Seminář k problematice identifikace pohybových talentů
Dne 2. června se na Fakultě „Identifikace
tělesné výchovypohybových
a sportu Univerzity
Karlovy v Praze uskutečnil
talentů“
první ročník semináře s mezinárodní účastí sborník
pod názvem
Identifikace
pohybových
talentů. Cílem
z konference
setkání byly prezentace a diskuse k aktuální situaci v oblasti identifikace pohybových talentů. Záštitu
Praha, 2. června 2004
nad seminářem převzal děkan FTVS prof. ing. V. Bunc, CSc.
Úvodní zvané referáty přednesli prof. V. Bunc a prof. P. Blahuš. Prof. Bunc se zaměřil na
otázku teoretických východisek procesu identifikace a následného rozvoje pohybových talentů, které
demonstroval na příkladu fotbalu a biatlonu. Druhá vstupní přednáška prof. Blahuše byla
orientována na teoretické problémy testování, z nich vyplývající otázky predikční validity a
predikčních rovnic především s ohledem na jejich využití při výběru talentů.
T. Perič se ve svém příspěvku prezentoval kontroverzní diskusní témata k tématu semináře. J.
Vindušková a J. Suchý se zabývali otázkami výběru talentovaných sportovců do Sportovních center
mládeže. Detailní rozbor problematiky výběru talentů v basketbale popisoval G. Argaj, softballu - V.
Süss, karate - P. Zbiňovský, atletiky – K. Kovář a P. Hlavatá. B. Kračmar prezentoval zkušenosti
s posuzováním postury pro rozvoj sportovní techniky. M. Krnáčová hodnotila úroveň rovnovážných
schopností u 10 až 14 ročních sportovních gymnastek a fotbalistů. Prezentace jednotlivých
přednášejících byly obvykle doplněny bohatou diskusí, která se ze sálu přenášela i do kuloárů fakulty.
Celkově seminář hodnotíme jako úspěšný. Jeho obsah byl nejlépe shrnut závěrečném resumé
prof. Blahušem: „Příspěvky byly plodné a zajímavé u problematiky v poslední době poněkud
opomíjené“. Proto věříme, že se podařilo vytvořit tradici, která bude pokračovat i v příštích letech.

Předpokládaný termín konání dalšího ročníku mezinárodního semináře
„Identifikace pohybových talentů“ je na přelomu dubna a května 2005. Pro podrobnější
informace kontaktujte organizátory (e-mail: info@jirisuchy.cz).
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