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4. února byli fandové amerického fotbalu po celém světě na nohou. 
Philadelphia Eagles se poprvé ve své historii stali vítězi Super Bowlu, když 

porazili New England Patriots. Howie Roseman, výkonný viceprezident 
fotbalových operací v Eagles, s námi již loni v Leaders Performance 

Institute hovořil o budování vítězné kultury a rekrutování talentů. Opět se 
potvrdilo, že za každým úspěchem se skrývá mnoho systematické práce 

založené na týmové kultuře a respektování nastavených hodnot. Zde je sedm 
myšlenek, které jsme ze setkání s ním vybrali.

Buďte na jedné lodi
„Mezi sbíráním talentů a budováním týmu je 

velký rozdíl. Je důležité, abyste byli s  hlavním 
trenérem v hledání hráčů na každou pozici na-
laděni na  stejnou strunu. Pak jste schopni váš 
požadavek prezentovat skautům tak, aby vám 
byli schopni najít hráče, který přesně zapadá 
do  vašich společných představ a  naplní vaše 
očekávání. “

Přemýšlejte o rekrutování hráčů 
na principu trychtýře

„Můžete přemýšlet o vytipovávání talentů a ná-
sledném výběru na  principu trychtýře. Začněte 
tento proces s velkým množstvím hráčů na zákla-
dě jejich charakteristik, ať už na hřišti či mimo něj. 
Jak se trychtýř zužuje, počet hráčů se zmenšuje. 
Způsob, jakým o tomto procesu přemýšlím, je, že 
o málu víte mnoho a o mnohém víte málo, protože 
existuje velké množství informací a hráčů a vy ka-
ždý rok děláte jen určitý počet rozhodnutí a ta by 
měla být správná.“

Přizpůsobení se systému, který 
produkuje talentované hráče

„Chceme najít lidi, kteří jsou inovativní a dělají 
věci jinak, protože takové jsou i  dnešní evropské 
mládežnické programy a vysoké školy v Americe 
a  Kanadě. Jejich systémy se změnily. Například 
v  minulosti proběhla diskuse o  nedostatku quar-
terbacků. Vy se tedy musíte přizpůsobit nabídce 
mládežnických programů a škol a nečekat na vy-
sněného prince. Musíte se přizpůsobit tomu, kde 
je talent a  jak s ním pracují. Snažit se napasovat 
hranatý kolík do kulaté díry nedává žádný smysl. 
My, kteří jsme se rozhodli nabídce mládežnických 
programů a vysokých škol přizpůsobit, podle toho 
změníme náš herní systém, abychom byli schopni 
tyto hráče využít.“

Benchmarking  
a formulování talentu

„Myslím, že jedna z  důležitých věcí, když se 
dostanete do exekutivních funkcí, je netrávit pří-
liš času sledováním a analýzou vaší úspěšné kon-

Na co myslím, když běžím…
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kurence. Pokud to děláme, marníme čas, který 
bychom mohli věnovat pomoci našemu týmu. Po-
třebujeme současně poznat a pochopit, co funguje 
na jiných místech, a najít recept, co funguje a může 
fungovat u nás. Čím se mají vyznačovat skvělí hráči, 
kteří uspějí u nás? Jak to můžeme převést do naše-
ho týmu a formulovat to? Pokud pošleme do světa 
naše skauty bez jakéhokoli plánu či vize, je pro ně 
velmi těžké být efektivní. Je velmi důležité, že jsme 
schopni formulovat naši vizi o každém hráči na ka-
ždé pozici.“

Náročné diskuse vedou  
k dobrým rozhodnutím

„Samozřejmě je těžké vést náročné diskuse, ale 
debata a diskuse v rámci organizace jsou dobrá věc. 
Je v pořádku mluvit o tom, proč má někdo rád kon-
krétního hráče a proč ne, jestliže odejdete z kance-
láře v souladu, na jedné lodi. Nemůžeme se bát ná-
ročných diskusí, protože jedině tak docílíme dobré 
diskuse. Pokud souhlasíte s tím, co říká každý, prav-
děpodobně neuděláte správné rozhodnutí.“

Kde se skrývá další příležitost?
„Zaměřil bych se na  inovace. Sportovní věda 

je módní slovní spojení, ale jak pomáhá vašim 
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letošního vítěze Super Bowlu 

hráčům, když jsou mimo hru a vy z nich nemáte 
žádný užitek? Jak můžete být proaktivní a nere-
agovat na zranění? Analýza. Kde jsou hranice, 
kde jsou pozice a  příležitosti, které jsou pod-
hodnocené, kde můžete zhodnotit vaše peníze? 
Zvlášť pokud hledáte něco jiného než ostatní 
týmy. Například když zjistíte, že hledáte kon-
krétního hráče, který je typicky podhodnoce-
ný, třeba menšího vzrůstu, nebo když sledujete 
hráče bez smlouvy či hráče z  malé školy nebo 
programů v menších městech, to by mohla být 
skvělá příležitost.“

Upřednostněte rozvoj hráče
„V NFL je jeden velký problém. Většinou zís-

káte hráče, kteří jsou mladí a přicházejí z jiného 
města, mění systém, poprvé mají svoje vlastní 
větší peníze a poprvé žijí skutečně sami. Na svě-
tě neexistuje žádná jiná profese, ve které něko-
ho mladého získáte (draftujete) na  důležitou 
pozici. Máte na  něj velká očekávání, že ihned 
po svém nástupu bude ten nejlepší. V porovnání 
s výdaji na jejich platy jsou výdaje investované 
do jejich rozvoje zanedbatelné. Je tedy nezbyt-
né, abychom nově příchozím mladým hráčům 
pomohli rozvinout jejich dovednosti a potenciál 
v tomto přechodném období.“


