Metodický věstník ČABT č. 1
Vedoucí sportovně metodického úseku Michal Ježdík seznámil výbor ČABT s některými svými
poznatky z prostředí jiných sportovních federací, zejména potom z fotbalu, který je v oblasti
metodické patrně nejdále ze všech kolektivních sportů. Primárně se u malých dětí okolo 6 – 8
let buduje vztah ke sportu jako takovému. Teprve po zjištění zájmu o sport se rodičům –
dětem, nabízí specializace. Fotbal má 8 regionálních akademií, které zahrnují několik oblastí.
Není mezi nimi Praha, která má svůj vlastní statut – respekt k silným klubovým programům
Sparty a Slavie. FS má plně placené funkcionáře, hlavní trenéry, kteří se o oblasti starají - 72
okresních trenérů.
Taktéž házená se rozhodla budovat síť placených oblastních manažerů, kteří pomáhají
oblastem a klubům více v organizační a vyjednávací rovině ve vztahu k městům, obcím a
školám. Floorball má celkem 11 placených oblastních manažerů. Z uvedeného je vidět, že i
ostatní federace se zabývají obdobnými problémy, které se pokoušíme řešit i u nás.
V oblasti metodické byla diskutována spolupráce s některými federacemi v zahraničí a s jejich
přístupem k metodice. Nejvíce se spolupracuje cestou Michala Ježdíka s Kanadskou federací.
MJ: Naší snahou je doplnit chybějící analytické rozbory stávajícího stavu jednotlivých
kategorií až do dospělých. Ideálně standardní metodou od celku k částem, tedy od elitního
basketbalu směrem dolů. Máme analýzu mužského elitního basketbalu. Podklady jsou
základním materiálem pro nastavení výchozího bodu a postupného vytvoření koncepce
s výhledem na několik let. Zároveň se musí nastavit pravidelný věcný kontrolní systém, zda
postupujeme správně, nebo zda budeme muset postup korigovat. Vytvoření KPI´s.
Velkou chybou je, že dnešní trenéři se málo vzdělávají, nestudují odborné materiály a
v tréninku postupují mnohdy metodicky nesprávně, často vycházejí z jakési podstaty,
kterou získali dlouholetým působením jako hráči, či trenéři. Basketbal se však rychle
proměňuje. Je třeba připravit trenérům materiály do větších detailů a zamezit aplikaci
dospělého basketbalu na děti. Klíčový je holistický (celostní – sociální, psychologický,
duševní a j.) přístup s důrazem na srdce dítěte v basketbalovém prostředí.
Rozbíhá se nově koncipované školení licence „B“, které má ucelenou náplň. Ta se bude
postupným získáváním poznatků a zkušeností dále zkvalitňovat.
Obsah školení licence „C“ je již příliš dlouho ve zpracování. V této souvislosti se taktéž nabízí
zamyšlení k přechodu na horizontální členění trenérských licencí podle věku dětí a soutěží.
Byla diskutována i možnost nižší formy licence než je „C“ pro rodiče, kteří chtějí pomoct
s trénováním dětí (licence pohybové průpravy míčových her). Tato myšlenka by si zasloužila
analýzu ve spolupráci s kluby.
Ve federaci nám zcela chybí vyškolený specialista pro metodiku basketbalu dětí, který by
byl schopen zpracovat komplexní analýzu stávajícího stavu a následnou aktuální metodiku
basketbalu dětí, kterou dokáže vysvětlit, plošně prosadit, průběžně kontrolovat a
vyhodnocovat. Proto bychom se měli více zaměřit na spolupráci s nepočetnou skupinou
trenérů, kteří již prokázali svým efektivním působením u nejnižších věkových kategorií dětí,
že lze pracovat moderními a progresivními přístupy, které mají očekávané výsledky. Z jejich
středu bychom měli vybrat a vyškolit specialistu s licencí, který by měl být schopen nové

trendy v tréninku dětí nejen patřičně prezentovat, ale i prosazovat. ČABT bude aktivně
podporovat snahy ostatních složek federace (MK, KVBCH KVBD, KBDM), které ve svých
analýzách došly ke stejnému závěru tak, aby v blízké budoucnosti v rámci ČBF takový
odborník působil a jeho metodická doporučení se stala součástí metodiky přípravy
nejmladších basketbalistů a basketbalistek.
Byl diskutován i probíhající program VSCM, SCM. Účastníci programu budou postupně
dotazováni na programové cíle svého centra dotazníkovým způsobem. Kluby se nemohou
soustředit pouze na financování systému, musí si stanovit cíle v oblasti dovednosti i
výkonnosti.
Taktéž byla zmíněna neexistující metodika pro zpracování hodnocení výsledků
reprezentačních týmů. Obsah hodnocení, který je trenéry předkládán, nemá vypovídající
charakter ve smyslu srovnávacím s nejlepšími v kategorii a ve smyslu trendového vývoje
basketbalu a zavádění nejnovějších poznatků, získaných při mezinárodních utkáních. Týká
se to i kategorie dospělých. Snahou je najít průsečík mezi federací a centry a dát tomuto
průsečíku energii. Jedním z mála možných bodů, kde se potkáváme, se zatím ukazuje
individuální rozvoj hráče!
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