
SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 05/2016 
 

Datum: Úterý 27. září 2016 

Místo: Velké Pavlovice (Zasedací místnost Zborovský, Dlouhá 2, Velké Pavlovice) 
 

Přítomni: Kaprálek, Hůlka, Janík, Tomajko, Velenský 

Omluven: Ježdík 

 
 

MK uskutečnila výjezdní zasedání zástupců UK FTVS Praha, FTK UP Olomouc a FSpS MU Brno 
s cílem analyzovat současný systém vzdělávání trenérů basketbalu a s ním úzce související 
systém obnovování platnosti trenérských licencí. Zároveň proběhla i diskuse k současným 
kvalifikačním předpokladům pro vedení družstva v soutěžích, které stanovuje Trenérský řád 
ČBF (článek 9), v souvislosti s některými úpravami soutěží (vznik nadregionálních soutěží 
v kategoriích U15, U17, U19 a otevření ligy U14 pro všechny zájemce bez nutnosti hrát 
kvalifikaci). MK se zabývala také problematikou nově vyhlášeného projektu ČFB Baby Basket 
(U6 – U10) a možnostmi jeho ovlivňování, především z pohledu vzdělávání osob, které se 
této věkové kategorii budou věnovat. 
 
1. Kvalifikační předpoklady pro vedení družstva v soutěžích  
 

- Licence „A“ – beze změny, tedy ponechat jako nutnou podmínku pro vedení 
reprezentačních družstev všech kategorií a družstev NBL a ŽBL. 

- Licence „B“ – nutná podmínka u družstev 1. ligy, extraligy U19, extraligy U17 a 
žákovské ligy U15.  

- Licence „C“ – ponechat jako podmínku u družstev v oblastních přeborech všech 
minižákovských kategorií. Zvážit, zda by nebyla postačující i pro 2. ligu, ligu U19, ligu 
U17, nadregionální soutěže U15 a žákovské ligy U14.  

- Zvážit zavedení nové licence pro trenéry – organizační pracovníky (licence „OP“), kteří 
působí u družstev v oblastních přeborech dospělých, nadregionálních soutěží U19 a 
nadregionálních soutěží U17. 

- Zvážit zavedení nové licence pro trenéry Baby Basketu (licence „TBB“), kteří působí u 
nesoutěžních družstev přípravek v kategoriích U6 – U10. 

 
2. Systém vzdělávání trenérů  
 

- Licence „A“ – v dlouhodobějším horizontu zvážit úpravy osnov tak, aby lépe 
reflektovali současné požadavky na trenéry v „top“ soutěžích. 

- Licence „B“ – spolupracovat nadále s TMS ČOV při organizaci obecného základu a 
v rámci ČBF zastřešovat návaznou specializaci basketbal. 

- Licence C – zpracovat v rámci MK aktualizovanou rámcovou osnovu pro oblastní TMK 
(rozsah a témata), která by byla pro pořádání školení závazná. Zvážit i sestavení 
seznamu doporučených lektorů pro jednotlivá témata. 

- Licence „OP“ (viz výše v bodě 1) – školení zaměřené na trenéry, kteří spíše než 
odborně vedou družstvo organizačně a administrativně (forma školení: samostudium 
doporučené literatury a následně písemný test). 



- Licence „TBB“ (viz výše v bodě 1) – školení zaměřené na vedení tréninkového procesu 
u nejmladších kategorií (U6 – U10). Důraz by měl být kladen především na nácvik co 
nejširšího spektra základních pohybových dovedností, ovládání míčů různých 
hmotností a velikostí a elementární základy basketbalu. Cílem bude dát doporučení a 
návody, jak zaujmout děti zábavnou a atraktivní náplní tréninkových jednotek – hry, 
soutěže, pestrost, vhodné metodicko – organizační formy, apod. (forma školení: 
1denní kurz o rozsahu cca 10 hodin). 

 
3. Systém obnovování platnosti trenérských licencí  
 

- Pokusit se lépe a přesněji definovat základní podmínky pro pořádání tzv. licenčních 

seminářů, jako např.: 

o Pořadatelé: MK ČBF nebo oblastní pracoviště ČBF ve spolupráci s TMK, 

případně jimi pověřené subjekty.  

o 1 seminář (1 kredit) = minimálně 2 přednášky na 2 různá témata, každá po 

minimálně 60 minutách. 

o Semináře většího rozsahu (např. vícedenní) se přepočítávají na kredity dle 

výše uvedeného rozsahu, tedy např. seminář se 6 přednáškami = 3 kredity. 

o Všechny licenční semináře schvaluje MK ČBF a rozhoduje o počtu kreditů. 

- U trenérů, kteří v uplynulém 3letém období působili pouze v oblastním přeboru 

dospělých nebo nadregionálních soutěžích U19 a U17, se licence obnovuje pouze za 

poplatek, tedy bez nutnosti splnit některou s příslušných podmínek stanovených 

Trenérským řádem ČBF. 

 
MK bude na nadcházejících schůzích jednotlivé výše popsané náměty dále rozpracovávat a 
konkretizovat s cílem maximálně zefektivnit systém vzdělávání trenérů ČBF. Zároveň bude 
průběžně sledovat přípravu nového zákona o sportu a případně bude zapracovávat důsledky 
z něho plynoucí do směrnic a předpisů ČBF vymezujících trenérskou činnost. 
 
  
Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat ve středu 2. listopadu 2016 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin 

(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234). 


