Praha (Centrum pohybové medicíny), 27. 5. 2014
konference Unie profesionálních trenérů pod záštitou ČOV
I. část

Bill Beswick – Myšlení vítězů
Bill Beswick

● britský týmový psycholog a mentor
● působil ve fotbalových týmech: Derby County, Manchester United a
Middlesbrough; reprezentačních výběrů fotbalu U18, U21; hlavní trenér
basketbalového týmu Anglie, který získal zlatou medaili na Hrách Commonwealthu
● v současné době též spolupracuje s britským olympijským týmem plavců

Zahájení silným příběhem:
Jednou v noci mi zvoní mobil. Volá mi trenér amerického basketbalového týmu. „Bille, mám
problém! Zítra hraje můj tým důležitý zápas s nejlepším americkým týmem. Máme vyprodáno, bude to
sledovat milióny diváků v televizi. Mám 3 zraněné hráče a 5 klíčových hráčů má disciplinární trest za
drogy. Musím postavit mladé nezkušené hráče. Strašně se bojím té ostudy!“
Já jsem mu řekl. „Kamaráde, zavolej mi za hodinu a řekni mi ten příběh jinak!“
Za hodinu mi zavolal zpět a říká: „Bille, před mým týmem je obrovská výzva. Máme sice několik
hráčů, kteří nemohou hrát, ale ten tým je skvěle připraven.“
To mi stačilo k tomu, aby se změnilo mentální nastavení trenéra a potažmo celého týmu před
důležitým zápasem. Potvrzením celé situace bylo, že tento tým dokázal i přes nepříznivé okolnosti porazit
nejlepší americký tým.
… z čehož vyplývá: dobrý trenér umí svým přístupem změnit nepříznivý stav, umí změnit příběh z negativního na
pozitivní
Stejné to je u sportovců. Rozdíl mezi dobrým a špičkovým sportovcem je v dlouhodobém nastavení mysli.
Sportovci jsou: a) špatní
b) dobří
c) výborní (to jsou ti dobří, kteří mají správné nastavení mysli)
TÉMA: NASTAVENÍ MYSLI PŘI ZÁVODU; ZÁVOD JE POUZE VÝSLEDEK TRÉNINKU
● nejdůležitější fáze závodu je jeho závěr
● v těsném závěru vítězí ten sportovec, který opravdu chce vyhrát!, jehož mysl je vytrénovaná k tomu, aby
se zvládl poprat se všemi těžkými okolnostmi před a během závodu
● nastavenou mysl má nejlépe ten sportovec, který se dokáže v tréninku poprat se všemi nepříznivými
vnitřními i vnějšími vlivy
● nastavení mysli je otázkou ROZHODNUTÍ
● CHCI BÝT VÍTĚZ nebo OBĚŤ?
● KLADNÉ ROZHODNUTÍ ZAPLAVUJE TĚLO ENERGIÍ!!!
důležité pravidlo: NIKDY NENÍ KONEC, DOKUD ZÁVOD (TRÉNINK) NESKONČÍ!
Ve chvíli pravdy má sportovec dvě možnosti
a) Bojuje dál a rozhoduje situaci – vítězové
b) Řekne si, že už udělal vše, co se dalo a víc se již udělat nedá – další v pořadí (najdou důvod vzdát se)
Nastavení mysli se nebuduje během závodu, ale během života a v tréninku! V okamžicích, které jsou
VÝZVOU! Musí chtít překonávat překážky.
(např: Chci trénovat, když je venku hnusně? Chci trénovat, když…?)

TÉMA: VLASTNOSTI TRENÉRA; VZTAH TRENÉR x SVĚŘENEC
Výborní trenéři mají vysokou schopnost empatie.
Výborní trenéři reagují na momentální stav svých svěřenců a nebojí se improvizovat.
Výborní trenéři vytváří prostředí pro to, aby jejich svěřenci sami chtěli (tzn., vytváří motivační prostředí
pro trénink, potažmo motivační prostředí pro závod).
Každý trenér je pozorovatel řeči těla a mysli svých svěřenců. Musí poznat, v jakém nastavení přichází jeho
svěřenci na trénink.
Špatný trénink je zbytečný trénink!
Mladí lidé žijí hektický život, myšlenky jim zběsile proudí od tématu k tématu.
Trenér musí dokola připomínat svým svěřencům, proč trénují. Je potřeba opakovat sportovcům jejich cíle.
Není možné si cíl říci pouze na začátku sezóny.
VZTAH TRENÉRA A SVĚŘENCE JE KLÍČOVÝ!
vytváří se hodnoty jako: důvěra, respekt, pokora, ctižádost
Každý jedinec má ale jiné předpoklady přijímat různé podněty:
záleží na jeho a) mentální inteligenci
b) technické inteligenci
c) emoční inteligenci
d) na rychlosti zpracování informace a její realizace
TÉMA: PŘÍSTUP K TRÉNINKU, TRÉNINK JAKO ZÁKLAD K VÍTĚZSTVÍ
Trenérova zásada: Sportovec vždy musí (potřebuje) vědět, proč trénuje, proč dělá jakýkoli tréninkový úkon.
Pro trenéra je důležité: NAUČIT SVĚŘENCE ZODPOVĚDNOSTI ZA SVÁ ROZHODNUTÍ
Zajímavé pravidlo:

TRÉNUJ A PŘEMÝŠLEJ JAKO „DVOJKA“ NIKOLI JAKO „JEDNIČKA“!
Dvojka chce vždy víc, než jednička. I když jsi nejlepší, nesmíš si to připustit. Pořád
musíš trénovat tak, jako kdyby ses chtěl na někoho dotáhnout.

Definice VÍTĚZSTVÍ:

… STAV MYSLI ZAHRNUJÍCÍ DOKONALOU FYZICKOU, TECHNICKOU A TAKTICKOU
KAPACITU

Trenérův úkol: Nastavit mysl svěřence na to: ne „chci vyhrát“, ale „chci se připravovat tak, abych vyhrál“
„… když budu dělat správnou věc každý den, úspěch přijde za mnou.“
Není důležité mít sportovce, kteří chtějí vyhrát. Je důležité mít sportovce, kteří chtějí pracovat tak, aby
mohli vyhrát.
Je třeba naučit sportovce, aby si sám uměl objektivně ohodnotit svůj trénink.
TO, CO SE NEPOVEDE, NENÍ CHYBOU SOUPEŘE!
VŠE, CO (NE)NATRÉNUJEŠ, SE PROJEVÍ V ZÁVODĚ!
TÉMA: TYPY SPORTOVCŮ
V přípravě je důležitý poměr:

talent x podmínky přípravy x nastavení mysli

Talentovaní jedinci mají často pod tlakem horší konečný výsledek.
Talentovaným jedincům často chybí houževnatost a vytrvalost v přípravě.
Důležitým faktorem je touha a vášeň sportovce. Jde s touhou za svým cílem.
typy sportovců:
1. typ) „áčkový“ talent x „áčkový“ přístup
2. typ) „áčkový“ talent x „béčkový“ přístup
3. typ) „béčkový“ talent x „áčkový“ přístup

-»
-»
-»

„ideál“ takových je málo
nespolehlivý; často zklame
spolehlivý; většinou nezklame

Talentovaní jedinci mají sklony k extravagantním projevům (pozitivním i negativním).

Trenérův úkol: Naučit svěřence disciplíně.
NEJVĚTŠÍ KVALITA SPORTOVCE JE POKORA.
Takový člověk se chce stále učit a zlepšovat.
TRENÉR BY MĚL VZBUZOVAT VE SVÝCH SVĚŘENCÍCH VÁŠEŇ A CHUŤ TRÉNOVAT A ZÁVODIT.
Trenérův úkol: Připravit trénink tak, aby svěřence bavil.
TÉMA: PROBLEMATIKA STAGNACE VÝKONNOSTI VÝBORNÝCH SPORTOVCŮ, KTEŘÍ V TRÉNINKU NIC NEOŠIDÍ
rada: vyjmout svěřence ze „zóny pohodlí“ a vystavit jej neobvyklým situacím (využít náhlé změny stereotypů)
na tréninku by neměl být sportovec pořád v pohodě, pak intenzita jeho práce upadá
neboli

NAUČIT SVĚŘENCE BÝT V POHODĚ, KDYŽ NASTANE NEPOHODA
NAUČIT SVĚŘENCE ORIENTOVAT SE V NEPŘÍZNIVÉM PROSTŘEDÍ
NAUČIT SVĚŘENCE PŘIJÍMAT VÝZVY

U britské plavecké reprezentace například trenérům poradil rozbít stereotyp tréninků zařazením závodní stovky
na čas bez rozplavání. Podle času pak měli být plavci hodnoceni. Následně sledovali reakce. Někteří brblali, že bez
rozplavání nemohou zaplavat, jiní šli do posilovny se rozcvičit,…

TÉMA: CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI VRCHOLOVÉHO SPORTOVCE
a) vítězná mentalita – touha se učit a uvažovat jako šampión – to znamená udělat něco navíc (cyklista
Bredly Wiggins jel vždy při tréninku dál, než původně plánoval)
b) kvalitní sportovec umí správně vyhodnotit výzvu – KOUZLO ROZHODNUTÍ
c) emoční stabilita – schopnost zorientovat se v kritických situacích
KAŽDÁ NEGATIVNÍ VĚC MUSÍ BÝT NAHRAZENA KLADNOU VĚCÍ
d) profesionální osobnost – neničí ho očekávání cizích, chce podat svůj nejlepší výkon
HESLO SPORTOVCE: MÉ VLASTNÍ OČEKÁVÁNÍ STOJÍ DALEKO NAD OČEKÁVÁNÍM VŠECH OSTATNÍCH
Při výběru je důležité nehledat pouze lidi s talentem, ale především lidi s charakterem.
TÉMA: ZÁKONY NASTAVENÍ MYSLI
Nastavení mysli týmu je trenérovou zodpovědností.
1. Výkon následuje myšlenky
2. Sny a cíle naplňují myšlenky
3. Myšlenky řídí úroveň výkonu
4. Myšlenkou máš vždy na výběr
5. Myšlenka je vlastní zodpovědnost
6. Sny se naplňují, když je živíš
7. Zkušenosti budují myšlenky
Nastavení mysli šampióna:
1. Vášeň k dosažení vysněného cíle
2. Důvěra v sebe sama
3. Myslet jako šampión
4. Houževnatost, vytrvalost, obětavost
5. Schopnost vědět, na co se zaměřit
6. Umění se poprat se strachem
7. Umění zapnout x vypnout (akce x relaxace)
8. Umění rozhodnutí
Nastavení mysli je každodenní rozhodnutí.

TÉMA: TRENÉR vs. KOUČ
-

mnozí trenéři jsou výborní „trenéři“ (pondělí – pátek) – umí si pohrát s tréninkovou náplní; umí
povzbudit k tréninku
málo trenérů jsou dobří „kouči“ (sobota – neděle) – neumí správně nastavit svěřence na závod

Hlavní trenér je často osamocený, málokdo mu upřímně řekne, co si myslí.
Na trenéry jsou stále větší nároky na to, aby zvládali správně ovlivňovat psychologickou oblast svěřenců.
MODERNÍ TRENÉR MUSÍ BÝT PŘEDEVŠÍM DOBRÝ PSYCHOLOG.
role trenéra:
- trenér musí být bojovník, silný v překonávání překážek
-

trenér musí umět chválit, pozitivně motivovat, vyzvednout to dobré, poučit se z dílčích neúspěchů

-

trenér musí být sladěn se svými svěřenci

-

trenér musí být pozitivní, přístupný, schopný odpouštět chyby, musí mít vysokou míru pochopení pro
ego každého sportovce, musí umět zvládat nálady svých svěřenců

TRENÉR MUSÍ UMĚT VYTVOŘIT PROSTŘEDÍ, KTERÉ UMOŽNÍ SVÝM SVĚŘENCŮM „DÝCHAT“, PROJEVOVAT
VLASTNÍ EMOCE, SVÉ NÁZORY, VYTVÁŘET PROSTOR PRO JEJICH REALIZACI.
TRENÉR FORMUJE OSOBNOSTI, URČUJE CESTU SVÝCH SVĚŘENCŮ.
TRENÉR BY MĚL VŽDY UKONČIT TRÉNINK POZITIVNÍM PROHLÁŠENÍM.

(Pozn: Názvy kapitol – „TÉMAta“ byly dodatečně doplněny zpracovatelem záznamu).

rh.
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Ivan Lendl – rozhovor pro Unii profesionálních trenérů
viz internetové stránky:
http://sport.aktualne.cz/lendl-kdyz-mi-nefandili-vyhral-jsem-abych-nastvaldivaky/r~5b730814e68011e3a2e0002590604f2e/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm
_campaign=B&utm_term=position-10

