Zápis ze schůze TMK ČAST konané dne 3.7.2020 ve Slavkově
Termín a místo:
Pátek 3. 7. 2020 od 10,00 hod. do 16,30 hod. v areálu Golf Hotel Austerlitz ve Slavkově u Brna
Přítomni:
Iveta Vacenovská, Hana Šopová, Martin Merker, Roman Čech, Marta Novotná, Martin Lučan
host: Zbyněk Špaček
Omluven:
Jiří Pischel
Program:
1.Zahájení, schválení programu
2.Informace předsedy ČAST Zbyňka Špačka
3.Informace předsedkyně TMK o aktivitách od minulé schůze
4. Výběrové řízení na posluchače studia nového běhu školení trenérů B licence v letech 2020 -21
5.Prezentace jednotlivých členů TMK o zabezpečení úkolů z oblastí jejich působnosti, náměty na další
rozvoj a zlepšení jednotlivých oblastí
6.Nová směrnice č.5/2020 -pro udělování a prodlužování trenérských licencí
7.Různé

K bodu 1/
M.Novotná zahájila schůzi, přivítala přítomné, kteří jednomyslně schválili program i zápis z minulé
schůze.
K bodu 2/
Předseda ČAST Zbyněk Špaček informoval členy TMK o úkolech a prioritách VV. Velký důraz je kladen
na vzdělávání trenérů na všech úrovních a neustálé zvyšování kvality výuky. V posledním období to
bylo hlavně v oblasti C a D licencí, které zajišťují krajské, resp. regionální svazy. VV schválil změnu
koncepce a úpravu směrnice pro udělování těchto typů licencí. Pověřil trenéra pro talentovanou
mládež Aleše Svitáka zajištěním praktické části výuky v rámci projektů talentované mládeže ČAST.
Dále informoval o spolupráci ČAST a ČOV v oblasti vzdělávání trenérů organizováním mezinárodních
konferencí Mosty a interaktivních seminářů Dialogy. V době koronavirové pandemie probíhaly tyto
semináře přes internet. ČAST se také podílí obsahově na vydávání časopisu „Coach“, měsíčníku, který
přináší pro trenéry zajímavé informace z různých oblastí sportu a je v současné době distribuován
prostřednictvím sekretariátu ČAST trenérům pracujícím v oblasti vrcholového a výkonnostního
stolního tenisu.
Informoval o situaci v nově vzniklé Národní sportovní agentuře /NSA/, která bude zajišťovat podporu
sportu v ČR a přebírá úkoly, dosud zajišťované MŠMT. Byly vypsány dotační programy, i když zůstává
otázkou, jak se projeví současná situace kolem Covid-19 na výši dotací.

Dále informoval o změnách v mezinárodních soutěžích – posunutí termínu MEJ /v současnosti byl
turnaj už zrušen/, otazník nad konáním ME dospělých ve Varšavě a také konáním volebního kongresu
ETTU, který se měl uskutečnit 16. 9. 2020. MS družstev v letošním roce nebude, stejně jako OH, obě
akce by se měly uskutečnit v roce 2021. WT v Olomouci je zatím v jednání jako regionální turnaj pro
Evropu, pořadatelství musí schválit ještě hygienici /v současnosti byl turnaj také zrušen/.
Termínová listina pro nadcházející sezónu se ještě kompletuje.
Byla podepsána nová dohoda o spolupráci při vzdělávání trenérů A a B licencí s FTVS UK Praha, na
dalších 8 let. Garantem za ČAST je Iveta Vacenovská, změnily se podstatně podmínky spolupráce.
V této souvislosti se opět otevřela diskuze o spolupráci s dalšími sporty v rámci ČOV a možnosti
požádat o vlastní akreditaci. M. Novotná se Zbyňkem Špačkem domluví schůzku s Michalem Ježdíkem
k projednání vlastní akreditace.
Další informace se týkala výběrového řízení na reprezentační trenéry mládežnických kategorií, kterou
doplnila členka výběrové komise M. Novotná.
Zbyněk Špaček rovněž informoval o zadání TMK pro trenéry pracující ve vrcholovém stolním tenisu
v době pandemie koronaviru v rámci home office. Byly zpracovány 4 etapy přípravy pro děti ve věku
6-8 let, 8-11 let, 11-15 let, 15-18 let, jako podklad pro vytvoření Jednotného tréninkového systému ve
stolním tenisu. Na vyhodnocení prací trenérů se podílel expertní tým:
Hana Valentová, Marta Novotná, Petr Nedoma a Josef Plachý.

K bodu 3/
M. Novotná podala následující informace:
- A licence – závěrečný kurz a zkoušku ze specializace za 1. ročník úspěšně složilo 6 posluchačů
/Nedoma, Čechová, Merker, Mikeska, Vacenovská, Harabaszová/. Všichni se také zúčastnili dvou
kurzů specializace za 2. ročník, 3. -6. 2. 2020 v Hluku a 14. -16. 2. 2020 v Hodoníně a odevzdali
seminární práce za 2. ročník studia. Vzhledem ke zrušení konzultací a termínů zkoušek obecné části
studia na FTVS a zrušení plánovaných VT, při kterých byla plánována výuka specializace, bude
možnost ukončit studium nejdříve na jaře 2021. Předpokládaný závěrečný kurz ze specializace včetně
zkoušky za 2. ročník se uskuteční v závěru letošního roku, po schválení termínové listiny na novou
sezónu.
-B licence
-po opakovaných jednáních s FTK UP Olomouc o spolupráci při vzdělávání trenérů B licence bylo
připraveno znění společného memoranda, které bylo v závěru roku 2019 podepsáno předsedou ČAST
Z. Špačkem a děkanem FTK UPOL Michalem Šafářem. Byly dopracovány učební osnovy jak ze strany
FTK pro obecnou část, tak ČAST pro specializaci stolní tenis. Byly stanoveny podmínky studia obecné
části i termín zahájení studia ve dnech 26. -30. 10. 2020.
-v průběhu února 2020 byla zveřejněna výzva k novému běhu studia ve školním roce 2020/21 na
webu ČAST a metodickém webu. Výzva obsahovala i podmínky studia včetně poplatků a termínů.
Termín přihlášek byl stanoven na 30. 6. 2020. Další informace v bodu 4. tohoto zápisu.

-dodatečné opravné zkoušky trenérů B licence z běhu 2018/19 se uskutečnily 16. 2. 2020 v Hodoníně.
Ze 2 posluchačů jeden uspěl a druhému byl doporučen další dodatečný termín. Závěr zkušební
komise ve složení Novotná, Lučan a Vrňák byl ten, aby členem zkušební komise byl vždy lektor, který
zajišťuje praktickou výuku specializace.
- C licence
-dne 24. 8. 2019 se uskutečnila v Olomouci pracovní schůzka s předsedy TMK krajů. Byly dohodnuty
další postupy směrem ke zkvalitnění školení trenérů C licencí. Byla provedena úprava směrnice
týkající se C licence, aby byla zajištěna větší kontrola kvality vzdělávání ze strany TMK ČAST. Školení je
rozděleno na 2 části – teoretickou a praktickou vždy po 16 hodinách. Byly vydány jednotné osnovy
studia, aktualizovaný metodický pokyn, a jednotné zkouškové požadavky. Všechny kraje obdrželi i
jednotný certifikát trenéra. Všechny změny byly zakomponovány do aktualizované směrnice pro
udělování a prodlužování trenérských licencí č.5/ 2020.
-Doškolení
-dne 24. 8. 2019 se při World Tour v Olomouci uskutečnilo doškolení za účasti 41 trenérů. Problémem
bylo zajištění sledování vybraných utkání na turnaji, protože hala byla vyprodaná. Trenéři byli pro
sledování zápasů rozděleni do 2 skupin, které se v hale vystřídaly. Vzhledem k těmto problémům bylo
do budoucna dohodnuto, aby se doškolení plánovala v návaznosti na mládežnické turnaje.
- dne 16. 2. 2020 bylo doškolení organizováno v návaznosti na WJC v Hodoníně a spojeno
s mezinárodním seminářem Jarka Kolodziejczika. Zúčastnilo se 43 trenérů
-Mezinárodní semináře
- ve spolupráci se Slovenským svazem stolního tenisu, za podpory ETTU se uskutečnil dne 14.10.2019
v Bratislavě seminář s J. Kolodziejczikem.
- J. Kolodziejczik byl i lektorem na semináři dne 16. 2. 2020 v Hodoníně, který pořádala ČAST pro
trenéry vrcholového stolního tenisu a zároveň jako doškolení trenérů všech licencí.
-Naše asociace podala požadavek na pořádání semináře ETTU pro trenéry v roce 2020. ETTU nám
schválila dotaci na pořádání semináře v říjnu 2020 s lektorkou Evou Jeler, svazovou trenérkou
Německého svazu, na téma „Motivace mladých hráčů, mentální příprava a koučing“.
-Jednotný tréninkový systém
Na zpracování materiálů se podílelo 13 trenérů RCM,SCM a tím jsme získali hodně informací. Úroveň
prací jednotlivých trenérů se dost lišila. Na semináři v Havířově ve dnech 28. -29. 5. 2020 pak byly
diskutovány a dohodnuty jednotné normy a doporučení pro trénink dětí ve věku 6-18 let, rozdělený
do 4 etap. Závěry a vybrané práce trenérů byly zveřejněny na metodickém webu ČAST. Materiály by
se měly dále rozpracovat do vytvoření určitého manuálu v tištěné formě. VV podporuje jeho vydání.
M.Novotná bude hledat způsob, jak materiály dopracovat-např. jako zadání závěrečných prací při
školení trenérů.
-Domácí kondice
Po uzavření heren stolního tenisu kvůli pandemii koronaviru, byl členy TMK Romanem Čechem,
Martinem Merkrem a garantem projektu M.Novotnou, připraven a postupně realizován ve spolupráci
a mediální komisí projekt „Domácí kondiční trénink“. Bylo natočeno 10 dílů této série, na které se
podíleli reprezentanti, hlavní postavou byl Tomáš Polanský. Videa byla zveřejňována na metodickém
webu a facebooku ČAST. Škoda, že se nepodařilo tato videa prezentovat i na webových stránkách

Národní sportovní agentury, i když jsme k tomu byli vyzváni. Výzva se v důsledku špatné interní
komunikace dostala k TMK pozdě, až po skončení těchto aktivit.
-Elektronické tréninkové deníky – mobilní aplikace společnosti Yarmill – proběhlo několik jednání i
prezentace zástupců společnosti na pracovní schůzce den 5. 2. 2020 v Hluku. V současnosti se
dolaďují zadání pro tuto aplikaci, do praxe by měla být uvedena od srpna 2020 pro cca 55 hráčů.
Přístup do aplikace budou mít i 2 členové TMK.
K bodu 4/
Výběrové řízení na B licenci
Do nového běhu 2020/21 se k 30. 6. 2020 přihlásilo 27 trenérů. Na základě dohody s UPOL, která
bude zajišťovat obecnou část, bylo vybráno 18 uchazečů o studium.
Další 3 trenéři musí ještě doložit platnost C licence. Ostatní zájemci byli vyřazeni z důvodu, že
nesplňují podmínky studia, nebo z výkonnostních důvodů. Není u nich předpoklad, že náročné
studium zvládnou a budou po ukončení studia pracovat ve výkonnostním nebo vrcholovém ST.
M. Novotná zašle všem zájemcům o studium, kteří nebyli vybráni e-mail, se zdůvodněním.
M. Novotná přepošle do 15. 7. 2020 na zástupce UPOL – Mgr. Karla Hůlku seznam vybraných trenérů.

K bodu 5/
-Iveta Vacenovská
Podala informaci o 2. cyklu specializace na školení B licence 2018/19, který proběhl ve dnech
24. -29. 9. 2019 ve Vlašimi. Z 18 posluchačů ukončilo studium 16 úspěšným složením závěrečné
zkoušky. Dvěma byl navržen dodatečný termín zkoušky.
-Hana Šopová
Doplnila informaci o kurzu B licence ve Vlašimi. Úroveň posluchačů byla velmi rozdílná a počet
20 trenérů je na hranici únosnosti.
Dále informovala o svých zkušenostech ze školení trenérů C licencí ve Středočeském kraji. O školení
byl velký zájem, nemohli přijmout všechny zájemce, hlavně z jiných krajů. Z 20 trenérů 2 neuspěli při
závěrečných zkouškách. Ukázalo se jako správné rozdělení školení do dvou 16ti hodinových bloků i
zapojení trenéra pro talentovanou mládež Aleše Svitáka do praktické části výuky a zkoušek. Zvýšení
náročnosti studia ukázalo i potřebu navýšení poplatku za udělení licence. Bude projednáno v bodě 6.
-Martin Lučan
Informoval o provedené kontrole plnění podmínky kvalifikovaných trenérů u ligových družstev.
Celková tendence je pozitivní, v uplynulé sezóně zaplatily pokutu jen 4 družstva. Nová sezóna, bude
atypická tím, že v důsledku koronavirové pandemie bude daleko víc postupujících družstev. Podle SŘ
mají postupující výjimku na 1 rok, kdy nemusí kvalifikované trenéry mít. Je na zvážení, jestli by se

neměla připravit novelizace SŘ, ve smyslu zpřísnění a omezení udělovaných výjimek. Mohlo by se
realizovat až na příští konferenci ČAST.
Navrhuje, aby se zkrátil termín pro sjednání náprav, případně úhrada pokut při zjištěných
nedostatcích:
-do 30. 10. 2020 – provedení vyhodnocení ligových družstev podle přihlášek do soutěží
-do 15. 12. 2020 – sjednání náprav
-Martin Merker
Informoval o úspěšném restartu metodického webu. Sledovanost se několikanásobně zvýšila.
Každého půl roku se zpracovává ediční plán, v současnosti je připraven ediční plán na druhé pololetí
2020.
Úspěšný byl hlavně projekt „Domácí kondiční trénink“ jehož hlavní tváří byl Tomáš Polanský.
Po jednáních s předsedou RIK panem Henželem se podařilo připravit manuál pro vypsání a
přihlašování jednotlivých typů školení trenérů ČAST, který bude součásti registru ČAST.
Je i do budoucna nutné upozorňovat stolnětenisovou veřejnost na materiály zveřejňované na
metodickém webu. Vyzývat KSST a kluby ligových družstev k vytvoření odkazu na svých webových
stránkách.
-Roman Čech
Podal informaci o testech kondiční připravenosti, které prováděl ve všech SCM a RCM v průběhu
ledna-února a následně června 2020. Výsledky jsou neuspokojivé – jsme pomalí a slabí. V převážné
většině hráči neznali vyhodnocení testů z minulých testování a ani nevěděli o příslušných
doporučeních pro trénink. Termíny testování leden a červen se jeví jako vhodné, případně by se mohl
ještě doplnit ještě jeden termín na začátku sezóny /srpen-září/.
Všichni trenéři SCM a RCM při provádění testů velmi dobře spolupracovali. Vzhledem k problémům
se zveřejňováním dat v rámci GDPR budou informace o výsledcích testů předávány jen interně na
trenéry SCM a RCM.
Roman Čech doporučil, aby se jednotné testování provádělo už v rámci projektu HBO. Také doporučil
dělat kondiční testy u dospělé reprezentace a výsledky porovnávat se světovou špičkou.
M. Novotná projedná s předsedou KVS.

K bodu 6/
Nová směrnice č.5/2020, která upravovala prodloužení platností licencí o 1 rok v důsledku
koronavirové pandemie a další drobné úpravy byla schválena VV dne 17. 6. 2020 a zveřejněna na
webu ČAST. Další novelizace bude provedena v roce 2021.
TMK ČAST obdržela náměty z TMK a KM Středočeského kraje na další úpravy, týkající se nového
modelu školení trenérů C licence:
- navýšit poplatek za školení – dosavadních 600,-Kč nepokryje zvýšené nároky na kvalitu studia –
doporučení, aby se poplatek zvýšil na dvojnásobek -2x600,-Kč na obě části studia

-zahrnutí poplatku 100,-Kč za vystavení certifikátu trenéra již do celkového poplatku za školení –
doporučení, aby za 2. část školení posluchači uhradili částku 700,-Kč
-vyjasnit postup, pokud posluchač absolvuje z různých důvodů jen první část školení C licence doporučení, aby celkový běh školení byl uzavřen do 1 roku – praktickou část může posluchač
absolvovat i v jiném kraji, než ve kterém dělal první část. Důležité, aby si kraje předaly informace o
studiu
-vyjasnit postup, pokud posluchač nesloží teoretickou nebo praktickou část zkoušky –
doporučení, aby posluchači měli možnost v teoretické i praktické části studia složit 1x opravné
dodatečné zkoušky, které budou zpoplatněny. Celé studium musí být ukončeno do 2 let od jeho
zahájení
-při doškolení by se měli trenéři prokázat uděleným certifikátem trenéra, do kterého by se jen
doplnilo prodloužení platnosti licence /nevydávaly by se nové certifikáty trenéra/

K bodu 7/
C licence – nahlášené školení Jihomoravského KSST – ve dnech 3. -6. 9. 2020 ve Vyškově,
připravované školení kraje Vysočina ve dnech 12. – 13. 9. a 26. - 27. 9. 2020 v Jihlavě.
-TMK schválila prodloužení platnosti trenérské B licence o 5 let Janě Dobešové, která předložila
certifikát o absolvování trenérského kurzu ITTF ve dnech 6. -11. 12. 2019 v Halmstadu.
M. Novotná zajistí záznam o prodloužení v seznamech trenérů v registru ČAST.
-Schůze projednala požadavek mediální komise na zapojení odborníků do projektu PPTV. Z členů
komise byla již dříve oslovena Iveta Vacenovská, která v rámci svých možností přislíbila spolupráci,
ostatní členové komise neprojevili o projekt zájem.

Zapsala: Marta Novotná

