
 

SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 02/2020 
 

Datum: Středa 4. března 2020 

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

Přítomni: Kaprálek, Bednář, Geršl, Hůlka, Janík, Moulisová, Welsch 

Omluven: Rón 

Hosté: Ježdík, Hrabík (k bodu 1) 

 
 

1. Aktuální informace o činnosti oddělení basketbalu na UK FTVS Praha 

- T. Kaprálek přivítal na schůzi MK J. Hrabíka, který je od 1. ledna 2020 zaměstnancem 

UK FTVS Praha a který od té doby, společně s M. Velenským, zajišťuje chod oddělení 

basketbalu na katedře sportovních her. 

- J. Hrabík informoval MK o aktuální činnosti oddělení (základní výuka basketbalu, 

výuka basketbalu v rámci specializace), plánech pro následující období a návrzích 

spolupráce s ČBF. 

- MK konstatovala, že za základní a zároveň také za klíčový krok spolupráce považuje 

nastavení výuky specializace basketbal v souladu s obsahem školení TB-I a TB-II tak, 

aby její úspěšní absolventi mohli uvedené trenérské licence získávat (+ automaticky 

také licenci TVB). T. Kaprálek dá proto k dispozici J. Hrabíkovi rámcové programy ČBF 

pro školení TB-I a TB-II a J. Hrabík následně předloží MK tematický plán výuky a její 

odborné personální zabezpečení. MK zároveň doporučuje konzultovat obsah výuky 

s FTK UP Olomouc (K. Hůlka) a FSpS MU Brno (Z. Janík), neboť na těchto fakultách již 

specializace, jejímž výstupem je licenci TB-I a TB-II, probíhá.  

- Udělení licence TB-III bude, podobně jako u TV fakult v Olomouci a Brně, podmíněno 

uzavřením studia specializace závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce a 

zároveň absolvováním vybraných výukových bloků v rámci školení TB-III pořádaného 

ČBF (všechny výukové bloky specializace basketbal).   

- Případní zájemci z řad studentů UK FTVS Praha o získání licence ProfiT budou mít 

možnost podat přihlášku do tohoto školení, které aktuálně pořádá ČBF ve spolupráci 

s hokejovým svazem a UK FTVS Praha. Podmínkou zařazení do přijímacího řízení jsou 

licence TB-I, TB-II a TB-III, v případě přijetí je možno, po konzultaci s jednotlivými 

vyučujícími, uznat některé předměty absolvované v rámci studia UK FTSV Praha i 

v obecné části školení ProfiT.    



 

2. Aktuální stav školení v sezóně 2019/20 

Pravidelně aktualizované informace ke všem druhům školení trenérů basketbalu je možno 

nalézt na https://komise.cbf.cz/metodicka-komise2/skoleni-treneru.html. 
 

2.1. Školení TB-I (Baby Basket) 

- K již vypsaným školením v Olomouci a Brně je nově vypsán i termín školení v Praze 

(neděle 13. září 2020). Odborným garantem školení bude Roman Bednář, 

organizačním garantem Jaromír Geršl. 
 

2.2. Školení TB-II (minibasketbal a žactvo) a školení TVB (trenér výkonnostního basketbalu) 

- K již vypsanému školení v Olomouci je nově vypsáno i školení v Praze (přesný termín 

bude stanoven v nejbližším období). Odborným garantem školení bude Roman 

Bednář, organizačním garantem Jaromír Geršl. 
 

2.3. Školení TB-III (dorost a dospělí) 

- Aktuálně průběžně probíhá trenérská stáž účastníků školení ve SCM. 

- Pro trenéry, kteří neabsolvovali společný základ v září 2019, proběhl únorový termín 

(8. – 10. února a 14. – 16. února 2020).  

- Probíhá příprava 2. výukového bloku specializace v Pardubicích, který se bude konat 

ve dnech 22. – 23. března 2020.   

- Následně bude školení TB-III v sezóně 2019/20 uzavřeno 3. výukovým blokem 

specializace v Olomouci ve dnech 19. – 21. června 2020.  
 

2.4. Školení ProfiT (profesionální trenér basketbalu) 

- Školení ProfiT pokračovalo ve dnech 27. – 28. ledna 2020 trenérskou stáží v Red Bull 

Academy Salzburg.  

- Následně proběhl výukový blok č. 5 ve dnech 3. – 5. února 2020 (obecná část, 

přednáška Michaely Veselé a přednáška Radima Valigury) a výukový blok č. 6 ve 

dnech 24. – 26. února 2020 (obecná část, specializace basketbal). 

- Následovat bude ve dnech 6. – 7. dubna 2020 výukový blok č. 7 (pouze obecná část) a 

ve dnech 16. – 18. dubna 2020 výjezd na trenérský seminář do Německa, který je 

pořádán v rámci turnaje reprezentačních družstev U18 „Albert Schweitzer 

Tournament“ (Mannheim a Viernheim).   

- Výuka 1. ročníku pak bude uzavřena 2 výukové bloky: č. 8 ve dnech 27. – 29. dubna 

2020 a č. 9 ve dnech 25.  -27. května 2020.  

 

 

 

https://komise.cbf.cz/metodicka-komise2/skoleni-treneru.html


 

3. Impulsy trenérům mládeže 

- Vzdělávací kurz trenérů kategorií U15 a mladší „Impulsy trenérům mládeže“ se bude 

konat ve dnech 12. – 14. června 2020 v Olomouci. 

- V neděli 1. března 2020 byl otevřen registrační formulář, kapacita kurzu 50 míst byla 

naplněna během 5 dnů, přihlašování proto bylo ukončeno ještě před avizovanou 

uzávěrkou 31. března 2020. 

- T. Kaprálek a K. Hůlka finalizují program kurzu a připravují organizační pokyny pro 

účastníky. 

  

4. Stanovisko MK k úpravám pravidel minibasketbalu 

- KBDM požádala MK o odborné stanovisko k navrhovaným úpravám pravidel 

minibasketbalu. 

- MK úvodem konstatovala, že dlouhodobě poukazuje na nevhodné pojetí a nastavení 

minibasketbalových soutěží, které často tlačí trenéry k urychlování vývoje herní 

výkonnosti, především ve smyslu upřednostňování herních kombinací a systémů, 

před důsledným rozvojem a kultivací základních pohybových dovedností spojeným 

s postupným nácvikem herních činností jednotlivce. S tím také úzce souvisí striktně 

institucionalizované pojetí pravidel minibasketbalu, která jsou často, zřejmě v dobré 

víře, upravována tak, aby zabraňovala výskytu nežádoucích jevů v utkáních, ale 

v širším kontextu spíše dětem ještě více znesnadňují jejich pochopení. 

- Pokud se MK oprostí od výše uvedených připomínek k nevhodné pojetí a nastavení 

minibasketbalových soutěží, tak je její stanovisko k navrhovaným úpravám pravidel 

minibasketbalu následující: 

• MK doporučuje v kategoriích U11 a U12 zavedení koše za 3 body za úspěšnou 

střelu mimo vymezené území. 

• MK doporučuje v kategoriích U11 – U13 zákaz clonění (na hráče s míčem i bez 

míče). 

• MK nedoporučuje v kategoriích U11 – U13 zákaz zdvojování. 

• MK nedoporučuje v kategoriích U11 – U13 změnu hrací doby na 8 x 4 minuty. 

- MK závěrem konstatovala, že v okamžiku, kdy dojde ke změně pojetí a nastavení 

minibasketbalových soutěží, tak doporučuje spíše opačný trend v úpravách a 

změnách pravidel – zjednodušení a určitá rozumná míra tolerance k drobným 

porušením, jejichž výsledkem bude větší plynulost hry bez častého přerušování a 

především lepší srozumitelnost pravidel basketbalu pro děti.   

 



 

5. Různé 

- Adam Blažej zapracoval do připravované publikace „Motivace dětí a mládeže ve 

sportu“ připomínky MK a v současné době se vytvářejí ilustrace. 

- V rámci změn řádů na VH ČBF 2020 bude projednávám společný návrh ČABT a MK, 

který doporučuje sjednocení přestupního termínu 30. září pro kategorie U15 a 

mladší.  

- M. Moulisová a T. Kaprálek seznámili MK s průběhem pilotního vzdělávacího kurzu 

pro trenéry přípravek (Baby Basket) a minibasketbalu, který se konal v Kolíně ve 

dnech 8. – 9. února 2020. Kurzu se účastnilo 17 trenérů z celé ČR, výběr trenérů 

vycházel především z jejich účasti na semináři s M. Cremoninim (ITA) „Easy Basket in 

Europe“ ve dnech 5. – 6. října 2019 v Praze. S danou skupinou je plánováno ještě 

jedno setkání (září 2020), následně se předpokládá vytipování dalších trenérů a 

otevření nového ročníku (listopad 2020). 

- T. Kaprálek pošle členům MK český překlad italské publikace M. Cremoniniho, aby 

posoudili připravenost textu pro vydání, především z pohledu používané odborné 

terminologie. 

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat v pondělí 20. dubna 2020 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin 

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


