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Abstrakt 

 

Název:  Kompetence trenéra golfu 

 

Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit kompetenční profil 

trenéra golfu se zaměřením na dospělé rekreační hráče. Vznikl na 

základě identifikace nejdůležitějších kompetencí z dvou pohledů, 

trenérů a jejich klientů. 

 

Metody: Práce kombinuje kvalitativní i kvantitativní metody. Na základě 

studia odborné literatury, předchozích výzkumů a rozhovorů 

s profesionálními trenéry golfu byl vytvořen seznam se čtyřmi 

skupinami kompetencí potřebných pro kvalitní práci golfového 

trenéra. Trenéři i hráči následně zhodnotili pomocí elektronického 

dotazování důležitost výskytu jednotlivých kompetencí u trenérů. 

Pro přehlednost jsou jednotlivé kompetence rozděleny do čtyř 

skupin, konkrétně na charakterové vlastnosti a rysy, schopnosti 

a dovednosti, vzdělání a znalosti, další profesní atributy. 

 

Výsledky: V práci je vytvořen kompetenční profil trenéra golfu zaměřující se 

na dospělé rekreační hráče, který zahrnuje dvacet kompetencí 

ze všech kompetenčních skupin: charakterové vlastnosti a rysy, 

schopnosti a dovednosti, vzdělání a znalosti, další profesní atributy. 

Profil obsahuje 20 následujících nejdůležitějších kompetencí, 

kterými by měl trenér golfu disponovat: schopnost vysvětlit 

a předvést, znalost pravidel golfu, schopnost analyzovat chyby, 

čestný, spolehlivý, individuální přístup, optimistický, schopnost 

komunikovat, schopnost motivovat, vzor pro své svěřence, 

empatický, důsledný, zpětná vazba, trpělivý, taktní, kreativní, 

spravedlivý, schopnost učit se novým věcem, znalost psychologie 

sportu a schopnost pochválit. 

 

Klíčová slova: Golf, trenér, hráč, kompetenční profil 

 



 

Abstract 

 

Title:  The Competency Profile of the Golf Coach 

 

Objectives: The main aim of this thesis is to create the competency profile of an 

ideal golf coach with focus on adult recreational players. It was 

based on the identification of the most important competencies from 

two perspectives, namely coaches and their clients. 

 

Methods: The thesis combines qualitative and quantitative methods. 

According to the expert literature studies, previous researches and 

interviews with the professional golf coaches was created a list of 

four competency groups needed for quality work of golf coach. 

Coaches and players evaluated the importance of individual 

competencies by eletronic questioning. For clarity, the individual 

competencies are divided into four groups, specifically to character 

traits and features, abilitites and skills, education and knowledge, 

other professional attributes. 

 

Results: In the thesis is created the competency profile of the ideal golf coach 

focusing on adult recreational players, which includes 

20 competencies from all competency groups: character traits and 

features, abilities and skills, education and knowledge, other 

professional attributes. Profile contains the following 20 most 

important competencies that an ideal golf coach should have: ability 

to explain and demonstrate, knowledge of golf rules, ability to 

analyze mistakes, honest, reliable, individual approach, optimistic, 

ability to communicate, ability to motivate, role model, empathetic, 

consistent, feedback, patient, tactful, creative, fair, the ability to 

learn new things, knowledge of the psychology of sport and the 

ability to praise. 

 

Keywords: Golf, coach, player, competency, competency profile 
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1 ÚVOD  

V dnešní době plné technologií a sedavého zaměstnání je přímo nutností, aby lidé 

svůj volný čas trávili pohybovými aktivitami, optimálně na čerstvém vzduchu. 

Pohyb je pro organismus přirozený lidský projev, který má pozitivní vliv na jeho 

fyzickou i psychickou stránku. Funguje jako prevence proti obezitě, pomáhá 

předcházet či lépe se vyrovnávat se stresem, poskytuje příležitosti pro navázání 

nových kontaktů. 

Golf pro mnoho hráčů neznamená jen sportovní aktivitu, je pro ně kulturním 

a společenským zážitkem. Pro mnohé golfová sezóna nikdy nekončí, na některých 

hřištích se dá hrát i v zimě na tzv. zimní greeny, jiní golfisté jsou ochotni kvůli hře 

cestovat a poznávat nová hřiště v zahraničí.  

Význam golfu v České republice stále roste. Členská základna v roce 2020 činila 

více jak 53 000 registrovaných hráčů, kteří měli možnost výběru zahrát si na 

116 znormovaných hřištích na území České republiky. S rostoucím počtem hráčů 

roste potřeba kvalifikovaných golfových trenérů.  

Golf je skvělá hra, ale naprosté dokonalosti nelze dosáhnout. Tato komplexní hra 

v sobě zahrnuje snad všechno, co je od sportu očekáváno. Ojedinělým způsobem se 

v něm propojují mentální a fyzické dispozice hráče, potřeba energické akce stejně 

jako chladné vyrovnanosti, poskytuje příležitost k dravému souboji i gentlemanské 

družnosti.  

Každý, nezáleží na věku, schopnostech ani ambicích, může stále pracovat na svém 

švihu, zlepšování handicapu a mít tak ze hry ještě větší potěšení. Ale je nutné dodat, 

že golf je skutečně komplexní hrou, která se skládá z více složek. Ať už se jedná 

o techniku provedení různých úderů, taktiku nebo psychiku hráče. Je třeba mít na 

paměti celou řadu svých dovedností, které je třeba neustále rozvíjet. Většina lidí, 

která se chce tento sport naučit alespoň na rekreační úrovni, je nucena využít 

pomoci golfového trenéra.  

Trenér je velmi diskutovaným a stále více aktuálním tématem ve všech sportech. Je 

důležité si uvědomit, že tento člověk především u dětí nezastává jen roli trenéra. 

Jedná se o klíčovou postavu golfu, na kvalitě jejich činnosti do určité míry závisí 

rozvoj talentů. Nových trenérů každoročně přibývá, většina z nich absolvuje kurzy 
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trenérů ČGF III. třídy, kde se naučí opravdu jen to nejzákladnější. Díky popularitě 

sportu a nepříliš náročným požadavkům k získání licence, se každoročně jedná 

o generování nových a nových absolventů. Vzdělávání trenérů by nemělo končit 

získáním licence, ba naopak, následné získávání zkušeností z trenérské praxe je to 

nejdůležitější, co lze vykonat pro vlastní zlepšování. Dalším důležitým faktorem na 

cestě k profesionalitě jsou rady od zkušenějších kolegů, kteří jsou zdrojem zpětné 

vazby, především sdělení častých chyb a míst pro zlepšení.  

Veškeré poznatky a závěry poslouží celé golfové společnosti, především golfovým 

trenérům.  Ukáže jim, jaké vlastnosti a schopnosti jsou z pohledu jejich klientů 

nejdůležitější. Kromě zlepšení metodiky práce s klienty bude mít vliv na vzdělání 

a zdokonalení sebe samých. Jelikož amatérských hráčů, kteří se věnují i trénování 

pod záštitou klubu, stále přibývá, je třeba sestavit seznam kompetencí, které jsou 

důležité pro práci trenéra a následně jim věnovat pozornost. Kompetenční profil 

může pomoci k rozvoji osobnosti hráčů, kteří se chtějí v budoucnu věnovat práci 

trenéra a poukáže na jaké kompetence se zaměřit a dále napomáhat jejich rozvoji.  
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2 CÍL  PRÁCE  

Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit kompetenční profil trenéra golfu se 

zaměřením na dospělé rekreační hráče. Vznikne na základě porovnání 

kompetenčních profilů ze dvou pohledů, a sice pohledu trenérů a pohledu jejich 

klientů. 

Pro dosažení hlavního cíle je důležité si práci rozdělit na několik dílčích úkolů, 

kterých je třeba postupem času dosáhnout. 

• Stanovit cíle, řešení práce a určit výzkumné postupy, které budou v práci 

využity. 

• Studium odborné literatury zabývající se problematikou trenérství, 

kompetencí a kompetenčních profilů. 

• Vytvořit seznam kompetencí souvisejících s pozicí trenéra golfu na 

základě odborné literatury. 

• Provedení rozhovorů s kvalifikovanými trenéry golfu, upravit a rozdělit 

seznam na charakterové vlastnosti a rysy, schopnosti a dovednosti, 

vzdělání a znalosti, další profesní atributy, na závěr stručně popsat 

jednotlivé kompetence. 

• Vytvořit klasifikační formulář pro trenéry a jejich klienty k posouzení 

důležitosti jednotlivých kompetencí u trenérů golfu v České republice. 

• Provedení pilotáže na vzorku respondentů a zapracování finálních úprav 

do konečného formuláře.  

• Distribuce elektronického hodnotícího formuláře dvěma cílovým 

skupinám: trenérům golfu a hráčům. 

• Zpracování a analýza sesbíraných dat, vytvoření dvou kompetenčních 

profilů z pohledu hráčů a z pohledu trenérů. 

• Porovnání obou hierarchických profilů kompetencí. 

• Syntéza do jednoho kompetenčního profilu trenéra golfu. 
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3 TEORETICKÁ  VÝCHODISKA  

Tato diplomová práce člení teoretická východiska do čtyř částí. První část teorie se 

věnuje golfu a vzdělávání trenérů golfu v České republice. Druhá část se zabývá 

trenérskou činností a předpoklady k úspěšné trenérské práci. V třetí části je 

rozebrán pojem kompetence, který je potřebný k pochopení kompetenčního profilu. 

Poslední část vysvětluje, jakým způsobem autorka došla k vybraným metodám 

a postupům, které jsou v práci využity. 

3.1 Golf 

V České republice je dle České golfové federace více než 53 000 registrovaných 

golfistů a 116 znormovaných hřišť. Hráči se sdružují v golfových klubech, kterých 

je v České republice více jak 180. Každý registrovaný hráč, aby mohl získat 

handicap 54 (HCP), musí složit „zkoušku herní způsobilosti“, dříve nazýváno 

„zelenou kartou“, kterou absolvují po splnění několika tréninkových lekcí 

s trenérem na hřišti. Zkouška se skládá ze znalostí pravidel a z herních dovedností 

na golfovém hřišti, kde hráč musí prokázat schopnost hry a znalost pravidel v praxi 

tak, aby neohrožoval sebe či okolí. Když hráč absolvuje zkoušku herní způsobilosti, 

nejvyšší HCP, jaký může získat je 54, ale je možné, že hned na začátku obdrží nižší, 

to záleží na výsledku jeho hry na hřišti. HCP je číslo, obvykle v rozmezí 0 – 54, 

přičemž cílem každého amatérského hráče je, aby svůj HCP snižoval. Čím nižší je 

toto číslo, tím se jedná o lepšího hráče.  

Česká golfová federace 

Česká golfová federace (ČGF) vytváří podmínky pro organizování závodní 

činnosti, vypisuje vrcholné celostátní soutěže a turnaje, organizuje státní 

reprezentaci České republiky, pomáhá rozvíjet golfovou hru a další (ČGF, 2017). 

Profesionální golfová asociace 

O profesionální část českého golfu se stará Profesionální golfová asociace hráčů 

a učitelů golfu v České republice, z. s. (PGAC), jedná se o golfovou organizací 

sdružující hráče a učitele golfu. Mezi její hlavní činnosti spadá organizace soutěží 

pro profesionální hráče golfu, a také má na starost vzdělávání nejen profesionálních 

trenérů golfu v ČR. (Czech PGA, 2019). 
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3.1.1 Golfový trenér 

Definice golfového trenéra (a golf coach) a učitele poskytuje Americká federace 

golfových trenérů (US Golf Teachers Federation, 2021). Golfovým trenérem je 

osoba, která pomáhá jednotlivcům i týmům v soutěži. Každý, kdo hrál golfový 

turnaj ví, že soutěžní golf a hra jen pro zábavu jsou dvě velmi odlišné věci. Golfový 

trenér je někdo, kdo je znalý ve hře a jeho cílem je dostat jednotlivce či tým do 

soutěže a doufat ve vítězství. Trenér napomáhá překonávat nepřízeň během soutěží. 

To může zahrnovat zpracování strategie hry, řešení týmové dynamiky nebo 

povzbuzení při ztrátě sebevědomí.  

Americká federace golfových trenérů (2021) vysvětluje pojem učitele golfu (a golf 

teacher) jako jedince, který instruuje ostatní, jak hrát golf. To zahrnuje všechny 

aspekty hry, od golfové etiky až po mechaniku golfového švihu. Může učit všechny 

věkové a výkonnostní kategorie. Učitel golfu je dobře informován o hře a je 

i zdatným hráčem. 

3.1.2 Systém vzdělávání trenérů golfu v ČR 

Profesní role a poslání trenéra se mění v čase v závislosti na podobě sportovního 

světa, což se zároveň odráží od požadavků na inovativní vzdělávání trenérů. 

V obsahu vzdělávání se v první řadě pochopitelně vyskytuje odbornost ve sportovní 

specializaci, dále se klade důraz na osobnostní a sociální přípravu trenéra, respekt 

k etickým aspektům a také na pedagogickou odpovědnost (Jansa a kol., 2018). 

Předpokladem pro kvalitní práci trenéra je jeho celoživotní vzdělávání, neboť se 

vyskytují stále nové a nové metody, postupy či přístupy.  

V České republice se o vzdělávání trenérů stará ČGF a PGAC. Trenéři jsou 

rozděleni na plně kvalifikované profesionální trenéry PGAC, kde jejich činnost je 

vymezena Studijním a zkušebním řádem PGAC a následně je jejich další úroveň 

v rámci asociace vymezena Karierním růstem PGAC. Vzdělávání pro trenéry ČGF 

je vymezeno Kvalifikačním řádem pro trenéry golfu ČGF, konkrétně se jedná 

o trenéry III., II. a I. třídy. V ČR může mít trenér k vykonávání své profese kurz 

ČGF, PGAC nebo může mít pedagogické vzdělání získané na vysoké škole. 

Cílem systému vzdělávání trenérů golfu PGAC je vychovat špičkové trenéry golfu 

nejen pro profesionální hráče, ale také pro začátečníky, pokročilé, děti i dospělé 

osoby. Dalším aspektem systému je poskytování dlouhodobého kvalitního 
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vzdělávání formou rozšiřujících seminářů s odborníky. Velká část výuky se 

odehrává na akademické půdě Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

nebo v golfovém klubu Hostivař.  

Pokud se hráč chce zapojit do vzdělávacího systému PGAC, musí splňovat 

následující vstupní podmínky dle Studijního a zkušebního řádu PGAC (2019). 

Žadatel musí v roce, ve kterém žádá o přijetí, odehrát minimálně pět turnajů, z nichž 

tři výsledky splňují úroveň HCP pro vstup do PGAC. Minimální výše HCP je 

určena pro muže i ženy hodnotou 6,4. Dalšími vstupními podmínkami je minimálně 

šesti leté členství v ČGF nebo jiné mezinárodně uznávané golfové asociaci, 

dovršení osmnácti let a ukončené dvanáctileté vzdělání maturitní zkouškou. 

V neposlední řadě je povinný souhlas ČGF s přestupem k profesionálům 

a potvrzení klubu, kde je uchazeč členem.  

Studium je rozděleno do třech ročníků, kdy po úspěšném absolvování se učeň 

(Apprentice) stává golfovým profesionálem (Golf Professional). (Studijní 

a zkušební řád PGAC, 2019) 

• I. ročník – všeobecný základ v oblasti věd, praktické znalosti 

a dovednosti v oblasti výuky začátečníků, 

• II. ročník – pokročilé teoretické znalosti ze sportovních věd, praktické 

znalosti a dovednosti v oblasti tréninku pokročilých hráčů, 

• III. ročník – hlubší teoretické znalosti ve vybraných oblastech koučinku, 

koučink vrcholových hráčů. 

Pokud profesionál plní další podmínky kariérního řádu, může se následně stát 

PGAC Golfovým Profesionálem A+, poté PGAC Head Profesionálem nebo až 

PGAC Master Profesionálem. 

Dle Kvalifikačního řádu pro trenéry golfu ČGF (2015) je profesionální trenér plně 

kvalifikovaný profesionál dle vnitřních pravidel PGAC. Trenér golfu ČGF je 

absolvent některého z odborných kurzů či školení organizovaných ve spolupráci 

s PGAC obsahujících základy sportovního tréninku a golfovou specializaci. 

Pro golfové trenéry ČGF třetí třídy jsou dle Kvalifikačního řádu pro trenéry golfu 

ČGF (2015) závazné následující vstupní podmínky:  
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• dosažení věku 18 let, 

• tři roky aktivní golfista, 

• členství v klubu ČGF, 

• HCP 26,4 nebo nižší, 

• znalost pravidel golfu a etiky, 

• písemné doporučení klubu ČGF. 

Vzdělávací kurz třetí třídy má podobu základního trenérského kurzu v rozsahu 40 

hodin. Výuka se skládá z teoretické části zaměřující se nejen na golfové přednášky, 

ale i na první pomoc, regeneraci či sportovní trénink v rozsahu 15 hodin. Praktická 

část je věnována schopnostem vysvětlit a předvést daný cvik, úder, techniku 

v rozsahu 25 hodin. Kurz je zakončen písemným testem z pravidel golfu 

a praktických znalostí předvedených v praxi. Po úspěšném absolvování může 

uchazeč pracovat jako asistující klubový trenér, který plánuje, vede a vyhodnocuje 

sportovní přípravu dětí a mládeže pod odborným dohledem profesionálního trenéra, 

popř. trenéra golfu ČGF s kvalifikací II. třídy. 

Vzdělávací kurz trenérů golfu ČGF druhé třídy je navazujícím kurzem na 

předcházející. Pro uchazeče jsou dle Kvalifikačního řádu pro trenéry golfu ČGF 

(2015) závazné následující vstupní podmínky: 

• ukončené minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní 

zkouškou, 

• dosažení věku 21 let, 

• členství v klubu ČGF, 

• HCP 18,0 nebo nižší, 

• minimálně tři roky trenérem golfu III. třídy, 

• platná certifikace rozhodčího golfu III. třídy nebo vyšší, 

• v předcházejícím kalendářním roce odpracováno minimálně 100 hodin 

s mládeží, 

• písemné doporučení klubu ČGF i s potvrzením o výukové praxi. 

Tento kurz se skládá z celkově 150 vyučovacích hodin rozložených do čtyř dvou až 

třídenních bloků. Teoretická část se věnuje sportovnímu tréninku v rozsahu 50 

hodin a praktická část specializující se na golf je v rozsahu 100 hodin. Kurz je 

zakončen zkouškou z teorie a praxe. Absolvent je schopen samostatně organizovat 
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a vést trénink dětí, mládeže či pokročilých hráčů. Je oprávněn vystavovat hráčům 

osvědčení pro hru na hřišti. 

Kurz pro trenéry golfu ČGF první třídy má dle Kvalifikačního řádu pro trenéry 

golfu ČGF (2015) následující závazné vstupní podmínky: 

• členství v klubu ČGF, 

• HCP 9,9 nebo nižší,  

• minimálně tři roky trenérem golfu ČGF II. třídy, 

• platná certifikace rozhodčího golfu III. třídy nebo vyšší, 

• v předcházejícím kalendářním roce minimálně 200 hodin práce 

s mládeží, 

• písemné doporučení klubu ČGF i s potvrzením o výukové praxi. 

Školení pro trenéry prvních tříd probíhá formou seminářů a workshopů s předními 

golfovými odborníky a odborníky z dalších sportovních věd, jako např. kondiční 

cvičení, fyziologie, biomechanika, dietologie, psychologie a další. Kurz je 

zakončen závěrečnou písemnou prací, která obsahuje představení vlastní koncepce 

sportovní přípravy dětí a mládeže. Absolvent se může stát klubový trenérem, který 

plánuje, vede a vyhodnocuje sportovní přípravu hráčů včetně Tréninkového centra 

mládeže ČGF. 

3.2 Trenér 

Každý sportovec, který se chce rozvíjet, zlepšovat a patřit mezi nejlepší, musí 

vyhledat služby trenérů. Tato osoba by pro hráče měla být učitelem, vzorem, ale 

i přítelem ve sportovním a osobním životě. Pro trenéry jsou jejich svěřenci jakousi 

druhou rodinou, ale zároveň se jedná o vizitku jejich tvrdé práce a možností se 

zviditelnit a proslavit se ve sportovním odvětví. Společnost vnímá hráčovy úspěchy 

i neúspěchy jako výsledky práce trenéra. 

Tato kapitola nejdříve vysvětluje termín trenér. Dále rozebírá možné typologie 

osobnosti trenéra a jeho sociální role, které zaujímá ve vztahu ke svým svěřencům. 

V neposlední řadě se kapitola zaměřuje na potřebné předpoklady k výkonu dané 

práce za účelem dosažení úspěchu. 
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3.2.1 Definice trenéra 

Dle Pedagogického slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 285) je trenér 

chápán jako „profese pedagogického charakteru uplatňující se jednak ve sféře 

sportu, jednak v profesním vzdělávání jako instruktor při výcviku praktických 

dovedností v různých pracovních odvětvích“. Uvedená definice je využívaná 

i mimo sportovní odvětví, pojem trenér je tedy autory vnímán komplexně. 

Hlavní role trenérů především souvisí s podporou a rozvojem výkonnostních 

a rekreačních sportovců. Trenéři současně přispívají sociálnímu rozvoji společnosti 

utvářením soudržných týmů a budováním společných sdílených zájmů. Týká se to 

i sportovních soutěží na nejvyšší úrovni, kdy se trenéři vyzívají, aby se zaměřovali 

na pozitivní sociální interakce a komplexní rozvoj sportovců, a ne jenom na 

dosahování rekordů a výher (European Commision Sport Unit, 2012). 

V oblasti sportu je třeba rozlišovat pojem „trenér“ a „coach“. Může se zdát, že se 

jedná o synonyma, ale především kompetence tyto pojmy od sebe vzájemně 

odlišují. Především trenéři v golfových klubech by se měli snažit směřovat k práci 

kouče. Golf je nejenom o technice, taktice a fyzické zdatnosti hráče, ale i o dalších 

aspektech, které jsou nutné k dosažení úspěchu. Práce následně upřesňuje rozdíly 

významu slova trenér a kouč. 

Podle Svobody (2007, s. 118) se označení trenér používá pro člověka, který 

„zajišťuje a hlavně vede trénink sportovce“. Tato definice označuje člověka, který 

pečuje o trénink a kondici sportovce. Českému významu termínu trenér více 

odpovídá anglické slovo „coach“, které se v češtině používá hlavně v týmových 

soutěžích. Rozlišení kompetencí těchto dvou pojmů je běžnější v soutěžích vyšší 

a nejvyšší sportovní úrovně. „Jde o specifickou roli trenéra, jenž vede jedince nebo 

družstvo v přímé soutěži.“ (Jansa a kol., 2018, s. 165).  

Kanadská asociace trenérů (2020) popisuje trenéra jako rodiče, učitele, souseda 

a etického vůdce ve své komunitě sportovců. Trenéři svým svěřencům napomáhají 

k dosažení vyšší sportovní úrovně, a to jak na hřišti, tak i mimo něj. Dle asociace 

trenéři směřují k těmto cílům: 

• povzbuzovat svěřence k radosti a aktivitě, 

• plánovat postupy a vytvářet zajímavé aktivity, 

• rozvíjet sportovní dovednosti svěřence, 
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• poskytovat konstruktivní kritiku, která napomůže ke zlepšení výkonu 

sportovce, 

• řešit problémy etickými rozhodnutími, 

• nabízet bezpečné prostředí pro trénink, 

• naučit svěřence respektu sebe samých, ostatních i k samotnému sportu. 

Pojem trenér je převzatý z anglického slova „to train“. V anglickém pojetí je tento 

člověk označován za trenéra, který se věnuje kondiční a fyzické přípravě (Jansa 

a kol., 2018). V neposlední řadě je také důležité si uvědomit rozdílnost 

a individualitu svěřenců. Aby se z hráče stal úspěšný golfista, je nutné u něj 

zachovat všeobecný rozvoj. Trenér musí u hráčů umět rozvíjet kromě techniky 

a taktiky také psychické schopnosti. 

Lazarová a Uhlířová (2006) rozlišují pojmy „coaching“ a „trénování“ a blíže 

vysvětlují hlavní rozdíl mezi nimi. Trénování je dle autorek vnímáno spíše jako 

tradiční (vojenský) dril, který je spojován s rozvojem kvalit nutných pro sportovní 

progres. Opírá se o vědecké poznatky a využívá odborných znalostí. Naopak 

koučování má bližší vazbu k výkonu a samotnému závodění. Dominantní jsou zde 

aspekty technické, taktické, rozhodovací a strategické. Mouratoglou (2017) uvádí, 

že neexistuje žádná škola pro koučování. Jedná se o komplexní povolání, které 

vyžaduje více kompetencí, a to jej dělá ještě více fascinujícím. 

K pochopení základních rozdílů mezi trenérem a koučem pomohou člověku 

především jeho vlastní zkušenosti. Je spíše vzácnost, když lidé umí dokonale 

propojit obě disciplíny. Trenér je osoba, která se zaobírá analýzou silných a slabých 

stránek svého svěřence a následně vytváří strategii vývoje jeho hry, která se poté 

přenáší do tréninku. Naopak kouč řídí skupinu lidí, tvořící tým kolem hráče. 

Disponuje všeobecným přehledem a pozná, co hráč v dané situaci nejvíce 

potřebuje. Zároveň ví, jak dát dohromady tým a řídit jej. Vytváří spojení s hráčem, 

integruje se do jeho světa, aby pochopil jeho vnitřní já. Poskytuje hráči lepší 

pochopení o jeho cílech a rozvíjí jeho mysl, zatímco trenér používá v podstatě 

technické a taktické nástroje. Jeden pracuje na hráči jako na stroji, zatímco ten 

druhý jako na člověku. Rozlišujeme dva druhy koučů: ti, kteří si stěžují na svého 

hráče, na jeho nedostatky nebo jeho prostředí, a ti kteří dosahují výsledků díky 

schopnosti přizpůsobit se a nalézt řešení (Mouratoglou, 2017). 
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Tato diplomová práce v dalším svém průběhu chápe trenéra nebo kouče jako osobu, 

která alespoň částečně propojuje tyto dvě role. V dalších částech teorie bude 

využito označení trenér z české odborné literatury. 

Petry, Froberg, Madella in Jansa a kol. (2018) konstatují, že v trenérské oblasti lze 

definovat dvě hlavní standardní profese: 

• trenér orientovaný na osoby participující ve sportu 

o trenér začátečníků, 

o trenér rekreačně sportujících, 

• trenér výkonnostně orientovaných sportovců 

o trenér talentovaných sportovců, 

o trenér profesionálních sportovců. 

Z výše zmíněného rozdělení vyplývá, že trenéři mohou působit jednak ve 

vrcholovém či výkonnostním sportu, jednak v rekreačním či školním sportu. Ve 

školním prostředí často vystupují jako učitelé tělesné výchovy nebo vedoucí 

sportovních kroužků. 

Trenér patří k těm náročnějším povoláním, kde jsou kladeny vysoké nároky, a proto 

Choutka a Dovalil (1991) formulovali předpoklady, kterými by měl člověk v roli 

trenéra disponovat. Patří sem všeobecné vzdělání, kladný vztah ke sportu, potřebné 

zkušenosti, vhodné vlastnosti a schopnosti, které má mít osobnost trenéra. 

3.2.2 Typologie osobnosti trenéra 

Tato kapitola se zaměřuje na typologické přístupy, kterými lze v teoretické rovině 

popsat osobnost trenéra a styl jeho vedení. Jansa a kol. (2018, s. 174) definují 

typologii jako „roztřídění jedinců s podobnými osobnostními rysy nebo tendencemi 

v jednání (chování) do určitých relativně homogenních skupin.“ 

Typologie rozděluje různé oblasti podle podobných faktorů, které je více 

charakterizují. Takové členění se vyskytuje u samotných sportovců i trenérů. Hartl 

a Hartlová (2015, s. 633) mluví o typologii jako o „rozčlenění soustavy osob, 

objektů či jevů do skupin dle určitého kritéria, znaku nebo souboru znaků.“ 

Jansa a kol. (2018, s. 130) definují osobnost sportovce takto: „Osobnost sportovce 

považujeme za jednotu duševních vlastností a psychických procesů, stavů, které 

jsou relativně stálé a typickým způsobem se projevují v každé sportovní činnosti.“ 
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Typologický přístup se stal z psychologického hlediska oblíbeným pro svou 

jednoduchost a srozumitelnost. S jeho pomocí lze nalézt povahové a charakterové 

vlastnosti, kterými je typická daná osobnost trenéra (Jansa a kol., 2018). 

Na základě Caselmanovy typologie Stránský a Svoboda (In Jansa a kol., 2018) 

zpracovali typy trenérů, u kterých brali v úvahu tři hlediska týkající se hlavní oblasti 

činnosti trenéra. Už zde z typologie vychází, že trenérská práce není úzce zaměřená, 

ale vyžaduje všestrannost i mimosportovní znalosti. 

Vztah trenér – sportovec: 

• Autoritativní typ – uzavřený, má sklon k podceňování druhých 

a k ironii, svou vůli uplatňuje bez ohledu na názor svěřenců, vyvolává 

konfliktní situace. 

• Sociální typ – připouští diskuse, svěřencům dává větší volnost, vytváří 

pohodovou atmosféru, ale obtížněji se prosazuje při vedení skupiny. 

Zaměření trenéra v pedagogických postupech: 

• Vědecko-systematický typ – zakládá si na teorii, kterou umí 

kombinovat s praxí, postupy má vždy promyšlené a je otevřený novým 

poznatkům. 

• Empirický typ – zakládá si na praktických zkušenostech, podceňuje 

teorii, konzervativní člověk, který dobře vychází s lidmi. 

Způsob řízení sportovců v soutěži: 

• Taktický typ – je vždy dobře informován o soupeři a jeho hře, využívá 

propracovaných postupů při řízení svých svěřenců, upozorňuje na 

aktuální situace. 

• Emocionální typ – klade důraz na dobrou náladu v týmu, riskuje bez 

racionální úvahy, reguluje citové napětí svých svěřenců a dokáže je 

nabudit a motivovat k lepším výsledkům. 

• Psychologický typ – umí pracovat s psychikou svých svěřenců 

i v zátěžových situacích, zvládá své psychické rozpoložení stejně jako 

i ostatních, vhodně motivuje. 
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Další trenérská typologie, která dnes patří mezi nejznámější, pochází od dvojice 

trenérů Tutko a Richards (1971). Rozlišili typologické dělení do pěti typů osobností 

trenéra, které charakterizují jeho přístup k vedení tréninku.  

• Trenér autoritativní (tzv. „hard-nosed“ neboli „studený nos“) vyžaduje 

kázeň, nutností je přesné plnění úkolů, poslušnost a často vyhrožuje či 

trestá. Hráči nemají možnost se vyjádřit, přátelství a pohodová atmosféra 

jde stranou. 

• Trenér intenzivní (tzv „driven“ neboli „hnaný“) je podobný typ jako je 

autoritativní trenér, ale netrestá za vše špatné, není tolik přísný. Jedná se 

o připraveného trenéra, často kritického a málokdy spokojeného, jelikož 

upřednostňuje od svých svěřenců tvrdou práci. 

• Trenér přátelský (tzv. „nice guy“ neboli „prima chlapík“) je opakem 

autoritativního stylu. Vede hráče ke vzájemné spolupráci, motivuje 

a stmeluje kolektiv, užívá pozitivních prostředků, a proto bývá často 

oblíbený. Na druhou stranu by mohl nastat problém s jeho autoritou 

a respektem u hráčů. 

• Trenér snadný (tzv. „easy going“ neboli „vše lehce zlehčující“) je 

opakem trenéra intenzivního. Z ničeho si nic nedělá, má klidný přístup 

plný improvizací, nic ho nerozhází. Sportovci se sice cítí volněji, ale 

naopak to vede k nízké výkonnosti hráčů. 

• Trenér chladný počtář (tzv. „business like“ neboli „obchodník“) 

získává a pracuje s informacemi, využívá organizovanost a osvědčené 

metody. Je to teoretik, logik a praktik, ale vůči svěřencům je emočně 

chladný a v tréninku neumí vytvořit přátelskou atmosféru.  

Předešlá typologie trenéra od autorů Tutko a Richards (1971) byla inspirací pro 

typologii Martense (2006). Autor do způsobu řízení tréninku zařazuje rozhodování, 

organizaci tréninku a způsob koučování. Rozlišuje tři typy vedení sportovců:   

• Autoritativní styl – diktátor, který rozhoduje sám za sebe, nerespektuje 

názory a postřehy svých svěřenců, odebírá jim samostatnost a iniciativu, 

v poslední době na ústupu. 



 

22 

 

• Submisivní styl – opatrovatel, řídí své svěřence spíše submisivně, dává 

jim minimum pokynů a chybí mu organizační i vůdcovské schopnosti, 

trenér neví, jak trénink správně vést, tím se nachází v roli dohlížitele. 

• Kooperativní styl – učitel, spolupracuje se svými svěřenci, klade důraz 

na jejich samostatnost a zodpovědné rozhodování, dává možnost hráčům 

říct svůj názor, vyvíjí snahu o soudržnost a spolupráci v týmu. Jedná se 

o nejpoužívanější styl v současnosti. 

Typologie trenéra obecně souvisí s jeho stylem řízení a do značné míry je dána jeho 

povahou. Každý nebude odpovídat přesně jednomu stylu a spadat do jedné ze 

škatulek, některé prvky stylů se v praxi mohou a budou prolínat. Některé typologie 

jsou trochu zastaralé a vědecky ne příliš průkazné, jelikož vycházejí spíše 

z empirického pozorování založeného na zkušenostech. 

Každý trenér je jiný a díky svým povahovým rysům a přístupem k vedení tréninku 

se přiklání k různým stylům. Ale právě kvalitní trenér by měl tyto styly vhodně 

kombinovat a rozpoznat dle aktuální situace, kdy a jaký styl uplatnit. Úspěšnost 

trenéra je ale také výrazně ovlivněna podmínkami, ve kterých pracuje 

a osobnostními typy jeho svěřenců. Smyslem typologií není jejich přesná 

kvalifikace, ale slouží k vytvoření vzorů pro trenéry, s kterými by se mohli podle 

vlastních projevů shodovat, a tím prohloubit jejich sebepoznání (Jansa a kol., 2018). 

S tímto názorem souhlasí i autorka práce, jelikož každý hráč je jiný a je nutný 

trenérův individuální přístup k vedení tréninku. 

„Každý trenér přináší do sportovního družstva něco nového. Svoje představy, 

koncepci práce, nové formy tréninku, odlišná taktická řešení, svoji osobnost.“ 

(Svoboda, 2007, s. 132). 

Ideální typ trenéra samozřejmě neexistuje a většinou se jedná o kombinaci více 

typů. Zda je či není daný trenérský typ vhodný, závisí především na konkrétních 

podmínkách a na typu svěřence, se kterým je trenér v kontaktu, jelikož každý hráč 

je unikátní a vyhovuje mu něco jiného. Je třeba si také uvědomit, že trenér svým 

způsobem vykazuje hereckou roli, neboť je nucený se někdy přetvařovat a chovat 

se dle situace. Důležitá je trenérova sebedůvěra, schopnost komunikovat, 

improvizovat a být psychicky stabilní. Svěřenci by na trenérovi neměli poznat jeho 

nervozitu, nejistotu či nepřipravenost. V opačném případě by toho hráči mohli 
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zneužít a jejich snaha a výkonost by začala klesat. Každopádně kompetenční profily 

ukazují, jaké kompetence jsou nejdůležitější a takové by měly být součástí 

osobnosti trenéra.  

Svoboda (2007) uvádí, že výzkumy, které se osobností trenéra zabývaly, se snaží 

právě o sestavení kompetenčního profilu „ideálního“ trenéra. Je nutno dodat, že je 

nemožné dokonale popsat lidskou osobnost, tudíž výsledky výzkumů nemusí být 

dokonalé, avšak pro běžné užití v praxi užitečné.  

3.2.3 Sociální role trenéra  

Trenérská činnost zahrnuje nejen vedení sportovce v přípravě a soutěži, ale i mnoho 

dalšího. Při výkonu své práce se trenér staví do různých sociálních pozic a rolí. 

Přichází do kontaktu s kluby, svazy, diváky, jejichž očekávání se od daného trenéra 

může diametrálně lišit. To, jak plní roli trenéra, je z části dáno i jeho osobností. 

Přičemž proces adaptace na požadavky trenérské práce může mít pozitivní vliv i na 

vývoj osobnosti (Svoboda, 2008). 

Armstrong (2002, s. 261) definuje roli jako: „Úlohu, kterou lidé při vykonávání 

práce hrají.“ Definice pojmu role od Lyle (2002, s. 61) zní takto: „Vzorec chování, 

který se od jedince na určité pozici očekává.“ 

Dále se tato kapitola věnuje odlišným pohledům na role trenéra, z kterých vyplývají 

další kompetence, jimiž by měl trenér golfu při trenérské činnosti disponovat. 

Svoboda (2008) uvádí a charakterizuje šest sociálních rolí z hlediska reálných 

činností trenéra takto: 

• Důvěrník – respektuje osobní problémy svěřenců a je ochoten je řešit. 

• Informátor – vysvětluje, instruuje a reaguje na dotazy svěřenců. 

• Motivátor – odměňuje a průběžně podněcuje sportovce k lepšímu 

výkonu. 

• Referent – řešení problémů přenáší na vedení oddílu či klubu. 

• Ukázňovatel – vyžaduje disciplínu, za nedodržování pravidel trestá. 

• Vychovatel – nezaměřuje se jen na výkon, ale i na působení na osobnost 

sportovce. 

Jansa a kol. (2018) dále řadí mezi významné role roli diagnostika, jedná se 

o nezbytnou činnost, která předpokládá účelné změny v osobnostním i sportovním 
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rozvoji svěřence. Jansa a Dovalil (2007) dále uvádějí další tři role, které pozitivně 

působí na rozvoj osobnosti svěřence. Role instrukční podává pokyny a informace 

v průběhu procesu učení, role stratéga vede takticky tým při tréninku i soutěži, role 

terapeuta dokáže ovlivnit tělesné i psychické stavy svěřence. 

Rolí, které by měl trenér zvládat je mnoho, ale každý trenér bude pravděpodobně 

ovládat odlišné funkce. Hlavní je, aby trenéři zvládali ty nejdůležitější a měli 

představu, co všechno od nich jejich svěřenci mohou očekávat. V diplomové práci 

jsou dotčeny pouze klíčové role, jelikož výzkum se konkrétně na role trenéra 

nezaměřuje. Mezi ty nejčastěji zmiňované role patří organizátor, motivátor, 

instruktor, vychovatel či přítel. 

Z rolí vyplývají důležité předpoklady jako umět vysvětlit a demonstrovat konkrétní 

prvek, analyzovat výkonnost hráče a následně opravit chyby v provedení. Trenér 

umí vytvořit tréninkový plán, být nápomocen s volbou taktiky v soutěži 

a k dosažení jednotlivých cílů. Svým chováním a přístupem je svěřenci vzorem, 

oporou i přítelem, je schopen pochválit, umí naslouchat a zároveň si umí sjednat 

disciplínu. Neustále se vzdělává v nejnovějších metodách tréninku a má široký 

přehled nejenom v daném sportu (Mackenzie, 2005). 

3.2.4 Předpoklady a úspěšnost v trenérské činnosti 

Představy o vykonávání trenérství bývají často velmi zjednodušené. Mnozí si myslí, 

že stačí mít pozitivní vztah ke sportu, zkušenost s aktivní sportovní činností 

a případně absolvovat kvalifikační školení. Jednoznačně nelze říci, co vše je 

zapotřebí absolvovat před zahájením trenérské práce. Jansa a kol. (2018) uvádí, že 

neexistuje souvislost mezi sportovní úrovní aktivního sportovce a úspěšností 

v trenérské práci. V praxi se vyskytují jak vynikající sportovci, kteří se následně 

stali trenérskými legendami, tak i úspěšní sportovci, kteří se v trénování úplně 

nenašli. Zároveň existují i trenéři, jejichž sportovní výkonnost se pohybuje na 

daleko nižší úrovni, ale i tak jsou považováni za úspěšné trenéry. 

Trenér patří k těm náročnějším povoláním, kde jsou kladeny vysoké požadavky, 

a proto byly formulovány předpoklady, kterými by měl člověk v roli trenéra 

disponovat. Patří sem všeobecné vzdělání, kladný vztah ke sportu, potřebné 

zkušenosti, vhodné vlastnosti a schopnosti, které má mít osobnost trenéra (Choutka 

a Dovalil, 1991). 
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Pro budoucího trenéra je vhodná určitá vlastní sportovní zkušenost na jakékoli 

úrovni, zájem o danou oblast sportu, zvládání interakčních aktivit jako je 

komunikace, vedení, řízení či poznávání svých svěřenců. Předpokladem k získání 

autority a být respektován svými svěřenci je především odbornost trenéra, jak 

teoretických znalostí, tak i získaných zkušeností. Dále jsou důležité didaktické 

předpoklady, volní a charakterové vlastnosti, jako například pracovitost, vytrvalost, 

cílevědomost, čestnost, obětavost apod. V neposlední řadě jsou zmiňovány 

i vlastnosti intelektu např. plánovitost, tvořivost, originálnost či bystrost. (Jansa 

a kol., 2018). 

Barták (2003) charakterizuje kompetentního trenéra takto: 

• odborná připravenost, 

• zkušenosti, 

• praxe, 

• pedagogické schopnosti a dovednosti ve vztahu ke vzdělávání dospělých, 

• schopnost veřejně vystupovat, 

• schopnost řídit interaktivní vzdělávací formy, 

• metodická způsobilost, 

• adaptabilita, 

• pozitivní přístup, aktivita, iniciativa, kolegialita. 

Kanadská asociace trenérů (Coaching Association of Canada, 2020) poskytuje rady, 

informace a vzdělávací programy pro trenéry, což napomáhá k dosažení jejich 

úspěchu a získání nejvyššího hodnocení. Z počátku je velmi důležité mít nadšení 

a vášeň pro trenérskou činnost. Dále uvádí čtyři klíčové koučovací dovednosti 

a schopnosti, kterými již trenér může disponovat před začátkem své trenérské 

praxe: 

• nadšení, pozitivita a schopnost improvizace, 

• komunikační a mezilidské dovednosti, 

• efektivní vedení a budování týmu, 

• řešení problémů a kritické myšlení. 

Na základě zkušeností a výzkumů je možné vymezit podstatné charakteristiky 

úspěšného trenéra, ale ani jejich existence u trenéra nezajištuje úspěch. I když bývá 

trenér považován za osobu, která má největší vliv na výkonnost sportovce, jeho 
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možnosti nejsou neomezené. Na výkonnost jedince či skupiny mají vliv i jiné 

faktory, například dispozice sportovců, interpersonální vztahy v týmu nebo 

materiální zázemí. Ve výkonnostním a vrcholovém sportu se úspěšnost 

profesionálního trenéra posuzuje podle jeho sportovní praxe (výsledků), a to 

pragmaticky a účelově. Na rekreační úrovni, kterou často zajištují dobrovolní 

trenéři, panuje odlišná situace. U neplacených trenérů se hodnotí především jejich 

úroveň sportovní výkonnosti, aspekty prožitkové, zdravotní, socializační 

a výchovné (Jansa a kol., 2018). 

Martense (2006) tvrdí, že úspěšný trenér dokáže svému týmu naplánovat cestu 

k předem stanovenému cíli a zároveň ji úspěšně realizovat. Jedná se o člověka 

empatického, který dokáže využívat autokratický i demokratický styl vedení, udrží 

si autoritu, rozvíjí schopnosti a dovednosti svých svěřenců. 

Důležité je vymezení hlavních úkolů a cílů trenéra. Jansa a kol. (2018) uvádí, že 

u sportovců je třeba sledovat následující: 

• výkonnostní zaměření sportovců, 

• radost z pohybové aktivity, 

• upevnění zdraví sportovců, 

• kompenzaci a relaxaci po jednostranné psychické zátěži, 

• socializaci ve skupině, 

• smysl pro „fair play“, 

• sebevýchovné aspekty. 

3.3 Kompetence 

Pojem kompetence lze zahrnout do mnoha odvětví, je tedy chápán velmi 

nejednotně, což potvrzuje počet vyskytujících se definic. Z mnoha existujících 

definic vyplývá, že každý autor má na kompetence trochu jiný pohled a vysvětluje 

je odlišným způsobem. Jedno ale níže uvedené definice mají společné, vedou 

k dosažení stanoveného cíle či určité úrovně výkonu. Další části kapitoly popisují 

členění kompetencí, jejich strukturu a také vysvětluje pojem kompetenční profil či 

model. 



 

27 

 

3.3.1 Definice 

Při překladu slova kompetence z anglického jazyka, vznikají dva významově 

odlišné pojmy, a to „competence“ a „competency“. Dle Armstronga (2002) pojem 

„competence“ vymezuje oblast práce, pro kterou je příslušná osoba vhodná a díky 

tomu ji může vykonávat. Jedná se o tzv. odbornou způsobilost. Druhý pojem 

„competency“ má vztah k rysům chování a vnitřní kvalitě člověka, což ovlivňuje 

jeho výkon při práci. Zde se mluví o schopnostech. Podobně vysvětluje pojem 

i Bartoňková (2010). Podle ní se „competence“ pojí s pracovním místem 

a výkonem práce, pro které je daná osoba odborně kvalifikovaná. Zatímco 

„competency“ souvisí se schopnostmi člověka chovat se odpovídajícím způsobem, 

plnit pracovní úkoly a přinášet požadované výsledky. 

Mezi jednu z prvních definic lze řadit tu od amerického teoretika Boyatzise (1982, 

s. 23). Ten váže kompetenci k výkonu činnosti následovně: „Kompetence je 

základní charakteristikou jednotlivce, která mu umožňuje podávat vynikající výkon 

v dané pozici, roli nebo situaci.“ Obdobnou definici uvádí i autoři Spencer 

a Spencer (1993, s. 9), kdy tvrdí, že: „Kompetence je základní charakteristika, která 

je příčinně souvislá s doporučujícími kritérii a/nebo s vynikajícími výkony v práci 

či jiných situacích.” 

Belz a Siegrist (2001) říkají, že kompetence jsou obsahově neutrální, lze je tedy 

využít v jakékoliv oblasti. Jde o celoživotní proces, proto je třeba jejich vývoj nijak 

nezanedbávat. 

Dle Armstronga (1999, s. 200) existuje tolik definic, kolik je odborníků zabývající 

se tímto pojmem. Sám definuje kompetence jako: „Chování potřebné k dosažení 

žádoucích úrovní výkonu.“ 

Woodruffe in Kubeš, Spillerova a Kurnický (2004, s. 27) uvádí definici: 

„Kompetence je množina chování pracovníků, které musí v dané pozici použít, aby 

úkoly z této pozice vyplývající kompetentně zvládli.“ S tvrzením, že se kompetence 

projevuje v chování, se ztotožňuje i Hroník (2007, s. 274), který tvrdí, že: 

„Kompetence je trs znalostí, dovedností, zkušeností, ale i vlastností, který se 

projevuje v určitém úseku chování.“ 

Podle autorů Veteška a Tureckiová (2008) by se kompetence měla pojit nejen 

s oprávněním a pravomocí, ale také s odpovědností za výsledek v procesu 
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rozhodovacím. Jedinec by k tomu měl disponovat specifickým souborem znalostí, 

dovedností, zkušeností, metod, postupů a postojů, jež mu umožňují osobní rozvoj 

a dosažení úspěšných výsledků. 

Z definic vyplývá, že problematika kompetencí zahrnuje mnoho názorů, tedy 

i definic, které se ne vždy zcela shodují. Nicméně lze tvrdit, že mají alespoň 

podobný směr a nijak si významově neodporují. Významové nejasnosti mohou 

nastat nepřesným cizojazyčným překladem nebo záměnou jednotného a množného 

čísla. Definice kompetencí uvádí, že se jedná o způsoby chování vedoucí k dosažení 

určitého výkonu a naplnění předem stanovených cílů. V této diplomové práci je na 

pojem kompetence nahlíženo jako na schopnost, způsobilost nebo předpoklad 

k vykonávání trenérské práce. Kubeš a kol. (2004) uvádí, že v praxi se má 

o kompetenci hovořit jen ve vztahu ke konkrétní funkci, pozici či úkolu. 

3.3.2 Identifikace klíčových kompetencí 

Klíčové kompetence značí další vzdělání přesahující profese. Jedná se o rozvíjení 

vlastní osobnosti, nenahrazují odborné znalosti, ale mohou vést k jejich lepšímu 

využívání (Belz a Siegrist, 2001). 

Belz a Siegrist (2001) uvádějí tři přístupy k identifikaci klíčových kompetencí: 

• Kognitivní přístup. Základem tohoto přístupu je zjistit, jakými 

myšlenkovými výkony musí člověk disponovat, aby byl produktivní 

a mohl řešit problémy. Podle tohoto přístupu spočívá lidské jednání 

v pochopení, sebereflexi, úsudku, závěru a v schopnosti řešit problémy 

a kritizovat. 

• Přístup založený na analýze činností. Tento přístup slouží k monitoraci 

základních schopností, nutných pro flexibilní zvládání situací v povolání. 

Klíčové schopnosti jsou potřebné pro člověka, aby byl schopen měnit 

a obohacovat své jednání v zaměstnání. 

• Přístup zaměřený na společnost. Několik autorů kritizuje tento 

zmiňovaný přístup. Důvodem je absence položek vyžadujících „tvůrčí 

kompetenci“, které napomáhají k rozvoji jednací schopnosti, šance na 

přežití a demokratickou kulturu ve společnosti. 

Belz a Siegrist (2001, s. 174) tvrdí, že: „Klíčové kompetence jsou takové znalosti, 

schopnosti a dovednosti, které vyúsťují v kompetence, s jejichž pomocí je možno 
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v daném okamžiku zastávat velký počet pozic a funkcí a které jsou vhodné ke 

zvládání problémů celé řady většinou nepředvídatelně se měnících požadavků 

v průběhu života.“ Tito autoři považují rozvoj kompetencí za zcela nezbytný. Mezi 

klíčové kompetence řadí schopnost komunikovat a kooperovat, schopnost řešit 

problémy, samostatnost, kreativitu a výkonnost, dále odpovědnost, schopnost učit 

se a přemýšlet, nebo také schopnost hodnotit a odůvodňovat (Belz a Siegrist, 2001). 

Za klíčové kompetence Jansa a kol. (2018) považují:  

• řízení a plánování, 

• oborově didaktické kompetence, 

• organizace 

• práce s informacemi, 

• komunikační a sociálně psychologické kompetence, 

• zpětná vazba a reflexe vlastní práce. 

Evropská asociace pro vzdělávání dospělých (EAEA, 2003) považuje za klíčové 

kompetence: komunikace v rodném a cizím jazyce, gramotnost matematická, 

přírodovědecká a počítačová, schopnost učit se, kulturní přehled a v neposlední 

řadě dovednosti sociální, občanské a podnikatelské. 

3.3.3 Struktura kompetence 

Strukturou kompetence se rozumí jednotlivé složky, ze kterých se skládá. Některé 

definice kompetence již naznačují, co všechno může kompetenci tvořit. Můžeme 

zmínit např. znalosti, dovednosti, vlastnosti a další. Pro obsah této kapitoly si je 

třeba ujasnit, že modely struktury kompetence se neztotožňují s pojmem 

kompetenční model, který je popsán v následující kapitole 3.3.5. Jde pouze 

o podobné pojmenování odlišných jevů. 

Lucia a Lepsinger (1999 In Kubeš, Spillerova a Kurnický, 2004) uvádí podrobnou 

strukturu kompetence prostřednictvím tzv. hierarchického modelu struktury 

kompetence, který je znázorněn na obrázku č. 1. 
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Obrázek 1: Hierarchický model struktury kompetence 

 

Zdroj: Lucia a Lepsinger (1999 In Kubeš a kol., 2004 s. 28) 

Spodní část pyramidy se skládá ze složek osobnosti jako je inteligence, talent, 

schopnosti, postoje či motivy, které jsou nejhůře ovlivnitelné a tvoří stabilní 

základnu kompetence. Prostřední část představuje charakteristiky člověka, které lze 

získat a rozvíjet během života a pracovní praxe. Konkrétně se jedná o dovednosti, 

vědomosti, zkušenosti a know-how. Chování je jediným přímo pozorovatelným 

projevem člověka, které je ovlivňováno jednotlivými složkami kompetence ve 

spodní částmi pyramidy. Proto je umístěno na jejím vrcholu (Kubeš, Spillerová 

a Kurnický, 2004). 

Další model struktury kompetence představuje dvojice Spencer a Spencer (1993) 

tzv. model ledovce, který je znázorněn na obrázku č. 2. 

Obrázek 2: Model ledovce 

 

Zdroj: Spencer, Spencer (1993, s. 11), upraveno 

Model ledovce připomíná ledovcový kráter, jelikož model se skládá z několika 

úrovní kompetence, které tvoří její tělo. Čím níže se daná úroveň nachází pod 
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hladinou, tím blíže leží jádru osobnosti člověka, je stabilnější, ale těžko se ovlivňuje 

a rozvíjí. Mnohem větší spodní část ledovce tvoří sebepojetí, rysy a motivy. Za 

jádro lidské osobnosti jsou považovány rysy a motivy člověka. Mezi jádrem 

osobnosti člověka a viditelnou částí ledovce nad hladinou se nachází přístupy 

a hodnoty. Tyto skryté složky kompetence se rozvíjejí relativně hůře, ale postupem 

času se i přístupy a hodnoty dají ovlivnit. Nejblíže povrchové (viditelné) části 

kompetence, těsně pod hladinou, se nachází sebepojetí. Vrchol ledovce, tedy 

viditelné složky kompetence, tvoří dovednosti a vědomosti. Jedná se o povrchové 

charakteristiky jedince, které jsou snadno identifikovatelné a dají se procvičováním 

dále rozvíjet (Spencer a Spencer, 1993). 

Se složkami v modelu ledovce se také ztotožňuje Sanghi (2007), který popisuje 

složky tvořící kompetenci následovně: 

• dovednosti – schopnosti vykonávat duševní nebo fyzický úkol, 

• znalosti – vědomosti; informace a poznatky vztahující se ke konkrétní 

oblasti, kterými člověk disponuje, 

• sebepojetí – osobní postoje a hodnoty člověka, který chová k sobě 

samému, 

• rysy – psychické charakteristiky, projevující se v chování, jednání 

a prožívání,  

• motivy – pohnutky; určují intenzitu a směr lidského chování a činnosti, 

motivují k aktivitě. 

Kubeš, Spillerová a Kurnický (2004) uvádí také pět základných složek kompetence, 

které rozdělují do následujících kategorií: motivy, rysy, vnímání sebe samotného, 

vědomosti a dovednosti. Podle jejich teorie kompetence říká, jakým způsobem se 

bude člověk chovat v určitém prostředí. 

Liu (2010) ve svém výzkumu tréninkového systému založeného na kompetenčním 

modelu rozděluje kompetence na hlavní a povrchové. Do povrchových kompetencí 

řadí získané znalosti a dovednost předvést úkol, jedná se o viditelné a relativně 

povrchové charakteristiky člověka. Motivace, sebepojetí, vlastnosti a sociální role 

představují hlavní kompetence, které jsou více skryté.  

Výzkum od Liu (2010) se zaměřuje na kompetenční profil profesionálních 

sportovních trenérů v Číně. Studie prokázala, že model profesionálního trenéra se 

skládá z následujících kompetencí: získávání znalostí, týmová práce, důvěra 
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a spolupráce, autorita, sebevědomí, důraz na detail a pečlivost. Druhý kompetenční 

profil profesionálního trenéra se zaměřením na povrchové kompetence obsahuje 

znalosti a dovednosti. Ze skupiny znalostí sem patří znalost sportovní psychologie, 

anatomie člověka, sportovního tréninku a znalost sportovního managementu. 

Z dovedností se v profilu objevila schopnost vysvětlit, schopnost vést trénink 

a různé tělesné či fyziologické metody tréninku. 

3.3.4 Kompetenční profil  

Cílem diplomové práce je sestavit kompetenční profil trenéra golfu. Kubeš, 

Spillerová a Kurnický (2004) uvádí, že kompetenční profil se též nazývá 

kompetenčním modelem. V diplomové práci je záměrně využíván pojem 

kompetenční profil, aby nedošlo k záměně s modely struktury kompetence 

z kapitoly 3.3.4. 

Dle Hroníka (2006, s. 30) kompetenční profil představuje „určitým způsobem 

uspořádané kompetence.“ Kubeš, Spillerová a Kurnický (2004, s. 60) popisují 

kompetenční profil jako „konkrétní kombinaci dovedností, vědomostí a dalších 

charakteristik osobnosti, které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů 

v organizaci“. Kompetenční profil dle Hroníka (2007, s. 28) obsahuje „jednotlivé 

kompetence, které jsou vybrané ze všech možných a uspořádané podle nějakého 

klíče.“ 

Hroník (2006) stanovil, že efektivní profil je takový, který splňuje následující: 

• vychází z očekávaného a pozorovatelného chování, 

• obsahuje maximálně 10 až 12 položek jednotlivých kompetencí, 

• vytváří most mezi popisem práce a firemními hodnotami, 

• platí na všech pozicích ve firmě nebo alespoň pro ty klíčové, 

• je sdílený a po jeho vytvoření stále aktualizován. 

Kubeš, Spillerová a Kurnický (2004) vyzdvihují užitečnost kompetenčního profilu, 

jelikož napomáhá při výběru nových pracovníků, rozvoji, hodnocení a jejich 

odměňování. 

Výsledný kompetenční profil může nabýt více podob, dle Kubeše, Spillerové 

a Kurnického (2004) jsou možné tyto tři typy: 
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• Model ústředních kompetencí – ústřední kompetence jsou společné 

a nevyhnutelné pro všechny pracovníky firmy bez ohledu na jejich pozici 

v hierarchii. 

• Specifický kompetenční model – popisuje kompetence pracovníka, 

které ho činí úspěšným na určité pozici v dané organizaci. 

• Generický kompetenční model – sestavuje se pro většinu 

manažerských pozic v organizaci. Nabízí osvědčený seznam kompetencí 

na konkrétní pozici, který je možné využít napříč různými organizacemi. 

V akademických vědeckých pracích např. Klimeš (2018), Závadská (2017) nebo 

Kapcová (2017) zabývajících se sestavením kompetenčního profilu se ovšem 

setkáváme s odlišným přístupem. Kompetenční profily jsou tvořeny specifickými 

kompetencemi, které jsou rozděleny do skupin jako jsou např. schopnosti a znalosti. 

Tato dvě různá pojetí přístupu k sestavení kompetenčního profilu zobrazuje 

obrázek č. 3. 

Obrázek 3: Odlišná pojetí kompetenčního profilu 

 

Zdroj: Klenerová (2019, s. 24) 

V prvním pojetí jsou jednotlivé kompetence popsány souborem charakteristik, tedy 

schopnostmi, znalostmi apod. V druhém pojetí jsou dílčím skupinám charakteristik 

(dovednosti a další) přiřazovány konkrétní kompetence. 

Tato diplomová práce využívá k výzkumu druhé pojetí kompetenčního profilu. Je 

tak možné porovnat jednotlivé skupiny kompetencí, které jsou rozděleny do 

následujících čtyř skupin: 
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1. Charakterové vlastnosti a rysy 

2. Schopnosti a dovednosti 

3. Vzdělání a znalosti 

4. Další profesní atributy 

K upřesnění významu jednotlivých kompetencí rozdělených do kompetenčních 

skupin poslouží rozhovory s vybranými trenéry golfu.  

Na základě porovnání skupin se dozvíme, zda je trenér golfu definován spíše 

profesními atributy, znalostmi a vzděláním nebo charakterovými vlastnostmi, které 

jsou stabilní a těžko ovlivnitelné či schopnostmi a dovednostmi získané praxí. 

3.4 Metodologie  

Kapitola metodologie se zaměřuje na způsob řešení práce, jakých metod bylo 

využito a jejich zvolenou návaznost. 

3.4.1 Zdroje dat 

Před zahájením vlastního výzkumu je důležité zjistit, zda se již daným výzkumem 

někdo zabýval. Využití sekundárních zdrojů šetří čas i náklady. Je třeba si ale dávat 

pozor na dříve zpracované výzkumy, data mohou být zastaralá či nespolehlivá 

a nově vytvořená práce by poté ztrácela na významu. 

Primární data lze získat vytvořením vlastního výzkumu. Jedná se o časově 

i finančně náročnější formu získání dat, ale na druhou stranu jsou data aktuální 

a známe jejich původ. Pokud je sběr dat proveden pečlivě, údaje by měly být validní 

i spolehlivé.  

Kompetenčním profilem zaměřeného na sportovního trenéra se zabývalo již několik 

výzkumných akademických prací, ale nebyl dohledán žádný, který by se týkal 

trenéra golfu. Dohledané akademické práce se týkají trenéra tenisu, fotbalu, 

moderní gymnastiky nebo osobnosti trenéra. 

Jelikož patrně neexistuje žádný seznam kompetencí, kterými by měl trenér golfu 

disponovat, je nezbytné využít primárních zdrojů dat ke zjištění těchto kompetencí 

a posoudit jejich důležitost výskytu u trenéra golfu. K vytvoření seznamu lze využít 

i sekundárních dat, např. výzkumné práce, odborné knihy, dostupné databáze a jiné 



 

35 

 

spolehlivé zdroje, které jsou zaměřené na kompetence sportovních trenérů. Tyto 

zdroje je nutné ověřit a pro potřeby studie využít. 

3.4.2 Kvantitativní a kvalitativní metody 

K získání primárních dat lze využít kvantitativních a kvalitativních metod. Dle 

Hendla (2016) slouží kvantitativní metody především k získání dat od velkého 

množství respondentů. Tento druh výzkumu má své výhody i nevýhody. Mezi 

výhody autor řadí možnost zobecňování výsledků, vhodnost pro využití při 

zkoumání početných skupin, rychlost a přímočarost sběru dat, která usnadňuje 

jejich následnou analýzu. V tomto případě se jedná o vysokou objektivitu a relativní 

nezávislost výsledků na výzkumníkovi. Nevýhodou podle autora je soustředěnost 

pouze na testování dané teorie, nikoliv na její rozvoj. Nebere v úvahu lokální 

zvláštnosti a příliš zobecňuje data (Hendl, 2016). 

Kvalitativní metody slouží k získání informací od úzkého kruhu respondentů 

a k prohloubení výsledků výzkumu. Umožňují zjistit vzájemné souvislosti 

a návaznosti (Ferjenčík, 2010). Kvalitativní výzkum se zaměřuje na hledání příčin, 

postojů, proč se něco děje. Při shromažďování výsledků se pracuje s menšími 

skupinami respondentů a cílem je získat co nejpodrobnější informace (Tahal a kol., 

2017). Výhodou kvalitativních metod je zohlednění lokálních podmínek a kontextu. 

Výsledky se však nedají zobecnit ani převést do jiného prostředí. Analýza 

získaných dat je mnohem náročnější a výzkumník může výsledky snadněji ovlivnit 

(Hendl, 2016).  

Obě metody, kvantitativní a kvalitativní, se ve výzkumech často vzájemně doplňují. 

Nabízí se možnost využít v této diplomové práci kombinaci výzkumů a spojit 

výhody obou typů metod. Kvalitativní metoda poslouží k získání názorů od expertů 

(trenérů golfu) pro doplnění a podrobný popis seznamu kompetencí nebo ověření 

platnosti, zda jsou k vykonávání trenérské činnosti opravdu nutné. Ke zjištění, jaké 

kompetence jsou nezbytné pro trenéra golfu, bude využita kvantitativní metoda, aby 

výsledky mohly být generalizovány na početnou skupinu trenérů a klientů. 

3.4.3 Volba metod 

Mezi základní kvantitativní metody patří osobní, telefonické, elektronické 

a písemné dotazování. Pro získání dat od co největšího množství respondentů je 
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dotazník hlavním nástrojem (Hendl a Remr, 2017; Kozel a kol. 2011). Každá ze 

zmíněných metod má své plusy a mínusy, které je třeba vzít v úvahu. Nejvíce 

výhodnou metodou pro její vysokou návratnost odpovědí se jeví písemné 

dotazování, kdy výzkumník rozdává a vybírá písemné formuláře osobně. 

Telefonické a osobní dotazování je na tom s návratností o něco hůře a hlavní 

nevýhodou je u obou metod vysoká časová náročnost při sběru dat. Naopak jejich 

výhoda je v tom, že respondent může požádat tazatele o vysvětlení otázek. Nízkou 

návratnost odpovědí představuje metoda elektronického dotazování, ale mezi její 

klady patří dostatek času na odpovědi a jednodušší vyhodnocení sesbíraných dat 

(Hendl a Remr, 2017; Kozel a kol. 2011). 

Dotazník je nejpoužívanější výzkumnou metodou ve společenskovědních oborech, 

zvláště při zjišťování pedagogické reality. Jeho podstatou je sběr informací 

o respondentovi, především o jeho názorech, postojích ke zmíněným tématům. 

Dotazník může obsahovat více druhů otázek, na něž respondent odpovídá 

jednoznačnou odpovědí ano x ne x nevím, nebo vybírá z možností. Vyskytují se 

zde i volné odpovědi či škály (Jansa a kol., 2018). 

Na základě zmíněných kladů a záporů bylo z kvantitativních metod vybráno 

elektronické dotazování, během kterého budou respondenti posuzovat důležitost 

jednotlivých kompetencí v klasifikačním formuláři. Autorka práce nemá možnost 

osobně rozdat písemné formuláře a být přítomna u vyplňování, proto je zvoleno 

dotazování elektronickou formou a respondenti tak budou kontaktováni online. 

V případě kvalitativních metod přichází v úvahu pro účely práce ohnisková skupina 

nebo interview. Díky ohniskové skupině odborně nazývané diskuse s experty 

vedené moderátorem se získají data snadno a rychle a je zajištěna jejich 

mnohostrannost. Ohnisková skupina pomáhá zúčastněným přijít na nový vhled do 

problematiky (Morgan, 2001).  Určité riziko představuje možná účast dominantních 

jedinců, kteří by mohli svým názorem ovlivnit názor ostatních zúčastněných. 

Vedení této skupinové diskuse je velmi náročné a je třeba, aby moderátor 

disponoval určitými schopnostmi a dovednostmi potřebnými pro vedení 

a usměrňování této diskuse (Kotler a Keller, 2012). Nezbytná je také shoda všech 

účastníků na jednom společném termínu uskutečnění diskuse, což v dnešní 

uspěchané době není jednoduché. 
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Rozhovor přináší nejen obsah sdělení, ale i respondentovy názory, postoje a pocity. 

Na začátku rozhovoru je velmi důležité prolomit ledy a získat respondentovu 

důvěru (Hendl, 2016). Jelikož se nejedná o oslovení velkého počtu respondentů, je 

jednodušší provést rozhovory s každým individuálně v čase, který mu vyhovuje 

nejvíce. Do výhod rozhovoru patří osobní kontakt a možnost získat hlubší 

informace. 

Po zvážení všech kladů a záporů se autorka práce rozhodla doplnit kvantitativní 

metodu elektronického dotazování sloužící k hodnocení kompetencí o několik 

kvalitativních rozhovorů. Rozhovory proběhnou s vybranými profesionálními 

trenéry golfu s mnohaletou praxí. 

3.4.4 Zvolené pořadí metod 

Kombinace vybraných metod má dva postupy řešení. Buď bude hodnotící formulář 

předcházet rozhovorům nebo naopak. V diplomové práci je využit druhý způsob, 

kdy je v pořadí upřednostněn rozhovor před klasifikací kompetencí. Na základě 

rozhovorů je možné rozšířit či zúžit seznam kompetencí, který bude podkladem pro 

elektronický formulář. Cílem rozhovorů je zajistit, aby nebyla žádná důležitá 

kompetence opomenuta. Zároveň bude sloužit k bližšímu popisu kompetencí tak, 

aby si respondenti vytvořili po obsahové stránce správnou představu. 
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4 METODIKA  PRÁCE  

Tato kapitola podrobně popisuje výzkumný soubor a použité metody. Dále se 

podkapitoly zabývají popisem sběru dat a následně jejich vyhodnocením.  

Pro řešení dané problematiky byl zvolen empirický typ výzkumu, především 

posuzování důležitosti jednotlivých kompetencí z pohledu hráčů a trenérů. Získané 

údaje jsou zpracovány pomocí matematicko-statistických metod. 

4.1 Výzkumný soubor 

K vytvoření kompetenčního profilu trenéra golfu zaměřujícího se na dospělé 

rekreační hráče byly vybrány dva typy výzkumného souboru. Jednou skupinou jsou 

samotní trenéři golfu, druhou skupinou jsou jejich klienti, tedy hráči golfu.  

4.1.1 Hráči 

Prvním typem výzkumného souboru jsou golfisté, jejichž názory jsou klíčové pro 

posouzení důležitosti kompetencí a následného sestavení kompetenčního profilu 

z jejich pohledu. Do výzkumu byli vybráni hráči starší patnácti let, kteří jsou 

registrovaní u ČGF a mají domovský klub v Praze a především ti, kteří již služeb 

trenéra někdy v minulosti využili.  

4.1.2 Trenéři 

Druhý typ výzkumného souboru představují samotní trenéři golfu. Tento soubor 

byl využit jak pro rozhovory, tak i pro elektronické dotazování. Rozhovory sloužily 

k úpravě seznamu kompetencí sestaveného na základě odborné literatury a ke 

stručné charakteristice jednotlivých kompetencí. Autorka práce se při rozhovorech 

zaměřila na profesionální trenéry golfu PGAC záměrně, jelikož předpokládá, že 

mají více zkušeností i delší praxi s trénováním. Trenéři byli vybráni příležitostným 

výběrem, tzn. že byli snadno dostupní, jednalo se o tři trenéry ze stejného pražského 

klubu s více než patnáctiletou praxí. Při elektronickém dotazování byli osloveni jak 

profesionální trenéři PGAC, tak i trenéři golfu ČGF třetí a druhé třídy, kteří 

trenérskou činnost vykonávají v některém pražském klubu. 
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4.2 Použité metody 

Jako první byl vytvořen seznam kompetencí na základě studia důvěryhodných 

zdrojů se zaměřením na trenéry a sportovní manažery. Z odborné literatury bylo 

čerpáno z následujících publikací: (Jansa a kol., 2018; Hroník, 2008; Kubeš a kol., 

2004). K vytvoření seznamu kompetencí bylo využito i akademických prací 

zabývajících se kompetenčními profily ve sportu (Klenerová, 2019; Karlík, 2017; 

Klimeš, 2017). Dále k tvorbě byla využita i studie požadavků na sportovního kouče 

od Janáka (2015).  

4.2.1 Rozhovory 

Forma rozhovorů proběhla se třemi profesionálními trenéry. Jednalo se 

o neformální polostrukturované rozhovory, tzn. s předem připravenou obsahovou 

osnovou. Hlavním podkladem pro rozhovory byl vytvořený seznam kompetencí. 

Diskuse proběhla formou osobního setkání a trvala v rozmezí 30 – 60 minut. Se 

všemi trenéry se autorka zná a udržuje s nimi přátelský vztah. 

Hlavním cílem rozhovoru s trenéry byla úprava seznamu kompetencí, aby bylo 

obsaženo vše podstatné. Záměrem bylo doplnění či vyřazení některých kompetencí 

a zároveň jejich stručný popis. 

Ještě před uskutečněním každého rozhovoru byl dotazovaný seznámen s cílem 

diplomové práce a souhlasil se zpracováním odpovědí. Začátek rozhovoru byl 

zaměřen na otázky týkající se dosažené trenérské úrovně a délky trenérské činnosti. 

Hlavní část rozhovoru začala otázkou, jaké kompetence dotazovaný řadí mezi 

nejdůležitější u golfového trenéra. Následně byl předložen počáteční seznam 

k popisu jednotlivých kompetencí, případně k doplnění chybějících či vyřazení 

nevhodných charakteristik.  

Na základě uskutečněných rozhovorů byl vytvořen konečný seznam kompetencí 

rozdělený do čtyř skupin dle charakteru kompetence, konkrétně na charakterové 

vlastnosti a rysy, schopnosti a dovednosti, vzdělání a znalosti a další profesní 

atributy. Seznam dále sloužil jako podklad k posouzení důležitosti kompetencí. 

4.2.2 Online formulář ke klasifikaci kompetencí 

K posouzení důležitosti jednotlivých kompetencí byl využit formulář od 

společnosti Google. Nejdříve se respondentům objevil informativní text popisující 
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cíle výzkumu, obsahující pár slov o autorce, pokyny k jeho vyplnění, poděkování 

a sdělení, že vyplněním dotazníku dává respondent souhlasné stanovisko se 

zpracováním anonymních dat. 

Přibová a kol. (1996) doporučuje nejdříve vytvořit obsahovou koncepci 

dotazníkového formuláře. Konceptualizaci dotazníku zachycuje obrázek č. 4.  

Obrázek 4: Konceptualizace dotazníku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na začátku dotazníku je dobré položit tzv. úvodní otázky, které mají navázat 

kontakt a vzbudit respondentův zájem (Přibová a kol., 1996). Pro tyto účely byly 

na začátek vloženy otázky k identifikaci respondenta. Otázky se týkaly pohlaví, 

věku, aktuálního handicapu (HCP) a zda se jedná o trenéra či hráče golfu. Tyto 

otázky byly uzavřené a respondenti volili jednu z daných možností. 

Hlavní část tvořil klasifikační seznam kompetencí s jejich stručným popisem, aby 

bylo zřejmé, co si pod jednotlivými kompetencemi mají respondenti představit. 

Seznam byl rozdělen do čtyř skupin a každý byl abecedně seřazen. První skupinu 

představovaly charakterové vlastnosti a rysy, druhou skupinu tvořily schopnosti 

a dovednosti, třetí skupina obsahovala vzdělání a znalosti, do poslední skupiny byly 

zařazeny další profesní atributy. 

Pro posouzení důležitosti jednotlivých kompetencí je využita ordinální 

čtyřstupňová škála, respondenti tak nemohli zvolit střední hodnotu, ke které mají 

často sklony. Přibová a kol. (1996) tvrdí, že je nezbytně nutné zřejmé popsání 

každého hodnotícího stupně, jelikož respondenti mají odlišné interpretace pro 

každý hodnotící stupeň. V této práci jde o následující čtyři stupně: 

1 – nejdůležitější, 2 – důležitá, 3 – méně důležitá, 4 – nepodstatná. 

K ověření srozumitelnosti dotazníku byla provedena pilotáž. Formulář byl 

elektronicky rozeslán pěti respondentům, aby bylo zjištěno, zda všem otázkám 

správně rozumí. Na základě pilotáže byl dotazník upraven a rozdělen do dvou sekcí, 
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aby byl přehlednější. První část byla nazvána jako identifikace respondenta, kam 

byly zařazeny identifikační otázky ohledně věku, pohlaví a aktuálního HCP. Druhá 

část se týkala už jen hodnocení kompetencí. Jinak byl dotazník v pořádku 

srozumitelný. 

4.3 Sběr dat 

Uskutečněné tři rozhovory proběhly při osobním setkání v březnu 2021 v Praze. 

Termíny i místa setkání byly vždy předem domluvené. Každý rozhovor probíhal 

v rozmezí od 30 do 60 minut. Z odpovědí respondentů byly během zodpovídání 

otázek ručně zaznamenávány nejdůležitější informace.  

Elektronické hodnocení kompetencí proběhlo na přelomu března a dubna 2021 

pomocí online odkazu rozeslaného mezi 234 respondentů. Osloveno bylo celkem 

196 hráčů a 38 trenérů. Správně vyplněný formulář poslalo zpět 171 respondentů, 

konkrétně 145 hráčů a 26 trenérů. Celková návratnost dotazníku je 73 %, což 

znázorňuje tabulka č. 1. Sběr dat probíhal po dobu dvou týdnů. Náhled dotazníku 

je k dispozici v příloze 2. 

Tabulka 1: Návratnost dotazníku 

 
Hráči Trenéři Celkem respondentů 

Osloveno 196 38 234 

Vráceno 145 26 171 

Návratnost 74 % 68 % 73 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podrobná specifikace respondentů účastnících se výzkumu je k nalezení v kapitole 

5.1.1, která se zaměřuje na strukturu hráčů a jejich data jsou znázorněny v grafech 

1, 2 a 3. Kapitola 5.2.1 se věnuje struktuře trenérů, kde jsou bližší informace 

o trenérech uvedeny v grafech 5, 6, a 7.  

4.4 Analýza dat 

Po shromáždění dat bylo možné výsledky analyzovat. Ke zpracování získaných dat 

bylo využito několik statistických metod s využitím počítačového softwaru MS 

Excel 2019. Vážený aritmetický průměr (VAR) sloužil k seřazení jednotlivých 

kompetencí dle jejich důležitosti a rozdělení do skupin. Dále byla u každé 

kompetence vypočítána absolutní a relativní četnost všech odpovědí, modus 

a variační rozpětí. 
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Na základě porovnání výsledků z pohledu hráčů a z pohledu trenérů byl vytvořen 

jeden kompetenční profil trenéra golfu se zaměřením na dospělé rekreační hráče. 

Kompetenční profil byl sestaven z 20 kompetencí s nejnižším váženým 

aritmetickým průměrem. Obsahuje 9 charakterových vlastností a rysů, 7 schopností 

a dovedností, 2 kompetence ze skupiny vzdělání a znalosti a 2 kompetence z dalších 

profesních atributů. 
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5 PREZENTACE  A  INTERPRETACE  VÝSLEDKŮ  

Interpretace výsledků je rozdělena do více částí. První část se zaměřuje na analýzu 

a vyhodnocení kompetencí z pohledu hráčů. Druhá část obsahuje hodnocení 

kompetencí a jejich analýzu ze strany trenérů. Další část je věnována 

kompetenčním profilům z obou pohledů respondentů zvlášť, následuje jejich 

porovnání a na závěr je sestaven finální kompetenční profil trenéra, ve kterém se 

mísí názory hráčů i trenérů. 

5.1 Hráči 

Kapitola se nejprve zaměřuje na strukturu hráčů dle různých charakteristik, jako je 

pohlaví, věk a jejich aktuální handicap. V druhé části následuje analýza sesbíraných 

dat od trenérů. 

5.1.1 Struktura hráčů 

Elektronického dotazování se zúčastnilo celkem 145 hráčů s domovským klubem 

v Praze. Dotazování bylo anonymní. Hráči ve formuláři hodnotili nejen důležitost 

kompetencí, ale odpovídali i na otázky, díky kterým je možné identifikovat jejich 

složení. Rozložení hráčů podle pohlaví znázorňuje graf č. 1.  

Graf  1: Pohlaví hráčů 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Z dotazníku vyplynulo, že z celkem 145 dotázaných bylo zastoupeno 40 žen a 105 

mužů. Jaké je jejich věkové rozložení, tak to znázorňuje graf č. 2. 

Muž
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Graf  2: Věkové rozložení hráčů 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

K dispozici byl výběr jedné ze čtyř věkových skupin: 15 až 25 let; 26 až 40 let; 41 

až 60; 61 a více let. Nejpočetnější skupinou je věková kategorie 41 až 60 let, kterou 

zvolilo 60 respondentů (41 %) z celkem 145 dotázaných. Nejmladší kategorii od 15 

do 25 let tvoří 28 hráčů, následuje kategorie od 26 do 40 let se 43 hráči. 14 hráčů je 

zastoupeno v nejstarší kategorii 61 let a více. Poslední identifikační otázka se týkala 

jejich aktuálního handicapu, odpovědi znázorňuje graf č. 3. 

Graf  3: Aktuální HCP hráčů 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Handicap dokládá o jak kvalitního hráče se jedná. V možnostech odpovědí byly 

čtyři následující: PRO, zda se jedná o profesionála (uplatněno při dotazování 

trenérů), druhá kategorie byla v rozmezí handicapu od 0 do 18,0; třetí rozmezí bylo 

od 18,1 až 36,0 a poslední kategorie byla od 36,1 až do maximálního možného 

handicapu hráče 54. Skupina profesionálů zde není zastoupena, neboť většinou se 

jedná o trenéry, kterým je věnovaná kapitola 5.2. Nejvíce hráčů představují ti 

s nejnižšími handicapy, tedy z kategorie 0 až 18,0, konkrétně se jedná o 74 hráčů 
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(51 %). Druhá kategorie s HCP v rozmezí 18,1 až 36,0 obsahuje 41 hráčů (28 %) 

a do poslední kategorie 36,1 až 54 spadá 30 hráčů. Data zahrnují názory od 

začátečníků až po pokročilé golfisty, očekávání se tedy mohou lišit, ale zároveň se 

vybalancovat. 

5.1.2 Hodnocení kompetencí hráči 

Elektronický dotazník byl rozeslán pomocí online odkazu, obsahoval celkem 

53 kompetencí rozdělených do čtyř skupin. První kompetenční skupinu tvořilo 

17 charakterových vlastností a rysů, které jsou člověku vrozené a těžko 

ovlivnitelné. Druhou skupinu představovalo 14 schopností a dovedností, které se 

získávají během života a dají se rozvíjet praxí. Třetí skupina obsahovala 15 

kompetencí týkající se vzdělání a znalostí, které mají teoretický základ. Poslední 

skupinu představovalo 7 dalších profesních atributů, kterými by trenér mohl také 

disponovat. 

Důležitost jednotlivých kompetencí posuzovali hráči na škále od 1 do 4, hodnota 

1 (nejdůležitější), hodnota 2 (důležitá), hodnota 3 (méně důležitá) a hodnota 4 

(nedůležitá). K porovnání kompetenčních skupin byl vypočítán vážený aritmetický 

průměr (VAR) všech hodnot kompetencí z dané skupiny zaokrouhlený na tři 

desetinná místa. Nižší hodnota VAR značí vyšší důležitost kompetence. 

Podle grafu č. 4 jsou za nejdůležitější kompetence dle hráčů považovány vrozené 

„charakterové vlastnosti a rysy“ s průměrem 1,776. Je nutné ale poukázat na velmi 

nepatrný rozdíl v průměru se „schopnostmi a dovednostmi“ získanými praxí, které 

se umístily na druhém místě s pouze o 0,004 vyšším průměrem tj. 1,780. Nižší 

důležitost hráči přiřadili skupině „dalších profesních atributů“ a za nejméně důležité 

považují „znalosti a vzdělání“ (průměr 2,449). Osobnost trenéra a jeho získané 

zkušenosti jsou podle hráčů důležitější než dosažené vzdělání a naučená teorie. 

Graf  4: Srovnání skupin kompetencí podle hráčů 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Jednotlivé kompetence byly dále rozděleny podle důležitosti na nejdůležitější 

kompetence, méně důležité a nepodstatné. Za nejdůležitější kompetence byly 

označeny ty, jejichž VAR hodnot spadal do intervalu <1; 2). Důležité kompetence 

měly VAR v intervalu <2; 3>. VAR nepodstatných kompetencí byl v intervalu (3; 

4>. 

Seznamy jednotlivých skupin kompetencí v následujících tabulkách č. 2, 3 a 4 jsou 

seřazeny podle VAR. Nejvýše umístěnou kompetencí v každé skupině je ta 

s nejnižším průměrem. Pokud se jedná o shodu hodnot průměrů, rozhoduje četnost 

odpovědí s hodnotou 1. V případě přetrvávající shody se rozhoduje dle dalších 

četností 2, 3 a 4. Pokud není rozhodnuto ani podle četnosti, jsou kompetence se 

stejným průměrem seřazeny abecedně. 

Z celkového počtu 53 kompetencí, mezi nejdůležitější jich spadá 30. Seznam 

nejdůležitějších kompetencí podle hráčů zachycuje tabulka č. 2 obsahující 57 % 

všech kompetencí. Z kategorie charakterové vlastnosti a rysy to je 14 kompetencí 

(82 %) z celkových 17. Ze 14 schopností a dovedností zahrnuje 11 kompetencí 

(79 %). Z kategorie vzdělání a znalosti zahrnuje pouze 3 kompetence (20 %) 

z celkových 15. A z poslední kategorie další profesní atributy obsahuje jen 

2 kompetence (29 %) z celkových 7. 

Tabulka 2: Seznam nejdůležitějších kompetencí podle hráčů 

Charakterové 

vlastnosti a rysy 

Schopnosti  

a dovednosti 
Vzdělání a znalosti 

Další profesní 

atributy 

Spolehlivý 
Schopnost analyzovat 

chyby 
Znalost pravidel golfu Individuální přístup 

Čestný 
Schopnost vysvětlit  

a předvést 

Znalost psychologie 

sportu 
Vzor pro své svěřence 

Důsledný 
Schopnost 

komunikovat 

Znalost fyziologie 

člověka 
 

Optimistický Zpětná vazba   

Empatický Schopnost motivovat   

Upřímný Schopnost plánovat   

Trpělivý Schopnost pochválit   

Taktní 
Schopnost učit se 

novým věcem 
  

Kreativní 
Schopnost vytvořit 

dobrou atmosféru 
  

Přesvědčivý 
Schopnost 

sebeovládání 
  

Vstřícný Schopnost organizovat   

Pečlivý    

Spravedlivý    

Cílevědomý    

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Seznam méně důležitých kompetencí podle hráčů představuje tabulka č. 3, která 

obsahuje 20 kompetencí (38 %) z celkových 53. Nejvíce kompetencí je obsaženo 

z kategorie vzdělání a znalosti, a to v počtu 9 (60 %) z celkových 15. Další profesní 

atributy jsou zde zastoupeny pěti kompetencemi (71 %) ze sedmi. Z kategorií 

charakterové vlastnosti a rysy a schopnosti a dovednosti tvoří seznam vždy tři 

kompetence (18 a 71 %) z každé kategorie.  

Tabulka 3: Seznam méně důležitých kompetencí podle hráčů 

Charakterové 

vlastnosti a rysy  

Schopnosti  

a dovednosti 
Vzdělání a znalosti 

Další profesní 

atributy 

Psychicky odolný  
Schopnost řešit 

krizové situace  

Znalost anatomie 

člověka  
Hráčská praxe  

Sympatický  
Schopnost týmové 

práce  
Znalost technologií  Sebeprezentace  

Obětavý  
Schopnost zjednat si 

respekt  
Sportovní přehled  

Všeobecný rozvoj 

svěřence  

  Golfová trenérská 

licence III. třídy 
Fyzická zdatnost  

  Znalost cizího jazyka  Trenérská praxe  

  Golfová trenérská 

licence I. třídy 
 

  Golfová trenérská 

licence II. třídy 
 

  PGA vzdělání  

  Kurz první pomoci  

Zdroj: Vlastní výzkum 

Seznam nepodstatných kompetencí podle hráčů tvoří tři kompetence (6 %) 

z celkových 53, které spadají svým průměrem do intervalu <3; 4>, znázorněny jsou 

v tabulce č. 4. Všechny jsou z kategorie vzdělání a znalosti, představují 20 % z 15 

z dané kategorie. Nejhůře hodnocenou (nepodstatnou) kompetencí dle hráčů je 

„pedagogické vzdělání“ s průměrem 3,166. 

Tabulka 4: Seznam nepodstatných kompetencí podle hráčů 

Vzdělání a znalosti 

Středoškolské vzdělání  

Vysokoškolské vzdělání  

Pedagogické vzdělání 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Kompletní seznam všech kompetencí seřazen vzestupně podle VAR důležitosti dle 

hodnocení hráčů je k dispozici v příloze č. 4.  
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Následující podkapitoly 5.1.2.1 až 5.1.2.4 se zaměřují na podrobnější analýzu 

získaných dat od hráčů na základě výpočtu několika statistických metod.  

5.1.2.1 První kompetenční skupina podle hráčů 

První kompetenční skupina „Charakterové vlastnosti a rysy“ je nejpočetnější, neboť 

obsahuje celkem 17 různých kompetencí. Níže jsou uvedeny jednotlivé kompetence 

s popisem významu. Jejich definice byla vytvořena na základě rozhovorů 

s kvalifikovanými trenéry: 

• CÍLEVĚDOMÝ – stanovuje cíle a má ambice je splnit; 

• ČESTNÝ – zastává fair play, nepodvádí; 

• DŮSLEDNÝ – pečlivý, umí dotáhnout věci do konce; 

• EMPATICKÝ – vnímavý, umí se vcítit a porozumět emocím druhých; 

• KREATIVNÍ – tvořivý, zkouší nové cviky a metody, zapojí do tréninku hry; 

• OBĚTAVÝ – přidává něco na víc, třeba i ve svém volném čase; 

• OPTIMISTICKÝ – pozitivní přístup, chválí, po neúspěchu dokáže 

motivovat; 

• PEČLIVÝ – klade důraz na maličkosti v technice, chování, pravidlech; 

• PŘESVĚDČIVÝ – sebejistý, věří ve své schopnosti a názory; 

• PSYCHICKY ODOLNÝ – odolný vůči nátlaku a stresu; 

• SPOLEHLIVÝ – dochvilný, zodpovědný, drží své slovo; 

• SPRAVEDLIVÝ – nezaujatý, nenadržuje; 

• SYMPATICKÝ – přátelský, na první pohled příjemný, milý; 

• TAKTNÍ – úcta k lidem, umí se chovat k lidem, zdvořilý; 

• TRPĚLIVÝ – chápe časovou odlišnost učenlivosti; 

• UPŘÍMNÝ – říká, co si skutečně myslí, jedná otevřeně; 

• VSTŘÍCNÝ – ochotný vyjít vstříc. 

Na základě rozhovorů byly některé charakterové vlastnosti ze seznamu kompetencí 

vynechány či sloučeny do jedné. Např. „sympatický“ a „přátelský“ se spojily pod 

„sympatický“, z kompetencí „spolehlivý“ a „dochvilný“ byla ponechána pouze 

vlastnost „spolehlivý“. 

Pro všechny kompetence první skupiny byl vypočítán VAR, dle kterého jsou 

seřazeny vzestupně v tabulce č. 5. V případě shody hodnot průměrů rozhoduje 

četnost odpovědí s hodnotou 1, následně 2 až 4. Další sloupce zobrazují absolutní 
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četnosti hodnot 1 až 4, které jsou následně vyjádřeny v procentech (tzv. relativní 

četnost, vyjádření hodnoty vzhledem k celkovému počtu četností všech hodnot). 

V předposledním sloupci je vypočten modus, jedná se o hodnoty s nejvyšší četností. 

V posledním sloupci tabulky je uvedeno variační rozpětí, což je rozdíl mezi nejnižší 

a nejvyšší hodnotou. Hodnocení probíhalo na stupnici od 1 do 4, tzn. že maximální 

variační rozpětí může být 3. 

Tabulka 5: Vážený aritmetický průměr, četnosti, modus a variační rozpětí první skupiny kompetencí podle hráčů 

Charakterové  

vlastnosti a rysy 
VAR 

absolutní četnost relativní četnost 
mod. 

var. 

roz. 1 2 3 4 1 2 3 4 

Spolehlivý  1,448 87 51 7 0 60% 35% 5% 0% 1 2 

Čestný  1,483 83 55 6 1 57% 38% 4% 1% 1 3 

Důsledný  1,559 69 71 5 0 48% 49% 3% 0% 2 2 

Optimistický  1,586 71 64 9 1 49% 44% 6% 1% 1 3 

Empatický  1,593 73 61 8 3 50% 42% 6% 2% 1 3 

Upřímný  1,731 56 73 15 1 39% 50% 10% 1% 2 3 

Trpělivý  1,738 53 79 11 2 37% 54% 8% 1% 2 3 

Taktní  1,745 53 78 12 2 37% 54% 8% 1% 2 3 

Kreativní  1,800 56 62 27 0 39% 43% 19% 0% 2 2 

Přesvědčivý  1,814 50 73 21 1 34% 50% 14% 1% 2 3 

Vstřícný  1,814 41 91 12 1 28% 63% 8% 1% 2 3 

Pečlivý  1,828 49 74 20 2 34% 51% 14% 1% 2 3 

Spravedlivý  1,890 43 79 19 4 30% 54% 13% 3% 2 3 

Cílevědomý  1,897 35 93 14 3 24% 64% 10% 2% 2 3 

Psychicky odolný  2,000 37 75 29 4 26% 52% 20% 3% 2 3 

Sympatický  2,069 31 78 31 5 21% 54% 21% 3% 2 3 

Obětavý  2,207 26 69 44 6 18% 48% 30% 4% 2 3 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Kompetence „přesvědčivý“ a „vstřícný“ mají stejnou hodnotu VAR. Jsou seřazeny 

podle četnosti hodnoty 1, u kompetence „přesvědčivý“ byl její výskyt 50krát 

a u „vstřícný“ 41krát, proto je v tabulce přesvědčivý výše. Jiná shoda průměrů 

v tabulce č. 5 nenastala. 

Z tabulky č. 5 vyplývá, že za nejdůležitější kompetenci považují hráči vlastnost 

„spolehlivý“ s průměrem 1,448. Hodnotou 1 (nejdůležitější) jí ohodnotilo 87 hráčů 

(60 %), hodnotou 2 (důležitá) ji označilo 51 hráčů (35 %) a hodnotu 3 (méně 

důležitá) vybralo pouze 7 hráčů. Jako nepodstatnou kompetenci ji nikdo 

nepovažoval, tím pádem variační rozpětí je zde rovno 2. S druhým nejnižším 

průměrem 1,483 vyšla vlastnost „čestný“, hodnotu 1 zvolili hráči 83krát (57 %).  

Nejčastěji zvolená hodnota 1 (modus 1) byla i u kompetencí „optimistický“ 

a „empatický“, které obsadily čtvrté a páté místo v tabulce s průměry 1,586 a 1,593. 
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S modusem 2 se na třetí místo dostala kompetence „důsledný“ s průměrem 1,559 

s téměř shodnou četností u hodnot 1 a 2 (69krát; 48 % a 71krát; 49 %).  

Za nejméně důležitou, z hlediska průměru 2,207, ale i z hlediska četnosti hodnot 3 

a 4, byla vyhodnocena vlastnost „obětavý“. Celkem byly hodnoty 3 a 4 zvoleny 

50krát (34 %). Sice nejčetnější byla hodnota 2 (69krát, 48 %), ale z celé skupiny 

byla označena nejvíce respondenty jako nepodstatná kompetence (6krát). Na 

předposlední příčce se umístila vlastnost „sympatický“ (průměr 2,069) s druhým 

nejčastějším výskytem hodnoty 4, konkrétně 5 hráčů ji takto ohodnotilo. Tyto dvě 

kompetence společně s „psychicky odolný“ (průměr 2,000) spadají svými průměry 

do skupiny méně důležitých kompetencí. 

Zajímavé je rozdílné ohodnocení kompetence „pečlivý“ (průměr 1,828), která si 

svým způsobem je trochu podobná s „důsledný“ (průměr 1,559), ale zaostává za ní 

o devět míst s rozdílem četnosti hodnoty 1 o 14 %.  

Trochu lepší hodnocení bylo očekáváno u kompetence „kreativní“, jelikož trénink 

by měl být pestrý a zajímavý. S průměrem 1,800 (39% četností hodnoty 1 a 43% 

hodnoty 2) obsadila devátou příčku přesně uprostřed tabulky č. 5. Její variační 

rozpětí je 2, nebyla tedy nikým považována za nepodstatnou kompetenci. 

5.1.2.2 Druhá skupina kompetencí podle hráčů 

Druhá skupina kompetencí „Schopnosti a dovednosti“ zahrnuje 14 kompetencí. 

Výčet všech kompetencí spadající do této skupiny i s popisem je následující: 

• SCHOPNOST ANALYZOVAT CHYBY – rozezná chyby a umí je opravit; 

• SCHOPNOST KOMUNIKOVAT – umí jednat s lidmi, srozumitelné 

vyjadřování písemné i verbální, umí reagovat, odpovídat a argumentovat; 

• SCHOPNOST MOTIVOVAT – dokáže povzbudit po neúspěchu, udržet 

koncentraci svěřence, soutěže při tréninku; 

• SCHOPNOST ORGANIZOVAT – vytvářet řád a systém, stanovuje 

a koordinuje činnosti; 

• SCHOPNOST PLÁNOVAT – stanovit si cíle, volba strategie a postupu, jak 

k cíli dojít; tvorba tréninkového plánu; 

• SCHOPNOST POCHVÁLIT – umí ocenit výkon i snahu; 

• SCHOPNOST ŘEŠIT KRIZOVÉ SITUACE – improvizace, zvládá řešit 

nečekané situace; 
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• SCHOPNOST SEBEOVLÁDÁNÍ – zachová klid ve vypjatých situacích; 

• SCHOPNOST TÝMOVÉ PRÁCE – spolupracuje s ostatními, týmový hráč; 

• SCHOPNOST UČIT SE NOVÝM VĚCEM – moderní cviky a metody, 

neustále se vzdělává; 

• SCHOPNOST VYSVĚTLIT A PŘEDVÉST – dokáže srozumitelně 

vysvětlit a názorně ukázat daný úder, cvik, techniku; 

• SCHOPNOST VYTVOŘIT DOBROU ATMOSFÉRU – pohoda, zábava, 

soutěže; 

• SCHOPNOST ZJEDNAT SI RESPEKT – autorita; 

• ZPĚTNÁ VAZBA – ohodnocení výkonu hráče, na čem zapracovat. 

Díky rozhovorům byla oblast schopností a dovedností upravena, schopnost 

„improvizovat“ se sloučila se schopností „řešit krizové situace“. Tabulka č. 6 

zachycuje seznam kompetencí, který je seřazen od nejnižšího VAR až po nejvyšší, 

resp. od nejdůležitějších kompetencí po ty nejméně důležité. V případě shody 

průměrů rozhoduje četnost odpovědí s hodnotou 1, dále četnosti 2, 3 a 4. Pokud 

nastala shoda i těchto četností, kompetence jsou seřazeny dle abecedy. V tabulce 

jsou uvedené kromě průměru i absolutní a relativní četnosti, modus a variační 

rozpětí. 

Tabulka 6: Vážený aritmetický průměr, četnosti, modus a variační rozpětí druhé skupiny kompetencí podle hráčů 

Schopnosti a dovednosti VAR 
absolutní četnost relativní četnost 

mod. 
var. 

roz. 1 2 3 4 1 2 3 4 

Schopnost analyzovat chyby  1,297 103 41 1 0 71% 28% 1% 0% 1 2 

Schopnost vysvětlit a předvést  1,297 103 41 1 0 71% 28% 1% 0% 1 2 

Schopnost komunikovat  1,552 71 68 6 0 49% 47% 4% 0% 1 2 

Zpětná vazba  1,607 63 76 6 0 43% 52% 4% 0% 2 2 

Schopnost motivovat  1,621 63 74 8 0 43% 51% 6% 0% 2 2 

Schopnost plánovat  1,759 43 94 8 0 30% 65% 6% 0% 2 2 

Schopnost pochválit  1,772 53 74 16 2 37% 51% 11% 1% 2 3 

Schopnost učit se novým věcem  1,786 51 74 20 0 35% 51% 14% 0% 2 2 

Schopnost vytvořit dobrou 

atmosféru  1,800 45 86 12 2 31% 59% 8% 1% 2 3 

Schopnost sebeovládání  1,972 37 78 27 3 26% 54% 19% 2% 2 3 

Schopnost organizovat  1,993 24 99 21 1 17% 68% 14% 1% 2 3 

Schopnost řešit krizové situace  2,131 21 87 34 3 14% 60% 23% 2% 2 3 

Schopnost týmové práce  2,166 29 70 39 7 20% 48% 27% 5% 2 3 

Schopnost zjednat si respekt  2,172 21 81 40 3 14% 56% 28% 2% 2 3 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Shoda průměrů 1,297 i všech četností nastala hned u schopností nacházející se na 

prvním místě. Jedná se o schopnost „analyzovat chyby“ a schopnost „vysvětlit 

a předvést“, hodnotu 1 hráči zvolili u obou 103krát (71 %), hodnotou dva byly obě 

kompetence ohodnoceny 41krát (28 %) a po jednom byla vybrána hodnota 3 (1 %). 

Z důvodu shody ve všech hodnotách jsou v tabulce č. 6 řazeny abecedně. Svým 

nejnižším průměr 1,297 jsou z pohledu hráčů považovány za ty nejdůležitější napříč 

všemi skupinami. Třetí a také poslední kompetence s modusem 1, tedy s nejčetnější 

hodnotou 1 zvolenou 71krát (49 %) se na třetím místě umístila velmi důležitá 

schopnost „komunikovat“ (průměr 1,552). jedná se o nezbytnou schopnost, kterou 

by trenér měl disponovat, jelikož ke komunikaci s klienty dochází při tréninku 

i mimo něj. 

Na schopnost komunikovat navazují další schopnosti, jako např. umět poskytovat 

lidem zpětnou vazbu (průměr 1,607) či schopnost je „motivovat“ (průměr 1,621), 

které ji v tabulce č. 6 následují hned na dalších příčkách. O čtyři místa za 

komunikací je další navazující schopnost „pochválit“ s průměrem 1,772. 

Mezi nejhůře hodnocené kompetence této skupiny patří schopnosti „řešit krizové 

situace“ (průměr 2,131), „týmové práce“ (průměr 2,166) a „zjednat si respekt“ 

(průměr 2,172). Svým průměrem spadají do intervalu <2; 3) tedy do méně 

důležitých kompetencí. 

Známkou 4 (nedůležité) byla označena alespoň jednou přesně polovina kompetencí 

z této kategorie. Ze všech 14 schopností a dovedností jí obdržela schopnost 

„týmové práce“, která se umístila na předposledním místě.  

Poměrně důležitou kompetenci představuje schopnost „učit se novým věcem“, kdy 

trenér by měl využívat nejmodernější metody a neustále se vzdělávat. Dle 

hodnocení hráčů figuruje až na osmém místě, tedy zhruba v polovině. Hodnotou 1 

ji označilo celkem 51 hráčů (35 %), hodnotu 2 zvolilo 74 hráčů (51 %) a hodnota 3 

byla vybrána 20krát (14 %).   
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5.1.2.3 Třetí kompetenční skupina podle hráčů 

Třetí skupina kompetencí označovaná jako „Vzdělání a znalosti“ obsahuje celkem 

15 vědomostně založených předpokladů. Zde je abecední seznam těchto 

kompetencí:  

• GOLFOVÁ TRENÉRSKÁ LICENCE I. TŘÍDY; 

• GOLFOVÁ TRENÉRSKÁ LICENCE II. TŘÍDY;  

• GOLFOVÁ TRENÉRSKÁ LICENCE III. TŘÍDY; 

• KURZ PRVNÍ POMOCI; 

• PEDAGOGICKÉ VZDĚLÁNÍ; 

• PGA VZDĚLÁNÍ; 

• SPORTOVNÍ PŘEHLED – všeobecný přehled v golfu i v jiných sportech, 

historie, úspěchy, osobnosti; 

• STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ – s maturitou se sportovním zaměřením; 

• VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ – se sportovním zaměřením;  

• ZNALOST ANATOMIE ČLOVĚKA – znalost stavby těla a jeho orgánů; 

• ZNALOST CIZÍHO JAZYKA – komunikativní úroveň; 

• ZNALOST FYZIOLOGIE ČLOVĚKA – znalost fungování opěrné 

a pohybové soustavy; 

• ZNALOST PRAVIDEL GOLFU; 

• ZNALOST PSYCHOLOGIE SPORTU; 

• ZNALOST TECHNOLOGIÍ – PC, kamera, fotoaparát, MS Office, internet, 

komunikační kanály. 

Na základě rozhovorů byla ze seznamu vyškrtnuta znalost „výživy ve sportu“, 

jelikož hrát golf na dobré úrovni může člověk téměř s jakoukoliv proporcí svého 

těla. V následující tabulce č. 7 je zachycen seznam kompetencí, který je seřazen 

vzestupně podle VAR všech hodnot. U žádných dvou kompetencí nedošlo ke shodě, 

jsou tedy seřazeny dle průměru vypočtených hodnot. V tabulce jsou uvedené kromě 

průměru i absolutní a relativní četnosti, modus a variační rozpětí.  
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Tabulka 7: Vážený aritmetický průměr, četnosti, modus a variační rozpětí třetí skupiny kompetencí podle hráčů 

Vzdělání a znalosti VAR 
absolutní četnost relativní četnost 

mod. 
var. 

roz. 1 2 3 4 1 2 3 4 

Znalost pravidel golfu 1,324 103 38 3 1 71% 26% 2% 1% 1 3 

Znalost psychologie sportu 1,759 54 74 15 2 37% 51% 10% 1% 2 3 

Znalost fyziologie člověka  1,897 45 76 18 6 31% 52% 12% 4% 2 3 

Znalost anatomie člověka  2,179 21 87 27 10 14% 60% 19% 7% 2 3 

Znalost technologií  2,228 21 77 40 7 14% 53% 28% 5% 2 3 

Sportovní přehled  2,434 14 68 49 14 10% 47% 34% 10% 2 3 

Golfová trenérská licence III. třídy 2,469 26 45 54 20 18% 31% 37% 14% 3 3 

Znalost cizího jazyka  2,524 17 56 51 21 12% 39% 35% 14% 2 3 

Golfová trenérská licence I. třídy 2,531 16 56 53 20 11% 39% 37% 14% 2 3 

Golfová trenérská licence II. třídy 2,552 18 50 56 21 12% 34% 39% 14% 3 3 

PGA vzdělání 2,634 15 49 55 26 10% 34% 38% 18% 3 3 

Kurz první pomoci 2,876 7 41 60 37 5% 28% 41% 26% 3 3 

Středoškolské vzdělání  3,021 7 28 65 45 5% 19% 45% 31% 3 3 

Vysokoškolské vzdělání  3,138 4 25 63 53 3% 17% 43% 37% 3 3 

Pedagogické vzdělání 3,166 1 23 72 49 1% 16% 50% 34% 3 3 

Zdroj: Vlastní výzkum 

V tabulce č. 7 je vidět, že jednotlivé kompetence mají mnohem vyšší průměr 

v porovnání s předešlými skupinami. Nejlépe hodnocenou a dle hráčů nejdůležitější 

je znalost „pravidel golfu“ s výrazně nižším průměrem než u ostatních 1,324. Jako 

jediná má modus roven 1, tedy četnost hodnoty 1 je 103 (71 %).  

Na druhém místě s výrazným nárůstem průměru je znalost „psychologie sportu“ 

její průměr 1,759 je o 0,435 větší oproti prvnímu místu. Poslední znalostí, která 

svým průměrem z této kategorie ještě spadá do nejdůležitějších kompetencí, je 

znalost „fyziologie člověka“ (průměr 1,897).  

Tato kategorie obsahuje i vzdělání, které se dle výsledků důležitosti řadí mezi 

nepodstatné kompetence, tedy kdy jejich průměr je z intervalu <3; 4>. Jedná se 

o poslední tři kompetence z tabulky č. 7 „středoškolské vzdělání“ (průměr 3,021), 

„vysokoškolské vzdělání“ (průměr 3,138) a „pedagogické vzdělání“ s průměrem 

3,166. Jejich modus je roven 3, stejně tak jako variační rozpětí. Pedagogické 

vzdělání dokonce označil pouze jeden hráč hodnotou 1 (nejdůležitější), hodnotu 3 

naopak zvolilo nejvíce respondentů 72 (50 %). 

Střed tabulky s průměry hodnot od 2 do 3 vyplňují méně důležité kompetence, jako 

například znalost „anatomie člověka“ (průměr 2,179), znalost „technologií“ 
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(průměr 2,228), „sportovní přehled“ (průměr 2,434). Mezi licencemi golfových tříd 

se nejvýše ze tří zmíněných umístila „trenérská licence III. třídy s průměrem 2,469; 

nejčetnější hodnotou byla 3 (54krát; 37 %), ale jako nejdůležitější jí označilo 

celkem 26 hráčů (18 %). Trenérské licence první a druhé třídy se umístily o dvě 

(respektive tři) příčky níže s průměry 2,531 a 2,552. 

5.1.2.4 Čtvrtá kompetenční skupina podle hráčů 

Poslední skupina „Další profesní atributy“ čítá celkem 7 různých předpokladů. 

Čtvrtou skupinu dle abecedy i s jejich popisem tvoří následující kompetence: 

• FYZICKÁ ZDATNOST – dobrá kondice; 

• HRÁČSKÁ PRAXE – kvalitní hráč, vlastní sportovní kariéra; 

• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – každý hráč je jiný; 

• SEBEPREZENTACE – kvalitní prezentace vlastní osoby, úprava 

zevnějšku, neverbální komunikace; 

• TRENÉRSKÁ PRAXE – min 5 let zkušeností s trénováním; 

• VŠEOBECNÝ ROZVOJ SVĚŘENCE – není pouze golfovým trenérem; 

• VZOR PRO SVÉ SVĚŘENCE – jde příkladem chováním, přístupem 

k tréninku. 

Pořadí poslední skupiny kompetencí je znázorněné v tabulce č. 8 od nejnižšího 

VAR až po nejvyšší, tedy od nejdůležitější kompetence až po tu nejméně důležitou. 

V této tabulce se žádné průměry neshodují, kompetence jsou tedy seřazeny dle 

vypočteného průměru hodnot. V tabulce jsou uvedené kromě průměru i absolutní 

a relativní četnosti, modus a variační rozpětí.  

Tabulka 8: Vážený aritmetický průměr, četnosti, modus a variační rozpětí čtvrté skupiny kompetencí podle hráčů 

Další profesní atributy VAR 
absolutní četnost relativní četnost 

mod. 
var. 

roz. 1 2 3 4 1 2 3 4 

Individuální přístup  1,421 90 51 2 2 62% 35% 1% 1% 1 3 

Vzor pro své svěřence  1,710 63 66 11 5 43% 46% 8% 3% 2 3 

Hráčská praxe  2,007 38 72 31 4 26% 50% 21% 3% 2 3 

Sebeprezentace  2,214 21 77 42 5 14% 53% 29% 3% 2 3 

Všeobecný rozvoj svěřence  2,338 21 67 44 13 14% 46% 30% 9% 2 3 

Fyzická zdatnost  2,407 12 71 53 9 8% 49% 37% 6% 2 3 

Trenérská praxe  2,414 18 59 58 10 12% 41% 40% 7% 2 3 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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První dvě kompetence svým průměrem spadají do intervalu <1; 2) tzv. 

nejdůležitější kompetence. Zbylých pět se řadí do skupiny méně důležitých, jejich 

průměr je vyšší než dvě, tím spadají do intervalu <2; 3>. 

První místo obsadil „individuální přístup“ s průměrem 1,421; jediná kompetence 

z této skupiny s modusem 1. Nejčetnější hodnotu 1 zvolilo 90 hráčů (62 %), 

hodnota 2 byla vybrána 51 respondenty (35 %). Druhé místo patří kompetenci „vzor 

pro své svěřence“ s průměrem 1,710; hodnotu 1 ji udělilo o 19 % respondentů méně 

než kompetenci na prvním místě (63; 43 %) naopak pro hodnotu 2 se rozhodlo o 11 

% více hráčů (66; 46 %). 

Zajímavé může být porovnání „hráčské praxe“ (průměr 2,007) na třetím místě 

s „trenérskou praxí“ (2,414), která obsadila až poslední příčku v tabulce. Hráči dle 

výsledků z tabulky č. 8 považují za důležitější, když má trenér za sebou hráčskou 

kariéru než několik let zkušeností s trénováním. Nutné je zde podotknout, že ne 

každý dobrý hráč může být zároveň i dobrým trenérem. 

5.2 Trenéři 

Kapitola se nejprve zaměřuje na strukturu trenérů dle různých charakteristik. 

V druhé části následuje hodnocení sesbíraných dat od trenérů. 

5.2.1 Struktura trenérů 

Elektronického dotazování se zúčastnilo celkem 26 trenérů působících v klubech 

v Praze a blízkém okolí. Jednalo se o anonymní dotazování. Trenéři ve formuláři 

hodnotili nejen důležitost kompetencí, ale odpovídali i na otázky, díky kterým je 

možné identifikovat jejich složení. Rozložení trenérů podle pohlaví znázorňuje graf 

č. 5.  
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Zdroj: Vlastní výzkum 

Z dotazníku vyplynulo, že z 26 dotázaných trenérů bylo 10 žen a 16 mužů. Dle 

výsledků i z vlastní zkušenosti autorky lze konstatovat, že obecně trenérské činnosti 

v golfu se věnují převážně muži. Jaké je věkové rozložení trenérů je možné vyčíst 

z grafu č. 6.  

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

K dispozici byl výběr jedné ze čtyř věkových skupin: 15 až 25 let; 26 až 40 let; 41 

až 60; 61 a více let. Celkem 14 trenérů spadá do věkové kategorie od 26 do 40 let. 

Nejmladší kategorii od 15 do 25 let tvoří 7 trenérů. Tyto dvě skupiny tvoří většinu 

konkrétně 81 % z dotázaných trenérů. Čtyři trenéři jsou ve věku 41 až 60 let. 

A pouze jeden jedinec zastupuje nejstarší kategorii 61 let a více. Poslední 

identifikační otázkou bylo zjištění o aktuálním handicapu trenérů, odpovědi 

znázorňuje graf č. 7. 

Muž

62%

Žena

38%

15 - 25

27%

26 - 40

54%

41 - 60

15%

61 - 99

4%

Graf  6: Věkové rozložení trenérů 

Graf  5: Pohlaví trenérů 
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Zdroj: Vlastní výzkum 

Handicap dokládá, jak kvalitními hráči jsou oni sami. V možnostech odpovědí byly 

čtyři následující rozdělení: PRO, zde se jedná o profesionálního trenéra PGAC; 

druhou kategorií bylo rozmezí handicapu od 0 do 18,0; třetí rozmezí bylo od 18,1 

až 36,0 a poslední rozmezí bylo od 36,1 až do maximálního možného handicapu 

hráče 54. Skupinu profesionálních trenérů tvoří 9 jedinců a početnější skupinu 

zastává kategorie handicapu v rozmezí od 0 do 18,0, tu tvoří 17 trenérů. Zastoupeny 

jsou pouze první dvě kategorie PRO a kategorie s nejnižším handicapem 0 – 18,1, 

což svědčí o kvalitních hráčích a pravděpodobně i o jejich bohatých zkušenostech 

s jinými trenéry.  

5.2.2 Hodnocení kompetencí trenéry 

Trenéři k hodnocení kompetencí obdrželi stejný dotazník obsahující 53 kompetencí 

jako hráči, který jim byl rozeslán také formou online odkazu. Důležitost 

jednotlivých kompetencí posuzovali trenéři, stejně jako hráči, na škále od 1 do 4, 

hodnota 1 (nejdůležitější), hodnota 2 (důležitá), hodnota 3 (méně důležitá) 

a hodnota 4 (nedůležitá). K vzájemnému porovnání kompetenčních skupin 

a následně i jednotlivých kompetencí těchto skupin byl vypočítán vážený 

aritmetický průměr (VAR) všech hodnot kompetencí zaokrouhlený na tři desetinná 

místa. Nižší hodnota VAR značí vyšší důležitost kompetence. 

Dle grafu č. 8. je z pohledu trenérů kladen největší důraz na „schopnosti 

a dovednosti“ (průměr 1,709), kterým s nepatrným rozdílem v průměru (0,023) 

sekundují „charakterové vlastnosti a rysy“ (průměr 1,733). Nižší důležitost trenéři 

0 - 18,0

65%

PRO

35%

Graf  7: Aktuální HCP trenérů 
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přiřadili skupině „dalších profesních atributů“ (průměr 1,879) a za nejméně důležité 

považují „znalosti a vzdělání“ (průměr 2,297). Získaná praxe a osobnost je podle 

trenérů více než dosažené vzdělání a naučená teorie. 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Jednotlivé kompetence byly dále rozděleny podle důležitosti na nejdůležitější 

kompetence, méně důležité a nepodstatné. Za nejdůležitější kompetence byly 

označeny ty, jejichž VAR hodnot spadal do intervalu <1; 2). Důležité kompetence 

měly VAR v intervalu <2; 3>. VAR nepodstatných kompetencí by patřil 

do intervalu (3; 4>, ale podle hodnocení trenérů do tohoto intervalu svým průměrem 

nespadá žádná kompetence. 

Seznam nejdůležitějších kompetencí v tabulce č. 9 je seřazen podle VAR pro 

interval <1; 2). Nejvýše umístěnou kompetencí v každé skupině je ta s nejnižším 

průměrem. Pokud se jedná o shodu hodnot průměrů rozhoduje četnost odpovědí 

s hodnotou 1. V případě přetrvávající shody se rozhoduje dle dalších četností 2 

nebo dále 3 a 4. Pokud není rozhodnuto ani podle četností jsou kompetence se 

stejným průměrem seřazeny abecedně. 

Trenéři často přikládali vysokou důležitost, neboť z celkového počtu 53 

kompetencí, mezi nejdůležitější spadá 31 kompetencí. Seznam nejdůležitějších 

kompetencí podle trenérů zachycuje tabulka č. 9, která obsahuje 58 % všech 

kompetencí. Z kategorie charakterové vlastnosti a rysy to je 13 kompetencí (76 %) 

z celkových 17. Ze 14 schopností a dovedností zahrnuje 12 kompetencí (86 %). 

Z kategorie vzdělání a znalosti jsou zastoupeny pouze 3 kompetence (20 %) 

z celkových 15. A z poslední kategorie další profesní atributy obsahuje také 3 

kompetence (43 %) z celkových 7. 

2,297

1,879

1,733

1,709

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500

Vzdělání a znalosti

Další profesní atributy

Charakterové vlastnosti a rysy

Schopnosti a dovednosti

Graf  8: Srovnání skupin kompetencí podle trenérů 
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Tabulka 9: Seznam nejdůležitějších kompetencí podle trenérů 

Charakterové 

vlastnosti a rysy  

Schopnosti  

a dovednosti 
Vzdělání a znalosti 

Další profesní 

atributy 

Čestný  
Schopnost vysvětlit  

a předvést  

Znalost pravidel 

golfu 

Vzor pro své 

svěřence  

Spolehlivý  
Schopnost analyzovat 

chyby  

Znalost psychologie 

sportu 
Individuální přístup  

Optimistický  
Schopnost 

komunikovat  

Znalost fyziologie 

člověka  
Hráčská praxe  

Empatický  Schopnost motivovat  
  

Spravedlivý  
Schopnost učit se 

novým věcem    

Důsledný  Zpětná vazba  
  

Trpělivý  Schopnost pochválit  
  

Kreativní  
Schopnost 

organizovat    

Taktní  
Schopnost řešit 

krizové situace    

Upřímný  Schopnost plánovat  
  

Pečlivý  
Schopnost 

sebeovládání    

Přesvědčivý  
Schopnost vytvořit 

dobrou atmosféru    

Vstřícný    

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Seznam méně důležitých kompetencí podle trenérů zahrnuje 22 kompetencí (42 %) 

z celkových 53, což znázorňuje tabulka č. 10. Nejvíce kompetencí je obsaženo 

z kategorie vzdělání a znalosti, a to v počtu 12. Z kategorií charakterové vlastnosti 

a rysy a další profesní atributy tvoří seznam vždy po 4 kompetencích z každé 

kategorie. Schopnosti a dovednosti jsou zde zastoupeny pouze dvakrát. Seznam 

nepodstatných kompetencí není, jelikož nejvyšší vypočtený průměr mělo 

„pedagogické vzdělání“ (2,923), tím nespadá to intervalu <3; 4>. 
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Tabulka 10: Seznam méně důležitých kompetencí podle trenérů 

Charakterové 
vlastnosti a rysy  

Schopnosti  
a dovednosti 

Vzdělání a znalosti 
Další profesní 

atributy 

Cílevědomý  
Schopnost týmové 

práce  
Znalost technologií  Sebeprezentace  

Psychicky odolný  
Schopnost zjednat si 

respekt  
Znalost anatomie 

člověka  
Trenérská praxe  

Obětavý  
 

Znalost cizího jazyka  
Všeobecný rozvoj 

svěřence  

Sympatický  
 

Sportovní přehled  Fyzická zdatnost  

 
 

Kurz první pomoci 
 

 

 
PGA vzdělání 

 

 

 

Středoškolské 
vzdělání   

 

 

Golfová trenérská 
licence III. třídy  

 

 

Vysokoškolské 
vzdělání   

 

 

Golfová trenérská 
licence II. třídy  

 

 

Golfová trenérská 
licence I. třídy  

  
Pedagogické vzdělání 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Celkový seznam všech kompetencí podle hodnocení trenérů, který je seřazen 

vzestupně podle VAR důležitosti je k dispozici v příloze č. 5. Následující 

podkapitoly 5.2.2.1 až 5.2.2.4 se zaměřují na podrobnější analýzu získaných dat 

jednotlivých skupin na základě výpočtu několika statistických metod.  

5.2.2.1 První kompetenční skupina podle trenérů 

Pro všechny kompetence první skupiny „Charakterové vlastnosti a rysy“ byl 

vypočítán VAR, dle kterého jsou seřazeny vzestupně v tabulce č. 11. V případě 

shody hodnot průměrů rozhoduje četnost odpovědí s hodnotou 1, následně 2 až 4. 

Pokud nastala shoda i těchto četností, kompetence jsou seřazeny abecedně. 

V tabulce jsou uvedené kromě průměru i absolutní a relativní četnosti, modus 

a variační rozpětí. 
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Tabulka 11: Vážený aritmetický průměr, četnosti, modus a variační rozpětí první skupiny kompetencí podle trenérů 

Charakterové 

vlastnosti a rysy  
VAR 

absolutní četnost relativní četnost 
mod. 

var. 

roz. 1 2 3 4 1 2 3 4 

Čestný  1,269 19 7 0 0 73% 27% 0% 0% 1 1 

Spolehlivý  1,308 19 6 1 0 73% 23% 4% 0% 1 2 

Optimistický  1,385 17 8 1 0 65% 31% 4% 0% 1 2 

Empatický  1,538 13 12 1 0 50% 46% 4% 0% 1 2 

Spravedlivý  1,538 13 12 1 0 50% 46% 4% 0% 1 2 

Důsledný  1,577 13 12 0 1 50% 46% 0% 4% 1 3 

Trpělivý  1,577 12 13 1 0 46% 50% 4% 0% 2 2 

Kreativní  1,615 10 16 0 0 38% 62% 0% 0% 2 1 

Taktní  1,654 11 13 2 0 42% 50% 8% 0% 2 2 

Upřímný  1,885 8 14 3 1 31% 54% 12% 4% 2 3 

Přesvědčivý  1,923 7 15 3 1 27% 58% 12% 4% 2 3 

Pečlivý  1,923 6 16 4 0 23% 62% 15% 0% 2 2 

Vstřícný  1,923 5 18 3 0 19% 69% 12% 0% 2 2 

Cílevědomý  2,000 7 13 5 1 27% 50% 19% 4% 2 3 

Psychicky odolný  2,038 6 14 5 1 23% 54% 19% 4% 2 3 

Obětavý  2,115 4 16 5 1 15% 62% 19% 4% 2 3 

Sympatický  2,192 3 16 6 1 12% 62% 23% 4% 2 3 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Kompetence „empatický“ a „spravedlivý“ mají stejnou hodnotu VAR. Podle 

četností z tabulky č. 11 se tyto kompetence shodují i v počtu všech hodnot 

odpovědí, proto jsou seřazeny abecedně.  Kompetence „důsledný“ a „trpělivý“ mají 

také stejný průměr 1,577. „Důsledný“ je v tabulce výše, jelikož se u něj hodnota 1 

objevila 13krát a u „trpělivý“ 12krát. Shodný průměr 1,923 vyšel i u kompetencí 

„přesvědčivý“, „pečlivý“ a „vstřícný“. Hodnota 1 se u „přesvědčivý“ objevila 7krát, 

u „pečlivý“ 6krát a u „vstřícný“ 5krát, proto jsou za sebou seřazeny v tomto pořadí. 

Na prvním místě s nejnižším VAR 1,269 a tedy s nejvyšší důležitostí figuruje 

vlastnost „čestný“. Hodnotou 1 (nejdůležitější) ji ohodnotilo 19 trenérů (73 %) 

a hodnotu 2 zvolilo 7 trenérů (27 %), horší hodnocení u této kompetence nebylo 

uděleno, variační rozpětí je tedy pouze 1. Jedná se o kompetenci s nejnižším 

průměrem napříč všemi skupinami z pohledu trenérů, tedy s nejvyšší důležitostí. 

Stejná četnost hodnoty 1 (73 %) byla i u vlastnosti, která je v jejím těsném závěsu, 

tj. vlastnost „spolehlivý“ s průměrem 1,308. Rozdílné hodnocení bylo u hodnoty 2, 

kdy ji zvolilo o jednoho trenéra méně (23 %) a přibyla jedna odpověď u hodnoty 3. 

Tím se zvýšil průměr právě o 0,039 oproti kompetenci na prvním místě.  

Na třetím až šestém místě se umístily vlastnosti s nejčetnější hodnotou 1. 

Respondenti je označili za nejdůležitější více jak z 50 %. Se třetím nejnižším 
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průměrem 1,385 je vlastnost „optimistický“, hodnota 1 byla zvolena 17krát (65 %), 

hodnota 2 byla přiřazena 8krát (31 %). Jako v každém sportu i v golfu nastávají 

neúspěchy, trenér je tou pravou osobou pro povzbuzení a šíření optimismu. O jednu 

příčku níže se se shodným průměrem hodnot 1,538 nachází vlastnosti „empatický“ 

a „spravedlivý“, které mají i shodné četnosti všech hodnot, tzn. že je jim přikládána 

stejná důležitost. Hodnotu 1 zvolilo 13 (50 %) respondentů, hodnota 2 byla vybraná 

12krát (46 %) a jeden zvolil hodnotu 3. Empatie a emoční porozumění je také 

zásadní, jelikož každý svěřenec je jiný a je třeba s ním pracovat odlišným 

způsobem. Nicméně je třeba se na všechny dívat nezaujatě a nikomu nenadržovat. 

Poslední kompetencí s modusem 1 je vlastnost „důsledný“ (průměr 1,577). Jeden 

respondent ji označil známkou 4 (nepodstatné). 

Je zajímavé, že kompetence „pečlivý“ (průměr 1,923) s rozdílem četnosti 

hodnoty 1 o 27 % zůstala o šest příček za „důsledný“ (průměr 1,577). Mohla by se 

zde očekávat jejich souvislost, a tedy i vyšší hodnocení kompetence důsledný, 

přesto se obě vlastnosti řadí svými průměry mezi tzv. nejdůležitější kompetence 

společně s vlastností „přesvědčivý“ a „vstřícný“ se shodnými průměry jako 

u pečlivý 1,923. Obdobně lze přemýšlet i o vlastnosti „psychicky odolný“ (průměr 

2,038; 23% četnost 1), která v porovnání s „trpělivý“ (průměr 1,577; 46% četnost 

1), zůstala o osm příček níže. Vlastnost „psychicky odolný“ již svým vyšším 

průměrem 2,038 spadá do tzv. méně důležité skupiny kompetencí společně 

s dalšími třemi vlastnostmi „cílevědomý“ (průměr 2,000), „obětavý“ (průměr 

2,115) a „sympatický“ s průměrem 2,192.  

Kreativitě je přiřazena osmá nejvyšší důležitost s průměrem 1,615, s výskytem 

četností hodnot 1 (38 %) a 2 (62 %). Horší hodnotu nikdo nezvolil, vlastnost je 

považována za důležitou či nejdůležitější. Do tréninku je vhodné zapojit nové cviky 

a soutěže, aby to svěřence bavilo a mohli se dále zlepšovat, jednoduše udělat každý 

trénink něčím originální. Trenér by měl být „přesvědčivý“ (průměr 1,923) a dokázat 

svým klientům, že právě zvolené cviky jsou vhodné a stát si za svými metodami. 

Vlastnost „přesvědčivý“ (27% četnost 1) se shoduje průměrem hodnot 1,923 

s „pečlivý“ (23% četnost 1) a „vstřícný“ (19% četnost 1), ale řazeno je dle četnosti 

hodnoty 1. Tyto vlastnosti jsou důležité hlavně pro komunikaci se svěřencem. 
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5.2.2.2 Druhá kompetenční skupina podle trenérů 

Druhou skupinu kompetencí „Schopnosti a dovednosti“ zachycuje tabulka č. 12, 

kde jsou seřazeny od nejnižšího VAR až po nejvyšší. Respektive od nejdůležitějších 

kompetencí až po ty nejméně důležité. V případě shody průměrů, rozhoduje četnost 

odpovědí s hodnotou 1, dále četnosti 2, 3 a 4. Pokud nastala shoda i těchto četností, 

kompetence jsou seřazeny dle abecedy. V tabulce jsou uvedené kromě průměru 

i absolutní a relativní četnosti, modus a variační rozpětí. 

Tabulka 12: Vážený aritmetický průměr, četnosti, modus a variační rozpětí druhé skupiny kompetencí podle trenérů 

Schopnosti a dovednosti VAR 

absolutní 

četnost 
relativní četnost 

mod. 
var. 

roz. 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Schopnost vysvětlit a předvést  1,308 18 8 0 0 69% 31% 0% 0% 1 1 

Schopnost analyzovat chyby  1,385 17 8 1 0 65% 31% 4% 0% 1 2 

Schopnost komunikovat  1,462 15 10 1 0 58% 38% 4% 0% 1 2 

Schopnost motivovat  1,462 15 10 1 0 58% 38% 4% 0% 1 2 

Schopnost učit se novým 

věcem  1,654 10 15 1 0 38% 58% 4% 0% 2 2 

Zpětná vazba  1,654 10 15 1 0 38% 58% 4% 0% 2 2 

Schopnost pochválit  1,731 10 13 3 0 38% 50% 12% 0% 2 2 

Schopnost řešit krizové situace  1,769 9 14 3 0 35% 54% 12% 0% 2 2 

Schopnost organizovat  1,769 7 18 1 0 27% 69% 4% 0% 2 2 

Schopnost plánovat  1,846 6 18 2 0 23% 69% 8% 0% 2 2 

Schopnost sebeovládání  1,885 9 12 4 1 35% 46% 15% 4% 2 3 

Schopnost vytvořit dobrou 

atmosféru  1,885 8 14 3 1 31% 54% 12% 4% 2 3 

Schopnost týmové práce  2,038 5 16 4 1 19% 62% 15% 4% 2 3 

Schopnost zjednat si respekt  2,077 5 14 7 0 19% 54% 27% 0% 2 2 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Z celkového počtu 14 schopností a dovedností nabývá 8 z nich stejného průměru 

s jednou další kompetencí. Abecední pořadí bylo využito u schopností se shodným 

průměrem 1,462 „komunikovat“ a „motivovat“ a také u schopnosti „učit se novým 

věcem“ s kompetencí „zpětné vazby“ o shodném průměru 1,654. řazení kompetencí 

dle četnosti hodnoty 1 nastalo jak u schopností „řešit krizové situace“ 

a „organizovat“ s hodnotou průměru 1,769, tak i u „sebeovládání“ a „schopnosti 

vytvořit dobrou atmosféru“ o průměru 1,885. 

Jako nejdůležitější kompetenci v této skupině trenéři považují schopnost „vysvětlit 

a předvést“, a to z hlediska průměru i četností. Její průměr je pouze 1,308 a 69 % 

trenérů přiřadilo této kompetenci hodnotu 1, tedy nejvyšší důležitost. Hodnotou 2 
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ji hodnotil zbytek trenérů (31 %). Hodnoty 3 a 4 neuvedl nikdo. Variační rozpětí je 

zde tedy 1. Na druhém místě se umístila schopnost „analyzovat chyby“ s hodnotou 

průměru 1,385. Četnost hodnoty 1 zde byla 65 %, tedy o jednu odpověď méně než 

u schopnosti na první příčce. Hodnota 2 měla stejné procentuální zastoupení tedy 

31 %, jeden respondent zvolil hodnotu 3, tím nepatrně vzrost celkový průměr 

kompetence a figuruje tedy na druhém místě. Výsledek těchto dvou kompetencí 

není překvapující. Umět vysvětlit a předvést daný cvik či úder je jedna z klíčových 

schopností trenéra golfu. Pokud klient dělá něco špatně, úkolem trenéra je další jeho 

důležitá schopnost, a to rozeznat chyby a umět je opravit.  

Další dvě schopnosti „komunikovat“ a „motivovat“ mají shodný modus 1 jako 

první dvě umístněné kompetence. Jedná se o nejčetnější zvolenou hodnotu 1 

(nejdůležitější) trenéry (58 %). Jejich průměr 1,462 i četnosti všech hodnot jsou 

shodné, tzn. že je jim přikládána stejná důležitost. Trenéři jsou se svými klienty 

neustále, komunikace mezi nimi je tedy velmi důležitá, neboť ji využijí 

i k povzbuzení po neúspěchu, k motivaci pro dosažení lepšího výkonu nebo i pro 

udržení koncentrace svěřence při tréninku. 

O další příčky níže se již nachází kompetence s modusem 2, tedy nejčastěji 

zvolenou hodnotou 2 (důležité). Jedná se o schopnosti „učit se novým věcem“ 

a „zpětná vazba“ se shodným průměrem 1,654, jimž 58 % trenérů přidělilo hodnotu 

2 a 38 % hodnotu 1.  Schopnost „pochválit“ je o jednu pozici níže s průměrem 

hodnot 1,731, která byla ohodnocena stejnou četností hodnoty 1 (38 %), jako 

u schopnosti „učit se novým věcem“ a „zpětné vazby“. Hodnotu 2 zvolilo o dva 

trenéry méně (50 %) a hodnotou 3 jí ohodnotilo 12 % respondentů. 

Zhruba v polovině tabulce se umístila schopnost „řešit krizové situace“ s hodnotou 

průměru 1,769 shodnou se schopností „organizovat“. Za důležité je považovalo 

téměř 90 % trenérů. Při tréninku, ale i při soutěžích mohou nastat nečekané situace 

či problémy, které by měl být trenér schopen rychle a vhodně vyřešit. 

Známkou 4 (nedůležité) byly ohodnoceny pouze tři schopnosti „sebeovládání“ 

(1krát), „vytvořit dobrou atmosféru“ (1krát) a „týmová práce“ (1krát) všechny 

s variačním rozpětím 3. Pouze jedna ze zmíněných se řadí mezi tzv. méně důležité 

kompetence jedná se o schopnost „týmové práce“ společně se schopností „zjednat 
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si respekt“ na posledním místě v tabulce, která má nejvyšší průměr hodnot 2,077 

a nejčetnější hodnotu 3 (7krát; 27 %) za všech schopností a dovedností. 

5.2.2.3 Třetí kompetenční skupina podle trenérů 

Třetí skupina kompetencí označovaná jako „Vzdělání a znalosti“ je seřazena 

vzestupně podle VAR vypočítaného na základě hodnocení trenéry v tabulce č. 13. 

V případě shody průměrů, rozhoduje četnost odpovědí s hodnotou 1, dále četnosti 

2, 3 a 4. Pokud nastala shoda i těchto četností, kompetence jsou seřazeny dle 

abecedy. V tabulce jsou uvedené kromě průměru i absolutní a relativní četnosti, 

modus a variační rozpětí.  

Jak si lze všimnout, hodnoty průměrů oproti první a druhé skupině jsou o dost vyšší. 

Pouze tři kompetence mají nižší průměr než 2 a spadají tak do skupiny nejdůležitější 

kompetence. Oproti předešlým dvou skupinám se respondenti nejvíce rozcházeli 

v názorech důležitosti. Zhruba u třech čtvrtin kompetencí je variační rozpětí rovno 

3. Jako nedůležité, hodnotou 4 byly kompetence ohodnoceny celkem 49krát. Dvou 

třetinám kompetencí byla nejčastěji udělena hodnota 2 (modus 2). 

Tabulka 13: Vážený aritmetický průměr, četnosti, modus a variační rozpětí třetí skupiny kompetencí podle trenérů 

Vzdělání a znalosti VAR 

absolutní 

četnost 
relativní četnost 

mod. 
var. 

roz. 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Znalost pravidel golfu 1,346 17 9 0 0 65% 35% 0% 0% 1 1 

Znalost psychologie sportu 1,731 9 15 2 0 35% 58% 8% 0% 2 2 

Znalost fyziologie člověka  1,962 5 17 4 0 19% 65% 15% 0% 2 2 

Znalost technologií  2,077 5 15 5 1 19% 58% 19% 4% 2 3 

Znalost anatomie člověka  2,115 4 17 3 2 15% 65% 12% 8% 2 3 

Znalost cizího jazyka  2,192 3 16 6 1 12% 62% 23% 4% 2 3 

Sportovní přehled  2,231 5 12 7 2 19% 46% 27% 8% 2 3 

Kurz první pomoci 2,269 5 12 6 3 19% 46% 23% 12% 2 3 

PGA vzdělání 2,423 7 8 4 7 27% 31% 15% 27% 2 3 

Středoškolské vzdělání  2,423 5 8 10 3 19% 31% 38% 12% 3 3 

Golfová trenérská licence III. třídy 2,654 3 9 8 6 12% 35% 31% 23% 2 3 

Vysokoškolské vzdělání  2,654 3 8 10 5 12% 31% 38% 19% 3 3 

Golfová trenérská licence II. třídy 2,654 2 11 7 6 8% 42% 27% 23% 2 3 

Golfová trenérská licence I. třídy 2,808 1 9 10 6 4% 35% 38% 23% 3 3 

Pedagogické vzdělání 2,923 0 9 10 7 0% 35% 38% 27% 3 2 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Do skupiny nejdůležitějších kompetencí spadají pouze tři kompetence s průměry 

v intervalu <1; 2). Jedná se o znalost „pravidel golfu“ s nejnižším průměrem 1,346 
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v této skupině, „znalost psychologie sportu“ (průměr 1,731) a „znalost fyziologie 

člověka“ (průměr 1,962). Znalost pravidel golfu je jediná kompetence, kterou 

respondenti ohodnotili nejvíce hodnotou 1 (17krát, 65% četnost) a hodnotu 2 

zvolilo celkem 9 respondentů (35 %). Jedná se o nezbytnou znalost nejen pro 

trenéra, ale i pro samotné hráče, bez znalostí pravidel golfu nemá hráč co dělat na 

hřišti. Zbytek kompetencí spadají do intervalu <2,3> tj. skupina méně důležitých 

kompetencí. Patří sem znalosti „technologií“ (průměr 2,077), „anatomie člověka“ 

(průměr 2,115), „cizí jazyk“ (průměr 2,192) a také všeobecný „sportovní přehled“ 

(průměr 2,231).  

Druhou polovinu tabulky obsadily kompetence týkající se vzdělání a vzdělávacích 

kurzů. Nejvýše umístěné vzdělání, které trenéři považují za důležité je „PGA 

vzdělání“ s průměrem hodnot 2,423. Zajímavé je, že hodnotu 1 (nejdůležitější) 

zvolili respondenti 7krát tedy stejně jako hodnotu 4 (nepodstatné). Se stejným 

průměrem (2,423) je o jednu příčku níže „středoškolské vzdělání“, neboť četnost 

hodnoty 1 je u této kompetence o dvě nižší. Mezi kurzy vede svojí důležitostí „kurz 

první pomoci“ s průměrem 2,269 a následuje ho o tři příčky níže „golfová trenérská 

licence III. třídy“ s průměrem 2,654. Stejný celkový průměr má i „vysokoškolské 

vzdělání“ a „golfová trenérská licence II. třídy“, ale na základě četností hodnoty 1 

či 2 jsou seřazeny v tomto pořadí.  

Nejhorší průměr 2,923 získalo „pedagogické vzdělání“, které nebylo hodnoceno ani 

jednou známkou 1. Modus této kompetence je roven 3, tzn. že nejčastější zvolenou 

odpovědí byla hodnota 3. Z celkového seznamu získala i největší četnost odpovědí 

u hodnoty 4 (7krát) stejný počet jako u PGA vzdělání. 

5.2.2.4 Čtvrtá kompetenční skupina podle trenérů 

Pořadí poslední skupiny kompetencí „Další profesní atributy“ je znázorněné 

v tabulce č. 14 od nejnižšího VAR až po nejvyšší, tedy od nejdůležitější 

kompetence až po tu nejméně důležitou. V případě shody průměrů, rozhoduje 

četnost odpovědí s hodnotou 1, dále četnosti 2, 3 a 4. V tabulce jsou uvedené kromě 

průměru i absolutní a relativní četnosti, modus a variační rozpětí. První tři svým 

průměrem spadají do intervalu <1; 2) tzv. nejdůležitější kompetence. Zbylé čtyři se 

řadí do skupiny méně důležitých, jejich průměr je vyšší než dvě, leží tedy 

v intervalu <2; 3>. 
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Tabulka 14: Vážený aritmetický průměr, četnosti, modus a variační rozpětí čtvrté skupiny kompetencí podle trenérů 

Další profesní atributy VAR 

absolutní 

četnost 
relativní četnost 

mod. 
var. 

roz. 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Vzor pro své svěřence  1,385 16 10 0 0 62% 38% 0% 0% 1 1 

Individuální přístup  1,423 15 11 0 0 58% 42% 0% 0% 1 1 

Hráčská praxe  1,923 7 14 5 0 27% 54% 19% 0% 2 2 

Sebeprezentace  2,000 5 16 5 0 19% 62% 19% 0% 2 2 

Trenérská praxe  2,038 8 11 5 2 31% 42% 19% 8% 2 3 

Všeobecný rozvoj svěřence  2,038 6 14 5 1 23% 54% 19% 4% 2 3 

Fyzická zdatnost  2,346 1 16 8 1 4% 62% 31% 4% 2 3 

Zdroj: Vlastní výzkum 

První dvě příčky obsadily kompetence „vzor pro své svěřence“ (průměr 1,385) 

a „individuální přístup“ (průměr 1,423) obě s modusem 1, jejich nejčetnější 

zvolenou známkou byla hodnota 1. Respondenti v obou případech volili hodnotu 1 

nebo 2, horší hodnocení jim nebylo uděleno. Vzor pro své svěřence ohodnotilo 16 

respondentů hodnotou 1 (62 %) a 10krát byla zvolena hodnota 2 (38 %). Hodnota 

1 u individuálního přístupu byla zvolena 15krát (58 %) a hodnota 2 11krát (42 %). 

Udávají jim vysokou důležitost, neboť na každého hráče platí něco jiného a je nutné 

jít jim příkladem. S tím by částečně mohla souviset i „sebeprezentace“, která 

zaostává za prvním místem o tři pozice s průměrem 2,000. 

Třetí kompetence z této skupiny „hráčská praxe“ svým průměrem 1,923 ještě spadá 

mezi nejdůležitější kompetence. Její modus je 2 jako u všech dalších, které ji 

v tabulce následují.  

Nejhůře hodnocenou byla „fyzická zdatnost“ s průměrem 2,346, které byla udělena 

hodnota 4 stejně jako kompetencím „všeobecný rozvoj svěřence“ a „trenérské 

praxi, kde jejich průměr byl shodný 2,038. Výše v tabulce byla zařazena trenérská 

praxe, jelikož měla větší četnost u hodnoty 1 (8krát; 31 %) než kompetence 

všeobecný rozvoj svěřence (6krát; 23 %). 
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6 KOMPETENČNÍ  PROFIL  TRENÉRA  GOLFU 

V této kapitole jsou uvedeny tři kompetenční profily, nejprve je uveden 

kompetenční profil podle hráčů, poté podle trenérů. Následně je zpracováno 

porovnání obou pohledů a na závěr je vytvořen konečný kompetenční profil trenéra 

golfu, ve kterém se mísí názory hráčů a trenérů. 

6.1 Kompetenční profil podle hráčů 

Kompetenční profil trenéra golfu z pohledu hráčů tvoří cekem dvacet nejlépe 

hodnocených kompetencí. Jedná se o kompetence s nejnižším váženým 

aritmetickým průměrem hodnot, které jim byly přiřazeny hráči v elektronickém 

dotazování. V tabulce č. 15 je přehled kompetencí spadajících do kompetenčního 

profilu, seznam je řazen dle vypočteného VAR zaokrouhleného na tři desetinná 

místa. Kompletní tabulka celkového pořadí 53 kompetencí podle hráčů je v příloze 

č. 4. 

Tabulka 15: Seznam dvaceti kompetencí s nejnižším VAR podle hráčů 

Pořadí Kompetence VAR 

1. Schopnost analyzovat chyby  1,297 

2. Schopnost vysvětlit a předvést  1,297 

3. Znalost pravidel golfu 1,324 

4. Individuální přístup  1,421 

5. Spolehlivý  1,448 

6. Čestný  1,483 

7. Schopnost komunikovat  1,552 

8. Důsledný  1,559 

9. Optimistický  1,586 

10. Empatický  1,593 

11. Zpětná vazba  1,607 

12. Schopnost motivovat  1,621 

13. Vzor pro své svěřence  1,710 

14. Upřímný  1,731 

15. Trpělivý  1,738 

16. Taktní  1,745 

17. Schopnost plánovat  1,759 

18. Znalost psychologie sportu 1,759 

19. Schopnost pochválit  1,772 

20. Schopnost učit se novým věcem  1,786 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Skupinové zastoupení výše zmíněných dvaceti nejdůležitějších kompetencí 

z pohledu hráčů znázorňuje graf č. 9. V kompetenčním profilu trenéra golfu podle 
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hráčů mají početně stejné zastoupení kompetence ze skupin charakterové vlastnosti 

a rysy a schopnosti a dovednosti z každé po osmi kompetencích. Dvě kompetence 

spadají shodně do skupiny vzdělání a znalosti a další profesní atributy. 

Graf  9: Skupinové zastoupení kompetencí v kompetenčním profilu podle hráčů 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Podle názorů hráčů, v popředí vystupují schopnosti vysvětlit a předvést a také 

schopnost analyzovat chyby. Za velmi důležité také považují znalost pravidel golfu 

a individuální přístup ke svěřenci. Následují vlastnosti spolehlivý a čestný. 

6.2 Kompetenční profil podle trenérů 

Kompetenční profil trenéra golfu z pohledu trenérů tvoří cekem dvacet nejlépe 

hodnocených kompetencí, stejně jako u kompetenčního profilu podle hráčů. Jedná 

se o kompetence s nejnižším váženým aritmetickým průměrem hodnot, které jim 

byly přiřazeny hráči v elektronickém dotazování. Tabulka č. 16 uvádí přehled 

kompetencí zařazených do kompetenčního profilu, seznam je řazen dle 

vypočteného VAR zaokrouhleného na tři desetinná místa. Kompletní tabulka 

celkového pořadí 53 kompetencí podle trenérů je v příloze č. 5. 
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Tabulka 16: Seznam dvaceti kompetencí s nejnižším VAR podle trenérů 

Pořadí Kompetence VAR 

1. Čestný  1,269 

2. Spolehlivý  1,308 

3. Schopnost vysvětlit a předvést  1,308 

4. Znalost pravidel golfu 1,346 

5. Optimistický  1,385 

6. Schopnost analyzovat chyby  1,385 

7. Vzor pro své svěřence  1,385 

8. Individuální přístup  1,423 

9. Schopnost komunikovat  1,462 

10. Schopnost motivovat  1,462 

11. Empatický  1,538 

12. Spravedlivý  1,538 

13. Důsledný  1,577 

14. Trpělivý  1,577 

15. Kreativní  1,615 

16. Taktní  1,654 

17. Schopnost učit se novým věcem  1,654 

18. Zpětná vazba  1,654 

19. Schopnost pochválit  1,731 

20. Znalost psychologie sportu 1,731 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Graf č. 10 znázorňuje skupinové zastoupení dvaceti nejdůležitějších kompetencí 

z pohledu trenérů. Oba kompetenční profily podle hráčů i podle trenérů obsahují 

kompetence ze všech kompetenčních skupin. Nejvyšší zastoupení čítá skupina 

charakterové vlastnosti a rysy s devíti kompetencemi, navazuje na ní druhá skupina 

se sedmi schopnostmi a dovednostmi. Po dvou kompetencích je obsaženo ze skupin 

vzdělání a znalosti a další profesní atributy. 

Graf  10: Skupinové zastoupení kompetencí v kompetenčním profilu podle trenérů 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Dle výsledků z výzkumu trenéři považují za nejdůležitější charakterové vlastnosti 

čestný a spolehlivý následováno schopností vysvětlit a předvést. V popředí 

vystupuje i znalost pravidel golfu a také vlastnost optimistický. 

6.3 Porovnání profilů z pohledu hráčů a trenérů 

Tabulka č. 17 uvádí průměrné hodnoty jednotlivých kompetenčních skupin 

z pohledu hráčů a trenérů. Skupiny jsou v tabulce seřazeny dle celkového VAR 

uvedeného v posledním sloupci. Poslední řádek udává celkový průměr všech 53 

kompetencí. 

Tabulka 17: Srovnání kompetenčních skupin 

Kompetenční skupina Celkový VAR Hráči Trenéři 

Schopnosti a dovednosti 1,745 1,780 1,709 

Charakterové vlastnosti a rysy 1,755 1,776 1,733 

Další profesní atributy 1,976 2,073 1,879 

Vzdělání a znalosti 2,373 2,449 2,297 

Všechny kompetence 1,956 2,007 1,906 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Z tabulky č. 17 lze vyčíst, že trenéři celkově přikládali všem kompetencím ve všech 

skupinách větší důležitost než hráči. Průměr hodnot, kterými hodnotili jednotlivé 

kompetence hráči, činí 2,007. Trenéři mají nižší průměr hodnot o 0,101 konkrétně 

1,906. 

Pořadí důležitosti se odlišuje pouze na prvních dvou pozicích. Hráči dle 

vypočteného průměru považují za nejdůležitější skupinu charakterové vlastnosti 

a rysy, zahrnující vrozené a stabilní kompetence. Naopak trenéři přiřadili nejvyšší 

důležitost skupině schopností a dovedností. Do této skupiny spadají kompetence, 

které se rozvíjejí v průběhu života a jsou poměrně nestabilní. V obou případech se 

ale jedná jen o minimální rozdíl oproti druhé pozici. Podle odpovědí hráčů se na 

druhém místě umístily schopnosti a dovednosti, naopak u trenérů druhou příčku 

obsadily charakterové vlastnosti a rysy. Třetí místo dle obou názorů obsadila méně 

důležitá skupina dalších profesních atributů, kterými trenér může také disponovat. 

Za nejméně důležitou skupinu považují hráči i trenéři vzdělání a znalosti, jejíž 

kompetence mají především teoretický základ a získávají se během života. 

Tabulka č. 18 zobrazuje rozdíl v pořadí dle hráčů a trenérů vůči celkovému pořadí 

kompetencí. Pro přehlednost je uvedeno pouze 20 TOP kompetencí. Červená čísla 
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v tabulce upozorňují na nejvyšší pokles či nárůst kompetence, zvlášť je uvedeno 

pro hráče i trenéry. Náhled na celkové pořadí kompetencí zahrnující oba názory 

hráčů i trenérů včetně rozdílů v pořadí je k dispozici v příloze č. 3.  

Tabulka 18: Komparace pořadí kompetencí k celkovému pořadí dle hráčů a trenérů 

Pořadí Kompetence VAR  Hráči Trenéři 

1. Schopnost vysvětlit a předvést  1,302 1 2 

2. Znalost pravidel golfu 1,335 1 2 

3. Schopnost analyzovat chyby  1,341 -2 3 

4. Čestný  1,376 2 -3 

5. Spolehlivý  1,378 0 -3 

6. Individuální přístup  1,422 -2 2 

7. Optimistický  1,485 2 -2 

8. Schopnost komunikovat  1,507 -1 1 

9. Schopnost motivovat  1,541 3 1 

10. Vzor pro své svěřence  1,547 3 -3 

11. Empatický  1,566 -1 0 

12. Důsledný  1,568 -4 1 

13. Zpětná vazba  1,630 -2 5 

14. Trpělivý  1,657 -1 0 

15. Taktní  1,699 -1 1 

16. Kreativní  1,708 5 -1 

17. Spravedlivý  1,714 9 -5 

18. Schopnost učit se novým věcem  1,720 2 -1 

19. Znalost psychologie sportu 1,745 -1 1 

20. Schopnost pochválit  1,752 -1 -1 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Z údajů v tabulce č. 18 lze vyčíst, že největší rozdílný názor nastal u kompetence 

spravedlivý (17.). Hráči této vlastnosti nepřikládali při hodnocení takovou 

důležitost jako trenéři. V žebříčku hráčů se umístila vlastnost spravedlivý až na 26. 

místě a u trenérů naopak na 12. místě. Její celkové umístění s průměrem 1,714 

skončilo na 17. místě, oproti žebříčku hráčů si polepšila o devět pozic naopak oproti 

žebříčku trenérů poklesla o pět pozic. Stejný výsledek hodnocení hráčů i trenérů je 

vidět u schopnosti pochválit, která v celkovém pořadí TOP 20 kompetencí obsadila 

20. místo (tabulka č. 18). Podle výsledků průměru se v tabulkách 14 a 15 schopnost 

umístila na shodném 19. místě, v celkovém pořadí ale poklesla o jednu pozici. 

Největší propad z 20 nejdůležitějších kompetencí oproti žebříčku hráčů nastal 

u vlastnosti důsledný (12.), poklesla o čtyři místa. Vlastnost spravedlivý (17.) 

představuje zase nejvyšší pokles oproti trenérskému žebříčku, celkem o pět míst. 

Naopak největší kladný posun z 20 TOP kompetencí nastal u vlastnosti spravedlivý 
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(17.) v porovnání s žebříčkem hráčů, oproti žebříčku trenérů se nejvíce posunula 

schopnost zpětné vazby (13.) 

Při porovnání rozdílů pořadí obou žebříčků podle hráčů i trenérů s celkovým 

žebříčkem lze vyčíst, že k vylepšení pozic došlo jednak podle výsledků hráčů, tak 

i podle trenérů celkem u tří kompetencí. Jedná se o schopnost vysvětlit a předvést 

(1.), znalost pravidel golfu (2.) a také o schopnost motivovat (9.).  

Pozornost si zaslouží kontrast výsledků důležitosti kompetencí na prvních pozicích, 

rozdílné výsledky jsou vidět v tabulkách 15 a 16.  Hráči za nejdůležitější 

kompetence u trenéra považují schopnosti analyzovat chyby, vysvětlit a předvést 

a také znalost pravidel golfu. Trenéři naopak přikládají nejvyšší důležitost 

charakterovým vlastnostem čestný a spolehlivý, ty doplňuje schopnost vysvětlit 

a předvést, která je důležitá i pro hráče. 

Tabulka 19: Rozdílné kompetence v TOP 20 hráči x trenéři 

Respondenti Kompetence VAR Pořadí 

Hráči 
Upřímný 1,731 14. 

Schopnost plánovat 1,759 17. 

Trenéři 
Spravedlivý 1,538 12. 

Kreativní 1,615 15. 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 19 znázorňuje, které kompetence jsou obsaženy v kompetenčním profilu 

hráčů, respektive trenérů, ale naopak v tom druhém právě chybí. Pokud se nebude 

brát v potaz pořadí jednotlivých kompetencí, shodují se z pohledu hráčů a trenérů 

z 90 %. Kompetenční profil trenéra golfu podle hráčů obsahuje 18 shodných 

kompetencí jako profil podle trenérů, ale odlišuje se vlastností upřímný na 14. místě 

a schopností plánovat na místě 17. V profilu podle trenérů jsou odlišné vlastnosti 

spravedlivý na 12. místě a kreativní s 15. umístěním. 

Hráči a trenéři se shodli celkem v sedmi charakterových vlastnostech a rysech. 

Vlastnosti spolehlivý, čestný, důsledný, optimistický, empatický, trpělivý a taktní 

zahrnuly do profilu obě skupiny respondentů. Co se týče dovedností a schopností, 

tak z této skupiny je součástí obou profilů také sedm kompetencí, konkrétně se 

jedná o schopnost analyzovat chyby, schopnost vysvětlit a předvést, schopnost 

komunikovat, schopnost poskytnout zpětnou vazbu, schopnost motivovat, 

schopnost pochválit a schopnost učit se novým věcem. Z kategorie vzdělání 

a znalosti se jedná o shodné dvě kompetence: znalost pravidel golfu a znalost 
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psychologie sportu. Z poslední skupiny dalších profesních atributů se shodují také 

v obou kompetencích, a to v individuálním přístupu a být vzorem pro své svěřence. 

6.4 Kompetenční profil trenéra golfu 

Kompetenční profil trenéra golfu je znázorněn na obrázku č. 5 mísí se v něm názory 

hráčů i trenérů. Profil obsahuje dvacet nejdůležitějších kompetencí, jejichž pořadí 

je vytvořené za základě aritmetického průměru viz tabulka č. 18. Seznam je seřazen 

vzestupně a obsahuje i stručný popis jednotlivých kompetencí.  

Skupinové zastoupení dvaceti nejdůležitějších kompetencí je rozloženo stejně jako 

u kompetenčního profilu podle trenérů, což znázorňuje graf č. 11. Kompetenční 

profil trenéra golfu obsahuje kompetence ze všech čtyř skupin. Nejvyšší zastoupení 

čítá první skupina s devíti charakterovými vlastnostmi a rysy. Druhá skupina je 

zastoupena sedmi schopnostmi a dovednostmi. Po dvou kompetencích je obsaženo 

ze skupin vzdělání a znalosti a další profesní atributy. 

Graf  11: Skupinové zastoupení kompetencí v kompetenčním profilu trenéra golfu 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Vzhledem k názorům vycházejících z výzkumu by trenér golfu měl disponovat 

a zlepšovat se především v těchto dvaceti kompetencích znázorněných na obrázku 

č. 5. Pokud se trenéři přiblíží tomuto teoretickému trenérovi, mohlo by dojít k větší 

spokojenosti jejich svěřenců, zvýšení motivace a celkového zájmu o samotný 

trénink. To povede ke zlepšování výkonů svěřenců a setrvání u tohoto sportu. 
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Zdroj: Vlastní výzkum 

Obrázek 5: Kompetenční profil trenéra golfu 
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7 DISKUZE 

Tato kapitola se zaměřuje na sestavený kompetenční profil vytvořený pro trenéra 

golfu pro dospělé rekreační hráče, který se skládá z dvaceti nejdůležitějších 

kompetencí podle váženého aritmetického průměru ze získaných hodnot. Profil 

vznikl na základě porovnání dvou kompetenčních profilů, které byly vytvořeny 

z pohledu hráčů a z pohledu trenérů. Celkově se do výzkumu zapojilo 

171 respondentů, složených z 145 hráčů a 26 trenérů. Dotazovaní posuzovali 

důležitost na čtyřstupňové škále u celkem 53 kompetencí rozdělených do čtyř 

skupin. Dále je kapitola věnována porovnání teorie s praktickou částí včetně 

zaměření se na případné nedostatky či možné zkreslení výsledků výzkumu.  

Cílem golfového tréninku je pro hráče dosažení maximálního uspokojení ze hry. 

Každý hráč golfu si pod pojmem spokojenost ze hry může představovat rozdílné 

pocity. U některých se jedná o to zahrát co nejlepší výsledek, tedy nízké číslo počtu 

ran za kolo, jinému hráči stačí pouze dobrý pocit ze hry s příjemnou společností 

(partou) při hře. Úkolem trenéra je zjistit či vycítit potřeby a cíle svěřence, aby jim 

způsob tréninku přizpůsobil a tím naplnil jeho očekávání.  

V minulosti vzniklo několik kompetenčních profilů na trenéry různých sportů, ale 

na golfového trenéra se autorce práce žádný z dostupných zdrojů nepodařilo 

dohledat. Každý sport je něčím specifický a vyžaduje odlišný přístup trenéra ke 

svému klientovi. I když není sestavený kompetenční profil označený přímo za 

generický, zaměřuje se na trenéra pro dospělé osoby, mohl by být inspirativní i pro 

všechny možné trenéry, kteří se specializují na různé úrovně hráčů, či věkové 

kategorie hráčů. 

Výzkum zohledňuje názory aktivních trenérů a hráčů z Prahy, kteří jsou starší 

patnácti let. Další podmínkou pro výběr respondenta byl získaný handicap alespoň 

54, což znamená složení zkoušky a získání osvědčení pro hru na hřišti. Autorka 

práce si je vědoma, že velikost a struktura reprezentativního vzorku neodpovídá 

názorům všech golfistů a trenérů z Prahy. Sice existuje databáze všech 

registrovaných golfistů u ČGF, ale z důvodu obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů (GDPR), kluby kontakty jejich členů, přes které by je bylo možné všechny 

oslovit, nezveřejňují a ani neposkytují. Osloveni byli především respondenti, které 

autorka zná a někteří trenéři pomohli s distribucí dotazníku mezi své klienty.  
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Vymezení pojmu trenér a představení typologií nebylo jedinou problematickou 

oblastí v řešení práce. I pojem kompetence se dá definovat mnoha různými 

způsoby. Rozdílné jsou také pohledy na sestavení kompetenčního profilu. 

Kompetenční profil sestavený v této práci neodpovídá teorii různých odborníků. 

Někteří by mohli namítat velký počet kompetencí, který je obsažen v konečném 

kompetenčním profilu. Další nemusí souhlasit s rozdělením kompetencí do 

vybraných skupin.  

Teoretická část zaměřená na kompetence by se ve svých podkapitolách mohla 

zaměřit i na členění kompetencí, kterou mnozí autoři v odborné literatuře definují. 

V této práci není využito členění kompetencí dle odborné literatury, proto není 

v teorii zmíněno. Naopak například kapitola 3.1.2 věnovaná systému vzdělávání 

trenérů golfu v ČR se někomu může zdát nadbytečná, když s ní praktická část dále 

nepracuje. V teorii byla kapitola zmíněna pro lepší ucelení tématu celé práce, 

jelikož trenéři, kteří se zúčastnili výzkumu, určitým stupněm vzdělání prošli.  

Kapitola popisující role trenéra je v práci zmíněna jako doplněk pro ucelení tématu. 

Úzce souvisí s kompetencemi, na něž je diplomová práce zaměřena. Vlastní 

výzkum se tímto tématem přímo nezabývá, nicméně prvky rolí obsahuje. Role 

existují a vyplývají z nich určité předpoklady k výkonu trenérské činnosti, jako 

například umět vysvětlit a předvést, analyzovat výkonnost či opravit chyby. 

Zmíněné předpoklady se vyskytují i ve vytvořeném kompetenčním profilu trenéra 

golfu. 

Rozhovory mohly být rozpracovány více do hloubky a zaměřit se na specifičtější 

věci. Ovšem jejich cílem bylo upravit seznam a stručně popsat jednotlivé 

kompetence. Což je v práci splněno, provedené úpravy v konečném seznamu 

kompetencí jsou v práci interpretovány společně se stručným popisem kompetencí. 

Některé výsledky výzkumu jsou překvapivé. Například schopnost plánovat je 

v odborné literatuře zaměřené na trenéry často zmiňovaná jako důležitá, ale do 

konečného kompetenčního profilu se těsně nezařadila o jednu jedinou příčku. 

Vyskytuje se pouze v profilu sestaveného na základě názorů hráčů. 

Dalo by se předpokládat, že schopnosti organizovat bude udělena vyšší důležitost, 

bohužel ani tato kompetence se do konečného kompetenčního profilu nedostala. 

Trénink je třeba naplánovat a zorganizovat, je tedy zvláštní, že tyto dvě klíčové 
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kompetence nepatří do konečného kompetenčního profilu. Neočekávaně nízko se 

v kompetenčním profilu umístila i trenérská praxe, která podle některých autorů 

patří mezi předpoklady pro úspěšného trenéra. Rozdílné názory jsou vidět i při 

porovnání profilů podle hráčů a trenérů. Trenéři této kompetenci udělili mnohem 

vyšší důležitost než hráči, rozdíl pořadí v kompetenčních profilech je devět míst. 

Výsledky výzkumu mohly být ovlivněny několika okolnostmi. Seznam kompetencí 

rozdělený do čtyř skupin se někomu mohl zdát příliš dlouhý a ke konci dotazníku 

se již nemusel plně koncentrovat na hodnocení důležitosti. Další možný vliv na 

výsledky mohla mít úroveň hry hráče vyjádřená aktuálním HCP. Přeci jen se 

dotazování účastnili jak začátečníci, tak i pokročilý golfisté. Jejich představy 

o trenérovi golfu se mohou výrazně lišit. Výzkum mohl být ovlivněn i věkem 

respondentů, věkové rozpětí se pohybovalo od 15 let až více než 61 let.  

Výsledky lze porovnat s typologiemi trenérů podle autorů uvedených v teoretické 

části. Jak již bylo zmíněno, každý hráč je jiný a platí na něj odlišný způsob vedení 

při tréninku. Je třeba, aby trenér uměl jednotlivé styly a kompetence vhodně 

kombinovat a vybírat ty správné s ohledem na typ svěřence. Vytvořený 

kompetenční profil trenéra z části odpovídá vědecko-systematickému typu, jelikož 

v popředí profilu se umístila znalost pravidel golfu, schopnost vysvětlit, předvést 

a analyzovat chyby. To představuje základ postavený na teorii, kterou 

umí zrealizovat v praxi. Emocionální typ trenéra svým optimismem dokáže vytvořit 

dobou náladu. Empatií, kreativitou a schopností pochválit umí své svěřence 

namotivovat k lepším výkonům. Podobně je na tom trenér přátelský, který využívá 

pozitivního přístupu, dokáže motivovat a stmelovat kolektiv. Je nutné podotknout, 

že není možné dokonale popsat lidskou osobnost, tudíž výsledky výzkumu nemusí 

být dokonalé, ale lze je využít v běžné praxi. 

Pokud hráči nevyhovují tréninkové metody, styl a přístup trenéra k jemu 

samotnému, měl by bez rozpaků najít a zkusit trenéra jiného. Tuto skutečnost by si 

měl trenér uvědomovat a pokud chce být úspěšný, mít dobré reference a být 

produktivní do budoucna, musí správně vnímat svěřence, být flexibilní a tréninky 

mu přizpůsobit. Pokud nemá dostatek vnímavosti, měl by zpětnou vazbu určitou 

formou od svěřence získat. 
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Všechny dotazníky byly respondenty vyplněny správně, jsou tedy do výzkumu 

zahrnuty všechny odpovědi. Autorka v elektronickém formuláři nastavila všechny 

otázky jako povinné, nebylo tedy možné pokračovat na další otázku a ukončit 

dotazník bez zodpovězení všech otázek a ohodnocení všech kompetencí. 

Kompetenční profil představuje identifikaci nejdůležitějších charakteristik trenéra 

golfu pro výkon povolání. Ty se mohou vzájemně nahrazovat či doplňovat při 

rozvoji trenéra, brány v úvahu by měly být i při výběru trenéra například klubem, 

který hledá nového klubového trenéra. Inspirativní může být i pro samotné trenéry 

golfu, poslouží jim k zamyšlení se nad vlastními kompetencemi, zda se na některé 

nemusí více zaměřit a dále na nich pracovat. Mohou rozvíjet své dosavadní 

schopnosti, zaměřit se na získání nových dovedností nebo se posunout a vzdělávat 

se i v jiných oblastech jako jsou moderní metody či technologie. 

Přínosem může být například i pro vzdělávací instituce, v golfu se jedná například 

o PGAC nebo ČGF, které mají na starost vzdělávání profesionálních trenérů 

a trenérů ČGF. Nápomocný může být pro identifikaci důležitých schopností, 

dovedností či znalostí, které by bylo vhodné dále testovat a zaměřit se na ně při 

vzdělávání i s ohledem na rozdílný cílový typ svěřenců. 

Diplomová práce by mohla být dále rozšířena a více rozpracována. Zajímavé by 

bylo vytvořit například kompetenční profil trenéra golfu, který by se zaměřoval 

například na děti nebo na určitou výkonností skupinu hráčů a následně porovnat 

výsledky výzkumů. Porovnat by se také mohly názory mužů a žen, věkových 

kategorií či dle výkonnosti hráčů. 
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8 ZÁVĚR  

V době pandemie se golf stal vyhledávanějším sportem než dříve. Jedná se o sport 

venku na čerstvém vzduchu a dá se říct, že jej vládní opatření neomezila na tolik, 

aby se tento sport nemohl vůbec provozovat. Jako roste výstavba hřišť v České 

republice, vzrostl i počet nových golfistů. S tím souvisí i větší zájem o trenérské 

služby. Každý golfista je jiný a potřebuje jiný přístup, trenér by se měl umět 

přizpůsobit a upravit trénink pro každého hráče jiným způsobem. K tomu je 

zapotřebí umět využít schopnosti a zkušenosti trenéra, která jsou mu vlastní a která 

za svoje studium a praxi získal.  

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit kompetenční profil trenéra golfu, 

který se zaměřuje na výuku dospělých rekreačních golfistů. Profil vychází ze 

seznamu 53 kompetencí vytvořeného na základě odborné literatury a rozhovorů 

s trenéry golfu. Dílčím úkolem práce bylo vytvoření a následná komparace dvou 

kompetenčních profilů trenéra golfu z pohledu hráčů a z pohledu trenérů.  

Teoretická část je věnována představení golfu, systému vzdělávání trenérů golfu 

v ČR. Dále rozebírá problematiku trenéra, typologii a předpoklady k práci trenéra. 

Poslední část je věnovaná kompetencím a kompetenčním profilům. Popsány jsou 

jejich druhy a dvě různá pojetí způsobu sestavení kompetenčního profilu. Využito 

bylo způsobu použitého v akademických pracích, které rozdělují kompetence do 

konkrétních skupin.  

Názory respondentů byly zjišťovány pomocí elektronického formuláře rozeslaného 

jako webový odkaz emailem. Respondenti hodnotili důležitost celkem u 53 

kompetencí. Seznam kompetencí byl vytvořen na základě odborné literatury 

a rozhovorů s profesionálními trenéry. 

Kompetence byly dále rozčleněny do čtyř skupin: charakterové vlastnosti a rysy; 

schopnosti a dovednosti; vzdělání a znalosti; další profesní atributy. Díky tomuto 

rozdělení bylo možné zjistit a porovnat, který druh kompetencí je pro trenéra golfu 

nejdůležitější. A sice zda respondenti upřednostňují kompetence ze skupiny 

charakterové vlastnosti a rysy, které jsou stabilní a těžko ovlivnitelné, nebo 

schopnosti a dovednosti rozvíjené nutnou praxí nebo se jedná o vzdělání a znalosti 

mající teoretický základ či považují za důležité kompetence z dalších profesních 

atributů. 
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Kompetenční profil trenéra golfu se skládá z dvaceti kompetencí, které respondenti 

ohodnotili jako nejdůležitější. To znamená, že mají nejnižší aritmetický průměr 

hodnot, které jim respondenti přiřadili na škále od 1 do 4. Konečný profil obsahuje 

devět charakterových vlastností a rysů, sedm kompetencí ze skupiny schopnosti 

a dovednosti, a po dvou kompetencích ze skupin vzdělání a znalosti a dalších 

profesních atributů.  

Konečný profil trenéra golfu zahrnuje následující kompetence ze skupiny 

charakterové vlastnosti a rysy: čestný, spolehlivý, optimistický, empatický, 

důsledný, trpělivý, taktní, kreativní a spravedlivý. Ze skupiny schopnosti 

a dovednosti se jedná o následující: schopnost vysvětlit a předvést, schopnost 

analyzovat chyby, schopnost komunikovat, schopnost motivovat, schopnost 

poskytnout zpětnou vazbu, schopnost učit se novým věcem a schopnost pochválit. 

Dále obsahuje znalost pravidel golfu a znalost psychologie sportu ze skupiny 

vzdělání a znalosti. Z poslední skupiny další profesní atributy je v profilu zastoupen 

individuální přístup a vzor pro své svěřence. V kompetenčním profilu jsou 

obsaženy kompetence ze všech čtyř skupin. 

Dílčím úkolem bylo sestavit kompetenční profil z pohledu hráčů a také profil 

z pohledu trenérů. Oba sestavené profily se shodují v 90 % kompetencích, 18 jich 

je stejných a dvě se odlišují. Profil sestavený podle názorů hráčů se odlišuje 

v kompetencích upřímný a ve schopnosti plánovat. Druhý profil podle trenérů 

obsahuje vlastnosti spravedlivý a kreativní, které se nevyskytují v profilu podle 

hráčů. 

Práce je využitelná například pro klub, který bude vybírat nového klubového 

trenéra. Kompetenční profil lze využít i během vzdělávacího procesu trenérů. 

Inspirativní může být právě pro PGAC či ČGF, které vzdělávají budoucí trenéry 

PGA a trenéry ČGF. Výsledky výzkumu mohou být nápomocné při přípravě 

školících a vzdělávacích programů k získání licence. Zároveň se práce stává 

přínosnou i pro samotné trenéry, kteří se již věnují trenérské činnosti nebo se jí 

v blízké budoucnosti chtějí věnovat a mají zájem se rozvíjet dál. 

Diplomovou práci je možné dále rozpracovat. Bylo by možné porovnat názory 

podle věku, pohlaví či úrovně hráče. Zajímavé by mohlo být zpracovat nový 

kompetenční profil trenéra golfu se zaměřením speciálně na děti. Výsledky by se 

poté daly mezi sebou porovnat. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Abecední seznam kompetencí se stručným popisem 

1. CÍLEVĚDOMÝ – stanovuje cíle a má ambice je splnit 

2. ČESTNÝ – zastává fair play, nepodvádí 

3. DŮSLEDNÝ – pečlivý, umí dotáhnout věci do konce 

4. EMPATICKÝ – vnímavý, umí se vcítit a porozumět emocím druhých 

5. FYZICKÁ ZDATNOST – dobrá kondice 

6. GOLFOVÁ TRENÉRSKÁ LICENCE I. TŘÍDY  

7. GOLFOVÁ TRENÉRSKÁ LICENCE II. TŘÍDY  

8. GOLFOVÁ TRENÉRSKÁ LICENCE III. TŘÍDY 

9. HRÁČSKÁ PRAXE – kvalitní hráč, vlastní sportovní kariéra 

10. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – každý hráč je jiný 

11. KREATIVNÍ – tvořivý, zkouší nové cviky a metody, zapojí do tréninku hry 

12. KURZ PRVNÍ POMOCI 

13. OBĚTAVÝ – přidává něco na víc, třeba i ve svém volném čase 

14. OPTIMISTICKÝ – pozitivní přístup, chválí, po neúspěchu dokáže motivovat 

15. PEČLIVÝ – klade důraz na maličkosti v technice, chování, pravidlech 

16. PEDAGOGICKÉ VZDĚLÁNÍ 

17. PGA VZDĚLÁNÍ  

18. PŘESVĚDČIVÝ – sebejistý, věří ve své schopnosti a názory 

19. PSYCHICKY ODOLNÝ – odolný vůči nátlaku a stresu 

20. SEBEPREZENTACE – kvalitní prezentace vlastní osoby, úprava zevnějšku, 

neverbální komunikace 

21. SCHOPNOST ANALYZOVAT CHYBY – rozezná chyby a umí je opravit 

22. SCHOPNOST KOMUNIKOVAT – umí jednat s lidmi, srozumitelné 

vyjadřování písemné i verbální, umí reagovat, odpovídat a argumentovat 

23. SCHOPNOST MOTIVOVAT – dokáže povzbudit po neúspěchu, udržet 

koncentraci svěřence, soutěže při tréninku 

24. SCHOPNOST ORGANIZOVAT – vytvářet řád a systém, stanovuje 

a koordinuje činnosti 

25. SCHOPNOST PLÁNOVAT – stanovit si cíle, volba strategie a postupu, jak 

k cíli dojít; tvorba tréninkového plánu 

26. SCHOPNOST POCHVÁLIT – umí ocenit výkon i snahu 



 

 

 

27. SCHOPNOST ŘEŠIT KRIZOVÉ SITUACE – improvizace, zvládá řešit 

nečekané situace 

28. SCHOPNOST SEBEOVLÁDÁNÍ – zachová klid ve vypjatých situacích 

29. SCHOPNOST TÝMOVÉ PRÁCE – spolupracuje s ostatními, týmový hráč 

30. SCHOPNOST UČIT SE NOVÝM VĚCEM – moderní cviky a metody, 

neustále se vzdělává 

31. SCHOPNOST VYSVĚTLIT A PŘEDVÉST – dokáže srozumitelně vysvětlit 

a názorně ukázat daný úder, cvik, techniku 

32. SCHOPNOST VYTVOŘIT DOBROU ATMOSFÉRU – pohoda, zábava, 

soutěže 

33. SCHOPNOST ZJEDNAT SI RESPEKT – autorita 

34. SPOLEHLIVÝ – dochvilný, zodpovědný, drží své slovo 

35. SPORTOVNÍ PŘEHLED – všeobecný přehled v golfu i v jiných sportech, 

historie, úspěchy, osobnosti 

36. SPRAVEDLIVÝ – nezaujatý, nenadržuje 

37. STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ – s maturitou se sportovním zaměřením 

38. SYMPATICKÝ – přátelský, na první pohled příjemný, milý 

39. TAKTNÍ – úcta k lidem, umí se chovat k lidem, zdvořilý 

40. TRENÉRSKÁ PRAXE – min 5 let zkušeností s trénováním 

41. TRPĚLIVÝ – chápe časovou odlišnost učenlivosti 

42. UPŘÍMNÝ – říká, co si skutečně myslí, jedná otevřeně 

43. VSTŘÍCNÝ – ochotný vyjít vstříc 

44. VŠEOBECNÝ ROZVOJ SVĚŘENCE – není pouze golfovým trenérem 

45. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ – se sportovním zaměřením  

46. VZOR PRO SVÉ SVĚŘENCE – jde příkladem chováním, přístupem 

k tréninku 

47. ZNALOST ANATOMIE ČLOVĚKA – znalost stavby těla a jeho orgánů 

48. ZNALOST CIZÍHO JAZYKA – komunikativní úroveň 

49. ZNALOST FYZIOLOGIE ČLOVĚKA – znalost fungování opěrné a pohybové 

soustavy 

50. ZNALOST PRAVIDEL GOLFU 

51. ZNALOST PSYCHOLOGIE SPORTU  

52. ZNALOST TECHNOLOGIÍ – PC, kamera, fotoaparát, MS Office, internet, 

komunikační kanály 

53. ZPĚTNÁ VAZBA – ohodnocení výkonu hráče, na čem zapracovat 



 

 

 

Příloha 2: Dotazník pro hodnocení důležitosti kompetencí 

IDENTIFIKACE RESPONDENTA 

• Pohlaví:  

□ Muž   □ Žena 

• Jsi:  

Pokud se věnuješ trénování ostatních (kurzy pro děti či dospělé, letní kempy, 

celosezónní příprava, individuální lekce) vyber možnost "trenér". 

□ Trenér   □ Hráč (klient)  

• Tvůj věk:  

□ 15 – 25  □ 26 – 40  □ 41 – 60    □ 61 – 99  

• Tvůj aktuální HCP: 

□ PRO   □ 0 – 18,0    □ 18,1 – 36,0   □ 36,1 – 54  

 

HODNOCENÍ KOMPETENCÍ 

Prosím, ohodnoť důležitost výskytu jednotlivých kompetencí u  trenéra golfu pro 

dospělé. Jaký by měl dle tvého názoru být?  

Ohodnoť na stupnici: 

1 – nejdůležitější; 2- důležité; 3 – méně důležité; 4 - nepodstatné 

• Charakterové vlastnosti a rysy člověka 

CÍLEVĚDOMÝ – stanovuje cíle a má ambice je splnit  1  2  3  4  

ČESTNÝ – zastává fair play, nepodvádí    1  2  3  4  

DŮSLEDNÝ – pečlivý, umí dotáhnout věci do konce  1  2  3  4  

EMPATICKÝ – vnímavý, umí se vcítit a porozumět emocím druhých 

1  2  3  4  

Dobrý den, 

jmenuji se Renata Dvořáková a jsem studentkou oboru Management sportu na 

Univerzitě Karlově. Ráda bych Vás poprosila o vyplnění následujícího dotazníku k mé 

diplomové práci, který Vám zabere cca 10 minut. Dotazník je součástí výzkumu, který 

se zaměřuje na trenéra golfu pro dospělé rekreační hráče. Jeho podstatou je zjistit 

důležitost jednotlivých kompetencí, které golfoví hráči, ale i trenéři považují u trenéra 

golfu za ty nejdůležitější. 

Dotazník je anonymní a jeho vyplněním souhlasíte se zpracováním vašich odpovědí. 

Předem děkuji za Vaši spolupráci a věnovaný čas. 

 



 

 

 

KREATIVNÍ – tvořivý, zkouší nové cviky a metody, zapojí do tréninku hry  

          1  2  3  4  

OBĚTAVÝ – přidává něco na víc, třeba i ve svém volném čase 

1  2  3  4  

OPTIMISTICKÝ – pozitivní přístup, chválí, po neúspěchu dokáže motivovat  

          1  2  3  4  

PEČLIVÝ – klade důraz na maličkosti v technice, chování, pravidlech 

         1  2  3  4  

PŘESVĚDČIVÝ – sebejistý, věří ve své schopnosti a názory 1  2  3  4  

PSYCHICKY ODOLNÝ – odolný vůči nátlaku a stresu 1  2  3  4  

SPOLEHLIVÝ – dochvilný, zodpovědný, drží své slovo 1  2  3  4  

SPRAVEDLIVÝ – nezaujatý, nenadržuje   1  2  3  4  

SYMPATICKÝ – přátelský, na první pohled příjemný, milý 1  2  3  4  

TAKTNÍ – úcta k lidem, umí se chovat k lidem, zdvořilý 1  2  3  4  

TRPĚLIVÝ – chápe časovou odlišnost učenlivosti  1  2  3  4  

UPŘÍMNÝ – říká, co si skutečně myslí, jedná otevřeně 1  2  3  4  

VSTŘÍCNÝ – ochotný vyjít vstříc    1  2  3  4  

 

• Schopnosti a dovednosti 

SCHOPNOST ANALYZOVAT CHYBY – rozezná chyby a umí je opravit  

          1  2  3  4  

SCHOPNOST KOMUNIKOVAT – umí jednat s lidmi, srozumitelné 

vyjadřování písemné i verbální, umí reagovat, odpovídat a argumentovat 

         1  2  3  4  

SCHOPNOST MOTIVOVAT – dokáže povzbudit po neúspěchu, udržet 

koncentraci svěřence, soutěže při tréninku   1  2  3  4  

SCHOPNOST ORGANIZOVAT – vytvářet řád a systém, stanovuje 

a koordinuje činnosti      1  2  3  4  

SCHOPNOST PLÁNOVAT – stanovit si cíle, volba strategie a postupu, jak 

k cíli dojít; tvorba tréninkového plánu    1  2  3  4  

SCHOPNOST POCHVÁLIT – umí ocenit výkon i snahu 1  2  3  4  

SCHOPNOST ŘEŠIT KRIZOVÉ SITUACE – improvizace, zvládá řešit 

nečekané situace       1  2  3  4  

SCHOPNOST SEBEOVLÁDÁNÍ – zachová klid ve vypjatých situacích  

          1  2  3  4  

SCHOPNOST TÝMOVÉ PRÁCE – spolupracuje s ostatními, týmový hráč  

          1  2  3  4  

SCHOPNOST UČIT SE NOVÝM VĚCEM – moderní cviky a metody, neustále 

se vzdělává       1  2  3  4  



 

 

 

SCHOPNOST VYSVĚTLIT A PŘEDVÉST – dokáže srozumitelně vysvětlit 

a názorně ukázat daný úder, cvik, techniku   1  2  3  4  

SCHOPNOST VYTVOŘIT DOBROU ATMOSFÉRU – pohoda, zábava, 

soutěže        1  2  3  4  

SCHOPNOST ZJEDNAT SI RESPEKT – autorita  1  2  3  4  

ZPĚTNÁ VAZBA – ohodnocení výkonu hráče, na čem zapracovat  

1  2  3  4  

 

• Znalosti a vzdělání 

GOLFOVÁ TRENÉRSKÁ LICENCE I. TŘÍDY   1  2  3  4  

GOLFOVÁ TRENÉRSKÁ LICENCE II. TŘÍDY   1  2  3  4  

GOLFOVÁ TRENÉRSKÁ LICENCE III. TŘÍDY  1  2  3  4  

KURZ PRVNÍ POMOCI      1  2  3  4  

PEDAGOGICKÉ VZDĚLÁNÍ     1  2  3  4  

PGA VZDĚLÁNÍ       1  2  3  4  

SPORTOVNÍ PŘEHLED – všeobecný přehled v golfu i v jiných sportech, 

historie, úspěchy, osobnosti     1  2  3  4  

STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ – s maturitou se sportovním zaměřením  

          1  2  3  4  

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ – se sportovním zaměřením  

1  2  3  4  

ZNALOST ANATOMIE ČLOVĚKA – znalost stavby těla a jeho orgánů  

          1  2  3  4  

ZNALOST CIZÍHO JAZYKA – komunikativní úroveň 1  2  3  4  

ZNALOST FYZIOLOGIE ČLOVĚKA – znalost fungování opěrné a pohybové 

soustavy        1  2  3  4  

ZNALOST PRAVIDEL GOLFU    1  2  3  4  

ZNALOST PSYCHOLOGIE SPORTU    1  2  3  4  

ZNALOST TECHNOLOGIÍ – PC, kamera, fotoaparát, MS Office, internet, 

komunikační kanály      1  2  3  4  

 

• Další profesní atributy 

FYZICKÁ ZDATNOST – dobrá kondice   1  2  3  4  

HRÁČSKÁ PRAXE – kvalitní hráč, vlastní sportovní kariéra 1  2  3  4  

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – každý hráč je jiný  1  2  3  4  

SEBEPREZENTACE – kvalitní prezentace vlastní osoby, úprava zevnějšku, 

neverbální komunikace      1  2  3  4  

TRENÉRSKÁ PRAXE – min 5 let zkušeností s trénováním 1  2  3  4  



 

 

 

VŠEOBECNÝ ROZVOJ SVĚŘENCE – není pouze golfovým trenérem  

          1  2  3  4  

VZOR PRO SVÉ SVĚŘENCE – jde příkladem chováním, přístupem k tréninku

         1  2  3  4  

 



 

 

 

Příloha 3: Celkové pořadí všech 53 kompetencí včetně rozdílů v pořadí 

Pořadí Kompetence Celkový VAR  Hráči Trenéři 

1. Schopnost vysvětlit a předvést  1,302 1 2 

2. Znalost pravidel golfu 1,335 1 2 

3. Schopnost analyzovat chyby  1,341 -2 3 

4. Čestný  1,376 2 -3 

5. Spolehlivý  1,378 0 -3 

6. Individuální přístup  1,422 -2 2 

7. Optimistický  1,485 2 -2 

8. Schopnost komunikovat  1,507 -1 1 

9. Schopnost motivovat  1,541 3 1 

10. Vzor pro své svěřence  1,547 3 -3 

11. Empatický  1,566 -1 0 

12. Důsledný  1,568 -4 1 

13. Zpětná vazba  1,630 -2 5 

14. Trpělivý  1,657 -1 0 

15. Taktní  1,699 -1 1 

16. Kreativní  1,708 5 -1 

17. Spravedlivý  1,714 9 -5 

18. Schopnost učit se novým věcem  1,720 2 -1 

19. Znalost psychologie sportu 1,745 -1 1 

20. Schopnost pochválit  1,752 -1 -1 

21 Schopnost plánovat  1,802 -4 2 

22 Upřímný  1,808 -8 2 

23 Schopnost vytvořit dobrou atmosféru  1,842 -1 3 

24 Přesvědčivý  1,868 -1 3 

25 Vstřícný  1,868 -1 5 

26 Pečlivý  1,875 -1 3 

27 Schopnost organizovat  1,881 3 -5 

28 Schopnost sebeovládání  1,929 1 -3 

29 Znalost fyziologie člověka  1,929 -2 2 

30 Cílevědomý  1,948 -2 2 

31 Schopnost řešit krizové situace  1,950 3 -10 

32 Hráčská praxe  1,965 0 -4 

33 Psychicky odolný  2,019 -2 2 

34 Schopnost týmové práce  2,102 1 3 

35 Sebeprezentace  2,107 4 -2 

36 Schopnost zjednat si respekt  2,125 0 3 

37 Sympatický  2,131 -4 5 

38 Znalost anatomie člověka  2,147 -1 2 

39 Znalost technologií  2,152 1 -1 

40 Obětavý  2,161 -2 1 

41 Všeobecný rozvoj svěřence  2,188 0 -5 

42 Trenérská praxe  2,226 1 -8 

43 Sportovní přehled  2,333 1 1 



 

 

 

44 Znalost cizího jazyka  2,358 2 -1 

45 Fyzická zdatnost  2,377 -3 1 

46 PGA vzdělání 2,529 3 1 

47 Golfová trenérská licence III. třídy 2,561 -2 2 

48 Kurz první pomoci 2,573 2 -3 

49 Golfová trenérská licence II. třídy 2,603 -1 2 

50 Golfová trenérská licence I. třídy 2,669 -3 2 

51 Středoškolské vzdělání  2,722 0 -3 

52 Vysokoškolské vzdělání  2,896 0 -2 

53 Pedagogické vzdělání 3,044 0 0 



 

 

 

Příloha 4: Pořadí všech 53 kompetencí podle hráčů 

Pořadí Kompetence VAR hráči 

1 Schopnost analyzovat chyby  1,297 

2 Schopnost vysvětlit a předvést  1,297 

3 Znalost pravidel golfu 1,324 

4 Individuální přístup  1,421 

5 Spolehlivý  1,448 

6 Čestný  1,483 

7 Schopnost komunikovat  1,552 

8 Důsledný  1,559 

9 Optimistický  1,586 

10 Empatický  1,593 

11 Zpětná vazba  1,607 

12 Schopnost motivovat  1,621 

13 Vzor pro své svěřence  1,710 

14 Upřímný  1,731 

15 Trpělivý  1,738 

16 Taktní  1,745 

17 Schopnost plánovat  1,759 

18 Znalost psychologie sportu 1,759 

19 Schopnost pochválit  1,772 

20 Schopnost učit se novým věcem  1,786 

21 Kreativní  1,800 

22 Schopnost vytvořit dobrou atmosféru  1,800 

23 Přesvědčivý  1,814 

24 Vstřícný  1,814 

25 Pečlivý  1,828 

26 Spravedlivý  1,890 

27 Znalost fyziologie člověka  1,897 

28 Cílevědomý 1,897 

29 Schopnost sebeovládání  1,972 

30 Schopnost organizovat  1,993 

31 Psychicky odolný  2,000 

32 Hráčská praxe  2,007 

33 Sympatický  2,069 

34 Schopnost řešit krizové situace  2,131 

35 Schopnost týmové práce  2,166 

36 Schopnost zjednat si respekt  2,172 

37 Znalost anatomie člověka  2,179 

38 Obětavý  2,207 

39 Sebeprezentace  2,214 

40 Znalost technologií  2,228 

41 Všeobecný rozvoj svěřence  2,338 

42 Fyzická zdatnost  2,407 

43 Trenérská praxe  2,414 



 

 

 

44 Sportovní přehled  2,434 

45 Golfová trenérská licence III. třídy 2,469 

46 Znalost cizího jazyka  2,524 

47 Golfová trenérská licence I. třídy 2,531 

48 Golfová trenérská licence II. třídy 2,552 

49 PGA vzdělání 2,634 

50 Kurz první pomoci 2,876 

51 Středoškolské vzdělání  3,021 

52 Vysokoškolské vzdělání  3,138 

53 Pedagogické vzdělání 3,166 



 

 

 

Příloha 5: Pořadí všech 53 kompetencí podle trenérů 

Pořadí Kompetence VAR trenéři 

1 Čestný  1,269 

2 Spolehlivý  1,308 

3 Schopnost vysvětlit a předvést  1,308 

4 Znalost pravidel golfu 1,346 

5 Optimistický  1,385 

6 Schopnost analyzovat chyby  1,385 

7 Vzor pro své svěřence  1,385 

8 Individuální přístup  1,423 

9 Schopnost komunikovat  1,462 

10 Schopnost motivovat  1,462 

11 Empatický  1,538 

12 Spravedlivý  1,538 

13 Důsledný  1,577 

14 Trpělivý  1,577 

15 Kreativní  1,615 

16 Taktní  1,654 

17 Schopnost učit se novým věcem  1,654 

18 Zpětná vazba  1,654 

19 Schopnost pochválit  1,731 

20 Znalost psychologie sportu 1,731 

21 Schopnost řešit krizové situace  1,769 

22 Schopnost organizovat  1,769 

23 Schopnost plánovat  1,846 

24 Upřímný  1,885 

25 Schopnost sebeovládání  1,885 

26 Schopnost vytvořit dobrou atmosféru  1,885 

27 Přesvědčivý  1,923 

28 Hráčská praxe 1,923 

29 Pečlivý  1,923 

30 Vstřícný  1,923 

31 Znalost fyziologie člověka  1,962 

32 Cílevědomý  2,000 

33 Sebeprezentace  2,000 

34 Trenérská praxe  2,038 

35 Psychicky odolný  2,038 

36 Všeobecný rozvoj svěřence  2,038 

37 Schopnost týmové práce  2,038 

38 Znalost technologií 2,077 

39 Schopnost zjednat si respekt  2,077 

40 Znalost anatomie člověka  2,115 

41 Obětavý 2,115 

42 Sympatický  2,192 

43 Znalost cizího jazyka  2,192 



 

 

 

44 Sportovní přehled  2,231 

45 Kurz první pomoci 2,269 

46 Fyzická zdatnost  2,346 

47 PGA vzdělání 2,423 

48 Středoškolské vzdělání  2,423 

49 Golfová trenérská licence III. třídy 2,654 

50 Vysokoškolské vzdělání  2,654 

51 Golfová trenérská licence II. třídy 2,654 

52 Golfová trenérská licence I. třídy 2,808 

53 Pedagogické vzdělání 2,923 

 


