
SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 07/2016 
 

Datum: Středa 30. listopadu 2016 

Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6) 
 

Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík, Moulisová, Tomajko, Velenský 

Omluven: Slowiak  

Host: Michal Ježdík (vedoucí SMÚ) 

 
 

1. Školení trenérů licence „B“ 
 

MK se zabývala organizačním a odborným zajištěním 2. části školení trenérů licence „B“ – 

specializace basketbal a z diskuse vyplynuly následující závěry: 

- Specializace basketbal proběhne ve 3 třídenních výukových blocích (pátek až neděle), 

které se budou konat v Praze (případně v Nymburce), Brně a Olomouci.   

- Specializace basketbal bude organizačně zastřešena ČBF.  

- MK pověřila M. Velenského, aby na základě podkladů z UK FTVS Praha, FTK UP 

Olomouc a FSpS MU Brno zpracoval rámcový návrh tematického plánu pro výuku 

specializace basketbal. 

- MK na své lednové schůzi rozhodne o místech, termínech a lektorském obsazení 

specializace basketbal. 

 

2. Metodické publikace 
 

- M. Velenský informoval MK o aktuálním stavu připravované publikace, jejíž pracovní 

název je „Teorie a základy didaktiky basketbalu“. MK vyslovila s dosavadním 

postupem souhlas a doporučuje, při nutném zachování odbornosti, zpracovat text 

tak, aby byl srozumitelný především pro začínající trenéry a stal se pro ně praktickou 

pomůckou při vedení tréninkového procesu dětí a mládeže.  

- K. Hůlka informoval MK o aktuálním stavu připravované publikace pro Baby Basket. 

Autorský kolektiv doplnil Štěpán Válek, v jednání jsou i další případní spoluautoři. 

Cílem je připravit publikaci tak, aby byla k dispozici trenérů nejpozději při zahájení 

sezóny 2017/18.  

- MK se seznámila s publikací Italské basketbalové federace (FIP) pro vedení 

tréninkového procesu dětí a mládeže a doporučuje její překlad a vydání. 

- SMÚ připravuje vydání tištěného trenérského bulletinu, jehož obsahem budou 

poznatky s mezinárodního trenérského semináře, který proběhl v rámci ME mužů 

2015 ve Francii. 

 

 

 



3. Soutěže mládeže 
 

M. Ježdík seznámil MK s navrhovaným postupem při sestavování odpovědí na otázky výboru 

ČBF k problematice mládežnických soutěží (viz zápis č. 39, bod 39.4.3.). MK konstatovala, že 

se danou problematikou již opakovaně zabývala a ve svých zápisech upozorňovala na 

některá negativa současného nastavení minibasketbalových soutěží (viz zápisy 01/2014, 

03/2014, 03/2015, 04/2015, 05/2015 a 06/2016). Z toho důvodu pouze rekapituluje svá 

doposud vyslovená doporučení:     

- Smysl a hlavní záměr sportovní přípravy dětí v minibasketbalových kategoriích 

spočívá v rozvoji a kultivaci základních pohybových dovedností, nikoli hned ve 

specializované přípravě. 

- Současné pojetí minibasketbalových soutěží podporuje urychlování vývoje herní 

výkonnosti, především ve smyslu upřednostňování herních systémů před důsledným 

nácvikem herních činností jednotlivce.  

- Striktně institucionalizovaná praxe dlouhodobých soutěží a celostátních mistrovství je 

v mnoha sportovně vyspělých zemích již dávno považována za přežitek a za realizaci, 

která v dospělosti nepřináší dostatečný efekt.   

Z výše uvedených důvodů dává MK k diskusi nahrazení dlouhodobých soutěží v kategoriích 

minibasketbalu jednorázovými turnaji, při kterých by prioritou byla radost ze hry a při 

kterých by byla tolerována i některá drobná porušení pravidel (např. pravidlo o hřišti, 

driblinku, krocích, osobních chybách, apod.). Zároveň doporučuje doplnit veškerá utkání 

v minibasketbalu dovednostními soutěžemi, které by podporovaly všestranný pohybový 

rozvoj a nácvik herních činností jednotlivce.  

 

4. Další vzdělávací aktivity SMÚ ČBF 
 

4. 1. Vzdělávací institut trenérů 
 

- VIT 2016 pokračoval ve dnech 6. – 7. listopadu 2016 pátým výukovým blokem, 

závěrečný výukový blok se bude konat v termínu 11. – 12. prosince 2016. Pro rok 

2017 připravuje SMÚ jinou formu dalšího vzdělávání trenérů, která by měla být 

jakousi nadstavbou VIT.  
 

4.2. Impulsy trenérům mládeže 
 

- ITM se v příštím roce uskuteční ve dnech 2. – 4. června 2017 v Olomouci. T. Kaprálek 

a K. Hůlka již pracují na organizačním a odborném zajištění celé akce (ubytování, 

stravování, obsahové zaměření, lektorské zabezpečení). 
 

4.3. Basketbalový kondiční trenér 
 

- SMÚ se rozhodl posunout termín připravovaného jednodenní workshopu na téma 

„Basketbalová kondiční příprava“ na 1. čtvrtletí roku 2017. Důvodem je poměrně 

velké množství další akcí, které proběhnou v původně plánovaném termínu (prosinec 

2016).   



5. Různé 
 

- V úterý 13. prosince 2016 se v kongresovém centru hotelu Pyramida uskuteční 

mezinárodní trenérská konference MOSTY 2016, kterou pořádá TMS a UPT ČOV. 

- Ve dnech 15. – 17. prosince 2016 pořádá GBA ve spolupráci s ČBF mezinárodní 

trenérský seminář „Player Development Coaching Clinic“ v rámci mládežnického 

turnaje YOUNG GUNS GBA Invitational Prague 2016. Podrobnější informace o 

semináři i turnaji jsou na http://gbacademy.eu/ 

- Ve středu 4. ledna 2017 se bude konat mezinárodní trenérský seminář v Nymburce 

v rámci turnaje Crystal Bohemia Cup. Jako lektoři vystoupí Torsten Loibl (GER) a 

William Crossan (USA), podrobnější informace budou zveřejněny v nejbližší době. 

- SMÚ připravuje mezinárodní trenérský seminář, který se bude konat v rámci ME žen 

2017 v Praze a Hradci Králové. Navrhovaný termín je 23. – 24. června 2017. 

 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat ve středu 11. ledna 2017 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin 

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

http://gbacademy.eu/

