
SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 09/2018 
 

Datum: Středa 21. listopadu 2018 

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

Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík, Moulisová 

Omluveni: Šotnar, Velenský, Welsch  

Hosté: Josef Mayer (ČABT), Roman Bednář (ČABT) 

 
 

1. Aktuální stav v zavádění nového systém školení trenérů 

MK pokračovala v diskusi nad otázkami, které je třeba řešit v souvislosti s postupným 

zaváděním nového systému vzdělávání trenérů a s přípravami změn v Trenérském řádu ČBF. 
 

1.1. Trenér Baby Basketu (TBB) 

- V návaznosti na pilotní školení TBB v září 2018 provedla MK drobné úpravy v rozsahu 

a obsahu, k dispozici je podpůrná odborná publikace.  

- Školení TBB je připraveno k realizaci. 
 

1.2. Trenér minibasketbalu a žactva (TMB+Ž) 

- MK stanovila rozsah školení TMB+Ž, byl schválen rámcový program školení, připravují 

se osnovy jednotlivých přednášek. 

- Byla diskutována varianta 2 výukových bloků (vždy neděle odpoledne a celé pondělí), 

která by zřejmě zájemcům méně narušovala účast na víkendových utkáních.  

- Je třeba dořešit výstupní podmínky – metodické výstupy, písemný test, seminární 

práce, ústní zkoušení, e-learning apod. 
 

1.3. Trenér mládeže a 1. ligy (TM+1L) 

- Část č. 1 – společný základ sportovního tréninku pro sportovní hry bude jako doposud 

realizován ve spolupráci s ČTA ČOV. Jako výhodnější se jeví zářiový termín, neboť 

následně bude dostatek času na realizaci zbylých 2 částí.   

- Část č. 2 – specializace basketbal. MK ji navrhuje organizovat v rozsahu 3 – 4 x 2 dny 

(vždy neděle odpoledne a celé pondělí), je třeba stanovit rámcový program všech 

výukových bloků a následně osnovy jednotlivých přednášek. 

- Část č. 3 – trenérská stáž. MK ji navrhuje organizovat v trenérem vybraném SCM. 

Obsahem bude seznámení se systémem fungování daného klubu, pasivní náhled 

vybraných tréninkových jednotek, aktivní zapojení do tréninkového procesu a vedení 

tréninkové jednotky svého družstva se zpětnou vazbou od trenéra SCM.  

- Je třeba dořešit výstupní podmínky specializace basketbal – metodické výstupy, 

písemný test, seminární práce, ústní zkoušení, e-learning apod. 

- Je třeba dořešit detaily trenérské stáže – co má přinést účastníkovi školení a jaké 

výstupy budou požadovány od SCM. 
 



1.4. Trenér výkonnostního basketbalu (TVB) 

- Školení TVB bude probíhat na oblastech jako součást školení TMB+Ž.  

- Je třeba dořešit výstupní podmínky – písemný test, ústní zkoušení, příprava 

tréninkové jednotky, příprava rámcové tréninkového plánu, e-learning apod. 
 

1.5. Profesionální trenér (Profi T) 

- T. Kaprálek informoval MK, že stále probíhají jednání ČBF s tělovýchovnými fakultami 

a vybranými svazy sportovních her o možnostech spolupráce při vzdělávání trenérů 

zaměřeném na problematiku profesionálního basketbalu mládeže i dospělých. 

 

2. Další diskutované otázky 

- MK diskutovala nad názvy jednotlivých typů nových trenérských licencí a 

konstatovala, že současné pracovní označení není kladně přijímáno trenérskou 

veřejností. T. Kaprálek navrhuje ponechat označení využívající písmena 

s vysvětlujícím popiskem, o jakou licenci se jedná: licence A – profesionální trenér, 

licence B – trenér mládeže a 1. ligy, licence C – trenér minibasketbalu a žactva, 

licence D – trenér Baby Basketu, licence E – trenér výkonnostního basketbalu. 

- MK řešila možnosti tolerování absencí v rámci všech nově pořádaných školení a 

shodla se, že do 10% zameškaných hodin je možno danou přednášku nahradit (formu 

náhrady stanoví lektor nebo odborný garant školení), při absenci větší než 10%, ale 

menší než 50% je možno školení dokončit v rámci jiného školení stejného typu a při 

absenci větší než 50% je nutné absolvovat celé školení znovu.  

- MK se zabývala obnovování trenérských licencí a přiklání se k zavedení kreditního 

systému, ve kterém by v rámci pořádaných seminářů přidělovala jednotlivých 

přednáškám příslušný počet kreditů (na základě zhodnocení obsahu přednášky, 

lektorského zabezpečení, přínosu pro trenéry apod.).   

- V rámci změn Trenérského řádu ČBF je nutné řešit i přidělování nových typů 

trenérských licencí zahraničním trenérům. 

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 8:30 v Pardubicích (Sportovní 

hala Dukla, V Ráji 311 – zasedací místnost). 


