Ahoj výbore,
v rámci odpovědi bychom rádi vysvětlili celkový koncept výběru. Matematický systém
výběru reprezentace je postaven plně na bězích pro soutěž jednotlivců. Týmy jsou nuceny
riskovat, aby se dokázaly dostat do potřebných časových mantinelů, která stanovují
nejrychlejší týmy. Žádný z běhů kvalifikačních závodů není koncipován jako „družstevní“,
kde bychom se aktivně zaměřovali více na dobíhavost na úkor maximální rychlosti. Z toho
plyne, že všechny atributy, které Alena ve svém dotazu používá, jako například dobíhavost,
body získané z agility, celkový počet čistých běhů, jsou pouze pomocnými ukazateli.
Již několikrát jsme poukazovali na specifičnost výběru členů družstva, kdy nezohledňujeme
pouze výkonnost projevenou na kvalifikačních závodech. Zohledněny jsou také další faktory,
jako jsou konkrétní složení týmu a vhodnost jeho doplnění. Dále se věnujeme celkové
výkonnosti týmu během roku, věku psa, mentálnímu nastavení psovoda a dalším.
Důležité je také pochopit a akceptovat, že se jedná o subjektivní rozhodnutí vedení
reprezentace, ke kterému může vždy existovat alternativa pohledu jiného člověka. Alena
zvýrazňuje pohled, kdy Olina Edrová historicky prokázala, že je více týmový hráč, spíše než
individuální. Vyhrazujeme si právo tento konkrétní názor nekomentovat. Chceme jen
poukázat na fakt, že i zde se jedná o typicky subjektivní pohled na jednu z vlastností týmu.
Z výše popsaného vyplývá, že žádný konkrétní algoritmus pro výpočet správné nominace
členů družstva doopravdy neexistuje, kdybychom ho uměli definovat, používáme ho.
Samozřejmě bychom vždycky mohli pohodlně a alibisticky vzít první čtyři s komentářem, že
za nic nemůžeme, protože systém rozhodl. Nejsme ale přesvědčeni, že bychom tímto
postupem dosáhli správné chemie v týmu. Dokonce jsem před pár dny do článku, který vyjde
v Psích sportech, psal, že kdybych mohl, vyberu pouze na základě výsledků QZ i jednotlivce.
Proč? Protože si myslím, že bychom dlouhodobě přivezli medailí ještě více. Na MS by se
možná dostal například Pavel Košek s Audim, který dříve nedokázal projít sítem
kvalifikačních bodů. Jsem přesvědčen, že bylo v silách tohoto týmu dva běhy jednotlivců
zvládnout. Opačným pohledem, který v článku uvádím, jsem já s Pipinem. V roce 2014 jsem
si „pohodlně“ vyběhal nominaci jednotlivců i týmu. Ve skutečnosti byl Pipin už rychlostně za
zenitem a smysl dávala hlavně nominace do družstva. Takových příkladů bychom v historii
našli ještě daleko více. Rigorózní systém je vždy spravedlivější, ale na druhou stranu trochu
průměruje a neumí zohlednit anomálie.
Přestože systém výběru byl stoprocentně dodržen, prošli jsme si na základě dotazu výboru vše
ještě jednou. Můžeme deklarovat, že trváme na předložené nominaci a žádné změny do ní
nenavrhujeme.
Pokud jste v odpovědi čekali rozbor konkrétních jmen, musíme se omluvit. Ctíme také
sportovní názor, že některé věci musí zůstat „v kabině“. Nasbírali jsme za řadu let u
reprezentace agility spoustu poznatků o různých situacích, lidských postojích, reakcích,
motivaci, výkonech lidí a psů pod stresem. Nevnímáme ale jako správné, tyto poznatky
veřejně ventilovat. Při vyhlášení nominace jsme jasně nabídli, že je možné vše individuálně
diskutovat. Někteří tuto možnost již využili a věřím, že další ještě využijí. Je důležité také
silně podtrhnout, že při výběru členů družstva jsme se zabývali všemi jmény umístěnými v
prvních desítkách. Všechny potenciální kandidáty jsme podrobili zkoumání, takže diskuse se
zdaleka netýkala pouze týmů, které jsme při výběru nakonec přeskočili.

Jako určité poučení z letošního roku si bereme, že je příliš málo času od doběhu posledního
týmu a vyhlášení nominace. Není problém s EO, ale MS by si vyžadovalo času více.
Typickým příkladem bylo letošní řešení náhradníka pro MS v kategorii medium. Pro
reprezentanty je velice těžké rozhodovat se v řádech sekund a ještě pod vlivem doznívajících
emocí. Pro nás pak v případě negativního rozhodnutí je potom na reakci také velice málo
času. Pro další změny bychom do budoucna doporučovali vyhlašovat nominaci na MS s
určitým časovým odstupem, aby na důležitá rozhodnutí byl pro všechny větší prostor.
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