
  39 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 10, Wrocław, 2013 

Tomasz Seweryniak 
Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
 
 

Analiza wybranych czynników wpływających na rozwój 
talentów sportowych 

 
 

Sport jest obszarem, który w odróżnieniu od biznesu, dostrzegł znaczenie 
pozyskiwania i szczególnego traktowania jednostek utalentowanych, już bardzo dawno 
bo w latach 60 dwudziestego stulecia. Konieczność pozyskiwania zawodników o jak 
największej skali talentu jest tu kwestią poza dyskusją. Potwierdzenie tej tezy można 
znaleźć na przykład w dyskusji na temat talentu sportowego opublikowanej w „Sporcie 
Wyczynowym” (2008, nr 4-6). Znajdziemy również wiele publikacji traktujących 
o podejściu do rekrutacji sportowców uwzględniających strukturę tego procesu a także 
narzędzia i techniki o niezmiernie zróżnicowanych charakterze, związanym w dużym 
stopniu ze specyfiką dyscyplin (Żak, Klocek 2007). Mniej uwagi poświęcono z pewnością 
procesowi rozwoju jednostek utalentowanych, co znajduje bardzo silne odzwierciedlenie 
z literaturze dotyczącej rozwoju talentów w obszarze biznesu (Pocztowski 2008, 
Morawski 2009). Uwzględniając fakt, że czynnie uprawia sport bardzo mały odsetek 
Polaków, wyszukanie jednostki o ponadprzeciętnym poziomie uzdolnień w danej 
dyscyplinie sportu jest zadaniem bardzo trudnym, a jeśli już ono nastąpi nie można 
pozwolić, aby talent został zmarnowany na skutek błędów popełnionych w procesie 
treningowym. Właśnie z tego wynika zainteresowanie autora czynnikami znacząco 
wpływającymi na dynamikę i kierunek rozwoju jednostek utalentowanych. Czynniki te 
według autora wykraczają daleko poza realizowany program treningu i startów, 
pozostającymi wszelako podstawą procesów rozwoju talentów sportowych. 

Materiał artykułu jest w dużym stopniu oparty o badania empiryczne, które objęły 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w sportach zespołowych 
i indywidualnych. Materiał zbierano wiosną roku 2013 na drodze wywiadów 
bezpośrednich ze sportowcami oraz analizie źródeł dokumentujących przebieg ich 
kariery (doniesienia medialne, wywiady, książki biograficzne). W badaniach podjęto 
próbę określenia czynników ważnych w rozwoju utalentowanych sportowców oraz 
weryfikacji wybranych z nich na materiale empirycznym w celu wskazania działań 
sprzyjających optymalnemu rozwojowi.  

Etapy rozwoju kariery przyjęte w badaniach wiążą się nierozerwalnie z etapami 
kształcenia sportowego. Tutaj warto powołać się na model rozwoju talentów sportowych 
Z. Naglaka (2010). Autor ten, odnosząc się do zespołowych gier sportowych, wyróżnia 
trzy etapy kształcenia: wstępny, podstawowy i specjalny, przypisując im specyficzne 
cele. W przygotowywanej pracy, opierając się o propozycję Naglaka, przyjęto 
występowanie czterech etapów kariery: wstępnego, osiągania najwyższej kompetencji, 
prezentowania najwyższej kompetencji i obniżenia kompetencji. Przyjmuje się, że 
w etapie wstępnym głównymi celami jest przyciągnięcie utalentowanych jednostek, 
poznanie dyscypliny sportu i opanowanie podstaw technicznych. W etapie osiągania 
najwyższej kompetencji zawodnik intensywnie rozwija się poprzez udział w odpowiednio 
zorganizowanym procesie treningu i zawodach sportowych. Etap prezentowania 
najwyższej kompetencji jest etapem osiągania najwyższych wyników i pracy zawodnika 
nad utrzymaniem dyspozycji. W ostatnim etapie (obniżenia kompetencji) zawodnik 
ciągle osiąga dość dobre wyniki, ale na niższym poziomie. Główna praca zawodnika 
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dotyczy wtedy ograniczania naturalnego procesu obniżenia dyspozycji sportowej 
i przygotowywania się do pełnienia innych ról niż czynny sportowiec. 

Podstawą dalszej pracy było określenie zestawu czynników, które wpływają 
znacząco na przebieg i dynamikę kariery utalentowanych zawodników. W oparciu 
o szeroką analizę literatury wyróżniono czynniki tworzące grupy o podobnym 
charakterze (tab 1.). Oto te grupy: 

 wejście na ścieżkę rozwoju związane z rekrutacją, 
 etapy kariery, 
 efekty występujące w poszczególnych etapach, 
 podmioty istotne w rozwoju kariery, 
 czynniki wspierające lub hamujące rozwój kariery.    
 

Tab 1. Specyficzne czynniki mogące wpływać na rozwój kariery utalentowanych sportowo jednostek 
(opracowanie własne). 

Grupy 
czynników 

Elementy składowe grupy czynników 

Wejście na 
ścieżkę 
kariery 

Wiek 
rozpoczęcia 
treningu lub 

pracy w 
zawodzie 

Powody 
rozpoczęcia 

kariery 

Zastosowana 
metoda 

rekrutacji 

Uwarunkowa-
nia wyboru 
dyscypliny 

Uwarunkowa-
nia wyboru 

klubu 

Posiadane  
w momencie 
rozpoczęcia 

kariery 
doświadczenia 

sportowe 

Etapy 
kariery 

Kluby 
Czas spędzony 

w klubie 

Wyniki 
sportowe  
w klubie 

- - - 

Efekty wyst. 
w kolejnych 
etapach 
kariery 

Wypełniane 
role 

Zdobywanie lub 
doskonalenie 
umiejętności 

Wzrost pozio-
mu wiedzy 

ogólnej i spe-
cjalistycznej 

Wzrost 
poziomu 

rozpoznawalno
ści 

Wzrost 
poziomu 

przygotowania 
motorycznego 

Kontuzje lub 
niepowodzenia 

Podmioty 
istotne  
w rozwoju 
kariery 

Osoby, które 
przyczyniły się 
do rozpoczęcia 

kariery 

Osoby 
podejmujące 

decyzje związa-
ne z rozwojem 

kariery i kierują-
ce karierą 

Osoby  
i podmioty 

wspierające 
- - - 

Czynniki 
wspierające 
lub hamują-
ce rozwój 
kariery 

Czynniki 
otoczenia 
bliższego 

Czynniki 
bezpośrednie 

związane  
z zawodnikiem 

Wydarzenia 
i osoby  

o szczególnym 
znaczeniu dla 

rozwoju kariery 

- - - 

 
Początek kariery sportowców to moment mający wielką wagę dla jej rozwoju. Wielu 

ludzi zanim rozpoczęło treningi w dyscyplinie, w której ostatecznie odniosło sukcesy 
próbowało innych sportów i trafienie w „swój” sport było, jak sami deklarują często 
dziełem przypadku. Ze względu na przeciętny wiek, w którym w danej dyscyplinie 
odnosi się najlepsze wyniki oraz czas potrzebny na przygotowanie zawodnika na 
najwyższym poziomie wiek rozpoczynania kariery jest poszczególnych dyscyplinach 
bardzo zróżnicowany. Najczęstszy wiek rozpoczynania treningu jest związany także 
procesem rozwoju biologicznego, psychicznego i społecznego określającego gotowość 
do pewnych działań. Z całą pewnością wczesne objęcie dzieci i młodzieży aktywnością 
ukierunkowaną na określone dyscypliny ułatwia pozyskanie jednostek utalentowanych. 
Oczywiście autor nie ma tu na myśli wcześniejszego rozpoczęcia treningu sportowego, 
ale aktywność o charakterze ogólnym organizowaną przez podmioty związane np. 
z klubem specjalizującym się w konkretnej dyscyplinie. W ten sposób można 
monitorować większą liczbę potencjalnych zawodników nic jednocześnie nie 
narzucając. W przypadku utalentowanych jednostek częstym zjawiskiem jest pewna 
rywalizacja o nie dyscyplin o podobnych wymaganiach, więc wyjście z propozycją 
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ciekawej formy aktywności realizującej potrzeby młodego człowieka i pasującej do jego 
cech często wystarcza, żeby chciał on zajmować się tą aktywnością przez długi czas. 
Wielu sportowców objętych badaniami wskazywało też, że rozpoczęło treningi w tej 
a nie innej dyscyplinie dlatego, że klub do którego trafili był blisko domu. Innym często 
pojawiającym się powodem były tradycje rodzinne oraz popularność dyscypliny 
w środowisku społecznym. Istotnym zagadnieniem w rekrutacji są metody stosowane 
do identyfikacji i oceny poziomu uzdolnień osób w niej uczestniczących. Predyspozycje 
sportowców wpływające na możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników w danej 
dyscyplinie sportu są bardzo zróżnicowane, więc metody je oceniające muszą siłą 
rzeczy być podobnie różnorodne. Z tego właśnie powodu każda dyscyplina sportu 
poszukuje specyficznych dla siebie narzędzi stosowanych do oceny uzdolnień. 
Uzdolnienia można ocenić dość dokładnie, jeżeli wiążą się one ze zdolnościami o małej 
podatności na kształtowanie. W wynikach badań widać generalnie trzy tendencje. 
Pierwsza to opieranie się na wynikach obiektywnych testów, druga to obserwacja 
ekspercka, zaś trzecia to nabór otwarty, w którym przyjmuje się wszystkich chętnych.        

Kiedy analizowano rozwój kariery badanych, pod uwagę były także brane fakty 
związane z kolejnymi etapami kariery. Faktami tymi była liczba klubów 
w poszczególnych etapach, powody zmiany klubów oraz kryteria selekcyjne 
uwzględniane przez kluby. Jeśli chodzi o liczbę klubów w etapach kariery to trudno 
wskazać etap znacząco różniący się od pozostałych. Należy dostrzec większą liczbę 
klubów występujących w etapie drugim, ale występująca różnica nie wydaje się być 
istotna. Jeśli przyjrzeć się przyczynom zmian klubów, które najczęściej wskazują badani 
to zauważymy tam większe możliwości rozwoju w nowym klubie, pracę z określonym 
trenerem, zmianę kategorii wiekowej, lepsze warunki finansowe, możliwość współpracy 
z innymi partnerami, chęć sprawdzenia się w innym miejscu czy pozycję klubu. 
W pierwszym etapie do tych uwarunkowań dochodzi także zmiana miejsca 
zamieszkania rodziny. Przy zmianach barw klubowych prowadzony był powszechnie 
proces oceny, który miał określić przydatność zawodnika w nowym klubie. Znacznie 
rzadziej pojawiał nabór otwarty. Najczęstsze kryteria brane pod uwagę to testy 
motoryczne, obserwacja ekspercka.   

Efekty, które wskazywali badani sportowcy jako pojawiające się w poszczególnych 
etapach dotyczyły rozwoju w wielu aspektach. Wypełnianie znaczących ról w grupie, 
w której pracuje zawodnik jest czynnikiem powodującym, że sportowcy czują się 
wyróżnieni, dostrzeżeni, co jest silnie motywujące, zwłaszcza dla osób świadomych 
swojego wysokiego potencjału. Oczywiście kluczową rolą dla ludzi z najwyższym 
potencjałem wydaje się rola lidera. Niemniej jednak są też inne role chętnie wypełniane 
przez osoby o wysokim poziomie uzdolnień. Będą się one wiązać z poczuciem realnego 
wpływu na przebieg procesu treningowego czy rywalizacji sportowej. Mówiąc 
w uproszczeniu utalentowani chcą czuć, że od nich wiele zależy, więc rolą trenerów 
będzie stworzenie warunków sprzyjających takim odczuciom. Często wskazywaną rolą, 
zwłaszcza w pierwszym, drugim i trzecim etapie była rola zawodników nabywających 
nowych doświadczeń i będących w fazie dynamicznego rozwoju. Rola ta zanikała 
w etapie ostatnim. Inny układ ról pojawił się w odniesieniu do roli zawodnika 
wyróżniającego się. Były one deklarowane przez sportowców od etapu drugiego i ich 
znaczenie rosło w drugim i trzecim etapie zyskując apogeum w trzecim i tracąc na 
wadze w czwartym. Efekty występujące w kolejnych etapach kariery związane ze 
wzrostem kompetencji sportowych, a więc wzrostem wiedzy ogólnej i specjalistycznej, 
wzrostem umiejętności czy poziomu przygotowania motorycznego miały najczęściej 
pojawiały się w drugim i trzecim etapie. Jest to ważna informacja dla trenerów 
programujących obciążenia. Może oznaczać ona, że największą objętość pracy należy 
planować w etapie osiągania i prezentowania najwyższej kompetencji, a w etapach 
wstępnym i obniżenia kompetencji duża objętość pracy treningowej nie jest 
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najważniejszym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi. Bodźcem silnie motywujących 
sportowców, zwłaszcza tych o najwyższym potencjale jest wzrost rozpoznawalności. 
Jest to widoczny dowód znaczenia działalności sportowca dla szerokiego kręgu ludzi. 
Osoby rozpoznawalne czują większą odpowiedzialność społeczną, ale też z drugiej 
strony poszukują one tego typu wyzwań, bo jest to kolejna możliwość sprawdzenia się. 
Wśród sportowców, którzy wzięli udział w badaniach wzrost rozpoznawalności nastąpił 
w największym stopniu w etapie prezentowania najwyższej kompetencji. Wynikać może 
z tego wniosek o potrzebie zwiększania poziomu rozpoznawalności np. poprzez 
świadome działania marketingowe dopiero w momencie osiągnięcia wyników 
sportowych bliskich pułapowi możliwości zawodnika. Ciekawym czynnikiem jest wzrost 
samoświadomości związanej z rozwojem. Należy rozumieć go jako zmianę sposobu 
postrzegania siebie występującą na skutek zwiększania kompetencji sportowej 
i uzyskanych wyników. Ponad 30% badanych uznaje, że już w pierwszym etapie 
rozumiało, że są oni jednostkami nieprzeciętnymi. W etapie drugim i trzecim ten efekt 
zauważało aż 75% badanych. Jest to fakt ważny dla trenerów sportowych często 
bardzo starających się aby nie wyróżniać wśród rówieśników tych szczególnie 
uzdolnionych, zwłaszcza w grupach początkujących. Jak wskazują wyniki badań 
wysiłek podejmowany przez nich może być bezcelowy, ponieważ sportowcy mają sporą 
świadomość tego, że nie wszyscy są jednakowi pod względem uzdolnień. Wśród 
czynników istotnych dla rozwoju kariery widzimy również kontuzje i niepowodzenia, 
które spotykają sportowców. Należy to rozumieć jako swego rodzaju katalizatory 
wyzwalające dodatkowe pokłady energii i motywacji koniecznej do osiągania 
ponadprzeciętnych wyników. Nierzadko sportowcy traktują te sytuacje jako kolejnego 
przeciwnika i kolejne wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć, aby potwierdzić swoją 
wyjątkowość.  

Procesy rozwoju są realizowane zawsze w pewnym środowisku społecznym. Jego 
elementami są trenerzy, zawodnicy tworzący grupę ćwiczebną, menedżerowie, trenerzy 
i specjaliści wspomagający proces. Nie można jednak nie uwzględnić innych ważnych 
podmiotów takich jak rodzina, przyjaciele, środowisko rówieśników, nauczyciele szkolni 
i wychowawcy. Właśnie z tej grupy osób nierzadko rekrutują się ci, którzy inspirują lub 
namawiają do rozpoczęcia treningu, bez czego wielu mistrzów nigdy nie weszłoby na 
ścieżkę kariery w danej dyscyplinie. Kolejnym podmiotem niezmiernie ważnym dla 
sportowców jest osoba podejmująca decyzje lub pomagająca podjąć decyzje dotyczące 
kierunku rozwoju kariery. Praktyka wskazuje, że często są to członkowie rodziny 
sportowca, trenerzy lub menedżerowie. Ostatnią grupę, której nie można pominąć to 
ludzie wspierający sportowca. Wsparcia takiego zawsze dostarcza rodzina, ale jako 
podmioty wspierające wskazuje się także na trenerów, partnerów życiowych czy 
przyjaciół. Wsparcie musi tu być rozumiane jako dodawanie otuchy w trudnych 
momentach a także jako działanie wzmacniające oddziaływanie procesu treningowego 
zwłaszcza w zakresie postaw, wyznawanych wartości czy długoterminowych celów. 
Wypływa z tego wniosek, że aby tworzyć optymalne warunki rozwoju należy starać się 
doprowadzić do integracji oddziaływania wszystkich podmiotów ze środowiska 
społecznego utalentowanego sportowca. 

Następną grupą czynników mogących wpływać na przebieg kariery uzdolnionych 
sportowców są czynniki, których działanie może być pozytywne lub negatywne, zależnie 
od tego jak są ukształtowane i czym się cechują. Czynniki wspierające/hamujące rozwój 
kariery to: 

 czynniki otoczenia a więc organizacja systemów kształcenia i rozwoju talentu,  
 poziom rywalizacji sportowej,  
 warunki treningu/pracy, warunki materialne (stypendia, wynagrodzenia, warunki 

socjalno-bytowe),  
 oddziaływanie trenerów, zwierzchników oraz współpracowników. 
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Kolejną grupą są czynniki wewnętrzne lub bezpośrednio związane z zawodnikiem 
najczęściej uważane za składniki talentu: poziom motywacji wewnętrznej, cechy 
charakteru (np. miejsce ośrodka kontroli, poziom odporności na stres, poziom 
umiejętności autorefleksji, samoocena) i przejawiane postawy, zestaw wartości 
istotnych, szybkość uczenia się, poziom predyspozycji kondycyjnych, poziom 
inteligencji, wygląd zewnętrzny, wiedza ogólna. 

Ostatnimi czynnikami będą wydarzenia i osoby o szczególnym znaczeniu dla 
rozwoju kariery, przez które należy przede wszystkim rozumieć inspirujące wydarzenia 
(np. zdarzenia w czasie wielkich imprez sportowych) a w szczególności występy 
wielkich osobowości sportowych czy spotkania z osobami o statusie gwiazdy sportu. 

Podsumowując można powiedzieć, iż na podstawie zebranych opinii i analizy 
dostępnych źródeł, rozwój utalentowanych sportowców jest zagadnieniem złożonym 
o elementach znacznie wykraczających poza działania utożsamiane zwyczajowo 
z treningiem sportowym opartym o proces opanowywania czynności ruchowych 
i kształtowania specyficznej wydolności. Aby stworzyć warunki w pełni odpowiadające 
potrzebom jednostek o ponadprzeciętnych uzdolnieniach należy z pewnością spojrzeć 
szerzej uwzględniając także czynniki, o których jest mowa w niniejszej pracy.   
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