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Koncepční plán vzdělávání  
trenéři – instruktoři – rozhodčí – zkušební komisaři  

 
Český svaz karate JKA v souladu se svým posláním, hlavními cíly a úkoly z poslední VH, 
připravil ve spolupráci s trenérsko-metodickou komisí TM koncept rozvoje vzdělávání všech 
složek svazu karate JKA. Rozvoj bude realizován formou vytvoření podmínek pro 
systematickou práci s trenéry, instruktory, rozhodčími a zkušebními komisaři, kteří se podílejí 
na sportovně výkonnostní činnosti celého svazu. Koncepce vychází z platných stanov, 
organizačního řádu svazu a směrnice TMK. 
 
Hlavním cílem bude především zaměření na metodickou pravidelnou vzdělávací činnost pro 
trenéry všech úrovní, a jejich vzdělávání v oblasti sportovně technické. Cílem koncepce je 
vytvořit podmínky pro trenérský kádr a jejich metodické vedení a rozvoj jejich znalostí 
formou pravidelných vzdělávacích programů, seminářů a školení. Dalším cílem bude aktivní 
práce s trenéry působícími na pozici kaučů závodníků, jejich zdokonalování a propojení jejich 
činnosti na kádr rozhodčích ve formě spolupráce všech složek podílejících se na harmonickém 
fyzickém, duševním a duchovním vývoji sportovců, především v mládežnických kategoriích. 
 
Rozvoj vzdělávání bude prováděn v oblastech: 

a) Trenérů – s cílem rozšíření pravidelných vzdělávacích akcí a vytvořením uceleného 

vzdělávacího systému pro trenéry všech kategorií.  

Cílové skupiny: 

- stávající trenérský kádr 

- aktivace nových trenérů 

- příprava mladé generace z řad současných aktivních závodníků ve 

věkovém rozmezí 16 – 20 let na budoucí dráhu trenérů 

Do koncepce budou zařazeny: 

- školení a doškolení trenérů II. a III. tříd  

- kurz pro nové trenéry II. Třídy 

- školení a semináře trenérů reprezentace, trenérů mládeže a talentované 

mládeže ve spolupráci s FTVS UK Praha – katedrou úpolů 

- on-line webináře pro trenéry a instruktory 

- školení o škodlivosti dopingu ve sportu pod patronací ADV ČR 

- školení instruktorů pod patronací světové federace JKA WF 

s mezinárodními lektory karate 

- národní semináře v technické oblasti karate 

Pro aktivaci mladé generace budou: 

- vytvořeny podmínky pro jejich zapojení do všech vzdělávacích programů 

- aplikovány motivační nastavení u vybraných jedinců (zapojení do trenérské 

činnosti jako asistentů u mládeže pod vedením zkušených trenérů apod.) 

 

b) Rozhodčí – s cílem zkvalitnění práce úseku, rozšířením kádru rozhodčích o nové členy, 

včetně zapojení mladých rozhodčí pro soutěže žákovských kategorií.  

Do koncepce budou zařazeny: 
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- školení rozhodčích a sudí všech tříd  

- kurz pro nové rozhodčí licence H 

- školení rozhodčích mezinárodních licencí D a C pod patronací světové 

federace JKA WF s mezinárodními lektory karate 

 

c) Zkušebních komisařů – s cílem zachování kontinuity činnosti úseku, a práce na 

zvýšení kvality činnosti zkušebních komisařů formou účasti na školících a vzdělávacích 

akcích pořádaných pro trenérský kádr nebo specializačně pro zkušební komisaře. 

 

d) Instruktorů – s cílem zvýšení kreditu a významu funkce instruktor karate JKA, který je 

vymezen mezinárodní federací JKA WF a definovaný ve směrnici TMK.  

Do koncepce budou zařazeny: 

- všechna školení pro trenéry uvedená v odst. a), protože činnost 

instruktorů se prolíná s činností trenérskou 

- semináře s rozšířením o školení pro instruktory, především v oblasti 

morálních a duchovních hodnot karate, a jejich aplikace v rámci svazu 

- školení instruktorů mezinárodních licencí D patronací světové federace JKA 

WF s mezinárodními lektory karate 

 

e) Koučů, zástupců a doprovodu závodníků na soutěže – s cílem zvýšit jejich znalost a 

povědomí o práci, funkci, právech a povinnostech účastníků při soutěžní činnosti tak, 

jak vyplývá ze soutěžního řádu JKA ČR. Provádět pro ně osvětu v oblasti antidopingu, 

včetně jejich součinnosti a spolupůsobení v tomto směru.  

 
Na základě této koncepce byl doplněn kalendář akcí svazu a plán vzdělávacích akcí – viz 
přílohy 1 a 2. 
 
Celá koncepce bude realizována v časovém horizontu rok 2022 až 2023, a bude postupně 
upravena v souvislosti s výkonem činnosti jednotlivých komisí, jejich jednotlivých složek, 
pracovníků a funkcionářů. Koncepce bude v průběhu období zapracována do všech 
dotčených směrnic, především směrnice komise TMK tak, aby byly naplněny cíle vymezené 
tímto dokumentem a zavedeny do běžné praxe odborných komisí. 
 
Přílohy:  

1. Kalendář akcí JKA ČR 2022 
2. Plán vzdělávání JKA ČR 2022 
3. Plány přípravy reprezentace JKA 2022 
4. Plány přípravy talentované mládeže JKA ČR 2022 

 
 
Praha, 14. února 2022 
Vypracoval: Ing. Richard Růžička 
 
 



 
   

 

 

Český svaz karate JKA, z.s. 
Nad Kapličkou 3378/17, 100 00 Praha 10            

IČ: 638 37 277         
e-mail:  bojova.umeni@seznam.cz 

                                info@jka.cz     
 + 420 608 678 848, +420 777 665 052 

 

          

 

Plán vzdělávání JKA ČR 2022 
 

termín název akce místo pořadatel pozn. 

14.-16.1. 
 

Školení JKA – trenéři I., II. A III.tříd, instruktoři 
národní a mezinárodní licence, rozhodčí všech 
licencí, zkušební komisaři, 

Č.Budějovice 
 

Prezidium 
   

29.1. 
 

Školení o škodlivosti dopingu -  Antidoping 
 on-line 

Prezidium + 
ADV ČR   

11.-12.2. 
 

Školení rozhodčích JKA - noví rozhodčí licence H a 
navýšení licencí G,F 

Praha 
 

KR 
   

26.3. Školení rozhodčí - praxe Praha KR   

6.-8.5. 
 

Seminář Kata Keikokai + setkání a školení 
instruktorsko-trenérského kádru  

Tábor 
 

JČSK JKA 
   

červen Kurz trenérů II.tř. - zahájení teorie  on-line TMK   

červen On-line webinář pro trenéry (2x) on-line Metodik termíny dle lektorů 

11.-12.6. Kurz trenérů II.tř. - prezenční výuka I. Praha TMK   

17.-19.6. Školení a doškolení trenérů III.třídy Děčín ÚSK JKA   

     

1.-3.7. 
 

Školení instruktorů mezinárodní licence D, 
školení rozhodčích mezinárodní licence D,C pod 
patronací JKA WF  

Kadaň 
 

KR + TMK 
   

1.-5.7. Mezinárodní seminář karate Gasshuku CZ Kadaň Gasshuku CZ   

     7.-9.9. Školení rozhodčích mezinárodní licence ENG, Liverpool RR + KR   

září On-line webinář pro trenéry (2x) on-line Metodik termíny dle lektorů 

Září 
 

Školení o škodlivosti dopingu -  Antidoping 
 

on-line 
 

Prezidium + 
ADV ČR 

termín dle ADV ČR 
 

16.-18.9. Školeční trenérů III. třídy  Český Krumlov TMK   

23.-25.9. Kurz trenérů II.tř. - prezenční výuka II. Praha TMK   

říjen On-line webinář pro trenéry (3x) on-line Metodik termíny dle lektorů 

21.-23.10. 
 

Kurz trenérů II.tř. - prezenční výuka III. + zkoušky 
a obhajoba závěrečných prací 

Praha 
 

TMK 
   

18.-20.11. Seminář Akita - vzdělávací technický seminář JČ JČSK JKA   

 

Praha, 1.2.2022 

Zpracoval: Mgr. Jana Konečná, Ing. Richard Růžička 
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Kalendář akcí  JKA ČR 2022 (verze1) 
 
 

termín název akce místo pořadatel pozn. 

14.-16.1. Školení JKA - rozhodčí, zk.komisaři, instruktoři, trenéři  Č.Budějovice Prezidium   

28.-30.1. Soustředění reprezentace JKA  Spořice RR   

29.1. Soustředění talent. Mládeže Praha RR úsek TM   

11.-13.2. Seminář JKA ČR  Shimizu Praha SKBU Hostivař   

12.2. Mezinárodní turnaj karate Gichin Cup  Praha SKBU Hostivař   

19.3. 1. národní pohár žáci a junioři Praha Sport Úvaly   

19.3. Česká národní liga karate JKA dorostu a seniorů I. kolo  Praha Sport Úvaly   

20.3. 1. národní pohár karate JKA senioři, dorostenci  Praha Sport Úvaly   

20.3. Česká národní liga karate JKA žáci I. Kolo Praha Sport Úvaly   

25.-27.3 Soustředění reprezentace JKA  Praha  RR   

26.3. Školení rozhodčí Praha KR   

26.3. Soustředění talent. Mládeže Praha  RR úsek TM   

9. 4.  ME karate JKA juniorů a seniorů SWI, Sursee RR   

14.5.  Kontrolní turnaj reprezentace Fujimura Cup SWI, RR   

21.5. Soustředění talent. Mládeže Praha RR úsek TM   

4.-5.6. VC Klášterce n.O. - mezinárodní turnaj karate  Kadaň KK Kadaň a Klášterec   

     1.-5.7. Gasshuku CZ  Kadaň Gasshuku CZ   

3.7. Školení rozhodčí Kadaň KR   

29.-31.8. Soustředění reprezentace JKA Spořice RR   

     9.-11.9. MS WSKA 2022 ENG, Liverpool RR   

16.-18.9. Školeční trenérů III. třídy  Český Krumlov TMK   

24.9. Soustředění talent. Mládeže Praha RR úsek TM   

1.10.  2. národní pohár žáci a junioři Praha SKBU Hostivař   

1.10.  Česká národní liga karate JKA dorostu a seniorů II. kolo  Praha SKBU Hostivař   

2.10. 2. národní pohár karate JKA senioři, dorostenci  Praha SKBU Hostivař   

2.10. Česká národní liga karate JKA žáci II. Kolo Praha SKBU Hostivař   

5.11. M ČR karate JKA žáků Karlovy Vary SKP Hvězda K.Vary   

5.11. Česká národní liga karate JKA žáci III. Kolo Karlovy Vary SKP Hvězda K.Vary   

6. 11.  M ČR JKA dorost a senioři  Karlovy Vary SKP Hvězda K.Vary   

6. 11.  Česká národní liga dorostu a seniorů III. kolo  Karlovy Vary SKP Hvězda K.Vary   

12. 11.  Kontrolní turnaj reprezentace JKA Cup SRN, Bottrop RR   

18.-20.11. Seminář Akita  JČ JČS karate JKA   

25.-27.11. ME ESKA - senioři, junioři, kadeti SWI, Winterthur RR   

 

 

Praha, 1.12.2021 

Zpracoval: Mgr. Jana Konečná, Ing. Richard Růžička 

 


