
 

Projekt ČVS Talent ID, identifikace a péče o mladé talenty pro Olympijské hry 2024-2032 

Talent ID 
Projekt Českého veslařského svazu 
 

Podklady k výběrovému řízení na pozice 
 

 Centrální koordinátor 

 Regionální koordinátor 
 
 
Cíl projektu 
Zajistit dostatek talentovaných veslařů pro seniorské kategorie vhodných pro úspěch na OH  
 
Časový rámec     9-12/2019 příprava, realizace 2020 - 2028 
Organizátor a garant projektu  Český veslařský svaz 
Spolupracující partneři projektu  Veslařské kluby ČVS, trenéři, další partneři 
 
 
Shrnutí hlavní myšlenky projektu 
 
Z analýzy výsledků naší reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích typu ME, MS a 
OH v kategoriích JUN, U23 a SEN v období 2002 - 2019 lze dovodit následující.  
 
Současný systém identifikace a přípravy veslařů a veslařek generuje mimořádně dobré 
výsledky v juniorských kategoriích, zatímco v dospělých kategoriích až na výjimky značně 
zaostáváme za konkurencí. 
 
Možným východiskem je vedle zlepšení tréninkového procesu v dospělých kategoriích 
především správný výběr vhodných somatotypů, jejich trpělivá a systematická výchova 
směřující k tomu, aby byli připraveni uspět v seniorských kategoriích v olympijských 
disciplínách. 
 
Na základě pečlivé analýzy jsme připravili ucelený samostatný projekt identifikace a péče o 
vhodné talenty pro dospělé kategorie (Talent ID) nezávislý na dlouhodobě běžícím projektu 
SCM. 
 
Podrobnější popis Projektu je uveden v samostatném dokumentu Talent ID - materiál k 
presentaci veřejnosti 18_11_2019. 
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Centrální koordinátor 

 plný úvazek, OSVČ 

 nástup možný od 1/2020 
 

 minimální kvalifikační předpoklady a dovednosti 
o trestní bezúhonnost 
o ukončené středoškolské vzdělání s maturitou  
o trenérská licence B veslování  
o ŘP skupiny B, C+E výhodou 
o práce ve Wordu, Excelu 
 

 hl. role, náplň práce: 
o koordinovat aktivity celého projektu Talent ID 
o řídit regionální koordinátory 
o hospodaří s odsouhlaseným rozpočtem 
o sumarizovat dílčí vyhodnocování pokroku od regionálních koordinátorů 
o referovat o stavu Projektu M-př. pro sport, Metodikovi 
 

 při rozběhu Projektu může být Centrální koordinátor zároveň plnit funkci 
regionálního koordinátora. 

 
Součástí přihlášky je osobní CV, popř. motivační dopis. 
(Ve wordu nebo jiném textovém editoru, předmětem hodnocení není délka, ale obsah). 
 
 
 
 
Regionální koordinátor 

 plný úvazek, OSVČ  

 nástup možný od 1/2020 
 

 minimální kvalifikační předpoklady a dovednosti 
o trestní bezúhonnost 
o ukončené středoškolské vzdělání s maturitou  
o trenérská licence B veslování  
o ŘP skupiny B, C+E výhodou 
o práce ve Wordu, Excelu 

 

 hl. role, náplň práce: 
o osobně vede své svěřence u nich v klubech, popř. na regionálních srazech 
o vede jejich personální dokumentaci, dává závodníkům (i rodičům) zpětnou 

vazbu o jejich progresu 
o organizuje regionální srazy a spolupracuje na centrálních srazech 
o hospodaří se svým regionálním rozpočtem 
o je v úzkém kontaktu s osobními klubovými trenéry svých svěřenců 
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 počet Regionálních koordinátorů bude stanoven podle aktuální potřeby s ohledem 
na regiony (Morava, Čechy) 

 
Součástí přihlášky je osobní CV, popř. motivační dopis. 
(Ve wordu nebo jiném textovém editoru, předmětem hodnocení není délka, ale obsah). 
 
 
 

 Přihlášky do VŘ do 30. 11. 2019 pouze elektronicky na email info@veslo.cz. 
 

 Osobní pohovory s uchazeči proběhnou po předchozí dohodě v termínu od  
4. 12. do 13. 12. 2019 v Praze. 

 
Případné dotazy k VŘ na email makovicka@veslo.cz, popř. na machacek@veslo.cz. 
 

 


