
pro sportovce mezinárodní úrovně

ADEL 



VICTORIA VSC chce i v oblasti antidopingu naplňovat svoji vizi a vzdělávat
sportovce zařazené ve svém centru.

Boj proti dopingu a principy fair play jsou pro VICTORIA VSC zásadní.

Na základě požadavku VICTORIA VSC došlo k formalizování vzdělávání ze
strany ADV ČR a byl vytvořen kurz v ČJ pro sportovce dvou kategorií
(mezinárodní x národní úroveň).

VICTORIA VSC bude požadovat po všech zařazených sportovcích absolvování
kurzu mezinárodní úrovně.

Proč vzdělávání v oblasti antidopingu?



✓
ADEL je unikátní e-learningová platforma Světové antidopingové agentury WADA.

✓
ADEL v této době umožňuje vzdělávání v oblasti antidopingu sportovcům po celém světě.

✓
WADA umožnila ADV ČR přeložit kurzy pro sportovce mezinárodní a národní úrovně na platformě ADEL.   

✓
po absolvování kurzu získá každý sportovec certifikát, který má neomezenou platnost. 

O ADEL…



1) registrace

Jak úspěšně zvládnout 
mezinárodní kurz ADEL



Registrace

✓ v první fázi se musíte zaregistrovat na
webu ADEL

✓ https://adel.wada-ama.org/learn

✓ pro registraci použijte ikonu Register here

https://adel.wada-ama.org/learn


Registrace 
1) osobní údaje

Vyplňte své osobní údaje:

✓ e-mail
✓ jméno a příjmení
✓ heslo
✓ jazyk
✓ vaší pozici a časové pásmo



Registrace 
2) další údaje

Vyplňte další údaje:

✓ země
✓ vaše pozice / sport, kterému se věnujete
✓ jazyk kurzu (není na výběr čeština)



Potvrzení 
registrace 

✓ na Vámi uvedený e-mail bylo zasláno
potvrzení o registraci.

✓ registraci musíte potvrdit kliknutím na
hypertextový odkaz.



První přihlášení

Nyní se můžete přihlásit pomocí tlačítka Sign in.



2) zahájení kurzu

Jak úspěšně zvládnout 
mezinárodní kurz ADEL



Jak najít kurz

✓ po přihlášení by se Vám měl zobrazit v nabídce kurz ADEL pro sportovce mezinárodní úrovně.

Tip: Kurz můžete jednoduše vyhledat pomocí jeho názvu v liště pro vyhledávání.

Pozn.: V dalších slidech naleznete podrobný návod, jak lze kurz v menu ADEL vyhledat krok za krokem.



Jak najít kurz

✓ v záložce menu zvolte ADEL Academy

✓ potom klikněte na ikonu CATEGORIES



Jak najít kurz

✓ následně klikněte na složku ATHLETES

✓ v nabídce obtížnosti vyberte podsložku: 
ATHLETES_International-Level



Jak najít kurz

✓ zvolte kurz  ADEL pro sportovce mezinárodní úrovně (čeština / Czech)



Zahájení kurzu

✓ nyní můžete zahájit kurz ADEL pro sportovce mezinárodní úrovně (čeština / Czech)

✓ kurz Vás nejprve provede studiem: Průvodce sportovce významnými změnami v Kodexu 2021



Zahájení kurzu

✓ Průvodce sportovce významnými změnami v Kodexu 2021 spustíte jednoduše kliknutím na tlačítko START LEARNING NOW



Zahájení kurzu

✓ po prostudování Průvodce sportovce významnými změnami v Kodexu 2021 Vám bude zpřístupněn hlavní kurz. 



Hlavní kurz

✓ obsahuje celkem 14 modulů;
✓ některé moduly obsahují různé úkoly – od

logických úvah, přes práci se Seznamem
až po testové otázky;

✓ je zakončen závěrečným kvízem v modulu
11, který obsahuje 25 otázek. Ten musíte
splnit alespoň na 80%;

✓ pro získání certifikátu musíte úspěšně
absolvovat všech 14 modulů.



Certifikát
✓ po absolvování všech 14 modulů si stáhnete do počítače svůj certifikát;
✓ certifikát následně zašlete e-mailem na adresu vašeho koordinátora VŠ;
✓ koordinátor VŠ následně zašle ucelený soubor obsahující všechny

certifikáty zařazených sportovců na e-mailovou adresu VICTORIA VSC.
✓ do předmětu e-mailu koordinátor uvede „ADV, UNIS a zkratku VŠ“.

př.: ADV, UNIS, ČZU

Důležité upozornění:

Pokud jste již splnili kurz International-Level Athletes Education Program (English) v minulosti, český kurz
neabsolvujete a pouze zašlete certifikát koordinátorovi VŠ – viz. příklad certifikátu vlevo dole.



✓ kurz obsahuje několik doprovodných cvičení a testů, doporučujeme ho proto vyplňovat na 
počítači; 

✓ celková doba potřebná pro pečlivé absolvování kurzu je cca. 2 – 3 hodiny;

✓ kurz není nutné zvládnout najednou, systém ukládá splněné moduly průběžně; 

✓ nedoporučujeme zařazovat mezi jednotlivými moduly dlouhé (několika denní) pauzy;

✓ pro úspěšné složení kurzu je potřeba získat alespoň 80% správných odpovědí ze 
závěrečného kvízu, který je v modulu 11 a obsahuje 25 otázek;

✓ pokud nezvládnete kurz na poprvé, nevadí. Systém umožňuje možnost okamžité opravy ☺.

Tipy pro úspěšné absolvování kurzu




