
SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 06/2016 
 

Datum: Středa 2. listopadu 2016 

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

Přítomni: Kaprálek, Hůlka, Janík, Tomajko, Velenský 

Omluveni: Moulisová, Slowiak  

Hosté: Josef Mayer, Jaromír Geršl (ČABT) 

 
 

1. Možnosti spolupráce MK s ČABT 
 

Schůze MK se zúčastnili Josef Mayer (předseda ČABT) a Jaromír Geršl (člen výboru ČABT). 

Tématem diskuse s členy MK byly především možnosti spolupráce obou subjektů při výchově 

a vzdělávání basketbalových trenérů. 

- ČABT seznámil MK s návrhem nové trenérsko – metodické struktury v rámci 

oblastních pracovišť ČBF. Jeho cílem je „oživení“ činnosti současných oblastních TMK 

zřízením funkce metodika a zapojením regionálních trenérů U14. MK tomuto návrhu 

vyslovila podporu, především z pohledu spolupráce při zajišťování školení trenérů 

licence „C“, regionálních seminářů a případně i plánovaných kurzů pro trenéry Baby 

Basketu.   

- MK a ČABT se shodly na tom, že současné pojetí minibasketbalových soutěží 

podporuje urychlování vývoje herní výkonnosti, především ve smyslu 

upřednostňování herních systémů před důsledným nácvikem herních činností 

jednotlivce. Rozhodně krokem správným směrem je proto diskuse a stanovisko V ČBF 

směřující k řešení této problematiky (viz zápis č. 39, bod 39.4.3.). 

- MK informovala ČABT o přípravě publikací pro trenéry Baby Basketu (vedení 

tréninkového procesu v nesoutěžních kategoriích U6 – U10) a pro trenéry dětí a 

mládeže (vedení tréninkového procesu v kategoriích žactva a minižactva – výchozí 

metodický materiál pro účastníky školení trenérů licence „C“). 

- MK informovala ČABT o analýze současného stavu školení trenérů licence „C“ a 

návrzích, které by měly směřovat ke sjednocení obsahu a rozsahu ve všech oblastech.  

- MK dává ČABT ke zvážení, zda by v rámci své činnosti neiniciovala sestavení směrnice 

pro odměňování basketbalových trenérů a nestala se následně i jakýmsi garantem 

jejího dodržování. Cílem by mělo být, aby se náklady na odměňování trenérů staly 

pevnou součástí rozpočtů basketbalových klubů. 

- Z důvodu zintenzivnění spolupráce a zlepšení přenosu informací mezi MK a ČABT 

rozhodla ČABT jmenovat Jaromíra Geršla zástupcem ČABT v MK.  

 

 

 



2. Školení trenérů 
 

2.1. Školení trenérů licence „C“ 
 

- V průběhu sezóny 2016/17 proběhlo na oblastech 7 školení trenérů licence „C“ 

(Praha, Poděbrady, Karlovy Vary, Pardubice + Hradec Králové, Brno, Olomouc, 

Opava). Celkem je 182 úspěšných absolventů a tedy nových trenérů licence „C“. 

- Garanti školení trenérů licence „C“ obdrželi od ČBF odměnu 3 000,- Kč za organizační 

a odborné zabezpečení. 

- MK diskutovala nad možnostmi aktualizace rozsahu a obsahu školení trenérů licence 

„C“. Cílem by mělo být především sjednocení osnovy školení napříč všemi oblastmi a 

zapracování současného pojetí tréninkového procesu dětí a mládeže.    
 

2.2. Školení trenérů licence „B“ 
 

- Školení trenérů licence „B“ bude v roce 2017, podobně jako v předchozích letech, 

složeno ze dvou částí – společný základ sportovního tréninku pro týmové hry a 

specializace basketbal. 

- Společný základ sportovního tréninku pro týmové hry probíhá ve spolupráci s TMS 

ČOV. Zářiovém předtermínu se zúčastnilo 21 trenérů (16 úspěšných absolventů), o 

únorový termín má prozatím zájem 13 trenérů. Uzávěrka přihlášek je 1. února 2017. 

- Specializaci basketbal bude zastřešovat ČBF, další detaily budou prodiskutovány na 

příští schůzi.  
 

2.3. Školení trenérů licence „A“ 
 

- Studium 1. ročníku Trenérské školy na UK FTVS Praha ve školním roce 2016/17 bylo 

zahájeno 30. září 2016. 

- Studium zahájilo 9 trenérů (8x nově přihlášení a 1x opakované zahájení studia). 

 

3. Metodické publikace 
 

3.1. Basketbal dětí a mládeže 
 

- M. Velenský informoval MK o aktuálním stavu připravované publikace, jejíž pracovní 

název je „Teorie a základy didaktiky basketbalu“. 
 

3.2. Baby Basket 
 

- K. Hůlka informoval MK o aktuálním stavu připravované publikace, kde z původně 

navrhovaného autorského kolektivu zůstal pouze on sám. MK proto doporučuje 

oslovit další potenciální spoluautory. 

- MK se seznámila s materiály Italské basketbalové federace (FIP) pro vedení 

tréninkového procesu dětí a mládeže a diskutovala i o možnosti využití překladů 

těchto publikací pro trenéry v ČR. 

 

 

 



4. Další vzdělávací aktivity SMÚ ČBF 
 

4. 1. Vzdělávací institut trenérů 
 

- VIT 2016 pokračoval ve dnech 26. – 27. října 2016 čtvrtým výukovým blokem, pátý 

výukový blok se bude konat ve dnech 6. – 7. listopadu 2016. Následovat bude šestá, 

závěrečná část, která proběhne v prosinci 2016 a která celý program VIT 2016 

zakončí.  

- V rámci SMÚ probíhá diskuse, zda otevřít v roce 2017 čtvrtý ročník VIT nebo zda ho 

nenahradit jinou formou dalšího vzdělávání trenérů. 
 

4.2. Impulsy trenérům mládeže 
 

- Navrhovaný termín pro ITM v příštím roce je 2. – 4. června 2017. 
 

4.3. Car Team 
 

- Činnost Car Teamu pokračuje na podzim 2017 dalšími výjezdy. Aktuálně má moravský 

Car Team za sebou 4 výjezdy, český Car Team zahájí činnost ve 2. polovině listopadu 

2016 (změna na pozici jednoho z lektorů ze zdravotních důvodů).  
 

4.4. Basketbalový kondiční trenér 
 

- SMÚ připravuje na prosinec 2017 jednodenní workshop na téma „Basketbalová 

kondiční příprava“.  

- Termín a místo bude upřesněno na základě časových možností oslovených lektorů. 

- Workshop bude otevřen všem basketbalovým i kondičním trenérům a jeho cílem 

bude zprostředkovat účastníkům současné pojetí kondiční přípravy v basketbalu. 

 

5. Různé 
 

- SMÚ připravuje mezinárodní trenérský seminář, který se bude konat v rámci ME žen 

2017 v Praze a Hradci Králové. Navrhovaný termín je 23. – 24. června 2017. 

- SMÚ připravuje vydání tištěného trenérského bulletinu, jehož obsahem budou 

poznatky s mezinárodního trenérského semináře, který proběhl v rámci ME mužů 

2015 ve Francii. 

 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat ve středu 30. listopadu 2016 na sekretariátu ČBF od 9:30 

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


