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Trenérsko-metodická komise ČSPS (dále jen TMK) 
 

zápis jednání TMK (on-line): č.05/2020 ze dne: 10. 12. 2020, 9.30 – 10.30 a 12.12. 18.00 – 19.00
  
přítomní:    Roman Havrlant, Vlastimír Perna, Tom Froněk, Tomáš Břeň, Jan Srb, Marek Polach, Štěpán Matek,  
                     Libor Kohut, Dušan Viktorjeník 
hosté:      Dan Thiel, Jan Kreník 
 
zkrácené informace z předchozích jednání: 
 
6.12.2020 
04/20 1.1. Činnost ČSPS a TMK v době koronakrize (2. vlna) 
04/20 2.1. Vzdělávání – aktivity vzdělávání od září do prosince 2020 pokračovaly formou webinářů a komunikací  
04/20 3.1. Elektronický tréninkový deník (ETD)  
04/20 4.1. Návrhy TMK ke změnám ve struktuře RD a SCM po OH 2020 
04/20 5.1. Kvalifikační řád 
04/20 6.1. Studijní program kvalifikace 1. trenérské třídy (FTK) 
04/20 7.1. Různé 
 
 
 
10.12.2020 
05/20 1.1. Metodický materiál VSC VICTORIA a UMIMPLAVAT.CZ – technická cvičení plaveckých způsobů 
 Zástupci analytického týmu umimplavat.cz představili projekt videomateriálu zpracování technických cvičení  

všech plaveckých způsobů.  
Materiál vznikl na popud metodického oddělení VSC VICTORIA, kterým je také financován. 
Vedení VSC VICTORIA svolilo poskytnout finální materiál pro potřeby ČSPS.  
Materiál je ve stádiu dokončení a prochází ze strany TMK ČSPS připomínkováním. 
Dokončení materiálu bude koordinováno vedoucím plavecké sekce VSC VICTORIA Štěpánem Matkem. 
TMK konstatovala, že bylo odvedeno velký kus kvalitní práce a struktura obsahu je velmi dobře promyšlená. 
TMK měla drobné výhrady k provedení některých cvičení. Mělo by být diskutováno napříč širším spektrem  
trenérů.  
Databáze je koncipována tak, že je možné průběžně upgradovat jak textovou část, tak videozáznamy. 
TMK apeluje na vysoké kvalitě celého konceptu a správnosti provedení technických cvičení. 
 
 

05/20 2.1. Metodický materiál VSC VICTORIA – kondiční příprava plavců 10 – 19 let 
 R. Havrlant a Š. Matek seznámil TMK o připravovaném metodickém materiálu kondiční přípravy plavců, který  

zadalo ke zpracování Radimovi Jebavému vedení VSC VICTORIA. 
Jedná se o interaktivní publikaci, která je rozdělena na 2 části.  
1. část: plavci 10 – 15 let. 
2. část: plavci 16 – 19 let 

Na publikaci se pracovalo v období srpen – prosinec 2020 a nyní je ve stádiu dokončení. 
Korekturu a doplnění textu za TMK provedl R. Havrlant a dále předal TMK k připomínkování. 
Dokončení materiálu bude koordinováno vedoucím plavecké sekce VSC VICTORIA Štěpánem Matkem. 
TMK apeluje na vysoké kvalitě celého konceptu a srozumitelnosti pro širokou trenérskou základnu. 

 
 
05/20 3.1. Téma kvalifikace (licence) trenéra I. třídy  
 
 3.1.1. Diskuze nad tématem rozšíření kvalifikace trenéra I. třídy o třídu MASTER 
 Podkladem pro diskuzi byl návrh T. Froňka týkající se rozšíření trenérských licencí o nadstavbu trenéra 1. třídy. 
 Tato nadstavba (např. označena jako MASTER) po vzoru jiných zemí by měla reflektovat udělení nejvyšší  

trenérské licence trenérům, kteří se mohou prokázat mimořádným přínosem pro české plavání v oblasti  
vzdělávání, mentoringu, úspěšnosti svých svěřenců, vydávání hodnotných plaveckých dokumentů apod. 
TMK konstatovala, že v současné době není toto téma aktuální, především z toho důvodu, že nový koncept 
vzdělávání se teprve začíná rozjíždět a v registru trenérů je mnoho neaktivních trenérů. Toto se musí vše oživit  
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a hlídat novým Kvalifikačním řádem, potažmo fungujícím kreditovým systémem. Doporučený termín kontroly  
nového systému vzdělávání a plnění kreditů je 31.12.2023 (aby mohl naběhnout 4letý cyklus sbírání kreditů). 
Po tomto termínu možno uvažovat o rozšíření trenéra 1. třídy o MASTER. 
 

 3.1.2. Aktuální zájemci o trenéra I. třídy 
 Na základě výzvy o zájem studia trenéra 1.třídy se v první výzvě přihlásilo 15 zájemců, ve 2. kole, kdy měli  

potvrdit svůj zájem poslalo vyplněný formulář 8 zájemců. 
TMK doporučuje odložit studium trenéra 1. třídy ze září 2021 minimálně na září 2022. Během roku 2021  
proběhne z pozice metodika kampaň o studium trenéra 1.třídy (málo „jedničkářů“ např. v SpS). 
V případě dostatečně velké skupiny bude další běh studia kvalifikace trenéra 1. třídy otevřen na FTK v září 2022. 
 

 3.1.3. Spolupráce s FTVS 
 TMK konstatovala, že po několika výzvách a neformálních schůzkách s D. Jurákem (vedoucí katedry plavání  
  FTVS) spolupráce s FTVS není ideální a není čitelný koncept vzdělávání a otevírání plaveckých kurzů a školení.  

D. Jurák byl obeznámen s připravovaným návrhem Kvalifikačního řádu a je nutné s ním řešit plošnou koncepci 
vzdělávání trenérských kvalifikací 2. třídy a 1. třídy.  
Za TMK koordinuje tuto oblast především D. Viktorjeník. 

 
 
příští zasedání TMK: bude upřesněno 


