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Zpráva o činnosti Trenérsko-metodické komise (TMK) 

Zpracováno dne: 27.11.2016 

Zpracoval: Robert Kubíček, Předseda TMK 

Trenérsko-metodická komise pracovala ve složení Robert Kubíček, Antonín Ambrož a Lukáš 

Černoušek. Vzhledem k nedostatečným kapacitám nedošlo k formálnímu setkání komise a 

aktivity byly zpracovávány osobně Robertem Kubíčkem a částečně Antonínem Ambrožem 

(docházelo k průběžnému předávání agendy). 

Komise se zaměřila na následující hlavní úkoly: 

1. Vytvořit novou metodiku pro zařazování mládeže na Listinu talentů PŠS (LT). 

2. Vytvořit strukturu programů Tréninkového centra mládeže zejména pro děti na LT. 

3. Přiblížit TMK rodičům a trenérům a nabídnout vhodnou spoluúčast na programech. 

Definice listiny talentů: 

Za účelem vytvoření nové metodiky LT: 

 Byly důkladně prostudovány podmínky LT krajů ČR. 

 Byly vypracovány základní parametry pro definici LT a tyto byly konzultovány s jinými 

kraji a Markem Vokáčem za ŠSČR. 

 Byl vypracován zkušební vzorek LT, byl předložen klubům a byli osloveni rodiče. 

Následně byly upraveny parametry a vytvořena LT. 

 Byl osloven Středočeský šachový svaz s návrhem možné spolupráce v oblasti práce 

s talentovanou mládeží. 

 Byla zahájena komunikace s rodiči ohledně potřeb dětí z LT. 

 Základní myšlenkou metodiky je, že do listiny talentů jsou zařazovány děti, které mají 

ve své věkové kategorii nadstandardní výkon (měřeno velikostí ELO) a aktivně 

reprezentují Prahu na mistrovských soutěžích mládeže. 
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Struktura programů TCM: 

Cílem bylo navázat na dřívější činnost TCM a TMK a nabídnout vhodné úpravy: 

 Byly upraveny podmínky tak, aby byly jednoznačné a dosažitelné pro trenéry, kteří se 

chtějí věnovat intenzivní práci s mládeží. 

 Podmínky TMK byly komunikovány s kompetentními osobami ŠSČR. 

 TMK zorganizovalo školení trenérů III. a IV třídy. Zúčastnilo se 18 účastník. 

a. školení III. třídy 4 účastníci + 1 na doškolení (4 z Prahy) 

b.  školení IV třídy, 12 účastníků +1 na doškolení (10 z Prahy) 

 TCM podpořilo realizaci 8 soustředění v roce 2016   

 Byli podpořeni trenéři na vrcholných šachových akcích (MČR mládeže. Mistrovství 

Čech mládeže do 8-10 let, Mistrovství Čech mládeže do 16 let). 

Přiblížení TMK a TCM rodičům a trenérům 

Byla snaha oslovit a přiblížit činnost TCM: 

 e-mailovou komunikací s trenéry i s rodiči z LT, 

 osobně na vybraných akcí předložit parametry TCM a diskutovat podněty ze strany 

rodičů. 

Hospodaření 

Hospodaření TMK bylo dáno základními parametry, které vycházely z toho, že Praha na práci 

s mládeží dostala významně vyšší dotace, než se původně plánovalo. Byla snaha významně 

nepřekročit rozpočet TCM, i když byl na rok 2016 plánovaný schodek (viz zpráva PŠS o 

hospodaření). 

 


