OD VELKÉHO K DOBRÉMU
Na tomto listu popisujeme rozdíl mezi charakterem souvisejícím s výkonem (vynikající) a morálním charakterem (dobrý) a chceme koučům pomoci porozumět
potřebě vést k obojímu, pokud chceme, aby se sportovci dobře rozvíjeli v oblasti charakteru.
VELIKOST VERSUS DOBROTA

VELIKOST =
hodnocení kvality
naší práce

DOBROTA =
hodnocení
podstaty a vnitřní
povahy naší práce

•Sebeovládání
•Mentální odolnost
•Obětavost
•Agresivita
•Vytrvalost
•Disciplína
•Vůdcovství

•Poctivost
•Spravedlnost
•Laskavost
•Milosrdenství
•Láska

•
•
•

Fungují jako palivo.
Jsou nezbytné, abychom se někam dostali.
Když máte cíl, nedosáhnete ho bez těchto
vlastností.
Nesouvisejí s morálními hodnotami (mohou
vás zavést kamkoli).

Jak velký budete? Trajektorie tohoto rozhodnutí
bude určovat proces, jak ho dosáhnout.
•
•
•

Fungují jako kompas.
Jsou jádrem naší bytosti (kým jsme). Když je
budeme porušovat, nevyhnutelně ublížíme
jinému člověku nebo skupině.
Morální.

Jak dobrý má můj program být?

Ačkoli se jako koučové snažíme vést k charakteru, mějme na paměti, že kouč má vést jak k velikosti, tak dobrotě.

EXCELENCE ZNAMENÁ BÝT VELKÝ V DOBRÉM.

OD VELKÉHO K DOBRÉMU
Koučové, kteří ke koučování přistupují jako k formě umění, mohou vytvořit krásné sportovní zážitky pro všechny zúčastněné tím, že bude záměrně učit
sportovce, aby využívali vlastnosti velikosti pro podporu dobrých věcí.
VYTVÁŘENÍ KRÁSY
Jedna skupina vlastností není lepší než jiná. Sport pomáhá rozvíjet vlastnosti velikosti, které nám pomohou dosáhnout řady věcí v životě, ale mějme na paměti,
že velikost bez dobroty se může stát nebezpečnou, pokud nás toto „palivo“ pohání nesprávným směrem. Je však stejně tak důležité pamatovat, že dobrota
bez velikosti je bezmocná.

Velký

Špatný
• Hamižnost
• Nenávist
• Závist
• Pomstychtivost
• Rivalita
• Sobectví

+

Dobrý

• Sebeovládání
• Mentální odolnost
• Obětavost
• Agresivita
• Vytrvalost
• Disciplína
• Vůdcovství

+

• Poctivost
• Spravedlnost
• Laskavost
• Milosrdenství
• Láska

Ošklivé sportovní zážitky
Krásné sportovní zážitky

Když děláme „všechno, jen abychom vyhráli“, Morální vlastnosti nedovolí, aby vítězství bylo
posilujeme to, co nakonec může být „ošklivé“. konečným cílem. Každá z nich vrací vítězství
Vlastnosti tvořící velikost samy nemají kompas.
postavení cíle a ne smyslu (změna rámce).

APLIKACE
Jídelna: Sportovci mají v naší společnosti velkou
moc, protože sport má veliký vliv. Tato strategie
jim pomáhá pochopit, jak tuto moc využívat pro
smysluplnou službu druhým.

Otázky k zamyšlení:
1) K čemu vedeme a jak bychom mohli v našem
působení vést k „dobrotě“?
• Zamyslete se, jak můžete jako kouč působit
v obou sloupcích (velký, dobrý).
• Mějte oči otevřené a všímejte si, zda se u
vás neobjevují některé z „temných“
vlastností.
• Závidíte jiným programům?
• Pohánějí vás vaše úsilí a energie k tomu,
abyste „porazili“ soupeře? Nejde o nic víc?
2) Používáte svou energii a úsilí k tomu, abyste
byli tak „dobří“, jak jen můžete?

