
MICHAL JEŽDÍK

• bývalý basketbalový hráč a reprezentant
• basketbalový trenér (Sparta Praha, ČEZ 

Nymburk, BK Prostějov, reprezentace 
mužů)

• člen trenérského týmu vítěze NBA Detroit 
Pistons v rámci Summer League v Las 
Vegas, stáže v Unicaja Malaga, v Japonsku 
a dalších zemích

• autor a prezentující trenérských klinik pod 
patronátem FIBA Europe

• 18 let odborný asistent KSH FTVS UK v 
Praze

• sportovní ředitel České basketbalové 
federace 

• absolvent Euroleague Basketball Institute 
Oncourt Clinic 2010, 2011, 2012

• spolukomentátor a basketbalový expert 
• publikační činnost – populárně odborná 

sportovní tématika
• přednášející v oblasti vytváření efektivních 

týmů a coachingu
• Člen výkonného výboru ČOV a tajemník 

České trenérské akademie 
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Generace Y – Millennials – Gen Z

Boomer Gen X Millennial (Y) Gen Z
1945-1964                 1964-1980                    1980-2000                 post-millen., igen, plurals     

founders, homeland gen.

face 2 face or call       e-mail         just text me lidé narození po roce 1995 

loyal to job                  work to live play then work              (v ČR 22 % populace)           

print me a copy send me a copy I´ll google myself Neznají život bez moderních 

technologií a internetu  

-základní rozdíl s generací Y 

respect my title           respect my ideas        respect my skills sociální média jsou     

focus on process        focus on results         focus on involvement   nedílnou součástí jejich 

work comes first         family comes first      friends come first    života (on line 24/7, 

confident okamžitě sdílí poznatky a 

open to change informace + psaný text, 

connected obrázky, videa a GIFy)

TV sledují minimálně, 

pokud ano, tak formou 

ivysílání - spíše používají 

you-tube
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VÝSLEDEK JAKO JEDINÝ 
DIAGNOSTICKÝ 

PROSTŘEDEK TÝMOVÉHO 
VÝKONU
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ČAS

• Konkurence založená na čase, resp. na splnění úkolu v co 
nejkratším časovém úseku (zápas – turnaj – play off – sezóna).

• Ocenění Zlatý míč – 1962 – Josef Masopust vs 2003 – Pavel 
Nedvěd.

• Read and react – analýza situace, výběr řešení, provedení 
činnosti.
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ÚSPĚCH - JEN TALENT NESTAČÍ

• Čas – hledání talentovaných hráčů

• Čas – výběr talentovaných hráčů

• Čas – rekrutování hráčů

• Čas – ještě více času věnujeme 
rozvoji jeho talentu

• Pohybový talent a dovednosti jsou 
neoddiskutovatelně důležité, ale na 
druhé straně vám jen TALENT 
úspěch nezaručuje.
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ČAS
Nejdůležitější pravidlo, které změnilo basketbal za posledních 54 let.

• Zlepšujeme kondiční, technicko - taktickou složku, ale málo se 
věnujeme mentální přípravě a budování týmu.

• Pracovní tým jako jedna možnost, jak se vyčlenit směrem dopředu.
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CO JE TO TÝM
• Malá skupina lidí + potřebné dovednosti + oddanost společným cílům

• Řešení složitých problémů – mix znalostí a dovedností

• Týmová dynamika – budování sebedůvěry a vzájemné důvěry

• Ideální podoba – zdolávání překážek
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PROČ PRACOVNÍ TÝMY?

• Pracovní tým vs jednotlivec

• Pracovní tým vs větší celky

• Pracovní tým vs skupiny
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OPERACE POUŠTNÍ BOUŘE
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PROČ PRACOVNÍ TÝMY?
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FAKTORY K „ODPORU“ 
FUNGOVÁNÍ TÝMU

• nedostatečné přesvědčení

• osobní pohodlí a risk

• slabá podniková etika
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5 STÁDIÍ VÝVOJE TÝMU

1. zakládající stádium

2. bouřlivé stádium

3. stabilizační stádium

4. výkonové stádium

5. stádium rozpadu
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ZAKLÁDAJÍCÍ STÁDIUM
• výběr řídícího pracovníka a realizačního týmu (RT)

– RT by měl umět pracovat s problematikou dané hry a zároveň ovládat 
individuální a skupinovou komunikaci a řešení problémů

– budování oddanosti a důvěry + kontrolování vztahů, včetně s okolím + 
vytváření příležitostí pro ostatní členy týmu + nevyhýbat se práci

• výběr členů týmu na základě určených cílů 

– správný výběr hráčů urychlí proces vytváření týmu

– NBK – vítězné typy + mezinárodní zkušenosti + koučovatelnost + skills

– NBK – PITR, profesor Rob, A+I+A = NBA success

• pevné a jasné stanovení společných cílů a jak se k nim dojde = plánování

– hráč musí být součástí, musí si uvědomovat, že to dokážeme společně, a 
nesmí ho opustit radost ze hry

– zápasové podmínky v tréninku, 

tj. mentální a emoční faktory, 

nejen kondiční a technicko-taktické; 

váš výkon v utkání = váš trénink

– dílčí cíle – konstruktivní konflikty
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EXPERT

MANAGER
ORGANIZING

PLANNING

HOW

LEADER
INSPIRING

ENERGIZING

WHY

TRAINER
DEVELOPING

OUTSIDE/IN

NEW SKILLS

COACH
DEVELOPING

INSIDE/OUT

LEADERSHIP AND COACHING NEMŮŽOU BÝT DELEGOVÁNY.

ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍK (IQ/EQ)

IQ EQ
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ZAKLÁDAJÍCÍ STÁDIUM

• určení hráčských rolí– pracovních rolí (Chicago 
Bulls vs Dennis Rodman)

– nestanovení rolí = ztráta oddanosti a 
destrukce týmových pravidel

– individuální rozhovor – vlastní představa role 
hráče vs představa trenéra

– zájem o soukromí hráče

• určují se normy a limity v chování ve vztazích 
mezi jednotlivými hráči, mezi hráči a vedením a 
uvnitř RT

– diskrétnost – negativní komunikace o týmu + 
pozdní příchody (NBK vs Sparta)

• věnujte zvýšenou pozornost prvním setkáním

– trénink – kemp – utkání – tisková konference –
setkání s majiteli – mítink s RT – mítink s hráči

• stanovte pár okamžitých cílů a trvejte na nich

• podněcujte svůj tým novými informacemi

• využijte síly zpětné vazby, slova pochvaly a 
uznání
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URČUJÍ SE NORMY A LIMITY

FRAME

PEOPLE

PRAVIDLA / ROLE

HODNOTY

STRUKTURA

CÍLE

MOTIVACE

ROZVOJ

ZPĚTNÁ VAZBA

PODPORA

ALCATRAZ

ROCK and ROLL
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KOMUNIKACE

VYUŽITÍ

VÝKON

VÝSLEDEK

NESPOKOJENOST

ZKLAMÁNÍ

SELHÁNÍ

HRDOST

OSTUDA
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NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
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MASLOW – PYRAMIDA 
INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB

Základní 
fyziologické 
potřeby

Potřeba 
ochrany, 
bezpečí a 
jistoty

Potřeba 
sounáležitosti 
a lásky

Potřeba 
uznání

Potřeba 
osobního 
rozvoje
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Tajemství budování týmu – Arsene Wenger, Arsenal FC 

• Vnitřní energii týmu tvoří: 

hráči, jejich emoce, vztahy, vzájemný respekt, 

sdílení informací a propojení všech členů týmu

– pracujte na společné víře v úspěch

– zároveň rozvíjíte tolik potřebné vztahy uvnitř týmu

– ptejte se hráčů na jejich zkušenosti ze hry

– nenechte si mluvit do finální nominace a taktiky

• Typy osobností v týmu: 

– nešťastný vítěz - chce se zlepšovat každý den, hledá

dokonalost, neustále je koncentrovaný na úspěch

– hráč s výzvou na čele - chce být lepší než ostatní

v týmu, když je nejlepší může ztratit motivaci

– prospekt - chce být uznán ostatními, třeba jej ocenit

• Charaktery hráčů vs herní zařazení: 

– nerad prohává = obránce

– rád vítězí = tvořivý hráč

– představitel sobce = útočník

• Kritéria moderního hráče:  Intelligence, Technika a Charakter.
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Tajemství budování týmu - Bill Bowerman  
HC of the University of Oregon - track and field, 

HC USA Olympic Team 1972, spoluzakladatel NIKE 

trenér, inovátor, učitel – neměl rád, když 
mu   říkali trenére (waflová podrážka, 
umělé povrchy, inovace bot – snižování 
váhy, zakladatel konceptu joggingu 

• než, aby rekrutoval nové členy týmu, 
raději rozvíjel potenciál těch, kteří v 
týmu byli  

• učil své svěřence Jak vyhrávat, 
požadoval od nich:

- soustředit se na cíle každý 
trénink, každý den, 365

- závazek (ve smyslu povinnost) 

- mentálně, fyzicky a citově (vše 
dohromady!)

- do your best + soutěžte, abyste 
vyhráli  – pracujte jako tým
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