
SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 04/2016 
 

Datum: Středa 22. června 2016 

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

Přítomni: Kaprálek, Hůlka, Janík, Velenský 

Omluveni: Moulisová, Slowiak, Tomajko  

Host: Michal Ježdík (vedoucí SMÚ) 

 
 

1. Metodické publikace 
 

1.1. Školení trenérů licence „C“ 
 

- M. Velenský informoval MK o aktuálním stavu připravované publikace a konstatoval, 

že jeho cílem je zpracovat obsah v kontextu se současným vývojem a trendy elitního 

basketbalu. 

- MK vyjádřila připravované publikaci i jejímu obsahovému zaměření plnou podporu. 
 

1.2. Baby Basket 
 

- K. Hůlka informoval MK o aktuálním stavu připravované publikace, kterou bude 

zpracovávat autorský kolektiv ve složení K. Hůlka, Z. Engelthalerová a M. Horák. 

- V průběhu července 2016 bude sestaven rámcový obsah publikace, do konce srpna 

2016 budou zpracovány jednotlivé texty a vydání publikace je plánováno na začátek 

sezóny 2016/17. 

 

2. Školení trenérů licence „B“ 
 

- Druhá část školení trenérů licence „B“ (specializace basketbal) se konala v Olomouci 
ve dnech 26. – 29. května a 9. – 12. června 2016. Závěrečné zkoušky proběhnou ve SC 
Nymburk v sobotu 27. srpna 2016.   

- Pro školení trenérů licence „B“ v roce 2017 se bude MK snažit zapracovat následující 
úpravy a připomínky: 

 Účastníci školení trenérů licence „B“ budou povinni absolvovat obecnou část 
organizovanou ČOV – Společný základ sportovního tréninku pro týmové hry 
(termín: září 2016 nebo únor 2017).  

 Specializace bude organizačně a odborně zastřešena ČBF a MK ve spolupráci s 
UK FTVS Praha, FTK UP Olomouc a FSpS MU Brno.   

 Zvážit změnu současného rozvrhu výuky specializace 2 x 4 dny (čtvrtek až 
neděle) na 3 x 3 dny (pátek až sobota).   

 Zajistit pro výuku specializace hráče – demonstrátory pro ukázky v rámci 
praktických přednášek. 

 Studentům prezenčního studia na UK FTVS Praha, FTK UP Olomouc a FSpS MU 
Brno bude umožněno zdarma absolvovat specializaci jako součást jejich 
výuky.  



3. Další vzdělávací aktivity SMÚ ČBF 
 

3. 1. Vzdělávací institut trenérů 
 

- Třetí výukový blok VIT 2016 proběhl ve dnech 1. – 2. května 2016. Jeho součástí byl 

nedělní tzv. otevřený seminář (přístupný všem zájemcům) a pondělní účast na 

mezinárodní konferenci Mosty 2016, kterou pořádala TMS a UPT ČOV. 

- VIT 2016 bude pokračovat na podzim 2016 dalšími třemi výukovými bloky. 
 

3.2. Impulsy trenérům mládeže 
 

- ITM 2016 proběhly ve dnech 3. – 5. června 2016 v Olomouci za účasti 51 trenérů.  

- Program byl složen z 10 odborných přednášek a 1 diskuse, vše se zaměřením na 

trenéry a tréninkový proces nejmladších kategorií (přípravky, minižactvo, žactvo). 
 

3.3. Car Team 
 

- Činnost Car Teamu byla zahájena ve čtvrtek 28. dubna 2016 v Pelhřimově. 

- Doposud proběhly dva výjezdy, a to v Uherském Brodě (moravský Car Team 17. 6.) a 

Mariánských Lázních (český Car team 21. 6.). Další výjezdy se připravují.  
 

3.4. Basketbalový kondiční trenér 
 

- MK rozhodla, že jednodenní workshop zaměřený na basketbalovou kondiční 

přípravu, proběhne na podzim 2016.  

- MK požádala M. Ježdíka, aby zjistil časové možnosti vybraných zahraničních lektorů. 

Na základě jejich odpovědí dojde k finálnímu rozhodnutí o termínu a následně i o 

doplnění lektorského sboru o české odborníky. 

 

4. Různé 
 

- Ve čtvrtek 16. června 2016 vyšlo 2. číslo nového magazín COACH, který vychází jako 

čtvrtletní příloha deníku Sport. Časopis lze nově nalézt ve formátu PDF i na webu 

http://24vterin.cz/, kde se v nejbližší době začnou objevovat i doprovodná videa. 

- MK se rozhodla uspořádat výjezdní zasedání, které bude monotematicky věnováno 

analýze současného systému vzdělávání basketbalových trenérů. 

 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat v úterý 27. září 2016 na Moravě, místo a čas budou upřesněny 

dodatečně. 

http://24vterin.cz/

