
SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 01/2014 
 

Datum: Pátek 21. února 2014 

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

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

Omluveni: Burda 

Hosté: --- 

 
 

1. Ustavení Metodické komise 
 

- Ustavení Metodické komise (MK) je součástí změn v organizační struktuře ČBF. MK je 

jednou ze čtyř nově vzniklých odborných komisí, společně s Komisí vrcholového 

basketbalu – chlapci (KVB-CH), Komisí vrcholového basketbalu – dívky (KVB-D) a 

Komisí basketbalu dětí a mládeže (KBDM). 

- Složení MK: Tomáš Kaprálek (metodik, předseda MK), Jan Slowiak (ústřední trenér, 

předseda KVB-CH), Milena Moulisová (ústřední trenérka, předsedkyně KVB-D), Dušan 

Tomajko (zástupce SBT), Michael Velenský (zástupce UK FTVS Praha), Zdeněk Janík 

(zástupce FSpS MU Brno), Karel Hůlka (zástupce FTK UP Olomouc), Michal Ježdík a 

Pavel Burda (experti jmenovaní předsedou MK). 

- MK bude v rámci své činnosti úzce spolupracovat s ostatními odbornými komisemi 

ČBF (KVB-CH, KVB-D, KBDM), v případě potřeby bude zvát na svá jednání vybrané 

hosty dle aktuálně projednávané problematiky. 

 

2. Organizační zabezpečení MK 
 

- MK se bude scházet 1x měsíčně s možností operativní změny tohoto intervalu dle 

aktuální potřeby. 

- Členové MK mají v rámci své práce v komisi nárok na účtování cestovného, stravného 

a odměny dle směrnic ČBF. 

 

3. Rámcová náplň práce MK 
 

MK se ve své práci bude zaměřovat především na následující oblasti: 
 

3.1. Školení trenérů 

- Zintenzivnění spolupráce se spolupořadateli školení – oblastní TMK, UK FTVS Praha, 

FTK UP Olomouc, FSpS MU Brno. 

- Posílení pozic garantů školení všech stupňů, kteří budou zodpovědní za odborné a 

organizační zajištění.  

- Sjednocení osnov (především rozsahu a obsahu) školení všech stupňů – průběžná 

kontrola jejich dodržování. 



- Sjednocení požadavků nutných pro úspěšné absolvování školení všech stupňů 

(vstupní podmínky, docházka, výstupní podmínky). 

- Vydání metodické publikace „Basketbal pro trenéry licence C“, která by byla určena 

především jako výchozí materiál pro začínající trenéry dětí a mládeže. 
 

3.2. Trenérské semináře 

- Stanovení dlouhodobého a krátkodobého (ročního) plánu seminářů pořádaných MK, 

stanovení jejich tematického zaměření. 

- Organizace seminářů se zaměřením na různé skupiny trenérů (začínající trenéři, 

trenéři žactva a minižactva, trenéři SCM, basketbalový kondiční trenéři, apod.). 

- Sestavení podmínek pro semináře pořádané jinými subjekty, jejichž splnění bude 

nutné pro schválení semináře MK (účast na semináři schváleném MK bude následně 

možno využít při obnovování platnosti trenérské licence). 

- Kategorizace trenérských seminářů (vytvoření několika kategorií trenérských 

seminářů a stanovení minimálních požadavků na jednotlivé kategorie – lektoři, 

témata, počet přednášek, délka semináře, atd.). 
 

3.3. Další formy vzdělávání trenérů 

- Systematické vzdělávání se zaměřením na trenéry SCM, nejvyšších soutěží U17 a U19, 

NBL a ŽBL a reprezentační trenéry (již zahájeno v únoru 2014 – „Vzdělávací institut 

trenérů“).  

- Další vzdělávání se zaměřením na trenéry kategorií U15 a mladší. 

- Další vzdělávání se zaměřením na nové pojetí basketbalové kondiční přípravy. 

- Výjezdy ústředních trenérů ČBF (Jan Slowiak a Milena Moulisová) a reprezentačních 

trenérů (Ronen Ginzburg a Lubor Blažek) do basketbalových klubů – sledování 

vybraných tréninkových jednotek, diskuse s trenéry, ukázkové tréninkové jednotky. 

- Vzdělávání organizované SCM pro trenéry klubů v rámci dané spádové oblasti. 
 

3.4. Metodické materiály 

- Podpora činnosti odborného trenérského webu 24VTERIN.CZ. 

- Vydávání tištěného trenérského bulletinu (1x ročně). 

- Vydání metodické publikace „Basketbal pro trenéry licence C“ (viz. bod 3.1. výše). 

- Spolupráce s Vědecko – metodickou sekcí ČOV. 

- Spolupráce s UK FTVS Praha, FTK UP Olomouc, FSpS MU Brno při zadávání témat 

bakalářských a diplomových prací (požadavky z KVB-CH, KVB-D, KBDM), prezentování 

zajímavých výsledků z již obhájených prací a zveřejňování informací o nových 

odborných publikacích či jiných zdrojích. 
 

 3.5. Trenérské semináře a stáže v zahraničí 

- Vytvořit systém a podmínky pro vysílání vybraných trenérů na semináře a stáže do 

zahraničí (zároveň vytvořit i jednotné požadavky na výstupy trenérů z těchto akcí – 

písemné zpracování a lektorské působení).  

- Pokračování spolupráce s FIBA Europe při zajišťování nominace trenérů do FECC. 

 



4. Různé 
 

- MK žádá KBDM, aby zahájila diskusi o systému soutěží v minibasketbalu, který je 

v současné době prioritně orientován na výsledky družstva a jeho umístění v soutěži. 

To vede k upřednostňování rané specializace a herních systémů před všestranným 

rozvojem a důsledným nácvikem herních činností jednotlivce. 

- MK se bude zabývat myšlenkou zpracovat v kategoriích minižactva a žactva přehled 

dovedností, které by hráči měli v určitém věku ovládat. Pro motivaci hráčů i trenérů 

k nácviku těchto dovedností zvážit následně i zavedení několika tzv. „dovednostních 

stupňů“, které by byly hráčům, kteří budou stanovené dovednosti ovládat, udělovány 

např. prostřednictvím různobarevných nášivek na dresy. K diskusi je i případné 

zpracování přehledu vyžadovaných dovedností pro kategorie U17 a U19 ve SCM 

(závazný materiál pro trenéry SCM).  

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat v pátek 21. března 2014 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin 

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

 

Stanovené body pro jednání: 

1) Aktualizace osnovy pro školení trenérů licence „C“. 

2) Aktualizace a upřesnění požadavků (vstupní podmínky, docházka, výstupní podmínky) 

nutných k úspěšnému absolvování školení trenérů licence „C“. 

3) Systém trenérských seminářů pořádaných MK. 

4) Návrh kategorizace trenérských seminářů. 

5) Podmínky pro pořadatele trenérských seminářů. 

6) Diskuse o „Vzdělávacím institutu trenérů“ pro trenéry kategorií U15 a mladší. 


