
 

SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 05/2020 
 

Datum: Pátek 26. června 2020 

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

Přítomni: Kaprálek, Bednář, Hůlka, Janík, Moulisová 

Omluveni: Geršl, Rón, Welsch 

Hosté: Marian, Mayer 

 
 

1. Zhodnocení školení v sezóně 2019/20 
 

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

- Školení TB-II proběhlo v Jenči 29. – 31. května 2020 + 5. – 7. června 2020 a Olomouci 

5. – 7. června 2020 + 26. – 28. června 2020, součástí obou školení bylo i školení TVB. 

- O průběhu školení v Jenči informoval MK odborný garant Stanislav Marian, celkem se 

zúčastnilo 50 trenérů školení TB-II a 10 trenérů TVB. 

- O průběhu školení v Olomouci informoval MK odborný garant Karel Hůlka, celkem se 

zúčastnilo 36 trenérů školení TB-II a 12 trenérů TVB. 

- MK rozhodla zvýšit od sezóny 2020/21 účastnický poplatek školení TB-II na 3 000,- Kč. 

- MK konstatovala, že v rámci obsahu školení TB-II je třeba klást zvýšený důraz na 

rozdílný přístup a pojetí tréninkového procesu minibasketbalu a žákovského 

basketbalu.  

- MK diskutovala o přípravě odborných textů pro školení TB-II, které by byly 

účastníkům k dispozici v PDF formátu. Diskuse na toto téma bude pokračovat na 

následující schůzi. 

- MK diskutovala o možnostech dalšího vzdělávání trenérů s licencí TB-II, které by bylo 

jakousi nadstavbou (nad „základním“ školením TB-II) zaměřenou na prohloubení 

vědomostí o problematice tréninkového procesu kategorií U11 – U15. Diskuse na 

toto téma bude pokračovat na následující schůzi.  
 

1.2. Školení TB-III (dorost a dospělí) 

- Školení TB-III bylo zakončeno výukovým blokem č. 2 ve dnech 6. – 7. června 2020 v 

Pardubicích (náhrada za původně plánovaný březnový termín) a výukový blokem č. 3 

ve dnech 20. – 21. června 2020 v Olomouci.   



 

- Celkem se školení účastnilo 27 trenérů, aktuálně má všechny podmínky (v rámci 3 

částí – společný základ, specializace basketbal, trenérská stáž) splněno 9 trenérů. 

Ostatní trenéři musí doplnit chybějící výstupní požadavky.  

- MK diskutovala nad variantami výstupu ze specializace basketbal, který by ověřil 

osvojení získaných poznatků. V minulosti využívaný pohovor nad seminární prací 

nebo letos nově zavedený interaktivní workshop se nejeví jako zcela vyhovující 

řešení. Diskuse na toto téma bude pokračovat na následující schůzi. 
 

1.3. Školení ProfiT (profesionální trenér basketbalu) 

- 1. ročník studia na UK FTVS Praha byla ukončen, plán výuky byl bohužel negativně 

ovlivněn nouzovým stavem v ČR. Snahou proto bude kompenzovat nerealizovaná 

témata v průběhu 2. ročníku studia. 

 

2. Impulsy trenérům mládeže 

- Kurz ITM proběhl ve dnech 12. – 14. června 2020 v Olomouci. 

- Kurzu se účastnilo 44 trenérů (21 mužů a 23 žen), program byl složen z celkem 10 

přednášek zaměřených na problematiku vedení tréninkového procesu kategorií 

přípravek, minižactva a žactva (U6 – U15).  

 

3. Plánované termíny vzdělávacích akcí pro sezónu 2020/21 

- Školení TB-I (prozatím vypsané termíny): 30. srpna 2020 Jičín, 6. září 2020 Praha a 

Brno, 13. září 2020 Olomouc a Ostrava. 

- Školení TB-II + TVB: květen až červen 2021 (přesné termíny budou vypsány na jaře) 

- Školení TB-III: společný základ 1. varianta 5. – 7. září 2020 + 11. – 13. září 2020, 

společný základ 2. varianta únor 2021, specializace basketbal 16. – 17. listopadu 2020 

+ 21. – 22. března 2021 + 12. – 13. června 2021.   

- Školení ProfiT: termíny konzultací 2. ročníku dle dohody s hokejovým svazem. 

- Kurz ITM: 4. – 6. června 2021 v Olomouci. 

 

4. Různé 

- Od sezóny 2020/21 bude na soupiskách ve všech soutěžích ČBF uvedena pouze 1letá 

platnost licence TB-I, kterou nebude možno nijak prodloužit. Důvodem je zneužívaní 

neomezené platnosti této licence k vedení družstev v soutěžích U11 – U13 nad rámec 

výjimky povolené Trenérským řádem (možnost vést družstvo s licencí TB-I v soutěžích 

U11 – U13 v sezóně bezprostředně následující po absolvování školení). Tato úprava 

soupisek nijak nemění neomezenou platnost licence TB-I. 



 

- MK doporučila oblastním pracovištím ČBF, aby vzhledem k neočekávané mimořádné 

situaci v sezóně 2019/20 umožnila loňským absolventům školení TB-I, kteří v letošní 

sezóně mohli (dle Trenérského řádu – článek 9) podmínečně vést družstvo 

v soutěžích U11 – U13, vedení stejných družstev i v sezóně 2020/21 (bez nutnosti být 

držitelem licence TB-II). Školení TB-II totiž nakonec proběhla poměrně narychlo jen na 

2 místech (Jeneč a Olomouc) a je jasné, že ne každý byl časově schopen se školení 

účastnit v podmínkách, které ještě nebyly úplně standardní.  
- Ilustrace do připravované publikace Adama Blažeje „Motivace dětí a mládeže ve 

sportu“ jsou převáděny do barevné verze, následně začne příprava publikace k tisku. 

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat ve středu 23. září 2020 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin 

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


