. Potschem, zajištěním přednášejících a posluchačů, posluchárny a techniky v ní ověřili svou schopnost pořádat podobné akce.
Nakonec se stala návštěva Masarykovy univerzity přínosem i pro hosty-rozhodčí: Nejenže se
seznámili s naším konceptem výchovy rozhodčích ledního hokeje a výrazně nás v našem úsilí
podpořili, ale závěrečná prohlídka Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity a zvláště
jejích nových tělocvičen v plném provozu, která se uskutečnila „v nadplánu“ na přání pp.
Komissarova a Anderssona, jim dala živý obraz o šíři vzdělání poskytovaného na FSpS.
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