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Co je chatbot?Co je komunikace?









Co je chatbot?Proces sdělování a výměny 
informací.



Co je chatbot?Verbální (40%) 
a neverbální (60%).





Co je chatbot?Jaké je dělení ve 
sportu?





Co je chatbot?Komunikace během tréninku.



Co je chatbot????



Co je chatbot?Vše musí být jasné.





Co je chatbot?Komunikace během zápasu.



Co je chatbot????



Co je chatbot?Vše musí být krátké.





Co je chatbot?Komunikace mimo hřiště.



Co je chatbot????



Co je chatbot?Vše musí být detailní.



Co je chatbot?Proč je nedostatek 
komunikace problém?



Nedorozumění jsou v týmovém 
sportu častým důvodem prohry.

Pro hráče jde o zcela novou disciplínu.

Není přirozené se soustředit a zároveň komunikovat.

Není vůle to měnit.



24%
koncentrace

19%
periferní 
vidění

0,3
sekund

Mluvit během sportu je jako 
telefonovat během řízení auta.





Dobrá zpráva:

Co je chatbot?Kdokoli se to může 
naučit. 



Co je chatbot?Komunikace během 
tréninku



Co je chatbot?
Cílem je vysvětlit podrobně 
cvičení a naučit hráče 
komunikovat během hry.  



Co je chatbot?Trénink by v ideálním případě 
měl přesně simulovat zápas.



Co je chatbot?Krokem číslo 1 však je 
shoda na základech.





Ukázka:

Co je chatbot?Komunikace hodnot 
reprezentace ČR. 



Co je chatbot?Začátek a konec 
tréninku.



Co je chatbot?
Stanovení si cílů a vysvětlení 
smyslu cvičení a dané 
tréninkové jednotky.



Co je chatbot?
Vyhodnocení každé tréninkové 
jednotky, vždy s ohledem na 
společné cíle.





Ukázka:

Co je chatbot?Cvičení na komunikaci 
během hry. 



Ukázka:

Co je chatbot?Cvičení na simulaci 
zápasu při tréninku. 



Co je chatbot?Zásady komunikace 
během tréninku.



Vysvětlujte vše co nejjednodušeji a 
volte jednoduchá slova.

Doptávejte se, zda bylo rozuměno.

Občas nechte vysvětlit cvičení hráče.

Kreslete, pokud je to možné.





Co je chatbot?Komunikace během 
zápasu



Co je chatbot?Komunikace mezi hráči





Co je chatbot?
Klíčová je komunikace během 
standardních situací: vhazování, 
přesilovka, oslabení.



Co je chatbot?Americký model vs. evropský 
model. Starší vs. ti, co řídí hru.





Zkušenosti:

Co je chatbot?Huddles při přípravě na 
buly.



Co je chatbot?Komunikace trenérů



Co je chatbot?
Je důležité se domluvit, kdo bude 
mít co na starosti a dávat jasné 
pokyny.





Zkušenosti:

Co je chatbot?Komunikace během 
přestávek v zápase.



Co je chatbot?Komunikace s 
rozhodčím





Co je chatbot?Komunikace s protihráči





Co je chatbot?
U některých hráčů je to součást 
hry. Je potřeba ale nastavit 
mantinely.



Co je chatbot?Komunikace mimo 
hřiště





Co je chatbot?Základem je ale i mimo hřiště 
osobní komunikace.



Co je chatbot?Individuální feedback





















Co je chatbot?Koučování + rozvoj







Co je chatbot?Komunikace s rodiči



Co je chatbot?Komunikace s médii





Co je chatbot?Děkujeme za 
pozornost!


