
SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 04/2014 
 

Datum: Pondělí 16. června 2014 

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

Přítomni: Kaprálek, Hůlka, Janík, Ježdík, Moulisová, Slowiak, Tomajko, Velenský 

Omluveni: Burda 

Hosté: --- 

 
 

1. Publikace pro školení trenérů licence „C“ 
 

- MK pověřila M. Velenského rozdělením jednotlivých tematických celků připravované 

publikace mezi autorské kolektivy UK FTVS, FTK UP a FSpS MU. 

- Osnova, rozdělení tematických celků, případné úpravy a návrh rozpočtu budou 

projednány na příští schůzi MK a následně již bude zahájeno zpracovávání publikace.  

- T. Kaprálek prověří ve VMS ČOV možnost zařazení připravované publikace do tzv. 

„žluté řady“, která nabízí sportovním svazům vydání knihy za výhodných podmínek 

díky smlouvě mezi ČOV a nakladatelstvím Mladá fronta. 

 

2. Školení trenérů v sezóně 2013/14 a plán pro sezónu 2014/15 
 

- V sezóně 2013/14 proběhlo školení trenérů licence „C“ v Poděbradech (Střední 

Čechy), Brně (Jižní Morava), Olomouci (Střední Morava) a Varnsdorfu (Severní Čechy). 

Na začátku sezóny 2014/15 (září) je plánováno školení trenérů licence „C“ v Ostravě 

(Severní Morava). 

- V sezóně 2013/14 proběhlo školení trenérů licence „B“ na UK FTVS v Praze (24 

úspěšných absolventů) a FTK UP v Olomouci (18 úspěšných absolventů). V sezóně 

2014/15 se školení trenérů licence „B“ uskuteční na FSpS MU v Brně. 

- V sezóně 2013/14 byl 1. ročník Trenérské školy otevřen na FTK UP v Olomouci, 

studium zahájilo 15 trenérů. V sezóně 2014/15 bude 1. ročník Trenérské školy 

otevřen na UK FTVS v Praze, ke studiu je přihlášeno 11 trenérů (případní zájemci se 

ještě mohou přihlásit). 

 

3. Semináře v sezóně 2013/14  

V sezóně 2013/14 se uskutečnily 2. série regionálních seminářů (6 míst – Prostějov, Klatovy, 

Praha, Ústí nad Labem, Brno, Strakonice), proběhly 3 otevřené semináře v rámci VIT 

(Nymburk) a připravuje se mezinárodní seminář v průběhu MS kadetek U17 v Plzni. Zároveň 

se uskutečnilo dalších 8 seminářů pořádaných oblastními TMK, basketbalovými kluby nebo 

jinými subjekty.  

 

 



4. Mezinárodní trenérský seminář v průběhu MS kadetek U17 
 

- INTERNATIONAL COACHES CLINIC v průběhu MS kadetek U17 se bude konat ve dnech 

5. – 6. července 2014 v Plzni. 

- Lektorské zabezpečení: Natálie Hejková (SVK), Michal Ježdík (CZE), Ekrem Memnun 

(TUR), Jill Schneider (USA) a Marian Svoboda (CZE). 

- Informace o ICC (pozvánka, registrační formulář, program, nabídka ubytování) je 

možno nalézt na http://www.cbf.cz/ms-u17/trenerska-klinika-ms-u17-2014.html 

 

5. Systém trenérských seminářů a podmínky obnovování platnosti trenérských licencí 
 

T. Kaprálek zpracuje pro příští schůzi MK návrh podmínek pro obnovování platnosti 

trenérských licencí a s tím související zpřesnění systému trenérských seminářů. 

 

6. Skupina lektorů 
 

T. Kaprálek zpracoval přehled lektorů, kteří vystoupili na trenérských seminářích v ČR za 

poslední 3 roky. Následně byla 6 lektorům, kteří přednášeli na minimálně 3 seminářích, 

nabídnuta účast na jimi vybraném zahraničním semináři s cca 50% finanční spoluúčastí MK 

ČBF při úhradě nákladů (registrační poplatek, doprava, ubytování). Prozatím tuto nabídku 

nikdo s oslovených lektorů nevyužil.  

 

7. Vzdělávací program pro trenéry U15 a mladší 
 

MK diskutovala o přípravě vzdělávacího programu pro trenéry kategorií U15 a mladší, který 

by jim v průběhu kalendářního roku nabídl v několika výukových blocích ucelený soubor 

aktuálních informací a podnětů pro vedení tréninkového procesu dětí a mládeže. Jako 

témata pro další diskusi v rámci MK byla stanovena: 

- Obsahové zaměření (rozlišit od obsahu školení trenérů a jednorázových seminářů) 

- Počet výukových bloků a s tím související délka jednoho výukového bloku (varianta 

s noclehem nebo bez noclehu) 

- Lektorské zabezpečení (pouze čeští lektoři, možné využití zahraničních lektorů) 

- Místo konání (pouze 1 místo, pravidelné střídání Čechy x Morava, výjezdy do regionů) 

- Účastníci (omezená nebo neomezená kapacita) 

- Docházka účastníků (povinná nebo dobrovolná účast na výukových blocích, řešení 

absencí, přístup případných dalších zájemců pouze na jednotlivé výukové bloky)  

- Finanční zabezpečení (rozpočet MK, registrační poplatek – zpětné zvýhodnění pro 

účastníky, kteří absolvují všechny výukové bloky) 

MK bude v přípravě vzdělávacího programu pro trenéry kategorií U15 a mladší pokračovat 

na své příští schůzi. K. Hůlka připraví pro toto jednání návrh rozsahu a obsahového zaměření 

tohoto programu. 

 

 

 

http://www.cbf.cz/ms-u17/trenerska-klinika-ms-u17-2014.html


8. Aktuální informace o další činnosti MK 
 

8.1. Vzdělávací institut trenérů 

- VIT 2014 pokračoval ve dnech 25. – 26. května 2014 třetím výukovým blokem. Jeho 

součástí byl i otevřený seminář, kterého se zúčastnilo 60 trenérů.  

- VIT 2014 zakončí 3 výukové bloky na podzim 2014. 
 

8.2. Regionální semináře 

Třetí série regionálních seminářů ČBF je plánována na podzim 2014. Zaměřena bude opět na 

trenéry kategorií U15 a mladší a uskuteční se ve třech různých regionech ČR. 
 

8.3. Trenérská knihovna 24vterin.cz 

Chod trenérského webu 24vterin.cz probíhá dle standardního plánu, web je minimálně 2x 

týdně aktualizován (článek, video, cvičení, 4na1). Nové sekce přinesly rozhovory s Vojtěchem 

Svobodou a Lubomírem Růžičkou (1na1) a trenérský bulletin na téma „Přihrávka pod tlakem 

obrany“ (Čti a reaguj). 

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat v pondělí 15. září 2014 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin 

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


