
SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 02/2014 
 

Datum: Pátek 21. března 2014 

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

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

Omluveni: Burda, Moulisová, Slowiak 

Hosté: --- 

 
 

1. Školení trenérů licence „C“ 
 

- MK se shodla, že prioritním cílem školení trenérů licence „C“ je motivovat účastníky 

k vykonávání trenérské profese a následnému dalšímu průběžnému vzdělávání. 

- MK konstatovala, že v současné době panuje značná nejednotnost v pořádání školení 

trenérů licence „C“ v jednotlivých oblastech. Snahou MK proto bude sjednocení 

rozsahu a obsahu těchto školení bez ohledu na to, která oblastní TMK ho pořádá.  

- MK rozhodla, že úvodním krokem ke sjednocení obsahu a rozsahu školení trenérů 

licence „C“ bude vydání metodické publikace. Tato publikace bude sloužit jednak jako 

závazný materiál pro pořadatele školení trenérů licence „C“, ale také jako užitečná 

příručka pro začínající trenéry dětí a mládeže. MK pověřila M. Velenského 

zpracováním návrhu osnovy této publikace.  

- Zároveň se MK pokusí vytvořit seznam lektorů (a jejich témat), kteří by byli k dispozici 

oblastním TMK jako přednášející na školení trenérů licence „C“. 

 

2. Systém trenérských seminářů a podmínky obnovování platnosti trenérských licencí 
 

- MK konstatovala, že současný systém trenérských seminářů a s ním související 

obnovování platnosti trenérských licencí ne zcela ideálně plní úlohu průběžného 

vzdělávání trenérů. Na seminářích se objevují trenéři, kteří seminář opouští těsně po 

jeho zahájení, přicházejí pouze na závěr semináře nebo se dokonce semináře vůbec 

neúčastní a pokoušejí se různými způsoby nechat dodatečně zapsat na prezenční 

listinu. Navíc, úroveň jednotlivých seminářů je značně rozdílná, ačkoliv jsou následně 

z pohledu obnovování platnosti trenérských licencí brány jako totožné. 

- MK proto navrhuje vytvořit systém tzv. licenčních seminářů ČBF, které by pořádala 

MK, a pouze absolvování těchto seminářů by sloužilo k obnovování platnosti 

trenérských licencí. Všechny ostatní semináře by nadále sloužily k průběžnému 

vzdělávání trenérů, ale účast na nich by nebyla centrálně evidována a nebyla by 

využívána k obnovování platnosti trenérských licencí. 

- T. Kaprálek osloví vytipované evropské země s dotazem, jak je v rámci jejich 

trenérských předpisů obnovována platnost trenérských licencí a následně zpracuje 

návrh řešení v rámci ČBF. 



3. „Vzdělávací institut trenérů“ pro trenéry U15 a mladší 
 

- MK se shodla na důležitosti vytvoření vzdělávací programu pro trenéry kategorií U15 

a mladší. Tento program by prezentoval zájemcům o další vzdělávání aktuální 

poznatky, vědomosti a podněty z basketbalového i obecně sportovního prostředí se 

zaměřením na vedení tréninkového procesu v kategoriích žactva, minižactva a 

přípravek. 

- Uvedený program by měl být v rozsahu cca 50 hodin s podobnou organizací jako 

školení trenérů licence „C“ (2 prodloužené víkendy). Aby program nezasahoval do 

hlavního soutěžního období sezóny, proběhl by první výukový blok v červnu a druhý v 

září. 

- K. Hůlka seznámil MK s návrhem rámcové osnovy pro vzdělávací program trenérů 

kategorií U15 a mladší. Návrh byl ostatními členy MK připomínkován a K. Hůlka byl 

pověřen přípravou zpřesňujícího návrhu. 

- MK se shodla, že vzdělávací programu pro trenéry kategorií U15 a mladší by byl 

zahájen v roce 2015. 

 

4. Informace z jednání ČAMB 
 

K. Hůlka informoval MK o následujících bodech z úvodní schůze nově zvoleného výboru 

ČAMB: 

- ČAMB zvažuje pořádání seminářů pro učitele základních škol se zaměřením na výuku 

basketbalu na 1. stupni. MK tento záměr podporuje a v případě potřeby je připravena 

odborně pomoci při jeho realizaci. 

- ČAMB diskutovala o současném systému soutěží v minibasketbalu. MK zpracuje pro 

ČAMB odborné stanovisko k této problematice, T. Kaprálek připraví podklady 

k projednání na příští schůzi MK. 

 

5. Aktuální informace o další činnosti MK 
 

5.1. Vzdělávací institut trenérů 

- VIT bude ve dnech 13. – 14. dubna 2014 pokračovat druhým výukovým blokem. 

V současné době připravují T. Kaprálek a M. Ježdík jeho lektorské a organizační 

zabezpečení. Třetí výukový blok je plánován na 25. – 26. května 2014, zbylé tři 

výukové bloky proběhnou na podzim 2014. 

- Součástí druhého výukového bloku VIT bude seminář, který bude otevřen pro 

všechny basketbalové trenéry (podobně jako v rámci prvního výukového bloku). 

Seminář se bude konat v neděli 13. dubna 2014 od 17:30 ve SC Nymburk a jako 

lektoři vystoupí Kestutis Kemzura a Michal Ježdík. 
 

5.2. Regionální semináře 

V průběhu 2. poloviny března 2014 probíhá druhá série regionálních seminářů ČBF. Jako 

lektoři působí Jan Karger a Zdeňka Engelthalerová, tématem je „Basketbalová koordinační 

příprava a core“ se zaměřením na věkové kategorie U15 a mladší. Úvodního semináře v Ústí 



nad Labem (16. března 2014) se zúčastnilo 64 trenérů, dalšími místy budou Brno (23. března 

2014) a Strakonice (30. března 2014). Třetí série regionálních seminářů je plánována na 

podzim 2014. 
 

5.3. Trenérská knihovna 24vterin.cz 

V průběhu 2. poloviny března 2014 jsou v rámci trenérského webu 24vterin.cz otevírány dvě 

nové sekce:  

- 1 na 1 = krátký videorozhovor s vybraným trenérem o jeho trenérských názorech, 

zkušenostech a postřezích s cílem zviditelnit trenérskou profesi a zdůraznit její 

význam.  

- Čti a reaguj = trenérský bulletin, který bude přinášet metodické texty zaměřené na 

vybranou basketbalovou tematiku. Bulletin bude zpracovávat Martin Chmel – nový 

pracovník ČBF pověřený sběrem informací, dokumentací a technickou podporou. 

Zároveň se spuštěním těchto sekcí bude zahájen informační mailing pro registrované 

uživatele s cílem upozorňovat je na novinky a zajímavosti webu 24vterin.cz.   

 

6. Různé 
 

- MK se pokusí ve spolupráci s oblastními TMK vytipovat potenciálních lektory, kteří by 

se pravidelně podíleli na vzdělávání trenérů (školení všech stupňů, semináře, 

případně jiné formy vzdělávání). Tito trenéři – lektoři se zároveň stanou výchozí 

skupinou, která by v rámci svého dalšího vzdělávání a přenosu informací mezi české 

trenéry byla vysílána na vybrané zahraniční semináře.   

- MK byla požádána organizátory „Champions Camp“ v Kralupech nad Vltavou o návrh 

téma pro trenérský seminář, který se uskuteční jako akce spojená s tímto kempem a 

na kterém vystoupí jako lektoři američtí trenéři. MK doporučuje zaměřit lektorská 

vystoupení na herní činnosti jednotlivce s důrazem na správnou techniku jejich 

provádění. 

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat v pátek 25. dubna 2014 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin 

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


