SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 02/2017
Datum: Středa 15. února 2017
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík, Moulisová, Tomajko, Velenský
Omluven: Slowiak
Host: Michal Ježdík (vedoucí SMÚ)

1. Školení trenérů
1.1. Školení trenérů licence „B“
MK se zabývala dalším zpřesňováním organizačního a odborného zajištěním 2. části školení
trenérů licence „B“ (specializace basketbal):
- K. Hůlka zpracoval obsahovou náplň a lektorské zabezpečení 1. a 2. bloku
specializace, které proběhnou v Olomouci. Zároveň potvrdil jejich termíny, které byly
navrženy na lednové schůzi: 12. – 14. května a 26. – 28. května 2017. V rámci 1. bloku
specializace budou účastníkům školení zadána témata závěrečných prací.
- M. Velenský v návaznosti na návrh K. Hůlky dopracuje obsahovou náplň a lektorské
zabezpečení 3. bloku specializace, který proběhne v Praze. Zároveň upřesní, zda bude
platit původně navrhovaný termín 9. – 11. června 2017 (pátek až neděle) nebo zda
dojde k jeho posunu na 8. – 10. června 2017 (čtvrtek až sobota).
- Všechny tři bloky specializace budou organizačně zajišťovány ČBF (objednávky a
pronájmy výukových prostor, dohody s lektory, výplaty odměn, apod.) dle pokynů
odborných garantů specializace.
- Podmínky úspěšného absolvování specializace budou: docházka, závěrečná práce a
ústní pohovor.
Na školení trenérů licence „B“ je v roce 2017 přihlášeno celkem 51 trenérů.
1.2. Školení trenérů licence „C“
MK diskutovala o způsobech ovlivňování obsahového zaměření školení trenérů licence „C“ a
možnostech sjednocení rámcového programu napříč všemi oblastmi, resp. oblastními TMK,
které školení pořádají. Pro školení „C“ v roce 2017 proto MK vydává tato úvodní doporučení:
- Obsahově školení zaměřit především na vedení tréninkového procesu kategorií
žactva, minižactva a přípravek.
- V rámci tohoto obsahového zaměření klást hlavní důraz především na všeobecný
pohybový rozvoj a důsledný nácvik herních činností jednotlivce.
- Jako součást školení zařadit alespoň 2 ukázkové tréninkové jednotky (s hráči výše
uvedených věkových kategorií), které by účastníkům zprostředkovali vybrané náměty
k současnému pojetí a řízení tréninkového procesu dětí a mládeže.

2. Metodické publikace
-

-

-

-

-

M. Velenský informoval MK o aktuálním stavu připravované publikace, jejíž pracovní
název je „Teorie a základy didaktiky basketbalu“. MK vyslovila s dosavadním
postupem souhlas.
K. Hůlka informoval MK o aktuálním stavu připravované publikace pro Baby Basket.
Ve spolupráci se Š. Válkem dokončuje text, který by měl být v březnu 2017 předložen
MK k prvnímu čtení.
K. Hůlka informoval MK, že je přeloženo úvodních 90 stran publikace Italské
basketbalové federace (FIP) pro vedení tréninkového procesu dětí a mládeže.
Předpokládaný termín dokončení překladu je květen 2017.
M. Ježdík a T. Kaprálek předali do tiskárny finální texty, obrázky a fotografie
připravovaného úvodního čísla trenérského bulletinu. Zároveň se zpracovává grafika
titulní stránky, která by měla mít společné prvky i pro následná čísla. Obsahem
úvodního čísla budou poznatky z mezinárodního trenérského semináře, který proběhl
v rámci ME mužů 2015 ve Francii.
ČABT předložila MK k posouzení překlad trenérské příručky „Miniball Basketball
Coaching – Getting Started in Coaching“, kterou vydala Southland Basketball
Association (FIBA Oceania). MK konstatovala, že předložený materiál obsahuje
závažné chyby v použité basketbalové i obecné sportovní terminologii a po obsahové
stránce je zaměřen především na průpravná cvičení (drily), což je v rozporu se
současným pojetím basketbalu dětí a mládeže. Z výše uvedených důvodů doporučuje
MK předložený materiál nezveřejňovat a případně, pokud bude ČABT souhlasit, využít
vybrané pasáže při přípravě výše uvedené publikace pro Baby Basket. Zároveň MK
doporučuje, aby v budoucnu veškeré náměty na odborné trenérské materiály byly
ještě před jejich zpracováním či překladem předkládány k posouzení MK.

3. Další vzdělávací aktivity SMÚ ČBF
3. 1. Vzdělávací institut trenérů
-

-

SMÚ připravuje pro rok 2017 novou formu VIT. Bude se jednat o jednodenní výukové
bloky, které budou na různých místech ČR přístupné prakticky všem zájemcům.
Podrobnější informace budou zveřejněny v nejbližší době.
Jedním z témat této nové formy VIT bude i basketbalová kondiční příprava, které měl
být věnován doposud připravovaný workshop (viz zápisy z minulých schůzí).

3.2. Impulsy trenérům mládeže
-

ITM se v příštím roce uskuteční ve dnech 2. – 4. června 2017 v Olomouci. T. Kaprálek
a K. Hůlka dokončují organizační a odborné zajištění celé akce, na začátku března
2017 bude zveřejněn informační leták a otevřena registrace. Kapacita ITM 2017 bude
omezena počtem 50 účastníků – výběr bude proveden dle data odeslání přihlášky.

4. Různé
-

-

Ve středu 22. února 2017 se v AC BALUO FTK UP v Olomouci bude konat další
pokračování interaktivních seminářů DIALOGY, které pořádá TMS a UPT ČOV. Jako
lektoři vystoupí Pavel Malura (fotbal), Jan Procházka (hokej) a Michal Ježdík
(basketbal) na téma „TALENT – Z juniora šampiónem a LEADER – Optimální poměr
ambicí a pokory“. Prezentovány budou poznatky získané při mezinárodní konferenci
Laders konané v New Yorku 2. – 3. června 2016.
SMÚ pokračuje v přípravě mezinárodní trenérský seminář, který se bude konat
v Praze ve dnech 23. – 24. června 2017 v rámci ME žen.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve středu 15. března 2017 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

