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Účel

Tato směrnice definuje náplň práce členů trenérsko-metodické komise
a kolegia Danů, jejich práva a povinnosti vůči členům České unie Dento Karatedo (ČUDK).

2

Trenérsko-metodická komise (TMK)
Je odbornou komisí zabezpečující vzdělávací proces v ČUDK.

2.1

Předseda TMK – 1. místopředseda VV

Je jmenován a odvoláván z funkce předsedou výkonného výboru ČUDK.
Řídí, organizuje a vyhodnocuje školení trenérů a vede aktualizovanou databázi
všech trenérů a instruktorů unie. Navrhuje, aktualizuje a předkládá ke
schválení výkonnému výboru pravidla řízení a práce trenérsko metodické
komise. Navrhuje předsedovi výkonného výboru složení trenérsko metodické
komise. Aktivně se účastní přípravy kalendáře unie. Navrhuje termíny, obsah
a lektory školení a seminářů. Je zodpovědný za odbornou úroveň školení
a seminářů a tím celého systému vzdělávání v ČUDK.
2.2

Členové trenérsko-metodická komise (TMK)

Jmenování a odvolání členů, na návrh předsedy TMK, schvaluje
předseda VV ČUDK. Členy komise vybírá předseda TMK z řad trenérů ČUDK.
2.2.1 Práva a povinnosti člena trenérsko-metodické komise (TMK)
a) Každý člen TMK má právo
o projednávaných záležitostech.

přednést

návrh

a

hlasovat

b) Každému členu TMK náleží při projednávaných záležitostech komise
jeden hlas.
c)

Každý člen má povinnost účastnit se řádně svolaného zasedání TMK.

d) Každý člen TMK musí dávat příklad svou poctivostí a zdrženlivostí
při polemikách s trenéry a cvičenci.
e) Každý člen TMK musí respektovat a hájit konečné rozhodnutí
komise.
f)

Každý člen musí soustavně, svědomitě usilovat o zvyšování své
odborné způsobilosti.

2.2.2 Funkční období člena trenérsko-metodické komise (TMK)
a) Funkční období člena TMK je jeden rok.
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b) Členství se obnovuje na posledním zasedání VV ČUDK konaném
v běžném roce.
2.2.3 Ukončení členství v trenérsko-metodické komisi (TMK)
K ukončení členství v TMK dochází v případě:
a) podání dobrovolné demise,
b) skončení funkčního období,
c)

odvolání,

d) úmrtí.
2.3

Trenér ČUDK

Trenér ČUDK je osoba aktivně studující tradiční Karate-do, která má
oprávnění (licenci) vyučovat v oddílech a klubech Karate-do. Indikátorem
aktivního studia trenéra je pravidelná účast na seminářích trenérů pořádaných
ČUDK. Trenéry oddílů si určuje každý oddíl sám.
Pro členství oddílů v ČUDK však musí být splněna podmínka, že hlavní
trenér musí být držitelem licence trenéra minimálně III. třídy. V případě
nesplnění této podmínky si oddíl musí smluvně zajistit garanta z jiného oddílu
– trenéra minimálně II. třídy.
2.3.1 Licence trenérů
Licence trenérů uděluje ČUDK na základě úspěšného absolvování
příslušného školení (kurzu) a splnění dále uvedených podmínek. Licence je
potvrzována certifikátem ČUDK.
2.3.2 Podmínky pro udělení trenérských licencí
a) Třída IV.:
•
•

absolvování pěti seminářů
v kalendářním roce,
věk minimálně 18 let,

•

STV minimálně 5. Kyu.

trenérů

pořádaných

ČUDK

b) Třída III.:
• úspěšné absolvování školení trenérů III. třídy pořádaného
ČUDK,
• věk minimálně 21 let,
•
c)

STV minimálně 3. Kyu, doporučeno 1. Dan.

Třída II.:
• úspěšné absolvování školení trenérů II. třídy pořádaného ČUDK,
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•
•
•

praxe trenéra III. třídy minimálně 5 let,
věk minimálně 26 let,
délka studia tradičního Karate-do minimálně 10 let,

•

STV minimálně 2. Dan.

d) Třída I.
•

úspěšné absolvování trenérského studia (I. třída, licence A –
nejvyšší trenérské vzdělávání) na FTVS UK Praha nebo FSpS MU
Brno,

•
•
•
•

praxe trenéra II. třídy minimálně 5 let,
věk minimálně 31 let,
délka studia tradičního Karate-do minimálně 15 let,
STV minimálně 3. Dan.

2.3.3 Platnost trenérských licencí
a) Platnost licence trenéra IV. třídy je jeden rok, neprodlužuje se. Je ji
však možné získat znovu po absolvování pěti seminářů trenérů
organizovaných ČUDK v jednom školním roce.
b) Platnost licence trenéra III. třídy je pět let, prodlužuje se na základě
úspěšného absolvování doškolení trenérů organizovaného ČUDK.
c)

Platnost licence trenéra II. a I. třídy udělená ČUDK není omezena.

2.3.4 Uznávání trenérské kvalifikace
a) Dosažená trenérská kvalifikace získaná na základě neakreditovaných
kurzů a školení mimo ČUDK se v rámci ČUDK neuznává.
b) Dosažená trenérská kvalifikace získaná na základě akreditovaných
kurzů a školení, mimo ČUDK, se uznává při splnění všech podmínek
uvedených v bodě 2.3.2 a úspěšném složení rozdílové zkoušky
z tradičního Karate-do.
2.4

Instruktor ČUDK
Instruktor ČUDK je osoba aktivně studující tradiční Karate-do, u které je

pro rozvoj kvality členské základny ČUDK důležité, aby získané poznatky
předávala nad rámec svého oddílu. Instruktor se např. prostřednictvím vedení
seminářů snaží o lepší propagaci tradičního Karate-do.
Jmenování a odvolání instruktorů, na návrh předsedy TMK, schvaluje
předseda VV ČUDK. Instruktory vybírá předseda TMK z řad nejlepších trenérů
ČUDK. Licence instruktora je potvrzována certifikátem ČUDK.
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2.4.1 Podmínky pro navržení instruktora
Podmínky pro navržení instruktora jsou:
a) STV minimálně 2. Dan uznaný ČUDK,
b) minimálně 2. trenérská třída v Karate-do uznaná ČUDK,
c)

aktivní trenérská činnost,

d) věk minimálně 30 let,
e) složení zkoušky instruktora.
2.4.2 Práva a povinnosti instruktora
a) Instruktor má právo vést semináře tradičního Karate-do po celém
území ČR.
b) Má povinnost zúčastnit se minimálně 50-ti % pravidelných seminářů
trenérů pořádaných ČUDK v kalendářním roce.
c)

Musí být příkladem cvičebně i v dodržování etiky a etikety
tradičního Karate-do.

d) Musí podávat vždy pravdivé a doložitelné informace a klást zájmy
ČUDK nad klubové i své osobní zájmy.
e) Na základě provedené instruktáže
ekonomické směrnice ČUDK.

3

mu

náleží odměna

dle

Kolegium Danů (KD)
Kolegium Danů (rada starších) je poradním orgánem výkonného výboru

ČUDK, který formou zkoušek na STV prověřuje úspěšnost systému vzdělávání
v ČUDK, a který i v ostatních oblastech pomáhá výkonnému výboru při plnění
stanovených úkolů.
3.1

Předseda kolegia Danů – 2. místopředseda VV

Je jmenován a odvoláván z funkce předsedou výkonného výboru ČUDK.
Předkládá výkonnému výboru:
• návrh na jmenování a odvolání člena kolegia Danů,
• návrh na jmenování a odvolání zkušebního komisaře,
• návrhy na zlepšení úrovně zkušebních komisařů,
• návrhy na aktualizaci zkušebního řádu a směrnice pro řízení
kolegia Danů.
Vede aktualizovanou databázi všech držitelů mistrovských technických
stupňů (Danů) ČUDK. Zabezpečuje vzdělávání zkušebních komisařů, pověřuje
zkušební komisaře provedením zkoušek na stupně technické vyspělosti (STV).
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Společně s předsedou výkonného výboru ratifikuje udělení mistrovského
technického stupně Dan vydáním certifikátu ČUDK.
Předseda kolegia Danů odpovídá za činnost kolegia a za požadovanou
úroveň a objektivitu zkoušek na STV v ČUDK.
3.1.2 Podmínky pro navržení člena kolegia Danů
Podmínky pro navržení jsou:
a) STV minimálně 2. Dan uznaný ČUDK,
b) věk minimálně 30 let.
3.2

Zkušební komisař ČUDK
a) Zkušební komisař ČUDK je osoba aktivně studující tradiční Karatedo, která má právo udělovat stupně technické vyspělosti Kyu nebo
Dan.
b) Jmenování a odvolání zkušebního komisaře, na návrh předsedy KD,
schvaluje předseda VV ČUDK. Zkušební komisaře vybírá předseda
KD z řad členů KD ČUDK.
c)

K zabezpečení jednotného přístupu v hodnocení zkoušek je počet
zkušebních komisařů omezen. Počet zkušebních komisařů nesmí
přesáhnout 1% členské základny ČUDK, minimálně však musí být
jmenováni dva zkušební komisaři.

3.2.1 Podmínky pro navržení zkušebního komisaře
a) STV minimálně 2. Dan uznaný ČUDK,
b) trenérská třída v Karate-do minimálně II. uznaná ČUDK,
c)

aktivní trenérská činnost,

d) věk minimálně 33 let,
e) složení zkoušky zkušebního komisaře ČUDK.
3.2.2 Práva a povinnosti zkušebního komisaře
a) Má právo, při výkonu funkce, beze zbytku využít všech svých
kompetencí.
b) Má povinnost zúčastnit se všech jemu řádně oznámených zkoušek na
STV.
c)

Má povinnost do čtrnácti dní po uskutečnění zkoušek odevzdat
všechny protokoly s příslušným poplatkem předsedovi VV ČUDK.

d) Má povinnost zúčastnit se minimálně 70-ti % pravidelných seminářů
trenérů konaných v ČUDK v kalendářním roce.
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e) Musí být příkladem cvičebně i v dodržování etiky a etikety
tradičního Karate-do.
f)

Musí podávat vždy pravdivé a doložitelné informace a klást zájmy
ČUDK nad klubové i své osobní zájmy.

g) Musí dávat příklad svou nezaujatostí při udělování stupňů technické
vyspělosti a zdrženlivostí při polemikách s cvičenci, trenéry,
publikem atd.
h) Musí respektovat složení zkušební komise určené předsedou kolegia
Danů a vždy hájit její konečná rozhodnutí.
i)

Za vykonané zkoušky náleží zkušebnímu komisaři odměna dle
ekonomické směrnice ČUDK.

j)

Zkouška STV nabývá platnosti dnem registrace v ČUDK.

3.2.3 Kompetence zkušebního komisaře
a) Zkušební komisař smí samostatně zkoušet uchazeče o STV 8. – 1.
Kyu.
b) U zkoušek na STV Dan musí být přítomni nejméně dva zkušební
komisaři, oba s vyšším STV než na které je uchazeč zkoušen.
3.2.4 Doba platnosti licence zkušebního komisaře ČUDK
a) Doba platnosti licence zkušebního komisaře je jeden rok.
b) Zkušební komisař je jmenován vždy na následující rok a licence se
obnovuje na posledním zasedání VV ČUDK konaném v běžném
roce.
3.2.5 Potvrzení licence zkušebního komisaře ČUDK
a) Licence zkušebního komisaře je potvrzována certifikátem ČUDK.
b) Certifikát zkušebního komisaře ČUDK nabývá platnosti dnem
podpisu předsedy kolegia Danů a nabývá účinnosti dnem podpisu
předsedy výkonného výboru ČUDK.
3.2.6 Licence zkušebního komisaře je ukončena
a) dobrovolnou demisí komisaře,
b) vypršením doby platnosti licence,
c)

odebráním licence na základě rozhodnutí VV ČUDK,

d) úmrtím komisaře.
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V Brně 10. března 2006

---------------------------------------

-------------------------------------

Aleš ROTH
předseda TMK ČUDK

Libor SKOUMAL
předseda KD ČUDK
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