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1. Základní ustanovení  
1.1. Tato směrnice Českého svazu full-contactu a ostatních bojových umění, z.s. (dále jen „ČSFu“) 

stanovuje hodnotící kritéria pro udělení II., III. a IV. trenérských tříd kickboxu. 
1.2. Orgánem ČSFu se pro účely této směrnice rozumí Trenérsko-metodická komise ČSFu (dále jen 

„TMK ČSFu“), zřízeným dle §13, odstavec 1.2. stanov ČSFu. 
1.3. Metodiku pro udělování trenérských tříd v kickboxu stanovuje samostatný dokument „Metodika 

pro udělování trenérských tříd kickboxu“. 
1.4. Poslání, strukturu, rozhodování, činnost, působnost a povinnosti TMK ČSFu stanovuje 

samostatná „Směrnice pro činnost trenérsko-metodické komise ČSFu“. 
1.5. Trenérské třídy v kickboxu uděluje TMK ČSFu na akreditovaných školeních trenérů ČSFu, které 

sama organizuje a pořádá. 
1.6. Kritéria pro udělení trenéra I. třídy (licence A) nejsou součástí této směrnice. Trenér I. třídy 

(licence A) je nejvyšší trenérské vzdělání a je udělováno pouze absolventům trenérské školy při 
FTVS UK se specializací kickboxu nebo jiné tělovýchovné či pedagogické fakultě. 

2. Rozdělení trenérských tříd v kickboxu 
2.1. Rozdělení trenérských tříd a licencí kickboxu: 

2.1.1. IV. trenérská třída (instruktor kickboxu IV. třídy) – licence D 
2.1.2. III. trenérská třída (trenér kickboxu III. třídy) – licence C 
2.1.3. II. trenérská třída (trenér kickboxu II. třídy) – licence B 
2.1.4. I. trenérská třída (trenér kickboxu I. třídy) – licence A. 
 

3. Rámcový program školení trenérů a rozsah výuky  
3.1. Každé školení trenérů musí obsahovat: 

3.1.1. část teoretickou (obecná část), 
3.1.2. část specializovanou (kickbox), 
3.1.3. závěrečný test, 
3.1.4. závěrečná písemná práce. 

3.2. Rozsah výuky: 

 IV. třída III. třída II. třída 
Část teoretická 4 hod. 15 hod. 70 hod. 
Část praktická 4 hod. 20 hod. 82 hod. 
Závěrečný test 1 hod. 1 hod. 1 hod. 
CELKEM 9 hod. 36 hod. 153 hod. 

3.3. Závěrečná písemná práce: 
3.3.1. Součástí zkoušek je písemná závěrečná práce, kdy je každému posluchači zadáno 

téma, na které vypracuje závěrečnou písemnou práci a odešle ve stanoveném termínu 
na elektronickou adresu TMK ČSFu. 

3.3.2. Závěrečná práce musí naplňovat obsahem zadané téma a splňovat formální náležitosti: 
formát MS Word, písmo Times New Roman 12, rozsah minimálně x1 číslovaných stran, 
řádkování 1,5 ř., titulní stranu, citaci literatury v textu a přehled použité literatury. 

3.3.3. x1 = minimální rozsah závěrečné písemné práce: 

IV. třída III. třída II. třída 
3 strany 6 stran 20 stran 

 
4. Kritéria pro udělení trenérské třídy 

4.1. Školení trenérů organizuje a pořádá TMK ČSFu, a to včetně závěrečného vyhodnocení, udělení 
či neudělení trenérských tříd. 

4.2. Udělení trenérských tříd v kickboxu je podmíněno: 
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4.2.1. účastí na školení;  
4.2.2. vyhodnocením závěrečného testu (hodnoceno procentuálním poměrem úspěšných 

odpovědí); 
4.2.3. vyhodnocením závěrečné písemné práce (hodnocením od nejlepšího: „výborné“, 

„chvalitebné“, „dobré“, „dostatečné“ a „nedostatečné“); 
4.3. Minimální požadavky na udělení trenérské třídy: 

 IV. třída III. třída II. třída 
Účast na teoretické části 100 % 100 % 80 % 
Účast na praktické části 100 % 100 % 80 % 
Hodnocení závěrečného 
testu 70 %  80 %  90 %  

Hodnocení závěrečné 
písemné práce dobré  

4.4. V případě, že byl závěrečný test hodnocen pod stanovenou minimální procentuální hodnotou dle 
tabulky čl. 4.3. této směrnice: 
4.4.1. IV. trenérská třída nebude udělena;  
4.4.2. III. trenérská třída má povolenu jednu opravnou zkoušku;  
4.4.3. II. trenérská třída má povoleny dvě opravné zkoušky. 

4.5. V případě, že závěrečná písemná práce byla hodnocena pod stanoveným minimálním 
hodnocením dle tabulky čl. 4.3. této směrnice: 
4.5.1. při hodnocením „dostatečné“, TMK ČSFu stanoví jeden náhradní termín pro 

přepracování závěrečné práce;  
4.5.2. při hodnocením „nedostatečné“, trenérská třída nebude udělena.  

4.6. Trenérská třída nebude udělena, pokud: 
4.6.1. nebyla dodržena minimální účast na teoretické části školení; 
4.6.2. nebyla dodržena minimální účast na praktické části školení; 
4.6.3. nebylo dosaženo min. hodnocení závěrečného testu, případně opravné zkoušky dle 

čl. 4.4.2. či 4.4.3. této směrnice; 
4.6.4. nebylo dosaženo min. hodnocení závěrečné písemné práce, případně přepracované 

závěrečné práce dle čl. 4.5.1. této směrnice. 
 

5. Udělení trenérské třídy 
5.1. Trenérská třída může být udělena pouze za předpokladu splnění všech kritérií dle čl. 4. této 

směrnice, případně podmínek stanovených v „Metodice pro udělování trenérských tříd 
v kickboxu“. 

5.2. Na udělení trenérské třídy v kickboxu neexistuje žádný právní nárok. 
 

6. Platnosti a prodloužení trenérských tříd 
6.1. II. trenérská třída není časově omezena. 
6.2. III. trenérská třída má platnost 5 let a prodloužení licence na dalších 5 let je umožněno na tzv. 

doškolení trenéra III. třídy, které zahrnuje 100 % účast na praktické části a úspěšné absolvování 
závěrečného testu dle tabulky čl. 4.3. této směrnice. Účast na teoretické části ani vypracování 
závěrečné práce již na prodloužení licence není vyžadováno. 

6.3. IV. trenérská třída má platnost 3 roky a prodloužení licence není doškolením umožněno (je nutné 
absolvovat nové školení trenérů IV. tříd v plném rozsahu). 
 

7. Závěrečná ustanovení 
7.1. Výklad této směrnice provádí VV ČSFu. 
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7.2. Tato směrnice byla schválena VV ČSFu usnesením č. U95 dne 8. 11. 2022, a nabývá platnosti 
a účinnosti dne 1. 1. 2023. 

 
 
 

.………………………………………. 
Jiří Mulač – předseda ČSFu 


