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Úvod 

Karate je moderní soutěžní disciplína s dlouhou a slavnou tradicí. Jeho 

využití se změnilo během celého vývoje od skutečného bojového umění k čistě 

sportovní disciplíně . 

  Karate je také velmi komplexní umění. Člověk v něm vyzrává jen pomalu. 

Nejde o hotový , ukončený, ale i dynamicky se měnící systém ( Šebej, 1990 ) . 

A  jako v  každém sportu, mladý člověk potřebuje někoho, kdo ho pro 

sport získá, stane se jeho rádcem, důvěrníkem i přítelem. Tuto roli bezezbytku 

zastává trenér. 

Práce je rozdělena  na dva hlavní okruhy, které spolu  významně souvisí a 

vzájemně se doplňují a ovlivňují.  

V první je obecně zmíněno   postavení  trenéra karate v procesu výchovy 

mladého člověka a způsobu jeho  jednání se svými svěřenci. Další pozornost je 

věnována činnosti  trenéra ve vlastním procesu tréninku. Zde je zmiňován výběr 

učiva, řídící role trenéra karate během tréninku a i zápase, nejsou opomenuty ani 

vyučovací styly. Dále je prostor věnován osobnosti trenéra karate z hlediska 

obecné typologie a jejího dopadu ve zpětné vazbě trenér – žák. 

   V druhá části  práce je  popisována  jedna z nejdůležitějších prací trenéra       

a to je zabezpečení kontinuity výuky a tréninkového procesu – výběr a práci 

s talentovanou mládeží . Je vymezena otázka definice talentu, vloh a nadání pro 

sportovní disciplíny . Je posuzováno  místo výběru a osoba , která výběr provádí . 

Při výběru jsou  zohledňována   kritéria a způsob výběru talentů. Při tom je 

využívána  existence  výběrových modelů a jejich vazby ke  způsobu výběrů. 

Svoji nezastupitelnou roli také hrají psychologické aspekty výběru a v neposlední 

řadě také principy organizace výběru. 

Cílem této  práce je poukázat na vzájemnou interakci mezi působením a 

náplní práce trenéra  a s jednou ze speciálních složek jeho činnosti , to je               

- vyhledávání    mladých talentovaných sportovců. Toto vzájemné propojení   

bude  dokázováno  na vymezení obsahu náplně práce trenéra ve všech jeho 

niancích. 

 

 



 5

 

1. Historie karate 

Původ karate se datuje daleko do minulosti, kdy Daruma ve známém 

čínském klášteře Šaolin učil mnichy metodám vytrvalosti a fyzické síly, nezbytné 

ke snášení kázně, jež byla součástí jejich náboženství. 

Fyzická tréninková metoda se dále rozvíjela, až se stala tím, co známe 

dnes, metodou boje (Nakajama, 1994). 

Umění boje se poté přeneslo na Okinawu, kde prošlo  složitým vývojem. 

Zde se utvářeli skuteční mistři boje, jejichž mistrovství bylo podloženo reálnými 

situacemi každodenní nutnosti obhajovat svůj život. V takových podmínkách byl 

trénován zakladatel moderního způsobu boje – Gichin Funakoshi. 

Funakoshi dal boji filosofii. Umění boje nazval kara-te – ,,cesta prázdné 

ruky.“Zasloužil se o přenesení karate do Japonska , kde získalo nesmírnou 

popularitu a kde bylo jeho následovníky rozvinuto do pozice ,, národního 

pokladu“. Poté, co se  jeho následovníci utvrdili v tom, že systém cvičení karate 

se přenesl od provádění  techniky bojovou formou,  k možnosti cvičit karate jako 

sportovní disciplínu, nic už nebránilo,  po otevření se Japonska světu, šířit 

myšlenky karate do celého světa. Tak se karate rozšířilo do Ameriky, posléze i do 

Evropy a v 60. letech 20. století i k nám. 

  Po obtížnějších začátcích se u nás karate  pevně usadilo a o jeho popularitě 

svědčí desítky oddílů různých směrů v České republice. To  nabízí širokou 

možnost mládeži i dospělým zúčastnit se procesu výuky karate. Na druhé straně 

nově zaváděný systém přípravy karatistů , postavený na vysoce odborné bázi,  

umožňuje také trenérům rozvíjet  své znalosti a zkušenosti a dosahovat co 

nejlepších výsledků ( Kolář,F., Kolář, M., 1976 ). 
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2. Trenér a jeho působení 

 

2.1 Výchovné působení trenéra 

Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje výchovnou práci s mladými 

sportovci je trenér. Proces výchovy je kontinuální, dotváří se roky a v mnoha 

případech nekončí ani dospělostí. Je ovlivňován také prostředím, jeho vlivy, jak 

pozitivními tak i  negativními (Král a kol., 2004). 

Cílem výchovného působení trenéra je vytváření osobností, které jsou 

schopny usměrňovat své chování a jednání  v souladu s platnými společenskými 

normami a zákony. Hovoříme–li o správném jednání, či chování,  je třeba 

rozlišovat mezi vnitřním a venkovním aspektem. 

Vnitřní aspekt je vyjádřen  soustavou mravních norem a návyků,  které 

jsou dány prostředím, návyky, příkazy, zákazy atd. Jedná se o uvědomělé chování 

jedince. 

Venkovní aspekt je ovlivňován osobností, charakterem,situací ve které se 

sportovec nachází. 

Pro správný a harmonický vývoj osobnosti sportovce je nutné, aby oba 

aspekty fungovaly současně. V případě , kdy vnitřní aspekt nedosahuje potřebné 

kvality, svěřenci trenéra vystupují navenek spořádaně ale v mezních situacích se 

projevují špatným vystupováním, nevhodným jednáním (např. během soutěží), 

k soupeřům, nebo rozhodčím. Při nedostatečném rozvoji venkovního aspektu 

dochází k výchovnému formalismu. Příliš se nadhodnocuje vnější forma jednání, 

při čemž trenér nezkoumá skutečné postoje sportovců, jejich motivaci, jednání a 

tím se dopouští chyby, že hodnotí pouze sportovce navenek a ne skutečnost. 

Trenér má určitou výhodu proti pedagogovi ve škole, nebo dokonce i 

rodičům, protože pracuje v kolektivu, jehož členové jsou v něm dobrovolně, mají 

stejný zájem a cíle. Na druhou stranu je pokládán  za zodpovědného za výsledky, 

za úspěch, či neúspěch. Působení trenéra v kolektivu může být posuzováno z více 

hledisek. Jedno z nejdůležitějších je hledisko způsobu vedení. 
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Můžeme hovořit o hledisku: 

1. Autokratickém 

 Je maximálně centralizovaný, vůdce má malé porozumění pro členy 

skupiny. Členové mají malou samostatnost, malou možnost projevit iniciativu      

a jejich přání a potřeby bývají minimálně respektovány. Převažují napjaté vztahy, 

výkonnost je značná, ale nekvalitní. Přestože může působit negativním dojmem, 

je více než nutný při rozhodování v náročných životních situacích. Závisí hodně 

na osobnosti trenéra. Členové si ho váží, ale nemají ho rádi. 

 

2. Liberalistickém 

 Je minimálně centralizovaný, trenér málo zasahuje do činnosti skupiny, 

struktura je chaotická. Členové mají hodně svobody, přesto však spokojenost 

klesá i při velké zainteresovanosti jedinců. Normy nejsou stanoveny,  nebo 

minimálně dodržovány, hlavní váha je kladena na individuální zodpovědnost. 

 

3. Demokratickém 

 Je optimálně centralizovaný, trenér jde příkladem. Struktura skupiny je 

založena na přirozenosti, vzájemném respektování, spolurozhodování a diskusi 

členů. Převažují přátelské vztahy a zainteresovanost členů. Produktivita skupiny 

je průměrná, přesto však kvalitní a dlouhodobá. Styly se mohou volně 

kombinovat, příkladem je "směs autokratického a liberalistického stylu vedení", 

která se hlavně využívá k odreagování a při trávení společného volného času. 
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2.2 Činnost trenéra v tréninkovém procesu 

 Aby došlo k optimálnímu propojení všech složek sportovního tréninku, je 

třeba podrobně a plánovitě vést tréninkový proces. Je nutné vhodně zvolit učivo, 

stanovit dílčí  a dlouhodobé cíle, vhodně volit metody tréninku. 

 

2.2.1 Volba učiva 

 Učivo je předkládáno v podobě dílčích cílů, např. základní /kihon/ 

techniky, kombinace technik, nácvik zápasu /kumite/, nácvik kata atd. Jsou zde 

zahrnuty požadavky na přesnost, kázeň , pozornost. 

 Každé dílčí cíle jsou prostředkem k dosažení stanoveného dlouhodobého 

cíle. Seznam dílčích cílů je základ plánu, který se postupně realizuje. Podle 

vývoje naplňování dílčích cílů zařazuje trenér další technické činnosti. Je třeba, 

aby zpracování učiva bylo věcné, jasně formulované a snadno kontrolovatelné. 

 Časový horizont pro dílčí cíle je jeden rok, ovšem  je vhodné jej 

rozpracovat podrobněji do kratších období  - od jednoho do tří měsíců. 

 

2.2.2 Řídící činnost trenéra 

 Jednou z hlavních schopností trenéra karate je schopnost  vzájemného 

přenosu informací mezi ním a jeho svěřencem – vzájemná komunikace. Obecně je 

možno říci, že jde o schopnost vnímat ostatní lidi, chápat je a cítit s nimi. I když je 

tato schopnost člověku vrozená, je třeba ji neustále rozvíjet. Trenér musí pomoci 

svému svěřenci se orientovat v množství podnětů, které na něj působí, ať už 

v procesu tréninku,  soutěže, nebo života. 

 Trenér  by měl umět v množství informací  posoudit, co je pro něj důležité, 

co by měl zprostředkovat svému svěřenci, aby ho zbytečně nezahlcoval 
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nepodstatnými informacemi a měl by citlivě hledat hranici  pro to, aby se jeho 

svěřenec nestal pouhou loutkou, ale zachoval si svou vlastní osobnost a názor. 

 V karate je vzájemná komunikace důležitá především při soutěžích, jak 

před zápasem, během zápasu, ale i po zápase. 

Před zápasem: psychicky připravit závodníka na zápas, v závislosti na 

schopnostech a  zralosti závodníka požadovat určitou 

míru zodpovědnosti na výsledku, pomoci závodníkovi se 

adaptovat na prostředí soutěže. 

Během zápasu: dbát na jasnou a výstižnou komunikaci, poskytnout 

veškeré podstatné informace k průběhu zápasu, 

poskytnout morální podporu. 

Po zápase:  Vyjasnit si průběh zápasu, vyzdvihnout pozitiva a rozebrat 

chyby, zklidnit emoce závodníka a připravit ho na další 

zápas , vytvořit čas a prostor pro odpočinek. 

 Z hlediska dlouhodobého vývoje karatisty je třeba uvažovat o nárůstu větší 

individualizace a samostatnosti jeho projevů. Postupně se zvyšuje  podíl   myšlení 

závodníka na osvojování především technicko – taktických dovedností. 

 

2.2.3 Vyučovací styly:  

 Podle publikace ,,Karate – Učební texty pro trenéry  III. a II. tříd“, ( Král a 

kol..,  2004 ) se rozlišují tyto styly :  

- styl příkazový: převládají příkazy a rozkazy 

- styl úkolový : o všech podrobnostech si rozhodují sportovci sami 

- styl reciproční: sportovci si navzájem pomáhají a i sebe hodnotí 
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- styl založený na individuálním programu: karatisté pracují samostatně 

podle svého rozpisu, tréninkového deníku 

- styl založený na řešení problémů: karatistům je předem uložený úkol a od 

nich se žádá jejich samostatné řešení  

 Všechny výše uvedené styly se vzájemně doplňují, žádný sám o sobě není 

universální.  ,,Nejlepší“ je ten, jehož užití přinese největší podíl na dosažení 

stanovených cílů. 

 

2.3 Typologie trenérů karate 

 Akademičtí učitelé pomáhají trénovat mysl, zatímco trenéři jsou 

zodpovědní za to, že u svých svěřenců rozvíjejí tělo, mysl a city. Trenér má 

rovněž daleko aktivnější, osobnější zodpovědnost a bezprostředně dozírá na 

pokroky a bezpečnost svých svěřenců (Millman, 2006). 

 Dobrý trenér v sobě spojuje vlastnosti pedagoga, motivátora, organizátora, 

manažera, rádce, kamaráda, nositele modelových vzorců chování. Trenér do svých 

svěřenců investuje svůj čas, svou vůli, svého ducha a někdy i peníze. Výsledky 

svého úsilí spatřuje nejen na soutěžích a v tréninku, ale i v běžném životě. Dobrý 

trenér zná své slabosti a proto by měl pochopit i slabosti svých svěřenců.  

 Opravdoví trenéři jsou schopni poskytovat svým svěřencům užitečná 

poučení nejen o sportu, ale i o životě. Důležité není to, co ví trenér, ale co vědí 

jeho žáci – ne to co umí trenér, ale co umí žák (Millman, 2006). 

  Z hlediska posouzení kvality trenéra se nabízí mnoho pohledů. Pro 

srovnání byl vybrán  jeden obecnější a jeden specifičtější :  
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- obecný pohled : 

a) trenér – jasně se vyjadřuje, používá intelekt, učí  své svěřence 

prostřednictvím zpětné vazby  a sebehodnocení. 

b) dobrý trenér – vyučuje řečí těla, ukazuje, jak by správně měly fungovat 

mechanické záležitosti těla, pracuje s nervovou soustavou  žáků, dívá se 

ve vývoji dopředu, plánuje a předvídá, jaké důsledky na tréninkový proces 

budou mít jeho nové metody. 

c) výborný trenér -  využívá vše , co předchozí typy trenérů, navíc do své 

výuky zapojuje emotivní složku. Svoje žáky motivuje a inspiruje, 

probouzí v nich lásku k bojovým uměním. Používá odkazy na minulost     

a vývoj karate, aby žáci pochopili smysl bojových umění a jejich zvládání 

jako  cesty životem a nacházení sama sebe, svého místa ve společnosti. 

Používá  sport jako prostředek k výuce života. 

- specifičtější pohled : 

a) trenér pedagog – optimální typ pro vedení tréninkového procesu 

především u dětí a mládeže. Bere v úvahu vývojové  a věkové zvláštnosti, 

svoje pojetí trénování zakládá na  všestranném a harmonickém rozvoji 

skupiny se kterou trénuje. Pro práci s mládeží musí být osobnostním 

vzorem po všech stránkách, musí být vybaven značnou dávkou trpělivosti, 

odpovědnosti a cílevědomosti. Po odborné stránce musí být také na 

patřičné výši, neboť především ,,při práci s dětmi se  neznalost  

neomlouvá“. 

b) trenér organizátor -  největší uplatnění najde ve výkonnostním sportu. 

K jeho povinnostem také patří prezentace oddílu v daném městě, 

zajišťování soutěží, zajišťování fungování celého oddílu, shánění 

finančních příspěvků od sponzorů, zajišťování  soustředění , dopravy na 

soutěže, školení atd. Jeho osobní kvality a organizační schopnosti pak mají 

vliv na celkovou úspěšnost celého procesu. Nezastupitelnou roli zde také 

hrají jeho odborné předpoklady. 



 12

c) trenér specialista – tato charakteristika  je vyžadována ve vrcholovém 

sportu. V karate se zaměřuje především na úzkou skupinu, např. státní 

reprezentaci  a specializuje se buď na soutěžní formu kata, nebo kumite. 

Úzce spolupracuje s vedením příslušného svazu, s trenéry špičkových 

klubů, jejichž závodníci jsou v širší nominaci, organizuje soustředění před 

vrcholnými soutěžními akcemi, je zodpovědný za výběr reprezentace, za 

její  přípravu a výsledky. Ve spolupráci s ostatními odborníky stanovuje 

individuální tréninkové plány pro špičkové sportovce.  Vyznačuje se 

vysokou mírou znalostí, podloženou specializovaným studiem na 

renomovaných universitách, doplňovaných průběžným studiem, znalostmi 

z metodologie, zdravovědy, problematiky dopingu, psychologie                  

a předpokladem dalšího vzdělávání je i znalost cizích jazyků a získávání 

informací ze zahraničních zdrojů. 
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3. Role trenéra  při výběru talentu 

Výběr talentů pro karate je záležitostí nejen složitého odborného obsahu 

(určení etap, norem, limitů, vymezení ), ale i záležitostí vysoce etickou. Nejde jen 

o přizpůsobení mladého karatisty nárokům sportovního tréninku, ale také o jeho 

rozvoj  lidských  vlastností. 

 

3.1 Vymezení pojmu talent 

 Existuje mnoho definicí a termínů  ať už obecných, nebo 

specializovaných,  jak vymezit pojem talent. Pro potřebu sportu  talent chápeme 

jako komplex předpokladů pokrývajících požadavky kladené na sportovce, který 

má dosáhnout vysoké sportovní výkonnosti (Dovalil a kol., 2002). Jako nezbytné 

je třeba definovat základní  termíny : 

- vlohy: základní dispozice sportovce pro budoucí schopnosti. Tyto 

vlohy se nemusí v životě projevit, protože nenastala pro sportovce 

vhodná skutečnost. 

- nadání: spojení vloh s určitou oblastí činnosti. Jsou to již projevené 

vlohy. 

- talent: příznivá podoba vloh pro aktivitu, kterou chceme 

vykonávat. Talent se potom vyznačuje přítomností morfologické, 

fyziologické a psychologické dispozice k provádění 

předpokládaného výkonu. 

 Talent je také podstatnou měrou spojován s přítomností vrozených 

dispozic, které se  podílejí na předpokladech : 

a) somatických – tělesné rozměry, hmotnost aj. 

b) funkčních možností organismu – předpoklad dosažení vysoké úrovně 

c) psychických 
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d) k rychlému, úspěšnému a hodnotnému zvládnutí nových pohybových 

úkolů 

 Na zhodnocení talentu se obrovskou mírou podílí prostředí, ať už sociální, 

nebo přírodní. Okruh lidí, věcí a projevů okolního prostředí, dědičné faktory          

a psychika se podílí na formování jedince. Tyto skutečnosti kladou velkou 

zodpovědnost na trenéra při výběru talentů. Trenér by vždy měl mít na zřeteli : 

 

3.2 Základní pravidla rozhodování o míře talentovanosti  

 Rozpoznání skutečné úrovně nadání  -  oddělení překotného vývoje                       

a naopak ustrnutí,  od skutečného talentu, oddělení  vrozeného od získaného 

učením. 

 Výběr z pohledu optimálního věku – brát v úvahu ontogenetický vývoj 

mladého sportovce. 

 Právní hledisko – děti nemají právní odpovědnost, ta leží na rodičích         

a trenérech. 

3.3 Diagnostika a prognóza  talentu 

 Z hlediska diagnostiky jde o rozpoznání znaků pro dosažení budoucí 

výkonnosti, stanovení kritérií  a ukazatelů.  Prognóza není vždy jednoduchá, 

protože ukazatele pro její vyhodnocení jsou u mládeže získávány ve věku, kdy je 

jejich úroveň ještě nestabilní. Prognóza vyžaduje komplex sestavený 

z psychologických, sociologických, fyziologických a motorických ukazatelů. 

Východiskem je znalost příslušného sportovního výkonu (Dovalil a kol., 

2002). 

  Proto se vytváří  modelová situace ideálního sportovce a na tento model  

se dosazují charakteristiky zvoleného sportovce a porovnáváním se odhaduje 



 15

budoucí vývoj jedince. Jedná se především o kvantitativní vyjadřování ukazatelů         

a vztahů. 

 

3.4 Vyhledávání talentů 

 Problematika vyhledávání talentů nás staví před dvě základní kriteria : kdo 

bude talent vyhledávat a kde, v jakém prostředí výběr proběhne. 

 Výběr talentů u nás probíhá především na neformální úrovni. Trenér 

karate , který působí v oddíle pod hlavičkou TJ, Sokola, nebo ve vlastním klubu je 

odkázán především na vlastní nábory členů, kde může podle svých zvolených 

kritérií a zkušeností identifikovat možné talenty. V případě , že je trenér také 

učitelem tělesné výchovy, má možnost pozorovat daleko širší skupinu 

potencionálních talentů pro karate a pokusit se je zaangažovat na tréninku 

bojových umění. 

 

3.5 Výběr talentů 

 Výběr talentů řeší, jakým způsobem rozpoznat, zda daný jedinec 

naplňuje požadavky dané modelem budoucího sportovce. Jedná se stanovení 

výběrových kritérií a příslušných ukazatelů, jejich praktickou aplikaci, zpracování 

výsledků a jejich zhodnocení (Dovalil a kol.,2002 ). 

Kritérií a způsobů výběru existuje celá řada . Uvedu několik z nich : 

a) vlastní rozhodnutí - sportovec se rozhodne pro výběr určitého sportu na 

základě vlivu kamarádů, rodiny, médií, příkladu jiného úspěšného 

sportovce. 

b) doporučení odborníka - odborníkem se rozumí např. učitel tělesné 

výchovy, nebo trenér příslušného sportu. 
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c) test zdatnosti - jde o prvotní otestování  adepta, zejména po fyzické 

stránce, které slouží trenérovi jako doplnění kriterií pro výběr budoucího 

sportovce. 

d) tělesné proporce  -  na základě posouzení tělesných proporcí lze vytipovat 

pro daného jedince vhodný sport. 

       Výsledky zkoumání  umožňují porovnávání jednotlivců  a přibližné určení  

míry jejich předpokladů. Na základě testování je možno  stanovit  výběr dvojího 

typu (viz. diagram 1): 

- pozitivní výběr: zde jsou zahrnuti  pouze sportovci  s nejlepšími výsledky. 

- negativní výběr:  zde nejsou zahrnuti sportovci s nejhoršími výsledky. 

 

3.5.1 Modely výběru 

 V diagramu 1 je vidět, že mezi oběma  způsoby výběrů  a  třemi 

základními modely výběru  existují určité vazby. Nejprve je třeba vymezit 

jednotlivé modely výběru:  

a) model kompenzační: zde jsou vybíráni sportovci, kteří v součtu bodů                  

z  jednotlivých disciplín přesáhli bodovou hranici, která byla stanovena 

pro splnění  určitého limitu,  i když  v některé disciplíně skončili poslední. 

b) model  konjunkční: do výběru trenéra se nedostanou sportovci, kteří třeba 

v jediné disciplíně nedosáhli  požadované hranice, byť v celkovém součtu 

bodů dosáhli požadovaného limitu. 

c) model disjunkční: je syntézou modelů výše uvedených. Do výběru trenéra 

se dostanou pouze ti sportovci , kteří dosáhli požadovaných bodů ve všech  

disciplínách . 
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Diagram  1: Výběr talentů a modely výběru 

 

Negativní 

výběr 

 Pozitivní 

výběr 

 

 

Model 

kompenzační 

 Model 

konjunkční 

 Model 

disjunkční 

Diagram č. 1 

 

3.5.2 Volba výběru stanovením cíle 

 Dalším významným hlediskem pro výběr  je stanovení cílového zařazení 

sportovce : 

a) cílem může být zařazení sportovce  do určité sportovní disciplíny, nebo 

odvětví. Zde posuzujeme obecnou, nebo speciální rovinu určení 

zařazení. Obecná rovina – cvičení karate, speciální rovina – cvičení 

kumite, nebo kata 

b) cílem může být rozpoznání předpokladů pro dosažení maximálních 

výkonů a daném sportu. Zde dostávají přednost sportovci s nejlepší 

perspektivou. 

c) cílem může být zařazení sportovce do konkrétního týmu .              

Například v kumite družstev bude preferován karatista s určitými 

psychosomatickými předpoklady a týmovým duchem. 
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3.6 Psychologické aspekty výběru 

 Souhrn psychologických poznatků o výběru mladého člověka pro sport  je  

postaven na získaných informacích z oblasti psychologie, speciální pedagogiky, 

psychopedie, výzkumu, srovnávání, medicíny,statistiky a psychomotoriky. Celý 

psychologický výběr by měl mít několik úrovní: 

a) vyšetření osobnosti dítěte, zaměřené na možné odhalení  

psychopatologických tendencí , jako například – lehká mozková 

dysfunkce, instabilita, zvýšená  neurotičnost atd. Je nezbytné také 

přihlédnout ke školské úspěšnosti jako indikátoru inteligence dítěte. 

b) zjištění kladných povahových vlastností  dítěte, pomocí několika 

speciálních metod, kde zjišťujeme např. : 

- úroveň volních vlastností (nejlépe dynamometrií – vytrvalostní 

běh) 

- pohybovou inteligenci (schopnost naučit se nějaký koordinačně 

náročný cvik) 

- schopnost navyšovat úsilí při dalším opakování  testovaného 

úkonu (lze vyjádřit v %) 

- schopnost porozumění a komunikace s trenérem 

 Zjištění psychologických předpokladů k určitému sportu  - například 

v karate je možné posuzovat míru zdravého sebevědomí  , agresivity, nebo naopak 

sebeovládání , či  altruismu. 
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3.7 Organizace výběru 

 Celý výběr sportovního talentu slouží k dosažení co nejvyšší výkonnostní 

úrovně subjektu a v otázce materiálních nákladů k vynaložení maximální 

efektivnosti v hospodaření s prostředky. Stále je však třeba mít na zřeteli , jak 

snížit  chybnost prováděného výběru a zabezpečit objektivní posuzování talentů. 

Samotný výběr talentů by měl vycházet z několika základních principů. Podle 

Dovalila se rozlišují tyto principy :  

a) demokratičnost – všichni jednotlivci by měli mít stejné šance se dostat         

do výběru. Výběr by měl být proveden pouze na základě odborných 

charakteristik . 

b) stupňovitost – výběr by měl být prováděn opakovaně, přičemž do dalších 

kol by se měli dostat všichni , kdo mají alespoň základní předpoklady pro 

výkonnostní rozvoj. 

c) komplexnost – výběr by měl být proveden nikoliv podle jednoho kritéria, 

ale podle všech hlavních a nejvýznamnějších parametrů. 

d) vědeckost – výběr by neměl být náhodný, či založený na subjektivnosti. 

 Akceptováním těchto principů  se vytváří organizační schéma výběru          

a rozvoje talentů. Uvažujeme čtyři základní etapy v závislosti na jejich cílech, 

úkolech a výběrových kritériích :  

- výběr spontánní: zde jsou  zjišťovány vrozené vlohy a pohybová 

úroveň talentů. Snahou je  se získat co největší kvantitu  

subjektů, neboť zde dochází vlivem sociálního prostředí ke 

značným úbytkům. 

- výběr základní: zde dochází k hlubšímu ověřování předpokladů 

jedince pro daný sport s požadovanými kritérii pro výběr talentu. 

Je posuzován  zájem o sport, adaptibilita v prostředí, 
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koncentrace, zapojení do činnosti. Mělo by se  umět rozlišit 

perspektivní a neperspektivní jedince. 

- výběr specializovaný: tato etapa trvá několik let a během ní je 

sledován a tréninkem vytvářen předpoklad pro danou sportovní 

činnost. Určujícími faktory je sledování výkonnosti, provádění 

testů, měření,lékařských, sociologických a psychologických  

vyšetření. Tento výběr může probíhat jak pozitivním, tak 

negativním způsobem. 

- výběr pro  vrcholový sport: navazuje na předchozí výběr, faktory 

sledování výkonnosti jsou prohlubovány. Výběr je  prováděn 

pouze pozitivním způsobem. Vychází ze speciálních potřeb 

jednotlivých sportovních svazů, např. úsek státní reprezentace 

Českého svazu karate. Kritéria výběru zde nejsou jednotná,spíše 

vychází z aktuálních potřeb a okruh vhodných subjektů je značně 

zúžen. 
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Závěr  

 V závěru  práce by  mělo být  znovu poukázáno  na náročnost práce a 

nezastupitelnou roli  trenéra karate při rozvoji  a utváření všech složek osobnosti 

mladého člověka. Dobrý trenér působí na své svěřence komplexně. Musí mít 

široké znalosti z oblasti teorie sportu, psychologie, pedagogiky, anatomie a 

v neposlední řadě i managementu.  

  Cílem této práce bylo poukázat  přímou souvislost činnosti trenéra 

s primární  funkcí zabezpečení jeho práce – vyhledáváním talentů. Vytvořením  

modelů výběru, kritérií a organizačních schémat si trenér vytváří  dobré 

předpoklady pro výběr talentovaných jedinců, redukuje možnost špatné volby a 

tím i nedosažení stanovený cílů na  přijatelné minimum. 
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