SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 01/2018
Datum: Pondělí 29. ledna 2018
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík, Moulisová, Šotnar, Velenský
Hosté: Josef Mayer, Roman Bednář (ČABT)

1. Licence trenéra výkonnostního basketbalu
MK v návaznosti na závěry z minulých schůzí pokračovala v diskusi nad úpravami současného
systému vzdělávání trenérů basketbalu a v rámci zavedení nové licence pro trenéry
výkonnostního basketbalu (TVB) se účastníci jednání shodli na těchto bodech:
- Školení TVB bude odborně garantovat MK, organizačně pak příslušné oblastní
pracoviště ČBF (ve spolupráci s oblastní TMK a v budoucnu i s oblastním metodikem).
- Školení TVB bude složeno z několika vybraných přednášek školení TMB+Ž (první
pomoc, pravidla, organizace a řízení soutěží apod.) a následného e-learningu, jehož
součástí bude i závěrečný on-line test.
- S licencí TVB bude možno vést družstvo v následujících soutěžích ČBF: 2. liga a
oblastní soutěže dospělých, nadregionální soutěže U17 a U19.
- Platnost licence TVB bude časově neomezená.
Návrh realizace školení TVB :
- MK zpracuje závazný obsah školení TVB – seznam povinných přednášek školení
TMB+Ž a e-learningový výukový a zkušební text.
- Zahájení školení TVB proběhne v sezóně 2018/19, v časovém souladu se zahájením
školení TMB+Ž.
2. Licence profesionálního trenéra
MK v návaznosti na závěry z minulých schůzí pokračovala v diskusi nad úpravami současného
systému vzdělávání trenérů basketbalu a v rámci školení trenérů licence „A“, které by se
mělo přeměnit na školení profesionálních trenérů (ProfiT), se účastníci jednání shodli na
těchto bodech:
- Školení TBB, TMB+Ž a TM+1L by měla z pohledu rozsahu a obsahu výuky pokrýt
kompletní problematiku vedení tréninkového procesu basketbalu všech věkových
kategorií. Školení profiT by se tak mělo stát jakousi nadstavbou pro trenéry, kteří
chtěji vést reprezentační družstva, družstva NBL a ŽBL a případně i družstva SCM.
- Forma, rozsah a obsah školení ProfiT budou postupně zpřesňovány v průběhu dalších
schůzí MK. Nabízí se i varianta pořádat toto školení ve spolupráci s ostatními
sportovními hrami, TMS ČOV či TV fakultami.

Návrh realizace školení ProfiT:
- MK rozhodla, že ve školním roce 2018/19 již nebude otevírat nový ročník studia
Trenérské školy (školení trenérů licence „A“).
- MK připraví vstupní podmínky pro zájemce o školení ProfiT a také formu, obsah,
rozsah a způsob realizace tohoto stupně vzdělávání.
- Školení ProfiT bude zahájeno nejdříve v sezóně 2019/20, případně v sezóně
následující.
3. Nový systém vzdělávání trenérů a studium na TV fakultách
-

-

V rámci prezenčního nebo distančního bakalářského studia specializace na TV
fakultách budou studenti postupně seznamováni s obsahem školení trenérů licencí
TBB, TMB+Ž a TM+1L. Po složení závěrečné bakalářské zkoušky ze specializace a
obhajobě bakalářské práce z basketbalu pak získají všechny tři uvedené stupně
trenérských licencí.
V rámci prezenčního nebo distančního magisterského studia specializace na TV
fakultách bude opakován stejný obsah jako v bakalářském studiu jako možná nabídka
pro studenty, kteří specializaci v bakalářském studiu neabsolvovali nebo kteří
přicházejí jako bakaláři z jiných fakult, na kterých není specializaci možno absolvovat.

4. Školení trenérů v sezóně 2017/18
-

-

-

Školení trenérů licence „C“ proběhne, podobně jako v minulých sezónách, dle pokynů
MK a s organizačním zajištěním příslušných oblastních pracovišť ČBF a jejich TMK.
Aktuálně je školení vypsáno v Brně, Olomouci a Nymburce.
Školení trenérů licence „B“ probíhá, ukončena je obecná část v září 2017, aktuálně
probíhá druhý termín (27. – 29. ledna a 2. – 4. února 2018). Následná část
specializace proběhne v Olomouci (10. – 13. května 2018) a Nymburce (19. – 22.
května 2018) – oba termíny jsou prozatím předběžné a může ještě dojít k jejich
změně. Školení se účastní 40 trenérů.
Školení trenérů licence „A“ dokončují studenti na UK FTVS Praha a FTK UP Olomouc,
v sezóně 2017/18 nebyl otevřen nový 1. ročník a stejně tak tomu bude i v sezóně
2018/19 (viz informace výše).

5. Metodické publikace
-

Publikace Baby Basket vyjde v únoru 2018, následný způsob distribuce bude MK
konzultovat s KBDM, KVB-CH, KVB-D a ČABT. Předpokládá se samozřejmě i její využití
v rámci plánovaného školení TBB.

6. Různé
-

-

-

-

MK předložila LK návrh úprav Trenérského řádu pro VH ČBF 2018. Jedná se aktualizaci
názvu trenérské organizace (SBT ↔ ČABT), upřesnění plateb za licence (poplatek za
licenci „C“ se platí příslušné oblasti, poplatek za licence „A“ a „B“ se platí
sekretariátu) a osvobození prvního vystavení trenérské licence („C“, „B“ i „A“) od
poplatku.
Kurz „Impulsy trenérům mládeže“ proběhne v Olomouci ve dnech 8. – 10. června
2018. T. Kaprálek a K. Hůlka již pracují na organizačním a odborném zajištění celé
akce (ubytování, stravování, obsahové zaměření, lektorské zabezpečení). Přihlašování
bude spuštěno 1. března 2018, kapacita ITM 2018 bude omezena počtem 50
účastníků – výběr bude proveden dle data odeslání přihlášky. Podmínkou účasti bude
platná trenérské licence a aktivní trenérské působení u družstva kategorií U15 a
mladší (žactvo, minižactvo, přípravky) v sezóně 2017/18.
M. Moulisová seznámila MK s plánovaným zavedením testování v dívčích SCM a
požádala ostatní členy o případné náměty co, jak a proč zahrnout do připravované
baterie testů. T. Kaprálek upozornil na možnost využití absolventů kurzu
basketbalových kondičních trenérů, kteří by mohli v jednotlivých SCM testování
odborně a organizačně garantovat. V další diskusi členové MK upozornili především
na nutnost promyslet předem následné využívání získaných výsledků.
MK se pokusí vytvořit pro nově navrhovaných pět druhů trenérských licencí krátké a
jednoduché názvy, které by stručně a jasně popisovaly pro jakou skupinu trenérů je
daná licence určena.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat v pondělí 19. února 2018 na sekretariátu ČBF od 9:45 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

