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DIPLOMOVÁ ZKOUŠKA SPIRALDYNAMIK® LEVEL INTERMEDIATE

Diplomová zkouška je závěrečným krokem k ukončení vzdělání ve Spiraldynamik® Level Intermediate.

Předpoklady
Absolvování kurzů Spiraldynamik®:

•	 Basic
•	 Intermediate Fyziopedagogika (dříve Intermediate 1)
•	 Intermediate Specific
•	 Oborová didaktika

Cíl
Přehled teoretických a praktických dovedností a získání kompeten-
ce implementace Spiraldynamik® do vlastní profese.

Obsah
Přezkoušení těchto dovedností:

•	 Porozumění 3D ‑anatomii, látka z kurzu Basic.
•	 Spiraldynamik® základní znalosti, principy, póly, osmičkové 

a spirální pohyby – v teorii i praxi.
•	 Porozumění 3D ‑pohybu pro přesnou analýzu pohybu.
•	 Metody učení pohybu, látka z kurzů Intermediate.
•	 Schopnost sestavit strukturovaně terapeutickou‑pohybovou jed ‑ 

notku a implementovat ji do praxe.

Metodika
Zkouška se skládá ze tří částí:

•	 Písemný test (Multiple ‑Choice): základní znalosti Spiraldyna-
mik® a 3D ‑anatomie.

•	 Ústní test: porozumění 3D ‑pohybu a analýza pohybu.
•	 Praktická část: demonstrace strategie terapie (u  vybraných 

diagnóz, obtíží) / pohybové jednotky; vedení cvičení a navedení 
pohybu.

Závěrečná zhodnocení
Kritéria a hodnocení se opírá o definované cíle pro Level Interme-
diate.

Hodnocení se provádí pomocí bodů, ne slovním hodnocením.

Započítávají se prosté body z  písemného testu, praktická zkouška 
dvojitě.

Dosažením 60 % bodů z maximálního možného počtu z obou částí 
zkoušky, je zkouška platná.

Pokud kandidát neuspěje v  obou částech zkoušky, může se po 
prohloubení svých znalostí (doporučení opakovat některý z  kurzu 
Spiraldynamik®, nebo formou konzultaci  apod.) ke zkoušce opět 
přihlásit v dalším termínu vypsané zkouška.

Neuspěje ‑li kandidát jen v  jedné části zkoušky, je doporučeno se 
v  této části dále vzdělávat, doplnit a  prohloubit. Může se přihlásit 
v některém z dalších termínu vypsané zkoušky, kterou bude absol-
vovat jen z té části, v které neuspěl.

Kandidát má možnost se ke zkoušce, v případě neuspění v některé 
nebo v obou částech přihlásit k opravě max. 3×.

Vedení zkoušky
Vedením zkoušky Spiraldynamik® Level Intermediate jsou pověřeni 
vždy dvě osoby: expert a diplomovaný učitel Spiraldynamik®.

Přihláška ke zkoušce
Zájemce o zkoušku Level Intermediate, se po vypsání termínu při-
hlásí závaznou přihláškou organizátorovi (Sdynamic s.r.o). Splňuje ‑li 
všechny podmínky (absolvování kurzů) je ke zkoušce zařazen.

Potvrzení o účasti
Po absolvování zkoušky Level Intermediate a splnění kritérií pro ab-
solvování obdrží účastník mezinárodní diplom:

Dipl. Spiraldynamik® Fachkraft Level Intermediate MED/MOVE 
(diplomovaný odborník Spiraldynamik® úrovně Intermediate MED/
MOVE), který vydává Akademie Spiradynamik® AG.

Kompetence absolventa Diplomové zkoušky
Povinnosti a kompetence ve vztahu k ochranné známce Spiraldy-
namik® jsou definovány v Dohodě k diplomu Spiraldynamik® In-
termediate MED/MOVE, s jejímž obsahem je kandidát již v průběhu 
vzdělávání na úrovni Intermediate seznámen.

Tabulka s bodovým hodnocením

Teoretická zkouška Praktická zkouška Celkové hodnocení
Praktická zkouška faktor 2 Ekvivalentní hodnocení

36–33
32–29
28–25

24–22*
21–0

20–19
18–17
16–15
14–12
11–0

92–84
83–74
72–65

64–55*
54‑0

velmi dobře
dobře
uspokojivě
dostatečně
nedostatečně

*minimální počet bodů


