SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 01/2015
Datum: Středa 21. ledna 2015
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Hůlka, Janík, Ježdík, Moulisová, Tomajko
Omluveni: Slowiak, Velenský

1. Příprava publikace pro trenéry dětí a mládeže
MK se seznámila s úvodními texty pro připravovanou publikaci a v rámci diskuse se shodla na
následujících upřesněních:
- Publikace nebude v plném rozsahu „kopírovat“ osnovu pro školení trenérů licence
„C“. Její zaměření bude především na vedení tréninkového procesu dětí a mládeže
s důrazem na praktické využití – rady, návody a náměty „jak na to“.
- Publikace bude určena pro začínající trenéry dětí a mládeže (případně učitele TV na
ZŠ) se zaměřením na kategorie žactva, minižactva a přípravek (hráči a hráčky kategorií
U15 a mladší).
V návaznosti na výše uvedené upraví MK stávající navrhovanou osnovu publikace a rovněž
tomu přizpůsobí i obsah připravovaných textů pro jednotlivé kapitoly.
2. Příprava vzdělávacího programu pro trenéry U15 a mladší
K. Hůlka předložil MK další upřesnění obsahového zaměření vzdělávacího programu pro
trenéry kategorií U15 a mladší. MK s tímto návrhem souhlasí, jednotlivý členové komise
případně mohou navrhovat doplnění programu jak po stránce obsahové, tak i lektorské.
3. Návrh úprav v systému obnovování platnosti trenérských licencí
T. Kaprálek seznámil MK s návrhem úprav současného systému obnovování platnosti
trenérských licencí, jehož základem by se mělo stát:
1) Vytvoření dvou kategorií trenérských seminářů:
- LICENČNÍ SEMINÁŘ – seminář pořádaný MK, případně jiným subjektem v úzké
spolupráci s MK.
- REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ – seminář pořádaný oblastní TMK, případně jiným
subjektem v úzké spolupráci s oblastní TMK.
2) Rozlišování dvou skupin trenérů:
- Trenéři licence „A“ a „B“
- Trenéři licence „C“ a trenéři licence „A“ a „B“, kteří v posledních 3 sezónách
nepůsobili v celostátních soutěžích.
MK s tímto návrhem souhlasí a pověřila T. Kaprálka zpracováním konkrétního návrhu.

4. Aktuální informace o další činnosti MK
4.1. Vzdělávací institut trenérů
- VIT 2014 byl zakončen 6. výukovým blokem, který se konal ve dnech 30. listopadu –
1. prosince 2014. Z 16 zařazených trenérů jich 10 úspěšně splnilo podmínky pro
získání certifikátu VIT, ostatní si mohou chybějící přednášky doplnit v průběhu roku
2015.
- Zájem absolvovat 2. ročník VIT v roce 2015 projevilo 31 trenérů, výběr bude
proveden ve spolupráci s KVB-CH a KVB-D.
4.2. Regionální semináře
V průběhu listopadu a prosince 2014 proběhla třetí série regionálních seminářů ČBF. Jako
lektoři působili Jan Karger a Zdeňka Engelthalerová, téma „Jak trénovat rychlost
v basketbalu“ se zaměřením především na kategorie žactva a minižactva. Seminářů (Hradec
Králové, Plzeň, Olomouc) se zúčastnilo 185 trenérů, čtvrtá série regionálních seminářů je
plánována na jaro 2015.
4.3. Trenérská knihovna 24vterin.cz
Chod trenérského webu 24vterin.cz probíhá dle standardního plánu – web je minimálně 2x
týdně aktualizován a v průběhu každého měsíce je navíc zveřejněno téma měsíce,
videorozhovor „1 na 1“ s vybranou trenérskou osobností a trenérský bulletin „Čti a reaguj“.
Novinkou se v průběhu února 2015 stane podsekce trenérského bulletinu, která bude pod
názvem „Jak na to“ přinášet začínajícím trenérů či učitelům TV na ZŠ jednoduché návody a
impulsy pro vedení tréninkového procesu dětí a mládeže.
5. Různé
-

MK diskutovala, v rámci obsahového zaměření školení trenérů licence „C“, o rozlišení
zájemců, kteří školení absolvují s cílem se následně systematicky věnovat
tréninkovému procesu dětí a mládeže, a zájemců, kteří licenci „C“ potřebují pouze
pro vedení družstva dospělých či dorostu ve výkonnostních soutěžích. MK
konstatovala, že v návaznosti na tyto dvě odlišné skupiny účastníků, by se současné
školení trenérů licence „C“ mohlo rozdělit na:
1) Školení trenérů licence „C“ se zaměřením na vedení tréninkového procesu
dětí a mládeže v kategoriích U15 a mladší (školení zhruba se současným
obsahem a rozsahem, ale s důsledným zaměřením na problematiku
uvedených věkových kategorií).
2) Školení trenérů licence „C“ pro trenéry působící v regionálních soutěžích
dospělých, případně i kategorií U19 a U17 (samostudium dle doporučené
literatury + závěrečný test).
MK pověřila T. Kaprálka zpracováním konkrétního návrhu systémového řešení tohoto
problému, i se zapracováním návaznosti na výše uvedené obnovování platnosti
trenérské licence.

-

-

-

-

MK obdržela nabídku FSpS MU Brno ke spolupráci při vzdělávání trenérů I. třídy. MK
konstatovala, že ČBF v současné době zajišťuje studium trenérské licence „A“, tzv.
Trenérské školy, ve spolupráci s UK FTVS Praha a FTK UP Olomouc. Studium je
otevíráno každoročně, s pravidelným střídáním mezi uvedenými fakultami. Na
základě mnohaletých zkušeností je tento stav vyhovující (každoročně se otevírá 1.
ročník s cca 10 – 12 studenty) a MK proto neuvažuje o rozšíření studia trenérské
licence „A“ na FSpS MU Brno.
MK pozitivně vnímá snahu ostatních odborných komisí ovlivňovat prostřednictvím
vydávání metodických materiálů vedení tréninkového procesu dětí a mládeže.
Zároveň však MK doporučuje, aby tato aktivita byla zastřešována, koordinována a
usměrňována z jednoho místa, kterým by – dle stanovené „náplně práce“
jednotlivých komisí – měla být právě MK.
K. Hůlka prezentoval MK publikaci „Strength and Conditioning for Team Sports“, jejíž
obsah směřuje k zefektivnění tréninkového procesu v kolektivních sportech. MK
pověřila M. Ježdíka, aby ve VMS ČOV prověřil podmínky pro vydání překladu této
publikace.
V rámci basketbalového turnaje „Crystal Bohemia Cup 2015“ v Nymburku se v sobotu
3. ledna 2015 uskutečnil i mezinárodní trenérský seminář. Jako lektor vystoupil
Torstem Loibl (GER) a tématem jeho dvou přednášek byly současné trendy světového
mládežnického basketbalu na základě poznatků z MS 2014 kadetů U17 v Dubaji.
Semináře se zúčastnilo 91 trenérů.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat v pátek 20. února 2015 na sekretariátu ČBF od 9:45 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

