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Trenérsko-metodická komise ČSPS (dále jen TMK) 
 

zápis jednání TMK (on-line): č.03/2020 ze dne: 14. 7. 2020, 19.30 – 21.00   
přítomní:  Roman Havrlant, Vlastimír Perna, Tomáš Břeň, Jan Srb, Dušan Viktorjeník, Libor Kohut 
omluveni:  Marek Polach, Štěpán Matek 
neomluveni: Petr Thiel 
 
zkrácené informace z předchozích jednání: 
7.1.2020 
01/20 1.1. Vize Metodiky ČSPS 
01/20 2.1. Semináře ČSPS leden 2020: představení vývoje metodiky, představení T. Froňka 
01/20 3.1. Výzva vedoucího TMK k doplnění členů TMK  
01/20 4.1. Elektronický kreditový systém (EKS) 
01/20 5.1. Elektronický tréninkový deník (ETD) 
01/20 6.1. Anketa – Plavec roku 2019 
01/20 7.1. Návrhy TMK ke změnám ve struktuře RD a SCM po OH 2020 
01/20 8.1. Krajské svazy ČSPS 
 
3.1.2020 
 
02/20 1.1. Doplnění členů TMK 
02/20 2.1. Finacování činnosti TMK  
02/20 3.1. Metodický řád 
02/20 4.1. Semináře ČSPS leden 2020: představení vývoje metodiky, představení T. Froňka 
02/20 5.1. Vzdělávání 
02/20 6.1. Elektronický tréninkový deník (ETD) 
02/20 7.1. Návrhy TMK ke změnám ve struktuře RD a SCM po OH 2020 
02/20 8.1. Celostátní seminář ČSPS 2020 

Otevřena otázka přípravy celostátního semináře 12.9.2020 . První návrhy témat: Polák – problematika dopingu, 
Skalská – problematika výživy a sportovních prohlídek, (zkusit oslovit Mühlfeita – využití osobního 
potenciálu,...) 

 
 
 
projednávané body z jednání 14.7. 2020: 
03/20 1.1. Činnost TMK v době koronakrize 
 V době od 13.3.2020 do 24.5.2020 byl život plavců v ČR ochromen celosvětovou koronakrizí. 
 Vedení ČSPS se podařilo v době od 22.4. do 24.5. zajistit trénink reprezentantům na Podolí. Po všech stránkách  

velmi dobře zajištěná akce. 
 Tom Froněk organizoval pravidelné webináře (přes zoom). 
 Roman Havrlant zpracovával administraci dle úkolů VSP, komunikoval se svazem a rozesílal na kluby informace  
                k metodice a metodické materiály. 
 
03/20 2.1. Vzdělávání – aktivity vzdělávání od pol. března do konce srpna 2020 omezeny na webináře a komunikace  
                přes sociální sítě.  

Hodnocení webinářů v období korony a poté:  
Od 4.4. do 12.7. zorganizoval T. Froněk 18 webinářů (další se chystají); 1 webinář zorganizoval 
anyalytický tým „umimplavat.cz“. Semináře probíhají v aplikaci Zoom, kde je možno registrovat 100 
účastníků. Kromě jednoho webináře (který byl motivován kredity) byla účast v průměru 30 trenérů.  
plusy: velká škála zajímavých hostů a témat; výborné překlady vybraných webinářů (Baláčová)  
minusy: jazyková bariéra; termíny; malá účast; velké množství témat v krátkém časovém období 

 
Pražský svaz pořádal 18.6. krajský seminář na téma: didaktika prsou (odevzdán seznam účastníků)* 
*seminář nebyl dopředu ohlášen. Je nutné kluby informovat o tom, že mají povinnost včasného ohlášení  
jakékoliv vzdělávací jednotky (konkrétně: Havrlantovi nebo Viktorjeníkovi), aby mohly být zajištěny veškeré  
administrativní, technické a kontrolní náležitosti výukového programu (v jiném případě hrozí neuznání kreditů) 
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02/20 3.1. Elektronický tréninkový deník (ETD): průběžně probíhá komunikace s poskytovatelem na přizpůsobení pro 
potřeby plavání (za ČSPS zajišťuje a komunikuje především Havrlant a Perna). V současnosti zaregistrováno cca 
350 uživatelů. Většina ale nevyužívá v plné míře nebo vůbec. Na stole je otázka dalšího vývoje. Odezva trenérů 
na ETD je po téměř 3letém snažení o plošném zavedení malá. Nutné se rozhodnout, jak dál (svaz financuje 
zatím málo využívaný projekt). Probíhá průběžná debata s trenéry na reprezentační úrovni. Připravují se kroky 
ze strany poskytovatele, svazu i TMK, které by měli adekvátně reagovat na současnou situaci (ve smyslu 
maximální podpory, komunikace a výhod pro aktivní současné uživatele a pro ty, kteří do konce roku 2021 
zahájí užívání ETD Yarmill.)    

 
02/20 4.1. Návrhy TMK ke změnám ve struktuře RD a SCM po OH 2020 

Původně navržené úpravy v koncepci výběrů RD a SCM od nové sezóny 2020/2021 se z důvodu koronavirové 
pauzy uplatní zatím v poupravené podobě. Problematika souvisí především s posunem OH na rok 2021. VV 
prozatím odsouhlasil prodloužení výkonu koordinátorů SCM a reprezentačních trenérů do OH 2021.  

 
02/20 5.1. Celostátní seminář ČSPS 2020 

Otevřena otázka přípravy celostátního semináře (úvodně plánovaného na 12.9.2020). Z důvodu Korona pauzy 
rozhodnuto o formě celostátních webinářů s využitím svazové platformy Microsoft teams.  
První návrhy témat: Polák – problematika dopingu, Skalská – problematika výživy a sportovních prohlídek, 
(zkusit oslovit Mühlfeita – využití osobního potenciálu,...). V nabídce jsou osobnosti z plaveckého prostředí po 
celém světě – pokračování seriálu webinářů Toma Froňka. 
1.6.2020 byl na všechny plavecké kluby (trenéry) zaslán dotazník s prosbou o vyplnění návrhu témat na 
plavecký seminář 2020. Vyplněný dotazník přišel zpět od 5 trenérů!!! 

 
02/20 6.1. Různé 

- reakce na Corona cupy: velmi dobře pořadatelsky zvládnuté, vyšlo počasí, k vidění i překvapivě 
slušné výkony; zajímavý model soutěžení v rámci všestrannosti (možné formy dalšího využití 
tohoto modelu: VSP zadala TMK úkol o zapracování modelu závodu všestrannosti pro žactvo do 
kalendáře závodů od 2021) 

- vývoj Projektů reprezentace a zařazení plavců: vzhledem k dynamické celospolečenské situaci se 
reprezentační Projekty stále aktualizují a budou opakovaně předloženy ke schválení VV 2.9.2020 
(dodatečně se čeká na výkony plavců ze závodů v červnu a červenci, zda někdo ještě nesplní 
limity) – v květnu se nečekalo se, že se v této sezóně ještě budou konat závody; kvalifikační období 
tedy platí do 31.7.2020 

- čekání na spuštění registračního systému: očekává se zlepšení komunikace v plaveckém prostředí 
a vytvoření prostředí pro evidenci vzdělávání 

- příprava podkladů pro oponentury: v řešení (ú: Břeň) 
 
 
příští zasedání TMK: bude upřesněno 


