UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta tělesné výchovy a sportu

Kompetenční profil trenéra taekwonda
Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce:

Vypracoval:

PhDr. Vladimír Janák, CSc.

Bc. Jan Uhlíř

Praha, 2021

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny
použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena
k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze dne ..........................

...................................
Bc. Jan Uhlíř

Rád bych touto cestou chtěl poděkovat vedoucímu mé diplomové práce PhDr. Vladimíru
Janákovi, CSc., který mi při konzultacích vždy poskytl užitečné rady. Dále bych chtěl
poděkovat všem respondentům, kteří se účastnili elektronického dotazování a trenérům
taekwondo, s kterými byl proveden rozhovor, především Ing. Petru Šteflovi, který mi
navíc poskytl cenné informace o tomto sportu.

Abstrakt
Název:

Kompetenční profil trenéra taekwonda

Cíle:

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit kompetenční profil
trenéra taekwonda z pohledu svěřenců taekwondo a porovnat
důležitost

jednotlivých

kompetencí

mezi

dětmi–dospělými

a závodníky–rekreačními taekwondisty.
Metody:

K vytvoření

kompetenčního

profilu

trenéra

taekwonda

je

v diplomové práci použita metoda kvantitativního výzkumu
konkrétně formou elektronického dotazování svěřenců taekwondo
a kvalitativního výzkumu pomocí polostrukturovaných rozhovorů
s trenéry klubů taekwondo a prezidentem svazu taekwondo.
Výsledky:

Vytvořený kompetenční profil obsahuje celkem 20 nejdůležitějších
kompetencí ze tří oblastí: charakteristika osobnosti (čestný,
důvěryhodný, důsledný, empatický, přátelský, psychicky odolný,
spravedlivý a zodpovědný), schopnosti a dovednosti (dochvilnost,
komunikativnost, organizační schopnosti, řešení krizových situací,
schopnost analyzovat chyby, schopnost motivovat, schopnost
vysvětlit, schopnost vytvořit tréninkový plán a zpětná vazba)
a vzdělání a znalosti (znalost pravidel taekwondo a znalost
zdravovědy). Zároveň byl vytvořen druhý kompetenční profil,
který

nahrazuje

některé

kompetence

z původního

profilu

kompetencemi, které dle respondentů trenérům chybí (2. trenérská
třída, samovzdělávání, schopnost spolupracovat s ostatními
trenéry a účast na školeních). Po porovnání skupin děti–dospělí
a závodníci–rekreační sportovci byly zjištěny rozdíly v důležitosti
jednotlivých kompetencí (děti–dospělí: zábavný, samostatnost
a znalost jiného cizího jazyka než angličtiny; závodníci–rekreační
taekwondisté: zábavný, schopnost motivovat a závodnická
minulost).
Klíčová slova:

kompetence, kompetenční model, trenér, taekwondo, osobnost

Abstract
Title:

The competency profile of a taekwondo coach.

Objective:

The main objective of this thesis is to create a competency profile
of a taekwondo coach from the view of taekwondo trustees and
to compare the importance of each competences between
the categories children and adults, competitors and recreational
taekwondists.

Methods:

The method used to create a competency profile of a taekwondo
coach in this thesis is a quantitative research, specifically in the
form of an electronic inquiry of the trustees and then a qualitative
research through half-structured interviews with taekwondo club
coaches and the president of the taekwondo union.

Results:

The created competency profile includes a total of 20 most
important competences from three main areas: personality
characteristics (honest, trustworthy, consistent, empathetic,
friendly, mentally resilient, fair and responsible), skills and
abilities (punctuality, communicativeness, organizational skills,
critical situation solving skills, the ability to analyze mistakes,
the ability to motivate, the ability to explain, the ability to create
a training plan and feedback) and education and knowledge
(the knowledge of taekwondo rules and hygienics). Concurrently
a second competency profile was created, replacing some
of the competences from the first profile with competences that are
considered to be missing (2nd coaching class, self-education,
the ability to cooperate with other coaches and the presence
at trainings). After comparing the groups children-adults and
competitors-recreational taekwondists there were noticeable
differences in regards to the importance of individual competences
(children-adults: amusing, individuality and the knowledge
of a foreign language other than English; competitors-recreational
taekwondists: amusing, the ability to motivate and competing past).

Keywords:

competence, competency model, coach, taekwondo, personality
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1 ÚVOD
Taekwondo, řadící se mezi populární bojové sporty, se od roku 2000 nachází na seznamu
sportů pro letní olympijské hry. Konkrétně se jedná o federaci World Taekwondo (WT),
která má v České republice vybudovanou silnou tradici s poměrně velkou členskou
základnou. Nejpočetnější skupinu tvoří děti, které s tímto sportem začínají. Počet
dospělých je znatelně nižší. Cílem klubů je udržet co nejvíce mladých členů provozovat
tento sport, aby mohlo docházet k neustálému zvyšování jejich úrovně výkonnosti.
K tomu je potřeba jednak poctivá příprava sportovců, ale zároveň i kvalitně odvedená
práce trenérů.
Stejně jako v ostatních sportech, nejen bojových, i v taekwondu je úloha trenéra velmi
důležitá. Trenér působí se svěřenci na tréninku, kde je připravuje na soutěže, tak
i na samotných zápasech, kde jim pomáhá svými pokyny dosáhnout toho nejlepšího
výsledku. Trenér tvoří jeden z největších klíčů k úspěchu klubu a jeho svěřenců, jeho
důležitost je nenahraditelná.
Nároky na trenérské schopnosti se ve všech sportech neustále mění. Taekwondo v tomto
ohledu není výjimkou. Již dlouhou dobu úkol trenéra není pouze předat svoji sportovní
zručnost, ale mnoho dalších dovedností, které lze souhrnně definovat v kompetenčním
profilu trenéra. Ve většině sportů se lze trenérem stát po úspěšném složení zkoušek, které
jsou ve většině případů založeny především na znalostech v daném sportu a zanedbávají
ostatní důležité schopnosti, které by měly být právě v kompetenčním profilu zahrnuty.
Kompetenční profily na území České republiky nejsou velmi rozšířené. V zahraničí
se s tímto pojmem lze setkat častěji, nicméně spíše u klasických profesí, nikoliv
u sportovních trenérů. Firmy podle kompetenčního profilu, který obsahuje jednotlivé rysy
zaměstnance, jako jsou znalosti, motivace, dovednosti, ale i chování, dokáží efektivně
ohodnotit své podřízené a porovnat je mezi sebou.
Kompetenční profil trenéra taekwonda nebyl na území České republiky dosud vytvořen,
proto by tato práce mohla sloužit jako budoucí materiál pro nové trenéry, ale zároveň
i jako podklad pro jejich hodnocení majitelem klubu. Profil je sestaven pomocí
elektronického dotazování svěřenců a polostrukturovaných rozhovorů s trenéry klubu
a prezidentem svazu taekwondo WT (World Taekwondo).
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2 CÍL PRÁCE
Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit kompetenční profil trenéra taekwonda
z pohledu svěřenců taekwondo pomocí elektronického dotazování a polostrukturovaných
rozhovorů s trenéry a prezidentem svazu taekwondo.
Vedlejším úkolem je porovnat důležitost jednotlivých kompetencí mezi respondenty
podle věku (děti a dospělí) a výkonnosti (závodníci a rekreační taekwondisté)
Ke splnění cíle a vedlejšího úkolu budou provedeny následující dílčí úkoly:
1. Studium odborné literatury a vymezení základních pojmů souvisejících
s problematikou této diplomové práce
2. Popis jednotlivých metod využitých v diplomové práci
3. Sestavení osnovy k polostrukturovaným rozhovorům
4. Rozhovor s trenéry a prezidentem svazu taekwondo
5. Sestavení seznamu kompetencí na základě odborné literatury, závěrečných prací
a polostrukturovaných rozhovorů
6. Provedení výzkumu zaměřeného na hodnocení kompetencí
a. vymezení informací, které má dotazník přinést
b. tvorba dotazníku
c. operacionalizace
d. pilotáž
e. sběr dat
f. analýza výsledků a zpracování získaných dat
7. Interpretace výsledků a celkové vyhodnocení dotazníku
8. Sestavení kompetenčního profilu trenéra taekwondo podle nasbíraných dat
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
V této kapitole diplomové práce jsou vymezeny základní termíny související s daným
tématem kompetenčního profilu trenéra taekwonda včetně všeobecného popisu historie,
tréninku, technických stupňů a zkušebního řádu tohoto bojového sportu.

3.1 Taekwondo a jeho federace
Taekwondo se řadí mezi tradiční korejská bojová umění. Dělí se na hlavní dvě federace:
World Taekwondo (WT) a International Taekwondo Federation (ITF). Tyto dvě federace
prosazují odlišné systémy učení taekwonda. Sídlo federace WT se nachází v Jižní Koreji
odkud také plynou hlavní změny v pravidlech apod. Tato federace koordinuje kromě
mezinárodních soutěží i zápasnické závody na olympijských hrách. Federace ITF
zastoupení na olympijských hrách nemá, pořádá tak jen mezinárodní soutěže, které jsou
koordinovány ze tří sídel: Rakousko, Severní Korea a Kanada (Vodička, 2017).
V následující kapitole je popsán význam slova taekwondo, historie tohoto sportu,
základní pravidla a také počátky taekwonda WT na území České republiky.
3.1.1 Slovo taekwondo
Slovo taekwondo lze rozdělit na jeho tři části: Tae, Kwon a Do. Ve všech třech případech
se jedná o korejské termíny. Tae v překladu znamená chodilo, noha či šlápnout. Význam
slova kwon je obdobný: ruka, pěst či boj. Poslední slovo do symbolizuje cestu či
disciplínu (Hybrant a Hulínský, 2006). Koncept významu slova do se poprvé objevil
ve sportech kendo a judo a později byl použit i u tohoto sportu (Moenig, 2015).
Význam slova taekwondo lze interpretovat dvěma způsoby. Prvním je cesta nohou
a rukou a druhým se rozumí cesta sebekontroly a utišení boje. Druhé pojetí pochází
ze slova „TaeKwon“, které znamená „udržet pěsti pod kontrolou“ (Hybrant a Hulínský,
2006).
Při spojení obou interpretací lze dojít k významu, který spojuje správné použití rukou
a nohou a zároveň se snaží zastavit boje a prohloubit mír. V Koreji je tento sport možné
označit jako národní diplomatický nástroj, který hraje hlavní roli v ochraně korejské
kultury (Capener, 2000).
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3.1.2 Historie taekwonda
První zmínky o bojových uměních v Koreji se datují od počátku našeho letopočtu, kdy
na tomto území byla založena tři království: Koguryo, Silla a Paekje. V prvním
jmenovaném království byly nalezeny hrobky s nástěnnými malbami, které připomínaly
dnešní postoje v taekwondu a zároveň spisy, které popisovaly bojový sport s názvem
taekkyon. V království Silla se bojové umění praktikovalo mezi rytíři Hwarang
a v království Paekje mezi prostými lidmi. (Hybrant a Hulínský, 2006).
V roce 935 vznikla dynastie Koryo (nesoucí dnešní název Korea). V tomto období
docházelo k velkému rozmachu bojových umění jak mezi armádními složkami, tak i mezi
obyčejnými lidmi. Rozvoj bojových umění trval až do roku 1910, kdy byla Korea
obsazena japonskými vojsky a bojové umění bylo zakázáno až do roku 1945. (Hybrant
a Hulínský, 2006). Po osvobození Koreje došlo k obnově kultury a také bojových umění
a došlo k otevření několika tělocvičen, kde se toto umění vyučovalo. Do země se vrátili
Korejci, kteří se v Japonsku naučili karate a použili ho jako předlohu pro vyučování
taekwonda (Capener, 2000). V roce 1955 se sešli zástupci bojových škol z důvodu
vytvoření jednotného stylu bojového umění, který vyučovali. V tomto roce byl přijat
název taekwondo. O pět let později vznikla první asociace Taesudo, po které došlo
k největšímu rozmachu pravidel. Mezi další hlavní milníky lze zařadit rok 1973, kdy
vznikla Světová federace taekwondo – WTF (dnešní WT), rok 1996, kdy bylo taekwondo
zařazeno mezi olympijské sporty a rok 2000, kdy se tento sport poprvé objevil
na Olympijských hrách v Sydney (Hybrant a Hulínský, 2006).
Historie taekwonda WT v české republice se datuje od sametové revoluce, kdy jeho učení
přinesl do země korejský mistr Park Soo Nam, držitel dnes již 9. technického stupně dan
(tento termín vysvětluje autor v kapitole 3.1.5). Na jeho semináři v roce 1990 vznikl
zároveň první pražský oddíl. O rok dříve byl založen první oddíl v České republice,
konkrétně v Brně, pod vedením národního trenéra Angoly, M. Brava. K oficiálnímu
založení svazu taekwondo WTF došlo v roce 1992. V současné době působí v České
republice 41 oddílů.
3.1.3 Trénink taekwondo
Hybrant a Hulínský (2006) rozdělují trénink taekwondo do sedmi částí:
➢ průpravná cvičení (průprava cvičenců, například formou strečinku)
➢ získávání znalostí o jednotlivých technikách
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➢ poomse (sestavy, zahrnující základní prvky sebeobrany proti fiktivnímu
protivníkovi, existuje 8 sestav určených k základním technickým stupňům
a 8 sestav mistrovských)
➢ machchuo kyorugi (jednokrokový, dvoukrokový či tříkrokový řízený boj
se soupeřem s využitím technik taekwondo)
➢ kyokpa (techniky přerážení či lámání, přeráží se dřevěné desky o různých
tloušťkách: muži: 2,5–3,5 cm, ženy a mládež: 2 cm, děti: 1 cm, alternativou
pro dřevěné desky jsou 2 plastové desky, které se do sebe zasouvají a mohou být
použity vícekrát)
➢ hoshinsul (praktická sebeobrana proti ozbrojenému i neozbrojenému útočníkovi
či útočníkům)
➢ kyorugi (volný plnokontaktní zápas s odpovídajícími chrániči dle pravidel
taekwondo WT)
Z výše uvedených se řadí poomse a kyorugi mezi závodní disciplíny. Závodník si může
sám vybrat v které disciplíně chce soutěžit, není povinnost se účastnit obou. Na letních
olympijských hrách je taekwondo prezentováno pomocí kyorugi neboli volného
plnokontaktního zápasu.
3.1.4. Technické stupně taekwondo a zkušební řád
Výše uvedené části tréninku jsou testovány při zkouškách na technické stupně
taekwondo. Každý technický stupeň má jiné požadavky pro splnění (nižší technický
stupeň – menší požadavky a naopak).
Mimo fyzické testování zkušební řád taekwondo WT obsahuje i další požadavky: teorie,
historie taekwondo, etika, terminologie, pravidla sportovního zápasu, pravidla
technických soutěží, vedení tréninků, první pomoc a základní znalost práva (Hybrant
a Hulínský (2006, s. 153).
3.1.5 Opasek a dobok
Technický stupeň je určen barvou opasku. Nejvyšší, mistrovský stupeň představuje černá
barva pásu, která se nazývá Dan. Dan se dělí celkově na 9 úrovní z nichž 9. je nejvyšší
a 1. nejnižší. Nižší technické stupně jsou označovány jako Kup. Nejnižší kup je 10. Kup,
který je reprezentován bílou barvou a nejvyšší je 1. Kup zastoupen červeným pásem
s černým proužkem.
12

Kromě opasku je při zkouškách na vyšší technické stupně a soutěžích povinné nosit
uniformu nazývanou dobok, která se skládá z vrchní části a kalhot. Dobok má bílou
barvu, která podle korejských tradic symbolizuje původ vesmíru. V minulosti se vrchní
díl uniformy překládal v přední části, jako tomu je například u kimona v judu.
V současnosti se obléká přes hlavu a má límec ve tvaru písmene V. Důvodem pro změnu
vrchní části bylo pohodlí při tréninku, kdy u původní verze docházelo častokrát
k uvolňování uniformy. Současný dobok je pro tento sport vhodnější a vypadá upraveněji
než dobok původní (Krajčovič, 2004).
Celkem v taekwondu rozeznáváme tři typy uniforem: pum dobok, dan dobok a dobok
pro začátečníky. Pum dobok má límec v červeno-černé barvě a slouží cvičencům do 15
let, kteří složili zkoušky na černý pásek. Pokud taekwondista starší 15 let dosáhne
mistrovského technického stupně (černého pásku), může nosit bílý dobok s černým
lemem kolem krku: dan dobok. Ostatní cvičenci nosí dobok bílý (Hybrant a Hulínský,
2006).
Dobok se kromě zkoušek na vyšší technické stupně nosí i při tréninku v tělocvičně či
na soutěžích nebo exhibičních představeních. Nese s sebou filosofický význam
vyjadřující dodržování čistoty, respektu a etikety vůči této uniformě (Krajčovič, 2004).

3.2 Kompetence
K sestavení kompetenčního profilu je potřeba definovat slovo kompetence, modely s ní
spojené, určit klíčové kompetence, jejich měření a hodnocení. Termín kompetence má
hned několik významů, a proto je potřeba je popsat a vymezit, který význam je použit
v této diplomové práci.
3.2.1 Definice kompetence
V anglickém jazyce existují k českému slovu “kompetence” slova dvě: competence
a competency.
Moghabghab a kol. (2008) popisují ve své publikaci slovo competence jako schopnost
vykonat určitou činnost správně a slovo competency jako důležitou dovednost, která je
pro danou činnost nezbytná. Armstrong (2002) nabízí obdobné vysvětlení, kdy
competence popisuje jako odbornou způsobilost nutnou potřebnou k vykonání určité
činnosti a competency jako kvalitu uvnitř člověka a jeho rysy chování ovlivňující výkon.
Whiddett a Hollyford (2003) rozdíl mezi těmito dvěma slovy definují v následující
tabulce:
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Tabulka 1: Rozdíl mezi slovem competence a competency
Competency

Competence

Zaměření

Pracovník

Pracovní pozice

Souhrn

Pozorované chování u efektivních pracovníků

Úkoly související s pracovní pozicí

Příklad

Mezilidská efektivita

Řešení dotazů

Indikátory výkonu

Chování

Pracovní výkon

Příklad

Při interakci s druhými bere v potaz jejich pocity

Správně vyplňuje formuláře

Sdílí informace, aby získal oddanost druhých

Plní úkoly do stanoveného termínu
Přesně zadává detaily do databáze

zdroj: vlastní zpracování dle Whiddett a Hollyford (2003)

Na levé straně tabulky se nachází slovo competency, které je popisováno jako pozorované
chování u efektivních pracovníků a indikátor tohoto výkonu je chování. Pravá strana
popisuje slovo competence jako úkoly, které souvisí s pracovní pozicí a výkonnost
indikuje pracovní výkon.
Mezi významy těchto dvou slov je podstatný rozdíl a je důležité je držet oddělené
a neslučovat je. Některé organizace zahrnují chování, výkon a úkoly do jedné konstrukce,
což může být matoucí a doporučuje se je dělit na dvě samostatné skupiny (Whiddett
a Hollyford, 2003).
Slovu kompetence se podrobněji poprvé věnoval ve svém článku „Testing
for Competence rather than for Intelligence“ americký psycholog působící na harvardské
univerzitě David McCelland (1973), který při vybírání a hodnocení uchazečů kladl vyšší
důraz na jejich kompetence než na jejich samotnou inteligenci. Podle něj kompetence
nejsou ovlivňovány rasovými, genderovými nebo socioekonomickými faktory. Jinými
slovy tvrdí, že hlavní faktor, který ovlivňuje pracovní výkon není inteligence či
vysokoškolský titul, vzdělaný člověk může vykazovat na pracovišti horší výsledky než
člověk s nižším vzděláním.
Poprvé slovo kompetence definoval Boyatzis (1982, s. 23): „Kompetence je základní
charakteristikou jednotlivce, která mu umožňuje podávat vynikající výkon v dané pozici,
roli nebo situaci.“. Dále charakteristiku jednotlivce rozvádí do čtyř prvků: motiv, rys,
dovednost a aspekt osobní image nebo sociální role. Tyto čtyři složky definují
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kompetenci, která posléze tvaruje výkon, z kterého lze vyvodit pracovníkovo
vystupování, chování a vztahy k ostatním.
Problematikou kompetence se zabývá ve i Woodruffe In Kubeš a kol. (2004). Její využití
přirovnává k deštníku, pod kterým se nachází vše, co přímo i nepřímo souvisí s pracovním
výkonem. Woodruffe zároveň popisuje kompetenci jako množinu chování pracovníka,
kterou je nutné v dané pracovní pozici použít, aby bylo možné úspěšně splnit úkoly, které
z této pozice vyplývají. Jedná se tedy o chování, které vede k určitému výsledku. Aby byl
pracovník kompetentní a plnil všechny svěřené úkoly, musí splňovat 3 následující
předpoklady (Kubeš a kol., 2004):
➢ vnitřní vybavenost vlastnostmi, schopnostmi, vědomostmi, dovednostmi
a zkušenostmi, které jsou nezbytné k takovému chování
➢ motivace toto chování použít (vidí hodnotu v požadovaném chování a je tímto
směrem ochoten vynaložit nezbytnou energii)
➢ možnost toto chování použít v daném prostředí
První předpoklad lze rozvíjet snadno, protože se váže k vědomostem a dovednostem.
U druhého předpokladu je rozvoj obtížnější vzhledem k jeho vazbě k motivům, postojům
a hodnotám, přesvědčení a životní filosofii. Tyto oblasti se již řadí mezi složky lidské
osobnosti. Třetí předpoklad se váže na vnější podmínky, které ovlivňují výše dva zmíněné
a nesouvisí s osobností zaměstnance (Bartoňková, 2010).
Slovo kompetence lze v českém jazyce použít ve dvou významech. Prvním je pravomoc
nebo oprávnění, které je uděleno autoritou a druhým je způsobilost vykonávat určitou
činnost a mít v dané aktivitě kvalifikaci. Oběma významy slova se zabývá hned několik
autorů.
Klimeš (1998) ve svém slovníku cizích slov popisuje kompetenci jako pravomoc, rozsah
pravomoci a způsobilost. Tato definice zahrnuje oba dva významy daného slova.
Macmillan (2002) kompetenci definuje jako schopnost vykonat něco uspokojivým, nebo
efektivním způsobem.
Kubeš a kol. (2004) nabízí ve své publikaci také dva významy. První popisuje kompetenci
obdobně jako Klimešův slovník cizích slov, kterou chápe jako vymezení rozsahu
působnosti. Druhý význam se shoduje s Macmillanovou definicí, kde je kompetence
brána jako schopnost vykonávat danou činnost. Právě tento druhý popis slova
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kompetence se váže k tématu této diplomové práce, neboť se jedná o souhrnné schopnosti
a další dovednosti podávající určitý výkon.
Vztah mezi kompetencí a schopností popisují Veteška a Tureckiová (2008), kdy
zdůrazňují rozdíl mezi těmito dvěma termíny a uvádí jako příklad člověka majícího
znalosti, dovednosti i schopnosti, které nedokáže správným způsobem využít. Schopnost
označují jako vstup či potenciál k akci. Pokud dojde k efektivnímu využití této schopnosti
v konkrétní situaci, stane se z ní kompetence.
Armstrong (2002, s. 280) definuje kompetenci těmito slovy: „Kompetence představuje
pojem týkající se nějaké osoby, vztahující se k rysům chování podmiňujícího přiměřený
výkon.“
Na potřebu rozlišovat rysy a kompetence upozorňuje Hroník (2007), který zmiňuje, že
ačkoliv rysy patří mezi stěžejní charakter chování, není vhodné se v praxi zaměřovat
pouze na rysový přístup, který sice nabízí metody a nástroje pro výběr, ale není efektivní
při rozvoji a vzdělávání pracovníků.
Tentýž autor uvádí ve své publikaci definici nejlépe využitelnou pro tuto diplomovou
práci a popisuje kompetenci jako způsobilost a předpoklad k provozování určité činnosti.
Zároveň kompetenci charakterizuje jako trs znalostí, dovedností, vlastností a zkušeností.
Podle něj je kompetence bližší k činnostem, něž k rysům. Kompetenci tedy lze definovat
podle analýzy činnosti.
Obrázek 2: Vztahy mezi měřitelným výkonem a kompetencemi

autor: vlastní zpracování dle Hroník (2006)

Levé straně obrázku, tzv. měřitelnému výkonu, na který se lze dotázat slovem „co“,
předchází způsob práce, kdy slovo „čím“ reprezentuje soubor vstupů a předpokladů
a slovo „jak“ definuje samotný proces a pracovní přístup (Hroník, 2006). Jinými slovy
u dosažených výsledků vždy závisí na způsobech dosažení, které lze označit jako
kompetence.
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Hlavní rozdíl mezi dvěma významy slova kompetence je v prostředí odkud daná
kompetence přichází. První význam popisuje kompetenci, jako podnět, který přichází
zvenku, konkrétně pravomoc, či oprávnění, které člověk získává právě od druhé osoby
nikoliv od sebe samotného. Druhý význam slova vychází ze samotného člověka, který je
díky svým kvalitám schopný vykonávat určitě činnosti nezávislé na okolních vnějších
činitelích. Autoři zabývající se tímto tématem se v definicích ne vždy shodují, ale zároveň
si neodporují. Tato diplomová práce využívá druhý význam slova kompetence.
3.2.2 Klíčové kompetence
Každá pracovní pozice si žádá rozdílné kompetence s odlišnou důležitostí.
Nejvýznamnější kompetence se nazývají klíčové, které jsou pro danou práci
nepostradatelné. Podle Kubeše a kol. (2004) klíčové kompetence napomáhají stanovit
kritéria, podle kterých dochází k výběru pracovníků a zároveň se podílí na tvorbě firemní
hodnoty a očekávaného výkonu.
Klíčové kompetence shrnuli ve své publikaci Belz a Siegrist (2001, s. 165), kteří
uskutečnili v roce 1995 výzkum ve Švýcarsku při novém obsazování pracovních pozic.
Výsledkem byl výčet těchto nejdůležitější kompetencí chronologicky řazených podle
nejčastějších odpovědí respondentů:
1. komunikativnost a kooperace
2. schopnost řešit problémy a kreativita
3. samostatnost a výkonnost
4. odpovědnost
5. schopnost uvažovat a učit se
6. schopnost zdůvodňovat a hodnotit
Všech šest výše zmíněných kompetencí lze řadit do skupiny schopnosti a dovednosti.
Autor považuje důležité zařadit mezi klíčové kompetence i kompetence spadající mezi
charakteristiku osobnosti a vzdělání či znalosti a dále je zmiňuje v metodice práce.
Janák (2015) ve svém výzkumu sumarizoval pět studií zabývajících se kompetenčním
profilem manažera sportu a výsledek porovnával s obecným profilem manažera
pro oblast humanitních služeb a práce s lidmi dle Spencer a Spencer (1993). Ve všech
pěti případech se v kompetenčním profilu objevily 4 kompetence, které lze pro manažera
sportu považovat za klíčové:
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➢ cílevědomost
➢ komunikativnost
➢ odolnost vůči stresu
➢ organizační schopnosti
I tyto kompetence se řadí do skupiny schopnosti a dovednosti, které autor doplňuje
ve svém výzkumu o další dvě oblasti (charakteristika osobnosti, vzdělání a znalosti)

3.3 Anatomie kompetence
Anatomií kompetence nebo také strukturou kompetence se zabývá ve svých publikacích
několik autorů. Jedná se o složky, ze kterých se kompetence skládá.
L. Spencer a S. Spencer (1993) popisují anatomii kompetence na modelu ledovce, který
se dělí na dvě části: viditelnou a skrytou.
Obrázek 1: Model ledovce

Zdroj: vlastní dle L. Spencer a S. Spencer (1993)

Celkem model nabízí pět charakteristik kompetence:
1. dovednosti (naučené věci, zajišťující schopnost výkonu práce)
2. znalosti (vědomosti o tématu souvisejícím s danou prací)
3. sociální role (způsob chování a hodnoty jedince)
4. vnímání sebe sama (sebepojetí daného jedince)
5. motivy (povědomé preference ovlivňující chování jedince)
Dovednosti a znalosti se nachází ve viditelné části, protože je lze jednoduše zjistit
a vyčíst. Naopak sociální role, vnímání sebe sama (sebepojetí) a motivy jsou součástí
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skryté části ledovce, které tvoří kompetenci a nelze je u pracovníka lehce identifikovat,
měřit či odhalit.
Podobný model ledovce popisuje Hay Group (2003):
Obrázek 2: Model ledovce dle Hay Group

zdroj: vlastní dle: Hay Group (2003)

Stejně jako v předchozím modelu Spencera a Spencera (1993) se model skládá ze dvou
vrstev: viditelné a skryté. Tento model je navíc doplněn o složku v neviditelné části: rysy,
které jsou vrozené a charakterizují osobnost.
Z obou modelů lze tvrdit, že čím výše se daná vlastnost nachází, tím lépe je na daném
jedinci čitelná a dá se snadněji měnit či rozvíjet. Jedná se především o dovednosti
a znalosti, které se nachází na špičce ledovce nad vodou a lze je zlepšovat tréninkem.
Složky, které se v modelu nachází pod povrchem (sociální role, vnímání sebe sama, rysy,
motivy) se více vážou k osobnosti člověka a jeho jádru a kontrolují jeho chování. Proces
rozvíjení těchto složek je náročnější a vyžaduje více času než rozvoj povrchových
vlastností.
Strukturou kompetencí se zabývají i Kubeš a kol. (2004), kteří jednotlivé kompetence
také řadí hierarchicky v jednoduchém pyramidovém modelu.
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Obrázek 3: Hierarchický model struktury kompetence

zdroj: Kubeš a kol. (2004, s. 27)

Tento model nabízí obdobně jako model ledovce hierarchické řazení jednotlivých složek.
Základnu pyramidy tvoří charakter a vlastnosti osobnosti. Tyto části kompetence téměř
nelze při vzdělávání získat či rozvíjet. Druhé patro pyramidy tvoří inteligence, talent,
schopnosti, hodnoty, postoje a motivy. Tyto složky téměř nelze získat vzděláváním, ale
je možné je pomocí specifického vzdělávání ovlivňovat a rozvíjet. V třetím patře
se nachází dovednosti, vědomosti, zkušenosti a know-how, které slouží člověku
k očekávanému chování a které vyžaduje daná pracovní pozice. Tuto oblast lze
vzděláváním získat i rozvíjet. V nejvyšším patře se nachází chování, které lze považovat
za jediný projev člověka, který lze přímo pozorovat.
Jednodušší rozdělení složek kompetencí nabízí ve své publikaci Plamínek a Fišer (2005)
pomocí modelu „jin – jang“:
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Obrázek 4: Model jin-jang

zdroj: Plamínek a Fišer (2005, s. 28)

Plamínek a Fišer (2005) v tomto modelu popisují kompetenci jako tzv. „dualitu práce“,
která je považována za rozhodující vstup do procesů firmy a lidských zdrojů, z kterých je
čerpána. Tato dualita rozhoduje o tom, zdali je firma úspěšná či neúspěšná. Symbolizuje
harmonii mezi lidskou prací (skutečným výkonem) a lidskými zdroji (potenciálu
k výkonu), jinými slovy ukazuje vztah mezi tím, co pracovník reálně vykoná
a potenciálem, který má k dispozici.

3.4 Kompetenční profil
Termínem kompetenční profil a kompetenční model se ve svých odborných publikacích
zabývá hned několik autorů. Kubeš a kol. (2004) a většina dalších autorů se shodují, že
významově jsou oba tyto pojmy téměř stejné. Nepatrný rozdíl mezi těmito dvěma termíny
popisuje Lorenz a Rohrschneider (2005), podle kterých se kompetenční profil váže
na konkrétní osobu (pracovník, trenér), na které byl model vázaný na danou pracovní
pozici implementován. V této diplomové práci je využíván termín kompetenční profil
z důvodu odlišení významu od modelů anatomie kompetence popisovaných v předešlé
kapitole 3.3.
Hroník (2007) popisuje kompetenční profil jako uspořádané kompetence podle určitého
klíče. Kubeš a kol. (2004, s. 60) definují kompetenční profil jako „konkrétní kombinaci
vědomostí, dovedností a dalších charakteristik osobnosti, které jsou potřebné
k efektivnímu plnění úkolů v organizaci“. Obdobnou definici nabízí Bartoňková (2010,
s. 95), která charakterizuje kompetenční profil jako „soubor kompetencí neboli
způsobilostí, které jsou nezbytné pro řízení organizace“.
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Vytvoření kompetenčního profilu však není cesta k tvorbě standardu ale cesta k řízení
diverzity a výkonu (Hroník, 2007). Jinými slovy je správné a prospěšné stejný úkon
vykonat různým způsobem, pokud dojde ke splnění vytyčeného cíle.
Kompetenční profil se dle Hroníka a kol. (2008) dělí na tři druhy: Model ústředních
kompetencí, specifický kompetenční model a generický kompetenční model.
Model ústředních kompetencí obsahuje kompetence, které jsou společné a nezbytné
pro všechny zaměstnance na všech pozicích ve firmě. Specifický kompetenční model
popisuje konkrétní kvality (kompetence) zaměstnance na určité pozici a v určité firmě,
díky kterým je úspěšný. Generický kompetenční model obsahuje seznam kompetencí,
které jsou osvědčené a lze je uplatnit na konkrétní pracovní pozici. Usnadňuje tím tak
firmám využití kompetenčního přístupu.
Kompetenční profil se obvykle skládá z několika částí (CareerOneStop, 2008):
➢ název kompetence a její definování
➢ popis aktivit a chování spojené s danými kompetencemi
➢ schéma kompetenčního profilu (grafické zobrazení)
➢ informace o dovednostech, schopnostech a úrovních kompetence nezbytných
pro různé pracovní pozice
Aby dosáhl kompetenční profil efektivnosti, musí se řídit řadou pravidel. Podle Hroníka
(2007) musí efektivní profil:
➢ vycházet z očekávaného a pozorovaného chování, ne z vlastností a rysů
➢ obsahovat maximálně 10–12 jednotlivých kompetencí
➢ vytvářet most mezi firemní hodnotou a popisem práce
➢ mít platnost pro všechny zaměstnance nebo alespoň pro nejdůležitější pracovní
pozice
➢ být sdílený (vytvořený všemi zaměstnanci jak ze shora, tak i zdola a pravidelně
aktualizovaný)
Dle názoru autora je limit 10–12 kompetencí příliš nízký a považuje za důležité, aby profil
pokryl všechny kompetenční oblasti. Pro vyšší vypovídající hodnotu se přiklání k limitu
20 kompetencí.
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Podle Kubeše a kol., (2004) kompetenční profil nesmí být příliš obecný, může pak
docházet ke ztrátě jeho účinnosti, proto diplomová práce všechny kompetence detailně
popisuje.
Zavedení kompetenčního profilu s sebou nese řadu výhod, mezi které se řadí (Hroník
2006):
➢ jednotnost manažerského a personalistického jazyka
➢ hodnocení a výběr podle poskytnutých sjednocených kritérií
➢ spojitost s vyhodnocováním čísel
➢ základy pro odměňovací a hodnotící systém a rozvoj
➢ možnost koncepce cílených rozvojových programů
Podle výše uvedených výhod je možné konstatovat, že kompetenční profil napomůže
firmě v mnoha ohledech především organizačně, s plněním úkolů a hodnocením
pracovníků. Kompetence jsou jasně definované, proto dochází ke spravedlivému jednání
a hodnocení v organizaci.
3.4.1 Proces tvorby kompetenčního profilu
Je velmi obtížné vytvořit kompetenční profil, který by přesně odpovídal dané pracovní
pozici.
Organizace využívají zpravidla tři přístupy při vytváření a aplikování kompetenčních
profilů (Kubeš a kol., 2004):
➢ preskriptivní (vypůjčený) přístup – organizace nevytváří nový model, použije již
vytvořený. Jedná se o finančně nejúspornější variantu, při které není potřeba
realizovat výzkum.
➢ kombinovaný přístup – organizace využívá již vytvořený profil, který upravuje
podle svých specifik pomocí metod, které jsou časově nenáročné.
➢ přístup šitý na míru – organizace nepoužívá známé a definované kompetence
a realizuje vlastní výzkum. Tento přístup je časově i metodologicky náročný
a vyžaduje perfektní znalost pozice, pro kterou je profil sestavován.
Všechny tři přístupy mají svá pozitiva i negativa. Při výběru jednoho z nich záleží
na mnoho faktorech (strategie, vize, cíle, finanční a časové možnosti atd.) (Bartoňková,
2010). Tato diplomová práce využívá kombinovaný přístup, kdy autor za pomoci
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taekwondo trenérů vybral ty nejdůležitější kompetence vyskytující se v odborné literatuře
a jiných závěrečných pracích a sestavil podle nich specifický kompetenční profil trenéra
taekwonda.
Důležitým krokem k formulaci kompetencí je jejich identifikace. Formulaci kompetencí
lze získat až 40 existujícími technikami. Kubeš a kol. (2004) rozděluje proces identifikace
na pět základních fází:
1. Přípravná fáze
2. Fáze získávání dat
3. Fáze analýzy a klasifikace informací
4. Popis a tvorba kompetencí a kompetenčního modelu
5. Ověření a validizace vzniklého modelu
Přípravná fáze
V této fází je hlavním cílem zjistit klíčové pracovní pozice (cílová skupina), ujasnění cíle
organizace, záměry strategie a kritické faktory úspěchu, strukturu organizace firmy, výběr
výše uvedených přístupů a cíl kompetenčního profilu.
Po výstupech získaných přípravnou fází lze určit koncepci sběru dat a metodiku sběru
dat. Dochází k odpovědím na otázky typu jak, proč, kdo apod (Bartoňková, 2010).
Fáze získávání dat
Pro získání relevantních informací a dat je potřeba zvolit správnou techniku. Mezi
nejčastější techniky k získávání dat se řadí (Spencer, Spencer 1993):
➢ rozhovor nebo metoda kritických situací
➢ panely expertů
➢ průzkumy
➢ databáze kompetenčních modelů
➢ analýza pracovních funkcí/úkolů
➢ přímé pozorování
Volba techniky primárně závisí na účelu výzkumu. Dalšími faktory výběru jsou i finanční
a časové možnosti a zároveň zkušenost konzultanta. Pro dosažení lepšího a přesnějšího
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výsledku není vhodné se spoléhat pouze na jednu metodu, je nutné používat údaje z více
zdrojů.
Fáze analýzy a klasifikace informací
Fáze analýzy a její průběh je ovlivněn hlavním posláním projektu, jeho velikostí
a použitými technikami při sběru dat. Zároveň je i důležité, zda informace, které analýza
přinesla, jsou porovnávány již s existujícím modelem, nebo jde o první model v dané
oblasti. Z této fáze získáme seznam kompetencí, který je vhodné v konečné fázi otestovat
na širším vzorku dotazovaných.
Tuto fázi lze rozdělit do čtyř kroků (Bartoňková, 2010):
1. Souhrn projevů chování v dané pozici
2. Výběr projevů, které napomáhají k vyšší výkonnosti
3. Rozdělení vybraných projevů do tzv. kompetenčních témat
4. Ověření jednotlivých kompetencí na širším vzorku dotazovaných pomocí
dotazníku, hodnocení jednotlivých kompetencí pomocí stupnice významnosti
Popis a tvorba kompetencí a kompetenčního modelu
Po získání kompetencí je potřeba je výstižně charakterizovat a podrobně popsat. Důležité
je zaměřit se a dodržet následující principy (Kubeš a kol., 2004):
➢ použití jednoduchého a srozumitelného jazyku
➢ vytvořit kompromis mezi popisem příliš obecným, a naopak příliš konkrétním
➢ nevytvářet definici v kruhu, kdy se název kompetence objevuje ve svém popisu
Zároveň je nutné vytvořit stupnici, která slouží k rozdělení úrovně kompetencí
u pracovníků (trenérů). Název kompetence by měl být vytvořen až po popisu stupnic.
Výsledkem identifikace jednotlivých kompetencí je kompetenční profil, který ukáže, jaké
chování je důležité podporovat, rozvíjet a kladně hodnotit. Zároveň přináší výhodu
měřitelnosti chování lidí. Je také označován jako předběžný kompetenční model, protože
finální kompetenční model může mít mnoho podob: text či tabulka, která popisuje
jednotlivé kompetenční okruhy a dílčí kompetence s projevy chování či graficky
znázorněný kompetenční profil odvozený z loga firmy (Bartoňková, 2010).
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Ověření a validizace vzniklého modelu
V tomto posledním kroku je třeba ověřit validitu modelu, jinými slovy je důležité
výsledný kompetenční profil ověřit a otestovat. Po jeho ověření dojde k zjištění, zdali
kompetenční profil opravdu popisuje ideální chování pracovníků, díky kterému dosahují
výborných výsledků. Nejvhodnější metodou, jak model otestovat, je rozdělení
pracovníků do kategorií podle výkonu a následném aplikování jejich atributů do tohoto
profilu. Podle toho lze získat informace o tom, zdali rozřazení proběhlo správně.
Po této fázi je možné připravit kompetenční profil k užívání, tzn. implementovat jej mezi
zaměstnance (trenéry). Důležité je identifikovat kompetence, které je možné rozvíjet
vzděláváním a následně dané vzdělávání zajistit. Kompetenční profil dále lze užívat
v dalších personálních činnostech, například hodnocení, výběr, či plánování (Bartoňková,
2010).

3.5 Trenér
Tato kapitola definuje podle odborné literatury pojem trenér a uvádí rozdíl mezi termíny
trenér a kouč. Dále se věnuje rozdělení trenérů podle několika typologií a popisuje jejich
role. Závěr kapitoly se zaměřuje na trenéra taekwondo, licence, které je možné v daném
sportu obdržet a také požadavky, které je potřeba splnit pro jejich získání.
3.5.1 Definice pojmu trenér
První zmínka o trenérské profesi se datuje k roku 1922 kdy Pierre de Coubertin
konstatoval, že na osobnost člověka může mít sport sociální a výchovný vliv. Pokud je
sportovec vedený pedagogickým pracovníkem, či více zkušeným sportovcem, dochází
k rozvoji fyzického, psychického a duševního výkonu.
Pojem trenér vychází z anglického jazyka ze slova train – cvičit, trénovat, školit
se a trainer – cvičitel, školitel (především ve fyzické přípravě). Dle odborné literatury
významově slovo trenér zahrnuje muže i ženu, proto je pro obě pohlaví v této diplomové
práci použito jednotné označení trenér. V anglickém jazyce se pro český význam trenéra
užívá spíše slovo coach. Kouče Jansa (2018, s. 165) definuje jako „specifickou roli
trenéra, jenž vede jedince nebo družstvo v pří soutěži“ a dále uvádí, že koučování lze
považovat za jednu z trenérských kompetencí. Lazarová a Uhlířová (2006) popisují
trénování jako dril, který zajišťuje rozvoj kvalit potřebných pro růst sportovce
a koučování jako aspekty nutné k závodění a soutěžím, například taktika, strategie
a rozhodování.
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Jinými slovy podle výše uvedených definic v sobě termín trenér zahrnuje i význam slova
kouč a pouze záleží na situaci, kdy bude trénovat (rozvíjet dovednosti sportovce
při tréninku) či koučovat (vést takticky, technicky a strategicky svěřence při závodech
a soutěžích).
Propojení schopností trenéra a kouče je však v realitě velmi náročné. Často se lze setkat
se skvělými trenéry, kteří jsou podprůměrní kouči a naopak. Trenér může například
výborně analyzovat silné a slabé aspekty svěřenců, vytvářet vhodné strategie a zavádět je
do tréninkového procesu či vypracovávat taktické plány, a naopak může zaostávat
v řízení svých svěřenců, vcítění se do jejich problémů a rozvíjení jejich mysli
(Mouratoglou, 2017).
Pedagogická encyklopedie označuje trenéra jako mimoškolního učitele, který působí
především v rámci sportovní edukace (Průcha, 2009). V pedagogickém slovníku je pojem
trenér definován jako profese, která má pedagogický charakter a uplatňuje se ve sportovní
sféře (Průcha, Walterová, Mareš, 2009). O trenérovi, řadící se mezi osoby vykonávající
přímou pedagogickou činnost pojednává i zákon o pedagogických pracovnících
č. 563/2004 Sb. (§ 2, § 3 a § 21).
Trenéra podle uvedených definic lze označit za učitele a trénink jako vyučovací proces,
při kterém trenér své svěřence vzdělává i vychovává. Tato pedagogická role je důležitá
především u dětí, kdy dochází k vývoji jejich osobnosti. Smith a Bar-Eli (2007) poukazují
na trenéra jako na člověka, který je více než jen učitel, protože dokáže formovat osobnost.
Označují ho termínem stavitel charakteru.
Mimo pedagogickou roli, pomocí které trenér své svěřence učí, zastává i roli vůdce.
Vedoucí roli trenéra ve vztahu se sportovcem popisuje Svoboda (2003), kdy považuje
trenéra za člověka, který realizuje a vede trénink svěřence, Národní soustava povolání
(2017), kde je trenér označován jako osoba vedoucí přípravu svěřenců, která vytváří
tréninkové plány a vypracovává programy k růstu sportovní výkonnosti a Votík (2001),
který člení činnost trenéra do třech hlavních okruhů: organizační zajištění činnosti, vedení
a řízení týmu při tréninku, vedení týmu při utkáních a soutěžích.
3.5.2 Profese trenéra
Petry, Froberg a Madella (2006 In Jansa a kol. 2018, s. 166) trenéra a jeho úlohu člení
do dvou hlavních profesí, které se dále dělí na další dva komponenty:
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Obrázek 5: Profese trenéra

profese trenéra

trenér orientovaný na
osoby participující ve
sportu

trenér výkonnostně
orientovaných
sportovců

trenér začátečníků

trenér talentovaných
sportovců

trenér rekreačně
sportujících

trenér profesionálních
sportovců

zdroj: vlastní zpracování dle Petry, Froberg a Madella (2006 In Jansa a kol., 2018, s. 166)

Z této tabulky lze vyčíst, že trenér se pohybuje jak mezi začátečníky a sportovci
na rekreační úrovni, tak i mezi talentovanými a vrcholovými sportovci. Zároveň také
působí ve školách (sportovních i všeobecných) jako trenér, či jako pedagog tělesné
výchovy či jiných volnočasových sportovních aktivit.
Trenérská profese úzce souvisí s trenérskými kompetencemi, které je nutné formulovat.
Schierz, Thiele a Fischer (2006) definují čtyři základní kompetence trenéra ve čtyřech
oblastech:
➢ Systémové kompetence (přiměřené jednání v daných systémech)
➢ Věcné kompetence (způsobilost trenéra jednat logicky, důsledně, přiměřeně
a účelně)
➢ Sociální kompetence (odpovědné a srozumitelné jednání trenéra)
➢ Osobnostní kompetence (jednání trenéra respektující výše uvedené oblasti
kompetencí)
Z těchto čtyř základních skupin kompetencí lze konstatovat, že sociální jednání a chování
se řadí mezi nejdůležitější části profese trenéra.
Mouratoglou (2017) zmiňuje několik dalších kompetencí, které považuje za stěžejní.
Na rozdíl od rozdělení kompetencí dle Schierz, Thiele a Fischer uvádí konkrétní
vlastnosti:
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➢ preciznost při vypracování strategie
➢ kreativitu (schopnost vystoupit z vyjetých kolejí)
➢ trpělivost (přijímání budoucí cesty) a netrpělivost (neustálá potřeba jít dopředu)
➢ komunikativnost (fungování se svěřencem na tzv. jedné vlně) a diplomacie
(semknutí se s celým oddílem)
➢ zkušenosti (schopnost vyhnout se pádu)
➢ sebedůvěra (vynaložená síla potřebná k úspěšnému dokončení stanoveného
plánu)
3.5.3 Typologie trenéra
S typologií je možné se nejčastěji setkat v pedagogice a psychologii, které se zabývají
osobností člověka. Typ může být určitý lidský vzor, který seskupuje stejným způsobem
základní znaky. Osobnost trenéra je možné vymezit podle typologického dělení, pomocí
kterého lze částečně definovat trenérovu povahu a charakter.
Charakteristika osobnosti je jednou z kompetenčních skupin, proto autor považuje
typologii trenéra jako přínos pro tuto diplomovou práci, kdy zařadil některé osobnostní
charakteristiky popisující jednotlivé typy trenérů mezi hodnocené kompetence.
Tutko a Richards (1971) dělí typologicky trenéra do pěti hlavních skupin, které
charakterizují jeho osobnost:
➢ Trenér autoritářský (the Hard nosed coach) – tvrdě pracující a energetická
osoba, která vyžaduje od svých svěřenců klást důraz na plnění cílů a dosažení
požadovaných výsledků. Tento typ trenéra požaduje respekt a není přátelský. Jeho
nevýhodou je malá flexibilita, protože se drží pevně stanovených pravidel
a přílišná agrese, která může mnohé cvičence odradit. Mezi výhody patří
schopnost vést disciplinovaný a organizovaný tým, jehož svěřenci jsou ve velmi
dobré fyzické kondici.
➢ Trenér přátelský (the Nice guy coach) – opak trenéra autoritářského. Zajímá
se o své sportovce a dokáže je motivovat. Jeho přístup k nim je velice flexibilní.
Je populární jak mezi svými svěřenci, tak mezi veřejností. Výhodou tohoto typu
trenéra je soudržnost a uvolněná atmosféra uvnitř týmu. Nevýhodou je jeho
možná slabost.
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➢ Trenér intenzivní (the Intense / Driven coach) – velmi podobný autoritářskému
typu, protože také klade důraz na disciplínu, agresivitu a odhodlání. Na rozdíl
od něj je však více emociální a méně útočný. Nikdy není spokojený se současnou
situací a rád ji dramatizuje. Mezi výhody tohoto typu patří schopnost motivovat
své svěřence a tvrdá pracovitost. Jeho nevýhodou jsou občas přílišné až nemožné
nároky, které mohou vyústit k vyhoření sportovců.
➢ Trenér snadný (the Easy-going coach) – opak trenéra intenzivního. Tento typ
trenéra je uvolněný, pasivní a lehce oddělitelný od svých svěřenců. Problémy řeší
s chladnou hlavou, bez emocí a s improvizací. Výhodou je nízký nátlak
na sportovce, který zároveň při jejich nízké motivaci může být i nevýhodou,
protože může docházet k nízké výkonnosti.
➢ Trenér chladný počtář (the Business-like coach) – organizovaný, systematický
a logický. Ke svým sportovcům přistupuje chladně. Nejdůležitější faktor jsou
pro něj výsledky. Jeho výhodou je trénování nejnovějších technik a strategií
a výborná analýza soupeře. Mezi nevýhodu patří jeho neosobní a chladné chování,
které vede u svěřenců k pocitu nedůležitosti.
S typologickým rozdělením Tutka a Richardse se dále inspiroval Martens (2006), který
uvádí typologii trenéru založenou na způsobu vedení tréninku. Řadí do něj rozhodování,
organizaci tréninku a způsob trénování. Celkově rozděluje typologii vedení svěřenců
na 3 styly:
➢ Autoritativní styl (diktátor) – trenér se ve všech ohledech rozhoduje sám, názor
svěřenců, jejich iniciativu a postřehy téměř nerespektuje, jejich úkol je pouze plnit
jeho příkazy. Tento styl vyžaduje zkušenosti a znalosti z dlouhodobé praxe a je
v současnosti na ústupu, protože je vhodný pouze ve výjimečných situacích
(minimální čas na rozmyšlenou).
➢ Submisivní styl (opatrovatel) – trenér, který vydává naprosté minimum příkazů,
chybí mu schopnosti pro organizování a vedení. Vyznačuje se svojí laxností
a liberálním stylem vedení, který je slabý a na nízké úrovni, proto je označován
za opatrovatele, který spíše dohlíží, než vede.
➢ Kooperativní styl (učitel) – trenér vede tým spolu se svými svěřenci
demokraticky a klade důraz na jejich samostatnost. Poslouchá názory
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a připomínky ostatních a nebrání se diskuzi, ale konečné rozhodností stojí na něm.
V současné době se tento styl používá nejčastěji a je nejoptimálnější.
Pro rozdělení typologie trenéru byla použita také Caselmannova typologie učitelů, která
zkoumala orientaci na učení, či na pozornost žáka. Tuto teorii použil Stránský a Svoboda
(In Jansa, 2008) a rozdělil typologii do tří hlavních hledisek, které nezahrnují jen sport,
ale také znalosti mimo něj:
Vztah trenér – sportovec:
➢ Autoritativní typ (uzavřený s ironickými sklony, podceňuje své svěřence,
vyvolává konflikty, prosazuje své názor bez ohledu na své svěřence)
➢ Sociální typ (nebrání se diskuzi se svými svěřenci, ve které mohou vyjádřit svůj
názor, vytváří klidnou atmosféru, hůře se prosazuje při řízení kolektivu)
Zaměření trenéra v pedagogických postupech:
➢ Vědecko-systematický typ (vždy teoreticky napřed, dokonale vše připravuje
a promýšlí, výborně kombinuje teorii a praxi)
➢ Empirický typ (opak vědecko-systematického typu, vychází především z praxe,
je konzervativní, podceňuje teoretickou přípravu)
Způsob řízení sportovců v soutěži:
➢ Taktický typ (dokáže dokonale analyzovat soupeře a jeho hru, opírá se u důkladné
studie, řídí své sportovce neustále)
➢ Emocionální typ (zaměřuje se především na atmosféru v týmu a dobrou náladu
svých svěřenců, dokáže je motivovat a pracovat s jejich emocemi)
➢ Psychologický typ (je vůči svým svěřencům empatický, zvládá řešit krizové
situace, dokáže kontrolovat své emoce i emoce svých svěřenců)
Typologii trenérů lze rozčlenit i podle jejich stylu trénování, jak uvádí ve své publikaci
Votík a kol. (2011):
➢ Tradicionalista – trenér prosazuje konzervativní styl vedení, používá známé
metody a formy tréninku. Tréninky většinou mají stejný obsah bez jakýchkoliv
inovací a moderních trendů, protože si trenér zakládá na již osvědčených
a odzkoušených prvcích.
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➢ Novátor – trenér, který je opakem tradicionalisty. Naslouchá hráčům a rád zavádí
do tréninků nové trendy. Vzdělává se a přijímá nové podněty a poznatky.
➢ Improvizátor – trenér, který má cit pro danou situaci, podmínky a schopnosti
hráčů a dokáže s nimi dobře pracovat. Jeho tréninky jsou velmi variabilní a zřídka
se opakují. Jeho přístup lze považovat za pozitivní, pokud obsahuje alespoň
nějaký rámcový plán či přípravu, protože mnohdy na tréninkových jednotkách
může chybět řád.
Dovalil (2002) rozděluje typologii trenérů dle výkonnostní úrovně trénovaného
kolektivu:
➢ Trenér pedagog – vhodný pro trénovaní dětí a mládeže. Klade nejvyšší důraz
na všestranný rozvoj a respektuje věk a vývoj svých svěřenců a je pro ně vzorem.
Dokáže rozpoznat talenty.
➢ Trenér organizátor – vhodný pro výkonnostní sport. Ovládá základní manažerské
schopnosti a zároveň vyniká odborností spojenou se zátěží organismu, technickou
přípravou hráče atd. Pečlivě se věnuje teoretické přípravě v kombinaci
s praktickými zkušenostmi.
➢ Trenér specialista – vhodný pro nejvyšší sportovní výkonnost. Na tohoto trenéra
jsou kladeny vysoké nároky ve všech ohledech (odborná kvalifikace, kolektivní
spolupráce, tvůrčí schopnost, vedení apod.).
Všechna tato typologická dělení slouží pouze k orientačnímu pojetí osobnosti trenéra
a nelze na jejich základě určit s jistotou jeho definitivní povahu či charakter.
3.5.4 Role trenéra
Mezi primární role trenéra patří rozvoj a podpora výkonnostních a rekreačních sportovců.
Další nezbytnou trenérskou rolí je také podpora sociálního rozvoje společnosti. Trenéři
utváří týmy, které se vyznačují soudržností a sdílenými zájmy. Nezáleží jen na nejlepším
výsledku, ale také na interakci a rozvoji sportovců, proto musí trenér zastávat hned
několik sociálních rolí (European Commission Sport Unit, 2012).
Sociální rolí se označuje předpokládané chování v daném sociálním kontextu. Člověk
upravuje své chování vzhledem k různým situacím. Sekot (2003) popisuje sociální role
jako společností či určitou skupinou očekáváné chování, postoje a hodnoty.
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Sportovní trenér také musí zastávat určité sociální role, které se od něj očekávají nejen
od svěřenců, ale také od veřejnosti či vedení klubu. Očekávání se od každé dané skupiny
liší, proto je potřeba, aby trenér zastával hned několik rolí. Pokud se trenér nechová podle
určitých konvencí daných společností, nesplňuje danou roli (nedokáže reagovat odborně
na otázky svých svěřenců, nezvládá řešit jejich problémové chování, neuzná vlastní
chybu atd.).
Všeobecně trenéra lze považovat za cvičitele, psychologa i filosofa. Roli trenéra Tutko
a Richards (1971) rozdělují do následujících dimenzí trenérských činností:
➢ Informátor (dává instrukce svým svěřencům, vysvětluje jim danou problematiku
a koriguje je)
➢ Důvěrník (diskrétně řeší problémy svěřenců, kteří se mu s nimi svěřují)
➢ Ukazňovatel (požaduje poslušnost, dokáže trestat)
➢ Motivátor (podněcuje své svěřence nepřímo k aktivitě a odměňuje)
➢ Referent (řešení problémů předává výboru oddílu či jednoty)
➢ Vychovatel (záleží mu kromě výkonu i na rozvoji osobnosti sportovce)
Tyto základní role doplňuje Buzek (2007) o roli instrukční (vedení tréninku, podávání
instrukcí k procesům a učení), roli stratéga (vedení svěřenců při soutěži, taktika) a roli
terapeuta (působení na fyzické a psychické procesy hráčů). Jansa (2018) k těmto třem
rolím přidává roli diagnostika, která zkoumá projevy. Jedná se o velmi důležitou roli,
díky které trenér usměrňuje osobní i sportovní vývoj svěřence.
Další rozdělení rolí trenéra ve své publikaci zmiňují Lazarová a Uhlířová (2006), které
uvádějí 4 základní trenérské role:
➢ Role prodejce – komunikuje se sportovci a ukazuje jim kvalitu, kterou nabízí. Své
rozhodnutí považuje za dobré a snaží se k němu vést i své svěřence.
➢ Role důstojníka (bojovníka) – velí svým svěřencům při závodech či soutěžích.
Nese odpovědnost za jejich výkon.
➢ Role pedagoga – zprostředkovává znalosti/dovednosti a následně je odměňuje.
Vychovává své svěřence.
➢ Role animátora – usměrňuje život v oddílu/týmu. Snižuje napětí, pomáhá
při komunikaci a vede svěřence k rozvoji svého potenciálu.
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Z výše uvedených výčtů rolí trenéra lze vyčíst určité shody mezi jednotlivými autory.
Obecně lze říci, že trenérská role není pouze o vedení tréninku a snaze dosáhnout se svými
svěřenci co nejlepšího výkonu, ale také o výchově, osobním rozvoji, komunikaci, řešení
problému a dalších aspektech, které daný sportovní výkon podporují.
Sociální role se lze do jisté míry naučit, záleží však na osobnosti trenéra, proto je důležité
umět nejdůležitější trenérské role rozpoznávat. Úspěšní trenéři by měli předávat novým
trenérům informace, jaké role je ideální zaujmout v daných situacích. Ne vždy však trenér
dokáže roli splnit. Pokud se trenér chová přátelsky, může mít problém své svěřence trestat
nebo naopak autoritářský trenér nedokáže akceptovat závažné osobní důvody svých
svěřenců (Jansa, 2008).
Některé role, které trenér zastává, lze řadit do kompetenční oblasti schopnosti
a dovednosti. Autor ve svém seznamu kompetencí využil například popis role
informátora, kdy trenér vysvětluje danou problematiku (schopnost vysvětlit) či popis role
motivátora, kdy podněcuje svěřence k aktivitě (schopnost motivovat).
3.5.5 Trenérské třídy taekwondo
V Českém svazu taekwondo WT je možné dosáhnout 3 trenérských úrovní: (1., 2. a 3.
třída). Licence 3. a 2. třídy je udělována na dobu určitou (4 roky) a licence 1. třídy
na dobu neurčitou. K roku 2020 eviduje svaz celkem 11 trenérů 1. třídy, 49 trenérů
2. třídy a 70 trenérů 3. třídy.
Graf 1: Vývoj počtu udělených trenérských licencí
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Z grafu lze vyčíst vývoj získaných jednotlivých trenérských licencí taekwondo WT.
Největší přírůstek proběhl posledních 10 letech, kdy se celkové číslo více než
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zdvojnásobilo na celkový počet 130 trenérů. Roky 2014 a 2018 patřily mezi
nejproduktivnější.
S nárůstem trenéru je nutné udržet jejich kvalitu. V roce 2014 se stala základní
3. trenérská třída nejpočetnější skupinou mezi těmito licencemi a překonala tak
zkušenější zbylé dvě třídy. I z tohoto důvodu je důležité kompetenční profil sestavit, aby
noví, méně zkušení trenéři dokázali správně reagovat na podněty svých svěřenců
a efektivně je trénovali.
3.5.6 Požadavky trenéra taekwondo
Pro udělení každé třídy licence trenéra taekwondo existují minimální požadavky a každá
třída má svá specifika (Směrnice 04, 2005):
3. třída
Minimální věk uchazeče o tuto trenérskou třídu je 18 let. Uchazeč dále musí dosáhnout
technického stupně 2. kup (červený pásek), účastnit se minimálně 50 hodin školení
organizovaných svazem ve formě seminářů a složit zkoušku. Jednorázový poplatek svazu
za tuto třídu činí 3000 Kč. S touto licencí lze vést výuku taekwondo v rámci klubu
pod dohledem garanta, pokud klub není veden trenérem s vyšší licencí.
2. třída
Uchazeči o 2. trenérskou třídu musí splnit zkoušky na 3. trenérskou třídu, dosáhnout věku
22 let a technického stupně 1. dan (černý pásek). Zároveň musí vykonávat minimálně
3 roky praxi jako trenéři 3. třídy a účastnit se minimálně 150 hodin školení (35 h obecná
část: anatomie, pedagogika, fyziologie, teorie a didaktika sportovního tréninku,
psychologie, traumatologie, hygienické zásady, regenerace a masáže, právo; 115 h
trenérské semináře). Poplatek za 2. trenérskou třídu činí 6000 Kč. S touto licencí je možné
vést samostatně výuku taekwondo.
1. třída
Pro udělení licence 1. trenérské třídy musí uchazeč s věkem minimálně 28 let dokončit
středoškolské vzdělání s maturitou, zároveň absolvovat zkoušky na 2. trenérskou třídu
a být držitelem technického stupně 3. dan (černý pásek, 3. mistrovský stupeň). Dále je
nezbytná pětiletá praxe, účast na školeních a úspěšné absolvování trenérské školy
na FTVS UK či VŠ vzdělání. Na rozdíl od výše uvedených dvou licencí je 3. třída
udělována na dobu neurčitou a roční poplatek činí 5000 Kč.
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Mezinárodní trenér taekwondo
Kromě výše zmíněných tříd taekwondo lze dosáhnout úrovně mezinárodního trenéra
taekwondo (World Taekwondo International Coach) také v první, druhé a třetí třídě. Tuto
licenci musí trenér absolvovat, pokud chce vystupovat jako kouč závodníků na některých
závodech pořádaných světovou federací (World Taekwondo, 2020).
Dvoudenní kurzy probíhají online ve čtyřech světových jazycích (angličtina, španělština,
francouzština a korejština). Kurz pokrývá řadu témat spojených s trénováním,
taekwondem a dalšími obory spjatými s tímto sportem (pravidla soutěže, případové
studie, lékařská péče, anti doping, sportovní psychologie, trenérské dovednosti apod.)
Uchazeč o licenci mezinárodního trenéra taekwondo musí dovršit 21 let, být aktivním
členem taekwondo na mezinárodní úrovni, mít zkušenosti s trénováním taekwonda
a složit po kurzu závěrečný test (World Taekwondo, 2020).

3.6 Metodologie
Tato kapitola se zabývá metodami marketingového výzkumu, způsobem, jakým byly
jednotlivé metody vybrány, a jejich pořadím.
3.6.1 Zdroje dat
Před samotným výzkumem je potřeba zjistit, zdali nebyla na dané téma práce již napsána.
V takovém případě by postrádalo smysl se danou problematikou znovu zabývat, pokud
by nebyl záměr starší studii aktualizovat či porovnat.
Výzkum podle způsobů získávání dat lze dělit na primární a sekundární. Primární data
se využívají, když je o dané problematice nedostatek informací a je nezbytné získat
a nashromáždit nové poznatky. Mezi hlavní výhody primárních dat se řadí jejich přesnost,
aktuálnost, spolehlivost a aplikovatelnost. Nevýhodou tohoto výzkumu je finanční
i časová náročnost (Kozel, 2011).
Sekundární data lze získat z již uskutečněných výzkumů, statistik či přehledů. Mezi
výhody sekundárního výzkumu se řadí jeho okamžitá využitelnost, dostupnost a nižší
finanční náročnost. Nevýhodou může být stáří výzkumu, nespolehlivost či
neaplikovatelnost (Kozel, 2011).
Kompetenčním profilem trenéra se již v minulosti několik autorů zabývalo, avšak nikoliv
konkrétně profilem trenéra taekwonda, proto bylo nutné v této diplomové práci využít
primární data vzhledem k tomu, že neexistoval přesně definovaný seznam kompetencí
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trenéra tohoto sportu. Některé kompetence bylo možné použít z dat sekundárních, která
byla získána studiem odborné literatury a závěrečných prací, zabývajících se touto
problematikou.
3.6.2 Metody výzkumu
K získání primárních dat je potřeba provést výzkum, který se dělí podle metod
na kvalitativní a kvantitativní.
Kvalitativní výzkum zkoumá jevy, u kterých analyzuje vztahy, závislosti, příčiny
a zevšeobecňuje je. Na rozdíl od kvantitativního výzkumu se provádí s menším souborem
respondentů, ale s hloubkovým rozborem daného problému pomocí pracných
psychologických postupů (Kozel, 2007). Výsledná analýza dat je náročnější než
u výzkumu kvantitativního a může dojit ke snadnějšímu ovlivnění výsledků
výzkumníkem (Hendl, 2012).
Kvantitativní výzkum slouží k získání dat u většího množství respondentů zajišťujících
reprezentativnost vzorku a spolehlivost statistických výsledků. U toho výzkumu lze
použít náhodný výběr, do kterého výzkumník nezasahuje, nebo kvótní vývěr, u kterého
dochází k výběru respondentů podle specifických znaků (Zamazalová, 2010).
Záměrem této diplomové práce bylo vytvořit kompetenční profil pomocí velkého
množství respondentů. K tomu byl vhodný kvantitativní výzkum, který zároveň zaručil
větší objektivitu než výzkum kvalitativní. Díky kvalitativnímu výzkumu byly získány
informace o kompetencích od trenérů, proto byla využita kombinace obou metod.
3.6.3 Výběr metod sběru dat
Kotler (2007) uvádí pět základních technik sběru dat:
➢ Dotazování
➢ Výzkum prostřednictvím focus groups
➢ Pozorování
➢ Data o chování zákazníků
➢ Experiment
Dotazování
Dotazovaní je nejčastěji užívaná forma kvantitativního výzkumu. Tvoří 72 % veškerých
nákladů na marketingové výzkumy ve světě (Kozel a kol., 2011). Provádí se pomocí
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nástrojů, například dotazníků či záznamových archů a komunikací mezi výzkumníkem
získávajícím informace od respondenta. Dotazování se dělí na osobní, písemné,
telefonické a elektronické (Kozel, 2006).
Po rozboru výhod a nevýhod jednotlivých druhů dotazování bylo rozhodnuto, že v této
diplomové práci autor použil metodu elektronického dotazování, která se řadí
k nejmodernější, nejrychlejší a nejlevnější metodě. Další výhodou je malá náročnost
na organizaci, jednodušší vyhodnocování a grafická úprava. Nevýhodou může být nižší
návratnost než u ostatních metod.
Metoda osobního dotazování nebyla využita vzhledem k vysoké časové náročnosti
na přípravu a dle autorova názoru i k větší neochotě respondentů odpovídat na dotazy
díky ztrátě anonymity, proto by výzkum přinesl výsledky, které by mohly být právě díky
tomuto faktoru zkreslené.
Písemné dotazování bylo zvažováno, protože umožňuje bezprostřední kontakt
dotazujícího s respondentem a zajišťuje tak vysokou návratnost, ale vzhledem k aktuální
pandemické situaci však nebylo možné tuto metodu použít. Naopak nevýhodou je vyšší
časová náročnost.
Telefonické dotazování nebylo použito především kvůli vysokému počtu hodnocení
kompetencí v dotazníku, na které je třeba se soustředit. U této metody je kladen vysoký
nárok na soustředění, který by také mohl výsledná data zkreslit.
Výzkum prostřednictvím focus groups
Jedná se o jeden z nejrozšířenějších nástrojů kvalitativního výzkumu. V českém jazyce
se lze také setkat s názvem „ohnisková skupina“. Obvykle se jedná o diskuzi šesti až
deseti lidí, která je vedena moderátorem. Lidé diskutují o podrobně o tématech zadaných
moderátorem. Moderátor obvykle pokládá doplňující otázky k dané problematice.
Tato technika není vhodná k použití do této diplomové práce z důvodu zjišťování
kompetencí, který by každý dotazovaný měl určit a hodnotit podle svého názoru
a nenechat se ovlivnit myšlenkami ostatních. Pro tuto práci bylo vhodnější provést
individuální rozhovory, které jsou časově náročnější než ohnisková skupina, ale
při nižším počtu respondentů zanedbatelně.
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Pozorování
Při pozorování pozorovatel sleduje pozorovaného a nedochází mezi nimi k přímému
kontaktu. Pozorovatel nepokládá žádné otázky, pouze sleduje a zapisuje si chování či
pocity sledovaného člověka. Nejčastěji bývá tato technika použita v kombinaci s osobním
dotazováním (Kozel, 2006).
Tuto techniku se autor ve své diplomové práci rozhodl nevyužít z důvodu malé
vypovídající hodnoty při sestavování kompetenčního profilu trenéra. Kompetence je
v tomto případě vhodnější složit z odborné literatury a z rozhovorů s trenéry.
Data o chování zákazníků
Tato data lze získat od všech zákazníku pomocí obchodů, registrací v databázi či
v nákupech z katalogů. Data jsou mnohdy spolehlivější než například odpovědi
respondentů při dotazování, kteří nemusí odpovídat pravdivě (Kotler, 2007).
Data o chování zákazníků zkoumají primárně nákupní chování, proto v této práci nebudou
využity.
Experiment
Při experimentu dochází k testování, pozorování a vyhodnocování chování a vztahů, které
jsou vytvořeny uměle. Před pokusem se stanovují parametry, podle kterých se následně
experiment uskutečňuje. V průběhu měření se do experimentu zavádí určitý prvek,
u kterého se zkoumá účinek na daný proces. Důležité je zasahovat do prostředí u všech
měřených subjektů stejně, aby bylo dosaženo stejných podmínek.
Experiment považuje autor za časově velmi náročný a zároveň nevhodný pro použití
k vytvoření kompetenčního profilu trenéra taekwonda, proto v této diplomové práci
nebude využit.
Po podrobném rozboru jednotlivých kvalitativních metod autor došel k názoru, že kromě
kvantitativní metody písemného dotazování do práce zahrne i metodu kvalitativní,
konkrétně polostrukturovaný rozhovor.
3.6.4 Pořadí metod
Možnosti, jak zvolit pořadí vybraných metod, existují dvě. Prvním způsobem je nejprve
nastudovat odbornou literaturu a závěrečné práce, zabývající se tématem kompetenčních
profilů a provést kvalitativní výzkum prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru
s trenéry a prezidentem svazu taekwondo WT. Výstup z rozhovorů a studium odborné
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literatury zajistí autorovi dostatečné podklady pro vytvoření dotazníku pro svěřence
taekwondo.
Druhou možností je nejprve vytvořit dotazník podle nastudované odborné literatury
a závěrečných prací a následně výsledky dotazování doplnit či porovnat se získanými
údaji z rozhovorů. Tato možnost se pro tuto práci jeví jako méně vhodná, proto bude
použita první varianta.
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4 METODIKA PRÁCE
Tato kapitola podrobně popisuje výzkumný soubor, který byl vybrán pro výzkum této
diplomové práce. Dále se kapitola věnuje metodám a technikám použitým ve výzkumu,
sběru dat a zpracováním sběru dat.

4.1 Výzkumný soubor
K sestavení kompetenčního profilu taekwonda jsou použity dva výzkumné soubory. První
skupinu tvoří trenéři taekwonda a druhou skupinu jejich svěřenci. Důvody tohoto výběru
jsou detailně popsány v následujících dvou podkapitolách.
4.1.1 Trenéři
První výzkumný soubor pro polostrukturovaný rozhovor tvoří trenéři taekwonda, kteří
složili jakoukoliv trenérskou licenci (1., 2., 3. třída, mezinárodní trenér taekwondo)
pro tento sport. Rozhovoru se nemohli zúčastnit tzv. pomocní trenéři, kteří dle autorova
názoru nemají takové zkušenosti, aby jejich názory pomohly při tvorbě kompetenčního
profilu. V posledních letech se trenérská základna rozrostla o mladší členy, kteří tento
sport provozují jednak aktivně, tak i jako trenéři.
Vybráno bylo celkem pět trenérů záměrným výběrem podle snadné dosažitelnosti.
Primárně byli tázáni trenéři z klubu Cobra Dojang, vzhledem k autorově aktivnímu
působení v tomto oddíle po dobu 12 let. K dosažení reprezentativnosti vzorku byl
polostrukturovaný rozhovor proveden i s trenéry jiných klubů taekwondo v České
republice. Posledním respondentem byl prezident svazu taekwondo WT, který je zároveň
vedoucí klubu Cobra Dojang a držitel 1. trenérské třídy.
4.1.2 Svěřenci
Stěžejním souborem pro sestavení kompetenčního profilu pomocí výzkumu ve formě
elektronického dotazování byli taekwondisté ze všech věkových kategorií z několika
klubů v České republice.
Dotazovaní byli vybráni záměrně podle snadné dosažitelnosti. Původním záměrem
diplomové práce bylo rozdělit soubor do 4 skupin: mladší žáci (do 10 let), kadeti (10–13
let), junioři (14–17 let) a senioři (18 a více let). Toto roztřídění mělo zajistit porovnání
kompetencí mezi jednotlivými věkovými kategoriemi, které jsou totožné na taekwondo
soutěžích. Vzhledem k nižšímu počtu respondentů, především u mladších žáků a kadetů
se autor rozhodl vytvořit a porovnat tyto dvě věkové skupiny: děti (7–17 let), dospělí
(18 a více let).
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Důvodem pro toto rozdělení jsou odlišné požadavky na trenéry trénující děti a trenéry
trénující dospělé. Kompetence a jejich důležitost se u těchto dvou skupin liší a je důležité
je mezi sebou srovnat.
Výsledky jsou mimo těchto dvou věkových skupin porovnávány také podle výkonnosti
svěřenců. Rozděleni jsou do dvou kategorií:
➢ závodníci (účastní se soutěží)
➢ rekreační taekwondisté (neúčastní se soutěží)
Stejně jako trénování dětí a dospělých, tak i trénování závodníků a rekreačních
taekwondistů je odlišné, proto je vhodné určit důležitost kompetencí také pro tyto dvě
skupiny.
Kritéria výběru svěřenců taekwondo pro výzkumný soubor:
➢ aktivní či bývalý člen taekwondo WT (všichni svěřenci, kteří pravidelně
navštěvují/navštěvovali tréninky a přichází/přicházeli tak do kontaktu s trenéry)
➢ 1 rok minimálního působení v tomto sportu (svěřenci, kteří mají větší zkušenosti
v mnohých případech i s více trenéry)
➢ působení v českém oddíle taekwondo WT (kompetenční profil je vytvořen pro
trenéry s licencí Českého svazu taekwondo, trénujících na území České
republiky)
➢ minimální věk 7 let (mladší svěřenci 7 let by pravděpodobně měli problém
jednotlivé kompetence správně identifikovat i za pomocí svých rodičů)

4.2 Výzkumné metody
Nejprve byl vytvořen seznam klíčových kompetencí, které autor považoval za důležité
pro trenéra taekwonda. Kompetence byly vybrány podle odborné literatury, závěrečných
prací zabývajících se tématem kompetenčních profilů a zkušeností autora, který je
aktivním členem Českého svazu taekwondo od roku 2006.
Klíčovými kompetencemi trenérů se ve svých závěrečných pracích zabývá hned několik
autorů, například Klimeš (2018) vytvořil kompetenčním profil trenéra tenisu, Šebková
(2020) kompetenční profil trenérky moderní gymnastiky či Kapcová (2017) kompetenční
profil trenéra mládeže v atletice. Výše zmínění autoři vyjma Klimeše rozdělují
kompetence do více skupin. Tato práce kompetence dělí na tyto tři oblasti:
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➢ charakteristika osobnosti
➢ schopnosti a dovednosti
➢ vzdělání a znalosti
Nejčastěji uvedené kompetence ze závěrečných prací představuje následující tabulka:
Tabulka 2: Výběr klíčových kompetencí dle závěrečných prací

CHARAKTERISTIKA
OSOBNOSTI

SCHOPNOSTI
A DOVEDNOSTI

VZDĚLÁNÍ A ZNALOSTI

čestný

schopnost motivovat

znalost pravidel

energický

zpětná vazba

trenérská licence

důvěryhodný

schopnost vysvětlit

znalosti první pomoci

komunikativní

schopnost analyzovat chyby

znalost pedagogiky sportu

psychicky odolný
dovednost vytvořit tréninkový plán
zdroj: vlastní zpracování dle: Kapcová (2017), Klimeš (2018) a Šebková (2020)

znalost cizího jazyka

Seznam těchto klíčových kompetencí byl doplněn o další kompetence ze všech třech
oblastí pomocí odborné literatury a rozhovorů s trenéry. Všechny kompetence včetně
stručného popisu se nachází v příloze č. 2.
4.2.1 Polostrukturované rozhovory
Po studiu odborné literatury a závěrečných prací a tvorbě seznamu jednotlivých
kompetencí autor provedl polostrukturované rozhovory s pěti trenéry taekwondo.
Výhodou rozhovorů je jejich flexibilita a získání hlubších informací než z elektronického
dotazování. Nevýhodou je naopak časová a psychická náročnost.
Tazatel měl předem vytvořený soubor otázek, podle kterého se dotazoval respondenta
na důležitost jednotlivých kompetencí, ale pro větší počet získaných informací docházelo
v některých případech i k menším odklonům od daných dotazů. Před samotnými
rozhovory byla provedena operacionalizace jednotlivých otázek.
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Obrázek 6: Operacionalizace polostrukturovaného rozhovoru
Jaká je vaše nejvyšší
dosažená licence trenérské
třídy?

Jak dlouho působíte jako
trenér taekwondo?

identifikační otázky

Jak dlouho jste aktivním
členem taekwondo?

polostrukturovaný
rozhovor

Charakteristika osobnosti

hodnocení kompetencí

Které jsou podle Vás
klíčové kompetence
trenéra taekwondo?

Schopnosti a dovednosti

Jaké kompetence trenérům
chybí?

Vzdělání a znalosti

Jaký by trenér neměl být?

zdroj: vlastní

V první řadě byla dotazovaným trenérům krátce představena problematika práce
a vysvětleny základní termíny s ní spojené a poté jim byly položeny identifikační otázky:
➢ Jaká je vaše nejvyšší dosažená licence trenérské třídy?
➢ Jak dlouho působíte jako trenér taekwondo?
➢ Jak dlouho jste aktivním členem taekwondo?
Následně byli respondenti vyzváni vyjmenovat a stručně popsat jednotlivé kompetence,
které by podle nich měl mít trenér taekwondo a také které kompetence podle jejich názoru
trenérům taekwondo chybí. Jeden z dotazů směřoval na to, jaký by trenér naopak být
neměl. Respondentům byl v závěru rozhovoru předložen seznam kompetencí sestavený
dle odborné literatury a závěrečných prací, který podle svého subjektivního názoru
doplnili, upravili a okomentovali. Celá osnova polostrukturovaných rozhovorů se nachází
mezi přílohami (příloha č. 1).
Po rozhovorech s trenéry byl vytvořen finální seznam kompetencí, který tvořil hlavní část
elektronického dotazování. Jednotlivé kompetence ze všech tří oblastí (charakteristika
osobnosti, schopnosti a dovednosti a vzdělání a znalosti) jsou popsány v kapitole
prezentující výsledky.
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4.2.2 Elektronické dotazování
Pro tuto diplomovou práci byla použita forma elektronického dotazování pomocí webové
stránky www.vyplnto.cz, s kterou má autor pozitivní zkušenosti, jelikož ji využil již
ve své bakalářské práci.
Respondenti byli nejdříve osloveni s prosbou vyplnění dotazníku, poté jim byl představen
název a cíl výzkumu. V úvodu zároveň autor informoval o zpracování, publikování
a uchování dat v anonymní podobě a využití výzkumu v rámci diplomové práce na UK
FTVS a ochráněním před jiným užitím.
Hned z počátku tvorby dotazníku proběhla operacionalizace a analýza jednotlivých
otázek.
Obrázek 7: Operacionalizace dotazníku
Pohlaví

Věk

Jak dlouho působíte/jste
působil jako aktivní člen
taekwondo?

identifikační otázky

Účastníte se/účastnil jste
se alespoň jednou ročně
soutěže taekwondo jako
závodník?
Ve kterém taekwondo
oddíle jste/jste byl
členem
elektronické dotazování

Charakteristika
osobnosti

Hodnocení důležitosti
kompetencí

Schopnosti a dovednosti

Existují podle Vás další
nezbytné kompetence,
které nebyly zmíněné?

Vzdělání a znalosti

hodnocení kompetencí
Jaké kompetence
trenérům chybí?

Jaký by trenér neměl
být?

zdroj: vlastní

Elektronické dotazování se skládalo z pěti úvodních identifikačních otázek a hlavní části,
zaměřené na hodnocení kompetencí trenéra taekwondo. U identifikačních otázek byl
uveden věk, pohlaví, oddíl, doba působnosti jako člen taekwondo a výkonnost. Věk
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rozdělil respondenty do dvou výše uvedených skupin (děti a dospělí). Podle věkového
rozdělení bylo možné porovnat důležitost kompetencí mezi těmito dvěma skupinami
a vyzdvihnout hlavní rozdíly. Dotaz na výkonnost taekwondisty (závodník, rekreační
taekwondista) při vyhodnocování nabídl další možné porovnání důležitosti jednotlivých
kompetencí. Otázka na klub, v kterém taekwondista trénuje, ověřila reprezentativnost
daného souboru. Doba působnosti v taekwondo oddíle vyřadila svěřence provozující
tento sport kratší dobu než jeden rok.
Hlavní část dotazníku tvořilo hodnocení jednotlivých kompetencí rozdělených do tří
kategorií:
➢ charakteristika osobnosti
➢ schopnosti a dovednosti
➢ vzdělání a znalosti
U každé kompetence bylo možné hodnotit pomocí číselné škály 1–5, kdy číslo 1 značilo
nejdůležitější a číslo 5 nedůležitou kompetenci (1: nejdůležitější, 2: velmi důležitá,
3: důležitá 4: méně důležitá, 5: nedůležitá).
V závěru dotazníku byli respondenti tázáni na doplňující otázky ohledně nezbytných
kompetencí, které nebyly uvedeny, kompetencí, které dle jejich názoru trenérům chybí či
negativních vlastností trenérů.
Pilotáž
Před rozesláním elektronického dotazníku respondentům byla provedena pilotáž
pro ověření srozumitelnosti jednotlivých otázek. Pilotáže se celkem zúčastnilo
10 dotazovaných, většina aktivních či bývalých členů taekwondo. Po pilotáži došlo
k drobným úpravám například u popisu dvou charakteristik osobnosti a byla přidána
jedna kompetence v oblasti vzdělání a znalosti. Všichni respondenti sdělili, že
se v dotazníku nesetkali s ničím nesrozumitelným či nelogickým. Kompletní dotazník je
k náhledu v příloze č. 2.

4.3 Sběr dat
Polostrukturované rozhovory byly provedeny na přelomu března a dubna 2021 s pěti
trenéry taekwonda z různých klubů včetně prezidenta svazu taekwondo WT.
Uskutečněny byly vzhledem k pandemické situaci formou online videohovorů
prostřednictvím Google meet a Zoom. S jedním respondentem byl proveden hovor
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pomocí telefonu. Všichni dotazovaní byli informováni o anonymitě a použití rozhovoru
výhradně pro účely této diplomové práce. Každý rozhovor trval přibližně 15–20 minut
a byl se souhlasem dotazovaného nahráván. Následně z něj byl získán výtažek těch
nejpodstatnějších informací. Autor si zároveň v průběhu interview zapisoval poznámky,
aby mohl případně pohotově reagovat.
Sběr dat pomocí elektronického dotazování probíhal poslední týden v dubnu a první
týden v květnu 2021. Dotazníky byly rozeslány pomocí emailu, konkrétně všem
taekwondo oddílům a pomocí sociální sítě Facebook, nejčastěji přímo svěřencům
a v některých případech do facebookových skupin taekwondo oddílů. Elektronický
dotazník vyplnilo celkem 82 respondentů, z toho dva nesplnili kritéria pro výzkumný
soubor (minimální doba působení jako člen taekwondo více než jeden rok), proto
v prezentaci výsledků figuruje 80 dotazovaných. Návratnost činila 58,9 %. Obecně lze
tvrdit, že návratnost respondentů oslovených přímo byla vyšší než u respondentů
oslovených pomocí facebookových skupin. Průměrná doba vyplňování dotazníku činila
12 minut.

4.4 Analýza dat
Po sběru dat z rozhovorů a elektronického dotazování proběhla jejich analýza. Data byla
analyzována pomocí funkcí v programu Microsoft excel. Ve stejném programu byly
vytvořeny i grafy.
Kompetence ze všech skupin byly nejprve seřazeny podle aritmetického průměru
od nejnižšího po nejvyšší. Pomocí aritmetických průměrů bylo možné kompetence
roztřídit do skupin podle důležitosti (nejdůležitější, důležité, méně důležité).
Následně byla vytvořena tabulka pro každou kompetenční skupinu, která řadila
kompetence dle aritmetického průměru. Obsahovala navíc rozptyl, absolutní a relativní
četnost odpovědí. Rozdíl mezi důležitostí jednotlivých kompetencí u skupin děti–dospělí
a závodníci–rekreační taekwondisté byl znázorněn graficky pomocí rozdílu aritmetických
průměrů kompetencí.
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5 ANALYTICKÁ ČÁST
Získaná data z elektronického dotazníku se dělí na tři části: úvodní identifikační otázky,
hodnocení jednotlivých kompetencí ze všech tří oblastí a doplňující dotazy
ke kompetencím.
Výsledky dotazníkového šetření jsou navíc doplněny výstupy z rozhovorů s trenéry, které
sloužily primárně k sestavení seznamu kompetencí, ale zároveň i jako zdroj doplňujících
informací a názorů k jednotlivým kompetencím.

5.1 Svěřenci taekwondo
Průzkumu se zúčastnilo celkem 82 respondentů, z toho 80 splnilo předem stanovená
kritéria pro výběr výzkumného souboru taekwondo svěřenců, proto jsou analyzována data
z tohoto počtu.
Pohlaví
Poměr zastoupení ženského a mužského pohlaví byl téměř vyrovnaný. Dotazníkového
šetření se zúčastnilo celkem 41 mužů a 39 žen, procentuálně 51 % mužů a 49 % žen.
Graf 2: Pohlaví respondentů

POHLAVÍ RESPONDENTŮ

žena
49%

muž
51%

zdroj: vlastní

Věk
Věk respondentů byl omezen pouze dolní hranicí, konkrétně méně jak sedmi lety.
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Tabulka 3: Věk respondentů

Věk
7–9 let
10–13 let
14–17 let
18 a více let
celkem

Absolutní četnost
3
12
17
48
80

Relativní četnost
4%
15 %
21 %
60 %
100 %

Zdroj: vlastní

Respondenti byli v dotazníku rozděleni celkově do čtyř věkových skupin. Nejpočetnější
skupinu celkem 48 dotazovaných tvořili dospělí. Dotazník vyplnilo také 17 juniorů (14–
17 let), 12 kadetů (10–13 let) a 3 mladší žáci (7–9 let).
Jak je již zmíněno v kapitole 4.1.2, vzhledem k nižšímu počtu respondentů z řady kadetů
a mladších žáků se dále věk svěřenců dělí na dvě skupiny: dospělí (18 a více let) a děti
(7–17 let). Dotazník vyplnilo celkem 48 dospělých a 32 dětí. Procentuální rozdělení lze
vyčíst z následujícího grafu.
Graf 3: Poměr dětí a dospělých

VĚKOVÉ ROZDĚLENÍ DĚTÍ A DOSPĚLÝCH (%)

děti (7–17 let)
40%

dospělí (18 a více let)
60%

zdroj: vlastní

Další otázka směřovala na dobu působení svěřence jako člena taekwondo. Jednalo
se o filtrační otázku, která vyřadila respondenty nesplňující kritérium působení jako člena
taekwondo více než jeden rok, proto se práce dále podrobněji tímto dotazem nezabývá.
K rozdělení svěřenců podle jejich výkonnosti sloužila otázka, zda se účastní alespoň
jednou ročně soutěží taekwondo jako závodníci. Pomocí tohoto dotazu bylo možné
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rozčlenit svěřence na rekreační taekwondisty, kteří se věnují pouze tréninkům
a závodníky, kteří se účastní kromě tréninků i soutěží taekwondo.
Graf 4: Dělení respondentů podle účasti na soutěžích

ROZDĚLENÍ RESPONDENTŮ PODLE ÚČASTI
NA SOUTĚŽÍCH

neúčastní se soutěží
46%

účastní se soutěží
54%

zdroj: vlastní

Z grafu lze vyčíst, že větší zastoupení respondentů (43) se aktivně účastní soutěží jako
závodníci. Zbylých 37 dotazovaných se taekwondu věnuje spíše rekreačně a nezávodí.
Poměr respondentů je velmi vyrovnaný, proto je možné hodnotit důležitost kompetencí
u obou výše zmíněných skupin.
Závěrečnou identifikační otázkou byl dotaz na sportovní oddíl, ve kterém svěřenec
působí. Tato otázka zajistila reprezentativnost výzkumného souboru. Celkově
se dotazování zúčastnili respondenti z 16 taekwondo oddílů. Nejvíce dotazovaných
působí ve sportovnímu klubu Cobra Dojang, jehož členem je i autor. Největší zastoupení
klubů zmíněných respondenty sídlí v Praze, dotazování se však účastnili i svěřenci
z dalších měst, například z Českých Budějovic, Hradce Králové, Hradcem nad Moravicí,
Pelhřimova, Plzně, Rychvaldu, Ústí nad Labem, Zlínem atd. Vzorek respondentů tedy lze
považovat za reprezentativní.

5.2 Hodnocení kompetencí trenéra taekwondo
Kompetence byly v dotazníku rozděleny celkově do tří oblastí:
➢ charakteristika osobnosti (17 kompetencí)
➢ vlastnosti a dovednosti (17 kompetencí)
➢ vzdělání a znalosti (17 kompetencí)
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Výsledná analýza hodnocení kompetencí byla získána pomocí aritmetického průměru,
kdy nejnižší hodnota na stupnici 1 až 5 značila nejvyšší důležitost dané kompetence.
Zkoumán byl také rozptyl, který určil, do jaké míry se dotazovaní mezi sebou lišili
ve svých odpovědích. Respondent byl jak v úvodním textu, tak i u těchto otázek
v dotazníku upozorněn na využití celé šířky stupnice, aby došlo k co nejobjektivnějšímu,
nikoliv nejlepšímu hodnocení kompetencí. Zároveň díky rozdělení důležitosti
kompetencí, kdy 1 značilo nejdůležitější kompetenci, 2 velmi důležitou a až 3 důležitou
kompetenci, mají výsledné hodnoty vyšší průměr a jsou více rozdílné, nedochází tedy
k výsledkům s nižší vypovídající hodnotou, kdy se průměry většiny kompetencí pohybují
mezi hodnotou 1–1,2.
Shrnutí důležitosti skupin kompetencí zobrazuje tabulka č. 4.
Tabulka 4: Srovnání důležitosti kompetenčních skupin

kategorie
charakteristika osobnosti
schopnosti a dovednosti
vzdělání a znalosti

průměr
1,944
1,894
2,398

rozptyl
0,975
0,880
1,253

zdroj: vlastní

Z tabulky vyplývá, že svěřenci taekwondo přikládají obecně nejvyšší důležitost
kompetencím z kategorie schopnosti a dovednosti s hodnotou 1,894. Hodnota
aritmetického průměru pouze o 0,05 vyšší připadá kompetencím, které se vážou
na charakteristiku osobnosti. Z toho lze vyvodit, že rozdíl v důležitosti je mezi těmito
dvěma skupinami minimální. Nejvyšší průměr, tedy nejmenší důležitost mají dle
respondentů kompetence z kategorie vzdělání a znalosti. Rozptyly jsou v pořadí shodné
s aritmetickými průměry, nejnižší rozptyl odpovědí zaznamenaly kompetence spojené
s charakteristikou osobnosti a nejvyšší kompetence spojené se vzděláním a znalostmi.
Důležitost kompetencí pro analýzu výsledků autor rozdělil do tří skupin: nejdůležitější
kompetence, důležité kompetence a méně důležité kompetence. Rozpětí aritmetického
průměru se pohybuje od 1,46 do 3,2. Autor se rozhodl stanovit nejdůležitější kompetence
s hodnotou aritmetického průměru do 1,99, důležité do 2,99 a méně důležité s hodnotou
3 a více. V dotazníku méně důležité kompetence značila až hodnota 4, ale ve výsledcích
se žádná kompetence s tímto aritmetickým průměrem neobjevila, proto došlo k posunu
méně důležitých kompetencí k hodnotě aritmetického průměru 3 a více.
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Následující tabulka zobrazuje nejdůležitější kompetence s aritmetickým průměrem
do hodnoty 1,99:
Tabulka 5: Nejdůležitější kompetence
pořadí charakteristika osobnosti
1.
důvěryhodný
2.
3.
spravedlivý
4.
zodpovědný
5.
čestný
6.
7.
8.
9.
10.
11.
důsledný
12.
13.
psychický odolný
14.
15.
16.
přátelský
17.
empatický
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
otevřený
25.
energický
zdroj: vlastní

schopnosti a dovednosti

vzdělání a znalosti
znalost pravidel taekwondo

řešení krizových situací
komunikativnost
schopnost vysvětlit
schopnost motivovat
znalost zdravovědy
organizační schopnosti
dochvilnost
zpětná vazba

schopnost analyzovat chyby
schopnost vytvořit tréninkový plán
umění pochválit
umění naslouchat
schopnost pohotově reagovat
schopnost řešit spory

průměr
1,463
1,538
1,538
1,55
1,563
1,688
1,7
1,7
1,713
1,725
1,75
1,775
1,788
1,788
1,813
1,825
1,825
1,863
1,863
1,863
1,875
1,9
1,9
1,95
1,963

Nejdůležitější kompetence, tvořící 49 % z celkového počtu, jsou seřazeny od nejnižšího
aritmetického průměru po nejvyšší s limitem 1,99 a zároveň jsou rozděleny
do příslušných kategorií. Z 25 nejdůležitějších kompetencí se řadí 13 mezi schopnosti
a dovednosti, 10 mezi charakteristiku osobnosti a pouze 2 mezi vzdělání a znalosti.
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Tabulka 6: Důležité a méně důležité kompetence
pořadí
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

charakteristika osobnosti

schopnosti a dovednosti
schopnost předvést

charismatický
účast na školeních
slušný
finanční gramotnost
samovzdělávání
základy psychologie
přesvědčivý
schopnost spolupracovat s
ostatními trenéry
ambiciózní
3 trenérská třída
samostatnost
schopnost zaujmout
originální
zábavný
znalost pedagogiky
sportu
2. trenérská třída
znalost výživy
závodnická minulost
znalost angličtiny
1. trenérská třída
vzdělání ve speciálních
potřebách jedinců

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

vzdělání a znalosti

svérázný
středoškolské vzdělání

50.

vysokoškolské vzdělání
znalost jiného cizího
jazyka než angličtiny

51.
zdroj: vlastní

průměr
2
2,025
2,038
2,075
2,163
2,163
2,188
2,188
2,2
2,213
2,25
2,275
2,288
2,3
2,338
2,363
2,438
2,463
2,55
2,563
2,588
2,59
2,7
2,8
3,15
3,2

Tabulka č. 6 zahrnuje jak důležité, tak i méně důležité kompetence, které jsou odděleny
dvojitou čarou. Důležité kompetence tvoří 47 % z celkového počtu a méně důležité pouhá
4 %. Lze tedy tvrdit, že svěřenci považují většinu kompetencí za důležité, protože pouze
dvě se dostaly nad hodnotu 3 aritmetického průměru.
5.2.1 Hodnocení kompetencí podle kompetenčních skupin
V této kapitole jsou analyzovány kompetence rozdělené do třech výše zmíněných
kompetenčních skupin podle aritmetického průměru, rozptylu, absolutní a relativní
četnosti. Každá kompetence je zároveň autorem za pomoci trenérů popsána. Pokud
některé kompetence dosahovaly totožného aritmetického průměru, rozhodovala o jejich
pořadí vyšší četnost u hodnoty 1 (nejdůležitější).
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Charakteristika osobnosti
První skupina obsahuje celkem 17 kompetencí zaměřených na charakteristiku osobnosti.
Jedná se o tyto kompetence:
➢ ambiciózní (touží po úspěchu, stanoví si cíle, ke kterým směřuje)
➢ čestný (dodržuje pravidla sportu a nepodvádí)
➢ důsledný (pečlivý, klade důraz na detaily a dotáhne věci do konce)
➢ důvěryhodný (říká pravdu, je na něj spoleh, vyvolává v lidech pocit bezpečí
a důvěry)
➢ empatický (dokáže se do druhých vcítit a umí vyhovět jejich potřebám)
➢ energický (aktivní se zápalem pro veškeré činnosti)
➢ charismatický (vyzařuje z něho působivé kouzlo, které vyvolává v lidech
oddanost)
➢ originální (přichází s jedinečnými, neobvyklými a novými nápady)
➢ otevřený (vyslechne názor svěřence, nebrání se diskuzi)
➢ přátelský (vychází se svými svěřenci, je milý a dokáže navodit uvolněnou
atmosféru)
➢ přesvědčivý (schopný přivést svěřence k názoru, že je něco pravdivé nebo

správné)
➢ psychicky odolný (nenechá se rozhodit, zvládá stres)
➢ slušný (nepoužívá vulgarismy, neuráží ostatní)
➢ spravedlivý (zachází se svěřenci stejně bez zvýhodňovaní či diskriminace)
➢ svérázný (chová se osobitě a specificky)
➢ zábavný (udrží pozornost svěřenců svým smyslem pro humor)
➢ zodpovědný (stará se svědomitě v rámci své role o sebe a své svěřence)
Následující tabulka seřazuje výše zmíněné kompetence podle nejnižšího váženého
aritmetického průměru po nejvyšší.
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Tabulka 7: Kompetence ze skupiny charakteristika osobnosti
charakteristika
osobnosti

průměr

absolutní četnost

rozptyl

relativní četnost

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

důvěryhodný

1,463

0,774

57

14

6

1

2

71 %

17 %

8%

1%

3%

spravedlivý

1,538

0,874

52

20

4

1

3

65 %

25 %

5%

1%

4%

zodpovědný

1,55

0,748

49

24

2

4

1

61 %

30 %

3%

5%

1%

čestný

1,563

0,871

50

22

4

1

3

62 %

28 %

5%

1%

4%

důsledný

1,75

0,863

41

23

12

3

1

51 %

29 %

15 %

4%

1%

psychický odolný

1,788

0,942

40

24

10

5

1

50 %

30 %

13 %

6%

1%

přátelský

1,825

1,019

39

24

11

4

2

49 %

30 %

14 %

5%

2%

empatický

1,825

0,894

36

29

9

5

1

45 %

36 %

12 %

6%

1%

otevřený

1,95

0,923

31

29

14

5

1

39 %

36 %

18 %

6%

1%

energický

1,963

0,911

31

28

14

7

39 %

35 %

17 %

9%

charismatický

2,025

0,749

25

32

19

4

31 %

40 %

24 %

5%

slušný

2,075

1,394

34

21

14

7

4

43 %

26 %

17 %

9%

5%

přesvědčivý

2,188

1,027

21

35

14

8

2

26 %

44 %

17 %

10 %

3%

ambiciózní

2,213

0,917

18

37

17

6

2

23 %

46 %

21 %

7%

3%

originální

2,3

1,11

24

20

24

12

30 %

25 %

30 %

15 %

zábavný

2,338

1,199

22

23

24

8

3

27 %

29 %

30 %

10 %

4%

2,7

1,36

17

17

21

23

2

21 %

21 %

26 %

29 %

3%

svérázný
zdroj: vlastní

Nejdůležitější kompetencí ze skupiny osobnostní charakteristiky je dle svěřenců
důvěryhodnost. Důvěryhodného trenéra popisuje autor jako člověka, který říká pravdu,
je na něj spoleh a vyvolává v lidech pocit bezpečí a důvěry. Tato vlastnost zaujímá první
místo i podle četnosti, kdy 71 % respondentů hodnotilo tuto vlastnost jako nejdůležitější.
Rozptyl u důvěryhodnosti je pouze 0,774. Z toho lze vyvodit, že respondenti
se v hodnocení této kompetence velmi shodovali, pouze jeden dotazovaný označil tuto
vlastnost jako méně důležitou a pouze 2 jako nedůležitou. Mezi další stěžejní kompetence
z této skupiny dle svěřenců taekwondo patřila spravedlnost, zodpovědnost a čestnost,
u kterých více než 60 % respondentů hodnotilo tyto kompetence číslem 1 (nejdůležitější)
a zároveň jejich aritmetický průměr nepřesáhl hodnotu 1,6. Všechny tyto čtyři
kompetence označili v rozhovorech jako nejdůležitější i trenéři taekwondo. Dále
považovali za velmi důležité kompetence empatii, otevřenost a energičnost, které
se nacházejí zhruba v polovině tabulky.
V tabulce se objevují některé kompetence, které disponují vyšší hodnotou aritmetického
průměru s četností u odpovědi 1 vyšší než u kompetencí s nižším aritmetickým
průměrem. Konkrétně se jedná o čestnost, slušnost, originalitu a zábavnost. Rozdíl
četnosti u charakteristiky osobnosti čestný s kompetencí zodpovědný o příčku výš je
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zanedbatelný, avšak u slušnosti je rozdíl četnosti 9. Pokud by se kompetence řadily dle
četnosti hodnoty 1, tato vlastnost by se posunula v tabulce dokonce o 3 pozice výše
a originalita o 2 pozice výše. Z toho vyplývá, že tyto kompetence disponují vyšším
rozptylem odpovědí v důsledku neshody svěřenců při hodnocení jejich důležitosti.
Například originalitu 24 respondentů označuje jako nejdůležitější a stejný počet jako
důležitou.
Tato skupina neobsahuje žádnou kompetenci s hodnotou více než 3, v seznamu se tedy
neobjevují vyloženě nedůležité kompetence. Aritmetický průměr s hodnotou 2 přesahuje
celkem 7 kompetencí, nejvyšší hodnota patří vlastnosti svérázný, která disponuje zároveň
i vysokým rozptylem a v dotazníku byla nejčastěji označena jako méně důležitá
kompetence.
Schopnosti a dovednosti
Tato skupina kompetencí se zaměřuje na schopnosti a dovednosti trenéra. Seznam
obsahuje celkem 17 kompetencí:
➢ dochvilnost (chodí včas na tréninky, dorazí na dohodnuté místo ve stanovený čas)
➢ komunikativnost (dokáže jednat s lidmi všech věkových kategorií, srozumitelně
se vyjadřuje)
➢ organizační schopnosti (jeho tréninky mají strukturu a řád, dokáže zorganizovat
výjezdy na závody či soustředění)
➢ řešení krizových situací (dokáže zachovat chladnou hlavu, nepanikaří, při zranění
svěřence jedná racionálně a drží se standartních postupů)
➢ samostatnost (pracuje nezávisle na ostatních, dokáže sám řídit trénink,
nepotřebuje pomoc druhých)
➢ schopnost analyzovat chyby (najde chyby a dokáže je napravit)
➢ schopnost motivovat (budí zájem svěřence a stimuluje ho k lepším výkonům)
➢ schopnost pohotově reagovat (rychle vybere vhodnou reakci či řešení na základě
svých zkušeností a vědomostí)
➢ schopnost předvést (dovede názorně ukázat konkrétní cvik či jak správně užívat
různé pomůcky)
➢ schopnost řešit spory (pokud dojde ke konfliktu mezi svěřenci, dokáže ho
efektivně vyřešit a najít kompromis, stmeluje kolektiv)
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➢ schopnost spolupracovat s ostatními trenéry (v rámci tréninku, závodů či
soustředění)
➢ schopnost vysvětlit (předá informaci tak, aby ji svěřenec pochopil)
➢ schopnost vytvořit tréninkový plán (stanoví si cíl a k jeho plnění dokáže vytvořit
vhodný trénink pro různé skupiny svěřenců s ohledem na jejich věk a výkonnost)
➢ schopnost zaujmout (vyvolává zájem neobvyklým stylem trénování)
➢ umění naslouchat (dokáže vyslechnout názor druhých, porozumět mu a zabývat
se jím)
➢ umění pochválit (dokáže ocenit výkon svěřenců na všech výkonnostních
úrovních)
➢ zpětná vazba (dokáže správně ohodnotit výkon svěřenců a následně ho
interpretovat)
Tabulka č. 8 prezentuje kompetence ze skupiny schopnosti a dovednosti, jejich hodnotu
aritmetického průměru, rozptyl, absolutní a relativní četnost.
Tabulka 8: Kompetence ze skupiny schopnosti a dovednosti
schopnosti a dovednosti průměr
řešení krizových situací

rozptyl

absolutní četnost

relativní četnost

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1,688

0,94

44

24

8

1

3

55 %

30 %

10 %

1%

4%

komunikativnost

1,7

0,76

42

29

7

3

1

50 %

36 %

9%

4%

1%

schopnost vysvětlit

1,7

0,835

41

28

7

2

2

50 %

35 %

9%

3%

3%

schopnost motivovat

1,713

0,83

43

21

13

2

1

54 %

26 %

16 %

3%

1%

organizační schopnosti

1,775

0,849

39

25

12

3

1

49 %

31 %

15 %

4%

1%

dochvilnost

1,788

0,642

34

31

13

2

42 %

39 %

16 %

3%

zpětná vazba
schopnost analyzovat
chyby
schopnost vytvořit
tréninkový plán

1,813

0,877

36

30

8

5

1

45 %

38 %

10 %

6%

1%

1,863

0,919

34

30

11

3

2

42 %

37 %

14 %

4%

3%

1,863

0,794

32

32

12

3

1

40 %

40 %

15 %

4%

1%

umění pochválit

1,863

0,794

32

32

12

3

1

40 %

40 %

15 %

4%

1%

umění naslouchat
schopnost pohotově
reagovat

1,875

0,634

29

34

15

2

36 %

42 %

19 %

3%

1,9

0,865

34

24

19

2

42 %

30 %

24 %

3%

schopnost řešit spory

1,9

0,765

30

33

12

5

38 %

41 %

15 %

6%

2

1,075

31

27

16

3

3

39 %

33 %

20 %

4%

4%

2,2

1,035

22

31

18

7

2

27 %

39 %

22 %

9%

3%

2,275

1,099

21

29

19

9

2

26 %

36 %

24 %

11 %

3%

2,288

1,255

22

29

17

8

4

27 %

36 %

22 %

10 %

5%

schopnost předvést
schopnost spolupracovat
s ostatními trenéry
samostatnost
schopnost zaujmout
zdroj: vlastní
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1

1%

Ačkoliv je hodnota aritmetického průměru u čtyř kompetencí z první skupiny nižší než
u první ze schopností a dovedností, je celkově po součtu všech aritmetických průměrů
tato skupina pro svěřence nejdůležitější, viz tabulka č. 4.
Nejdůležitější kompetence trenéra taekwondo z této skupiny je dle respondentů
schopnost řešit krizové situace (zachování chladné hlavy, nepanikaření, při zranění
svěřence racionální jednání a dodržení standartních postupů) s aritmetickým průměrem
1,688. Celkem 44 respondentů ji považuje za nejdůležitější, dalších 24 za velmi důležitou.
Na druhém a třetím místě se umístily kompetence se stejnou hodnotou aritmetického
průměru 1,7, konkrétně komunikativnost, kterou označilo jako nejdůležitější 42
respondentů a schopnost vysvětlit označenou jako nejdůležitější 41 respondenty.
Schopnost vysvětlit (předat informaci tak, aby ji svěřenec pochopil) navíc považovali
za nejdůležitější kompetenci z této skupiny trenéři taekwondo, s kterými byly
uskutečněny rozhovory. Dále považovali za velmi důležitou kompetenci schopnost
motivovat, která s průměrem 1,713 obsadila mezi svěřenci čtvrté místo a v četnosti
hodnocení číslem 1 dokonce druhé místo, schopnost vytvořit tréninkový plán, schopnost
analyzovat chyby a umění pochválit, které se nachází ve středu tabulky.
Tato skupina kompetencí obsahuje celkem 4 kompetence, které přesahují aritmetický
průměr s hodnotou 2. Konkrétně se jedná o schopnost předvést, schopnost spolupracovat
s ostatními trenéry, samostatnost a schopnost zaujmout. Schopnost zaujmout zároveň
disponuje největším rozptylem, kdy 22 respondentů tuto schopnost považuje
za nejdůležitější a naopak 8 za méně důležitou 4 za nedůležitou.
Schopnost pohotově reagovat dosáhla četnosti u čísla možnosti 1 (nejdůležitější) hodnoty
34, překonala tím tak 3 kompetence (schopnost vytvořit tréninkový plán, umění pochválit
a umění naslouchat), které jsou v pořadí dle aritmetického průměru nad touto kompetencí.
Vzhledem k většímu rozptylu odpovědí, kdy 19 respondentů zvolilo u této kompetence
střední hodnotu 3, je však aritmetický průměr vyšší než u třech výše zmíněných.
Při porovnání hodnocených vlastností a dovedností s klíčovými kompetencemi
v publikaci od Belz a Siegrist (2001) (viz kapitola 3.2.2) lze tvrdit, že svěřenci taekwondo
stejně jako zmínění autoři vyhodnotili kompetenci komunikativnost a řešení krizových
situací jako klíčovou, ale naopak samostatnost, která u výše zmíněných autorů figuruje
na třetím místě, jako méně podstatnou s hodnotou aritmetického průměru 2,275 a nízkým
procentem respondentů, kteří tuto kompetenci označili jako nejdůležitější.
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Vzdělání a znalosti
Do třetí skupiny patří kompetence spojené se vzděláním a znalostmi trenéra. I těchto
kompetencí je celkem 17. Některé z nich, například základy psychologie, či finanční
gramotnost byly do seznamu přidány po rozhovoru s trenéry.
➢ 1. trenérská třída (nejvyšší)
➢ 2. trenérská třída
➢ 3. trenérská třída
➢ finanční gramotnost (utrácí za potřebné, nerozhazuje, správně určí hodnotu
členských příspěvků)
➢ samovzdělávání (sleduje nové trendy v taekwondu)
➢ středoškolské vzdělání (s maturitou)
➢ účast na školeních (získává aktuální informace o změnách pravidel)
➢ vysokoškolské vzdělání (se zaměřením na sport)
➢ vzdělaní ve speciálních potřebách jedinců (například v para taekwondu, nebo
v případě, že by jeden ze svěřenců trpěl mentální nebo fyzickou poruchou)
➢ základy psychologie (dokáže porozumět psychice svěřenců)
➢ závodnická minulost (působil v minulosti jako závodník)
➢ znalost angličtiny (komunikativní úroveň)
➢ znalost jiného cizího jazyka než angličtiny (komunikativní úroveň)
➢ znalost pedagogiky sportu (pedagogika soutěžního sportu)
➢ znalost pravidel taekwondo (rozumí pravidlům taekwondo a řídí se jimi)
➢ znalost výživy (základní povědomí o stravování a potravinových doplňcích)
➢ znalost zdravovědy (první pomoc)
Hodnocení jednotlivých kompetencí nabízí tabulka č. 9.
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Tabulka 9: Kompetence ze skupiny vzdělání a znalosti
vzdělání a znalosti
znalost pravidel
taekwondo
znalost zdravovědy
účast na školeních
finanční gramotnost
samovzdělávání
základy psychologie
3 trenérská třída
znalost pedagogiky
sportu
2. trenérská třída
znalost výživy
závodnická minulost
znalost angličtiny
1. trenérská třída
vzdělání ve speciálních
potřebách jedinců
středoškolské vzdělání
vysokoškolské vzdělání
znalost jiného cizího
jazyka než angličtiny
zdroj: vlastní

absolutní četnost
2
3
4

relativní četnost
2
3
4

průměr

rozptyl

1,538

0,899

53

18

5

1

3

66 % 23 %

6%

1%

4%

1,725
2,038
2,163
2,163
2,188
2,25

0,824
1,336
0,961
1,19
0,827
1,163

39
33
23
39
21
26

30
25
29
21
29
19

7
13
22
11
24
26

2
4
4
7
6
7

2
5
2
2

9%
16 %
27 %
14 %
30 %
32 %

3%
5%
5%
9%
8%
9%

3%
7%
3%
3%

2

48 %
41 %
29 %
48 %
26 %
32 %

2,363

1,056

20

22

29

7

2

25 % 27 % 36 %

9%

3%

2,438
2,463
2,55
2,563
2,588

1,171
1,199
1,473
1,496
1,517

16
19
20
20
20

31
21
20
18
18

18
27
21
26
23

12
10
14
9
13

3
3
5
7
6

20 %
24 %
25 %
25 %
25 %

15 %
12 %
18 %
11 %
16 %

4%
4%
6%
9%
8%

2,59

1,216

15

21

27

11

4

19 % 27 % 35 % 14 %

5%

2,8
3,15

1,86
1,528

19
10

16
15

18
19

16
25

11
11

24 % 20 % 22 % 20 % 14 %
12 % 19 % 24 % 31 % 14 %

3,2

1,585

11

11

22

23

13

14 % 14 % 27 % 29 % 16 %

1

5

1

37 %
31 %
36 %
26 %
36 %
24 %

39 %
26 %
25 %
23 %
22 %

22 %
34 %
26 %
32 %
29 %

5

3%

Tato skupina je podle aritmetického průměru hodnocení důležitosti kompetencí dle
svěřenců nejméně významná. Průměrná hodnota důležitosti činí 2,398 což je o více než
0,45 v porovnání se skupinou charakteristiky osobnosti a o více než 0,5 více v porovnání
se skupinou vlastnosti a dovednosti. Hodnota rozptylu je také ze všech tří skupin nejvyšší.
Znamená to tedy, že respondenti se lišili v hodnocení jednotlivých kompetencí
a přisuzovali jim nižší důležitost než u dvou výše zmíněných skupin.
Jako nejdůležitější kompetenci respondenti označili znalost pravidel taekwondo. Pravidla
taekwondo je potřebné znát a dodržovat jak na trénincích, tak i soutěžích. Celkem
53 respondentů považuje tuto kompetenci za nedůležitější, 18 jako velmi důležitou,
5 jako důležitou a pouze 4 jako méně důležitou či nedůležitou. Někteří trenéři
v rozhovoru také uvedli tuto kompetenci jako klíčovou. Znalost zdravovědy je druhou
a zároveň poslední kompetencí, jejíž hodnota aritmetického průměru je nižší než 2. U této
kompetence dosahuje rozptyl nejnižší hodnoty z této skupiny.
Celkově 13 kompetencí nabývá hodnoty aritmetického průměru od 2 do 2,99 a řadí
se mezi tzv. důležité kompetence. První místo v tomto intervalu zaujímá kompetence
s názvem účast na školeních (získávání aktuálních informací o změnách pravidel), kterou
hodnotilo jako nejdůležitější 33 respondentů a jako velmi důležitou 25 respondentů.
Se stejným aritmetickým průměrem 2,163 se za účastí na školeních nachází finanční
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gramotnost a samovzdělávání. Samovzdělávání označilo jako nejdůležitější kompetenci
celkem 39 respondentů a finanční gramotnost pouze 23. Samovzdělávání by se s touto
hodnotou podle četnosti řadilo na 2. příčku, ale kvůli vyššímu rozptylu odpovědí, kdy
7 dotazovaných označilo tuto kompetenci jako nedůležitou se nachází až na 5. místě
v tabulce této skupiny. Z rozhovorů vyplynulo, že obě tyto kompetence považují trenéři
za důležité a domnívají se, že v mnohých případech trenérům chybí. Hodnoty
jednotlivých četností se však u obou velmi liší.
Zajímavý výsledek přineslo i hodnocení důležitosti všech třech trenérských tříd (více
informací o trenérských třídách popisuje kapitola 3.5.5 a 3.5.6). Respondenti hodnotili
jako nejdůležitější 3. trenérskou třídu s aritmetickým průměrem 2,25, za ní 2. trenérskou
třídu s aritmetickým průměrem 2,438 a jako poslední 1. (nejvyšší) trenérskou třídu
s průměrem 2,588. Z rozhovorů s trenéry vyplynulo, že považují za více důležitou 1. a 2.
trenérskou třídu než 3 třídu. Z toho lze vyvodit, že názory svěřenců a trenéru taekwondo
se v hodnocení důležitosti těchto kompetencí liší. Ačkoliv se se 1. trenérská třída nachází
v této skupině 4 místa pod 2. třídou, četnost výběru odpovědi nejdůležitější je s touto
třídou totožná (20 respondentů).
Z rozhovorů s trenéry dále vyplynulo, že považují závodnickou minulost jako důležitou
kompetenci, která se nachází podle aritmetického průměru 2,55 v druhé polovině tabulky.
Trenéři se však shodli, že tato kompetence je velmi důležitá výhradně pro trénování
závodníků nikoliv rekreačních taekwondistů.
Svěřenci nepřikládali velkou důležitost ani vzdělání. Středoškolské vzdělání se umístilo
na 15. místě s aritmetickým průměrem 2,8 a vysokoškolské na 16. místě s aritmetickým
průměrem 3,15. U středoškolského vzdělání se odpovědi respondentů velmi rozcházely,
hodnocení této kompetence má největší rozptyl ze všech kompetencí všech tří skupin,
konkrétně 1,86. Poslední místo v této skupině a zároveň i v celkovém seznamu náleží
kompetenci znalost jiného cizího jazyka než angličtiny, která byla označena celkem 23
respondenty jako méně důležitá a 13 jako nedůležitá.
5.2.2 Porovnání důležitosti kompetencí mezi dětmi a dospělými
Tato kapitola analyzuje výsledky hodnocení jednotlivých kompetencí z pohledu dětí
(7 až 17 let) a dospělých (18 a více let). Každá skupina kompetencí je hodnocena
a porovnávána samostatně pomocí tabulky s aritmetickými průměry a rozptyly.
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Odlišnosti v důležitosti jsou zobrazeny graficky pomocí rozdílu aritmetických průměrů.
Kompetence jsou v tabulkách seřazeny abecedně.
Následující tabulka č. 10 porovnává obecně hodnoty průměru a rozptylu u dětí
a dospělých jednotlivých kompetenčních skupin.
Tabulka 10: Srovnání důležitosti kompetenčních skupin dospělých a dětí
průměr děti

průměr dospělí

rozptyl děti

rozptyl dospělí

charakteristika osobnosti

1,949

1,941

0,957

0,964

schopnosti a dovednosti

1,908

1,890

0,855

0,882

vzdělání a znalosti

2,294

2,426

1,166

1,267

celkový průměr

2,050

2,086

0,993

1,038

zdroj: vlastní

Z tabulky lze vyčíst, že obě věkové kategorie svěřenců považují nejdůležitější
kompetence ze skupiny schopnosti a dovednosti, kdy průměrná hodnota aritmetického
průměru u dětí činí 1,908 a u dospělých 1,89. Na druhém místě se nachází v obou
případech kompetence ze skupiny charakteristika osobnosti s aritmetickým průměrem
1,949 u dětí a 1,941 u dospělých. Těmto dvěma kompetenčním kategoriím přisuzují vyšší
důležitost dospělí s minimálním rozdílem aritmetického průměru 0,008 u charakteristik
osobnosti a 0,018 u schopností a dovedností. Naopak kompetence ze skupiny vzdělání
a znalosti považují za důležitější děti s aritmetickým průměrem 2,294, který je oproti
průměru dospělých nižší o 0,132. Celkový průměr obou skupin je téměř vyrovnaný
s rozdílem 0,036, kdy větší důležitost zmíněných kompetencí uvádějí děti, u kterých je
zároveň i menší celkový rozptyl odpovědí.
Charakteristika osobnosti
Srovnání kompetencí ze skupiny charakteristika osobnosti nabízí následující tabulka:
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Tabulka 11: Kompetence ze skupiny charakteristika osobnosti (děti a dospělí)
charakteristika osobnosti
ambiciózní
čestný
důsledný
důvěryhodný
empatický
energický
charismatický
originální
otevřený
přátelský
přesvědčivý
psychický odolný
slušný
spravedlivý
svérázný
zábavný
zodpovědný
zdroj: vlastní

průměr děti

průměr dospělí

rozptyl děti

rozptyl dospělí

2,25
1,69
1,84
1,66
1,97
1,94
2,00
2,19
2,09
1,72
2,13
1,97
2,09
1,56
2,41
2,03
1,59

2,19
1,48
1,69
1,33
1,73
1,98
2,04
2,38
1,85
1,90
2,23
1,67
2,06
1,52
2,90
2,54
1,52

1,13
0,78
0,88
0,73
0,97
0,93
0,50
1,15
0,96
0,95
1,11
0,97
1,65
0,75
1,05
1,22
0,55

0,78
0,92
0,84
0,76
0,82
0,90
0,92
1,07
0,88
1,05
0,97
0,89
1,23
0,96
1,47
1,08
0,88

Nejdůležitější kompetencí je dle názoru dětí spravedlnost s aritmetickým průměrem 1,56,
o 0,03 za touto kompetencí se na druhém místě nachází zodpovědnost a na třetím místě
s aritmetickým průměrem 1,66 důvěryhodnost. Za méně důležité kompetence považují
děti originalitu, ambicióznost a svéráznost.
Dospělí považují jako klíčovou kompetenci důvěryhodnost s aritmetickým průměrem
1,33, dále čestnost a spravedlnost. Naopak jako méně podstatné kompetence se dle jejich
názoru jeví originalita, zábavnost a svéráznost. Dospělí a dětí se tedy na prvních
a posledních třech pozicích shodují vždy ve dvou kompetencích. Rozdíly v hodnocení
mezi těmito dvěma skupinami ukazuje následující graf.
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Graf 5: Rozdíl aritmetického průměru ve skupině charakteristika osobnosti (děti a dospělí)

Rozdíl průměrných hodnot u dětí a dospělých (charakteristika osobnosti)
0,60

0,49 0,51

0,50
0,40

0,30 0,32

0,30
0,20
0,06 0,07
0,03 0,04 0,04 0,04

0,10

0,10

0,19 0,21
0,16 0,18

0,24 0,24

0,00

zdroj: vlastní

Děti a dospělí se nejvíce shodli při hodnocení kompetence slušný, u které se jejich
průměry liší pouze o 0,03. Minimální rozdíl se vyskytl dále u kompetencí: energický,
charismatický, spravedlivý, ambiciózní, zodpovědný a přesvědčivý. Naopak velkým
rozdílem disponovala kompetence svérázný (0,49) a zábavný (0,51). Obě zmíněné
vlastnosti považují děti za důležitější než dospělí.
Schopnosti a dovednosti
Důležitost kompetencí v této skupině byla jak u dětí, tak i u dospělých nejvyšší
s nejnižším rozptylem. Podrobné hodnoty jsou popsané v následující tabulce.
Tabulka 12: Kompetence ze skupiny schopnosti a dovednosti (děti a dospělí)
schopnosti a dovednosti
dochvilnost
komunikativnost
organizační schopnosti
řešení krizových situací
samostatnost
schopnost analyzovat chyby
schopnost motivovat
schopnost pohotově reagovat
schopnost předvést
schopnost řešit spory
schopnost spolupracovat s ostatními trenéry
schopnost vysvětlit
schopnost vytvořit tréninkový plán
schopnost zaujmout
umění naslouchat
umění pochválit
zpětná vazba
zdroj: vlastní

průměr děti

průměr
dospělí

rozptyl děti

rozptyl
dospělí

1,88
1,81
1,84
1,84
2,56
1,91
1,78
1,97
2,00
1,91
2,09
1,72
1,75
2,13
1,81
1,69
1,75

1,79
1,65
1,73
1,58
2,08
1,83
1,67
1,85
2,00
1,90
2,27
1,69
1,94
2,40
1,92
1,98
1,85

0,61
0,72
0,94
0,63
1,31
0,96
1,05
1,03
1,13
0,71
1,15
0,70
0,63
1,11
0,53
0,78
0,56

0,66
0,78
0,78
1,12
0,87
0,89
0,68
0,75
1,04
0,80
0,95
0,92
0,89
1,32
0,70
0,77
1,08
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Nejdůležitější kompetence této skupiny z pohledu dětí je umění pochválit s hodnotou
aritmetického průměru 1,69, které se u dospělých s hodnotou 1,98 řadí až na 13. místo.
Z toho lze vyvodit, že děti vyžadují zpětnou vazbu v podobě pochvaly mnohem častěji
než dospělí. Mezi další klíčovou kompetenci děti řadí schopnost vysvětlit, která figuruje
u dospělých na 4. místě a schopnost vytvořit tréninkový plán. Dospělí hodnotili jako
nejdůležitější řešení krizových situací, komunikativnost a schopnost motivovat. Obě
skupiny považují za méně důležité kompetence schopnost předvést, schopnost
spolupracovat s ostatními trenéry, schopnost zaujmout a samostatnost. U všech čtyřech
zmíněných kompetencí dosahovala hodnota aritmetického průměru 2 a více. Rozdíly
mezi hodnotami aritmetického průměru byly obecně nižší než u předešlé skupiny.
Graf 6: Rozdíl aritmetického průměru ve skupině charakteristika osobnosti (děti a dospělí)

Rozdíl průměrných hodnot u dětí a dospělých (schopnosti a dovednosti)
0,60
0,48

0,50
0,40
0,29
0,26 0,27

0,30
0,20
0,10
0,00

0,03
0,00 0,01

0,10 0,10 0,11 0,12 0,12
0,07 0,09

0,16 0,18 0,19

zdroj: vlastní

Téměř totožnou důležitost obě skupiny respondentů přisuzovaly kompetenci schopnost
předvést, schopnost řešit spory a schopnost vysvětlit. Naopak rozdílné názory
se objevovaly u schopnosti řešit krizové situace, schopnost zaujmout, již výše zmíněného
umění pochválit a u samostatnosti, kde rozdíl činil 0,48. Tato kompetence je považována
za důležitější pro dospělé svěřence.
Vzdělání a znalosti
V poslední skupině byly porovnávány kompetence související se vzděláním a znalostmi.
Obě skupiny respondentů hodnotily ve srovnání s předešlými kategoriemi tuto skupinu
jako méně důležitou.
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Tabulka 13: Kompetence ze skupiny vzdělání a znalosti (děti a dospělí)
vzdělání a znalosti
1. trenérská třída
2. trenérská třída
3 trenérská třída
finanční gramotnost
samovzdělávání
středoškolské vzdělání
účast na školeních
vysokoškolské vzdělání
vzdělání ve speciálních potřebách jedinců
základy psychologie
závodnická minulost
znalost angličtiny
znalost jiného cizího jazyka než angličtiny
znalost pedagogiky sportu
znalost pravidel taekwondo
znalost výživy
znalost zdravovědy
zdroj: vlastní

průměr děti

průměr
dospělí

rozptyl děti

rozptyl
dospělí

2,38
2,34
2,09
2,16
2,16
2,66
2,22
2,88
2,38
2,03
2,41
2,31
2,81
2,13
1,72
2,50
1,84

2,73
2,50
2,35
2,17
1,73
2,90
1,92
3,33
2,74
2,29
2,65
2,73
3,46
2,25
1,42
2,44
1,65

1,30
1,10
0,84
0,94
1,44
1,41
1,67
1,55
0,67
0,53
1,49
1,34
1,65
0,67
0,83
1,75
0,63

1,61
1,21
1,35
0,97
0,95
2,14
1,08
1,43
1,54
1,00
1,44
1,53
1,37
1,25
0,91
0,83
0,94

Z výše uvedených kompetencí považují děti jako nejdůležitější znalost pravidel
taekwondo s hodnotou aritmetického průměru 1,72, dále znalost zdravovědy a základy
psychologie disponujících nejmenším rozptylem odpovědí z celé tabulky. První dvě
zmíněné kompetence řadí mezi klíčové i dospělí respondenti. Obě skupiny naopak
považují za méně důležité vzdělání, jak středoškolské, tak i vysokoškolské a znalost
jiného jazyka než angličtiny.
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Graf 7: Rozdíl aritmetického průměru ve skupině vzdělání a znalosti (děti a dospělí)

Rozdíl průměrných hodnot u dětí a dospělých (vzdělání a znalosti)
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zdroj: vlastní

Nejvíce se obě skupiny respondentů shodovaly při hodnocení kompetence finanční
gramotnost a znalost výživy. Ostatní aritmetické průměry se již liší o více než 0,1.
Nad hranicí 0,4 se nachází celkem 4 kompetence: znalost angličtiny, samovzdělávání,
vysokoškolské vzdělání a znalost jiného cizího jazyka než angličtiny. Z těchto čtyř
jmenovaných kompetencí pouze samovzdělávání přijde dospělým důležitější než dětem.
Ve sloupci tabulky s aritmetickým průměrem dospělých se samovzdělávání nachází
na 3. místě s hodnotou aritmetického průměru 1,73. Zbylé 3 kompetence s rozdílem
vyšším jak 0,4 naopak považují za důležitější děti.
5.2.3 Porovnání důležitosti kompetencí mezi závodníky a rekreačními
taekwondisty
Tato kapitola porovnává respondenty, kteří buď uvedli, že se účastní alespoň jednou
ročně soutěží taekwondo (závodníci), nebo neúčastní ani jednou ročně (rekreační
taekwondisté).
Tabulka 14: Srovnání důležitosti kompetenčních skupin závodníků a rekreačních taekwondistů

charakteristika osobnosti

průměr závodníci
1,982

průměr rekreační
taekwondisté
1,900

rozptyl závodníci
1,080

rozptyl rekreační
taekwondisté
0,837

schopnosti a dovednosti

1,915

1,870

0,982

0,750

vzdělání a znalosti

2,342

2,430

1,654

1,234

2,079

2,067

1,239

0,940

celkový průměr
zdroj: vlastní
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Z tabulky vyplývá, že nejvyšší důležitost je oběma skupinami respondentů přisuzována
schopnostem dovednostem (1,87 rekreační taekwondisté a 1,915 závodníci). Na druhém
místě se nachází kompetence ze skupiny charakteristika osobnosti a na třetím ze skupiny
vzdělání a znalosti. Rekreační taekwondisté přisuzují prvním dvěma skupinám vyšší
důležitost než závodníci, třetí skupinu, která zaznamenala největší rozptyl odpovědí,
považují naopak za důležitější závodníci s aritmetickým průměrem 2,342.
Charakteristika osobnosti
Této skupině kompetencí přisuzovali závodníci důležitost s aritmetickým průměrem
1,982 a rekreační taekwondisté s aritmetickým průměrem 1,9. Hodnocení jednotlivých
kompetencí z této kategorie nabízí následující tabulka.
Tabulka 15: Kompetence ze skupiny charakteristika osobnosti (závodníci a rekreační taekwondisté)
charakteristika
osobnosti
ambiciózní
čestný
důsledný
důvěryhodný
empatický
energický
charismatický
originální
otevřený
přátelský
přesvědčivý
psychický odolný
slušný
spravedlivý
svérázný
zábavný
zodpovědný
zdroj: vlastní

průměr závodníci

průměr rekreační
taekwondisté

rozptyl závodníci

rozptyl rekreační
taekwondisté

2,16
1,54
1,74
1,49
1,93
1,93
2,07
2,35
2,12
1,93
2,14
1,77
2,19
1,58
2,67
2,51
1,58

2,27
1,60
1,76
1,43
1,70
2,00
1,97
2,24
1,76
1,70
2,24
1,81
1,95
1,49
2,73
2,14
1,51

0,74
1,04
1,12
0,86
0,95
0,95
0,76
1,16
1,03
1,23
1,05
0,92
1,55
1,17
1,43
1,41
0,99

1,12
0,67
0,56
0,68
0,80
0,87
0,73
1,05
0,73
0,75
1,00
0,96
1,19
0,52
1,28
0,87
0,47

Závodníci i rekreační taekwondisté hodnotili důvěryhodnost jako nejdůležitější
kompetenci z této kategorie, kdy oba aritmetické průměry nepřesáhly hodnotu 1,5. Jako
další stěžejní kompetence s hodnotou do 1,6 včetně označily obě skupiny čestnost,
spravedlnost a zodpovědnost. Naopak za méně důležité kompetence považují závodníci
originalitu, zábavnost a svéráznost. Rekreační taekwondisté se v těchto kompetencích
až na zábavnost shodují, kterou nahrazují ambiciózností.
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Graf 8: Rozdíl aritmetického průměru ve skupině charakteristika osobnosti (závodníci a rekreační taekwondisté)

Rozdíl průměrných hodnot u závodníků a rekreačních taekwondistů
(charakteristika osobnosti)
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zdroj: vlastní

U většiny kompetencí z této skupiny je rozdíl mezi oběma porovnávanými skupinami
respondentů minimální, rozdíl hodnoty aritmetických průměrů u 12 kompetencí
nepřesahuje hodnotu 0,11. Závodníci a rekreační taekwondisté se méně shodují pouze
u důležitosti kompetence otevřený a zábavný, kdy obě kompetence považuje
za důležitější druhá zmiňovaná skupina respondentů.
Schopnosti a dovednosti
Průměrná hodnota aritmetického průměru této skupiny je u obou porovnávaných skupin
respondentů nejnižší. Podrobné hodnoty kompetencí popisuje následující tabulka.
Tabulka 16: Kompetence ze skupiny schopnosti a dovednosti (závodníci a rekreační taekwondisté)
schopnosti a dovednosti
dochvilnost
komunikativnost
organizační schopnosti
řešení krizových situací
samostatnost
schopnost analyzovat chyby
schopnost motivovat
schopnost pohotově reagovat
schopnost předvést
schopnost řešit spory
schopnost spolupracovat s ostatními trenéry
schopnost vysvětlit
schopnost vytvořit tréninkový plán
schopnost zaujmout
umění naslouchat
umění pochválit
zpětná vazba
zdroj: vlastní

průměr
závodníci
1,88
1,77
1,77
1,70
2,37
1,88
1,58
1,86
1,98
1,98
2,22
1,74
1,98
2,16
1,93
1,88
1,86
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průměr
rekreační
taekwondisté
1,68
1,62
1,78
1,68
2,16
1,84
1,87
1,95
2,03
1,81
2,16
1,65
1,73
2,43
1,81
1,84
1,76

rozptyl
závodníci
0,71
0,88
1,02
1,14
1,12
1,08
0,90
0,96
1,28
0,86
1,11
0,98
0,95
1,16
0,72
0,94
0,91

rozptyl
rekreační
taekwondisté
0,54
0,61
0,66
0,71
1,06
0,73
0,71
0,75
0,84
0,64
0,95
0,66
0,58
1,33
0,53
0,62
0,83

Nejdůležitější kompetencí z této skupiny je pro závodníky schopnost motivovat
s aritmetickým průměrem 1,58. Je zřejmé, že závodníci potřebují motivaci více než
rekreační taekwondisté, u kterých tato kompetence obsadila až 12. příčku s hodnotou
aritmetického průměru 1,87. Mezi další klíčové kompetence se u závodníků řadí řešení
krizových situací, schopnost vysvětlit či komunikativnost. Rekreační sportovci považují
za nejdůležitější komunikativnost, schopnost vysvětlit a dochvilnost. U obou skupin
přesahují hodnotu aritmetického průměru 2 celkem 3 totožné kompetence: samostatnost,
schopnost zaujmout a schopnost spolupracovat s ostatními trenéry.
Graf 9: Rozdíl aritmetického průměru ve skupině charakteristika osobnosti (závodníci a rekreační taekwondisté)

Rozdíl průměrných hodnot u závodníků a rekreačních taekwondistů
(schopnosti a dovednosti)
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zdroj: vlastní

Stejně jako u předešlé skupiny kompetencí, tak i u této ve většině případů nenastaly velké
rozdíly v hodnocení důležitosti mezi závodníky a rekreačními taekwondisty. Celkem
9 kompetencí nepřesahuje rozdíl hodnoty aritmetického průměru 0,1. Nejvyšší rozdíl
0,28 zaznamenala již výše zmíněná schopnost motivovat.
Vzdělání a znalosti
Poslední skupinu kompetencí závodníci i rekreační sportovci posoudili ze všech tří jako
nejméně důležitou. Tato skupina navíc zaznamenala nejvyšší hodnotu rozptylu
při hodnocení důležitosti.
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Tabulka 17: Kompetence ze skupiny vzdělání a znalosti (závodníci a rekreační taekwondisté)
vzdělání a znalosti
1. trenérská třída
2. trenérská třída
3 trenérská třída
finanční gramotnost
samovzdělávání
středoškolské vzdělání
účast na školeních
vysokoškolské vzdělání
vzdělání ve speciálních potřebách jedinců
základy psychologie
závodnická minulost
znalost angličtiny
znalost jiného cizího jazyka než angličtiny
znalost pedagogiky sportu
znalost pravidel taekwondo
znalost výživy
znalost zdravovědy
zdroj: vlastní

průměr
závodníci
2,61
2,37
2,44
2,16
1,77
2,88
1,91
3,05
2,74
2,19
2,30
2,40
3,02
2,35
1,51
2,33
1,79

průměr
rekreační
taekwondisté
2,57
2,51
2,03
2,16
2,05
2,70
2,19
3,27
2,42
2,19
2,84
2,76
3,41
2,38
1,57
2,62
1,65

rozptyl
závodníci
1,59
1,16
1,13
1,02
1,11
1,50
1,53
1,44
1,00
0,94
2,30
2,40
3,02
2,35
1,51
2,33
1,79

rozptyl
rekreační
taekwondisté
1,44
1,17
1,11
0,89
1,24
2,26
1,07
1,60
1,41
0,69
1,49
1,43
1,76
0,99
0,73
1,21
0,50

Závodníci ohodnotili celkem 4 kompetence pod hodnotu aritmetického průměru 2. Jedná
se o znalost pravidel taekwondo, samovzdělávání, znalost zdravovědy a účast
na školeních. Z toho lze tvrdit, že trenér závodníků by měl znát pravidla taekwondo, ale
zároveň stále aktualizovat svoje vědomosti o taekwondu pomocí samovzdělávání
a seminářů. Rekreační taekwondisté považují stejně jako závodníci znalost zdravovědy
a znalost pravidel taekwondo za klíčové kompetence a navíc uvádějí 3. trenérskou třídu
s hodnotou aritmetického průměru 2,03. U závodníků i rekreačních taekwondistů figurují
v seznamu dvě stejné kompetence s aritmetickým průměrem nad hodnotou 3, konkrétně
vysokoškolské vzdělání a znalost jiného cizího jazyka než angličtiny.
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Graf 10: Rozdíl aritmetického průměru ve skupině vzdělání a znalosti (závodníci a rekreační taekwondisté)

Rozdíl průměrných hodnot u závodníků a rekreačních taekwondistů
(vzdělání a znalosti)
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Z grafu vyplývá, že obě skupiny hodnotily dvě kompetence naprosto totožně (finanční
gramotnost a základy psychologie), není mezí nimi tedy žádný rozdíl v aritmetickém
průměru. Dále se respondenti obou skupin téměř shodují v hodnocení důležitosti
kompetencí znalost pedagogiky sportu, 1. trenérská třída a znalost pravidel taekwondo.
Vyšší rozdíl o hodnotě 3 a více je celkem u šesti kompetencí. Závodníci považují
například za důležitější znalost výživy, znalost angličtiny i jiného cizího jazyka
a závodnickou minulost trenéra. Tyto kompetence úzce souvisí se soutěžením. Svěřenec
díky trenérovým znalostem ve výživě zlepšuje svoji fyzickou zdatnost. Znalost cizích
jazyků je důležitá při výjezdech na soutěže mimo Českou republiku a závodnická
minulost s sebou nese velké zkušenosti, které trenér může předat svému svěřenci.

5.3 Doplňující dotazy ke kompetencím trenéra taekwondo
Poslední otázky dotazníku sloužily jako doplňující ke kompetencím trenéra. Jednalo
se o tyto otázky:
➢ Existují podle Vás další nezbytné kompetence, které nebyly zmíněné?
➢ Jaké kompetence podle Vás trenérům chybí?
➢ Jaký by trenér taekwondo být neměl?
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Stejné otázky byly položeny i trenérům při polostrukturovaných rozhovorech. Tato
kapitola analyzuje odpovědi od obou souborů. Všechny 3 otázky byly nepovinné. Došlo
tak ke zvýšení návratnosti, protože respondent mohl odeslat vyplněný dotazník i bez
odpovědí na tyto 3 dotazy.
Nezmíněné kompetence
Trenéři taekwondo se podíleli na sestavení seznamu kompetencí tím, že navrhované
kompetence popsali a některé nové zároveň přidali. Jednalo se konkrétně například
o svéráznost, originalitu, schopnost spolupracovat s ostatními trenéry, finanční
gramotnost, základy psychologie či samovzdělávání.
Dotazník již obsahoval výsledný seznam kompetencí doplněný trenéry a žádný
respondent nepostrádal jakoukoliv kompetenci, kterou by trenér měl mít a v seznamu
se neobjevila.
Chybějící trenérské kompetence
Trenéři se v polostrukturovaných rozhovorech nejčastěji shodovali nad nedostatečným
vzděláváním v taekwondu. Trenér by podle nich neměl formálně splnit 3. třídu trenérské
licence a přestat se vzdělávat, je důležité se dál účastnit seminářů a ideálně složit zkoušky
na vyšší trenérskou licenci. Dále zmiňují nedostatečnou chuť k samovzdělávání
a sledování nových trendů v taekwondu. Někteří zmínili, že trenérům chybí empatie, kdy
se mnohdy nedokáží vcítit do svých svěřenců a vyhovět jejich potřebám, charisma,
organizační schopnosti či zkušenosti s trénováním (především u mladších trenérů). Jeden
z dotazovaných postrádá u trenérů silnou vizi, provázanou bytostným klidem a stabilním
přesvědčením, hlubší zájem o možnosti spojené s mentálním tréninkem sportovce
a schopnost vzájemně se mezi trenéry inspirovat a povzbuzovat.
Respondentům z elektronického dotazování nejčastěji u trenérů chybí komunikativnost,
jak směrem k samotným svěřencům, tak i k trenérům z jiných klubů. Stejně jako trenéři,
tak i někteří svěřenci zmiňují empatii a vzdělávání jako chybějící kompetenci trenéra.
Některým trenérům dále podle jejich názoru chybí schopnost spolupracovat s ostatními
trenéry, sebereflexe, kdy trenéři nevidí své chyby a charisma.
Nežádoucí kompetence trenéra
V rozhovorech zaznělo, že trenéři by neměli být arogantní, sebestřední a nespravedliví.
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Svěřenci nejčastěji uváděli, že by trenér neměl být zlý, to znamená, že by se k nim
a k ostatním trenérům neměl chovat hrubě či nepříjemně. Dále by podle nich neměl být
arogantní (namyšlený, zneužívající svého postavení), nespravedlivý (upřednostňující
určité svěřence), flegmatický (neschopný svižně reagovat), nečestný (nepoctivý),
bezohledný (nebere na svěřence ohled), výbušný (nedokáže zachovat chladnou hlavu)
či vulgární.
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6 KOMPETENČNÍ PROFIL TRENÉRA TAEKWONDA
V této kapitole jsou vytvořeny dva kompetenční profily. První profil je sestaven dle
odpovědí svěřenců z 20 nejlépe hodnocených kompetencí z celého seznamu, jedná
se tedy o 20 kompetencí s nejnižším aritmetickým průměrem. Druhý profil je kombinací
nejdůležitějších kompetencí a nedostatkových kompetencí (dle svěřenců a trenérů).

6.1 Kompetenční profil trenéra taekwondo dle svěřenců
Následující tabulka ukazuje 20 nejdůležitějších kompetencí podle svěřenců seřazených
dle aritmetického průměru.
Tabulka 18: 20 Nejlépe hodnocených kompetencí dle svěřenců
kompetence
důvěryhodný
znalost pravidel taekwondo
spravedlivý
zodpovědný
čestný
řešení krizových situací
komunikativnost
schopnost vysvětlit
schopnost motivovat
znalost zdravovědy
důsledný
organizační schopnosti
psychický odolný
dochvilnost
zpětná vazba
empatický
přátelský
schopnost analyzovat chyby
schopnost vytvořit tréninkový plán
umění pochválit
zdroj: vlastní

průměr
1,463
1,538
1,538
1,55
1,563
1,688
1,7
1,7
1,713
1,725
1,75
1,775
1,788
1,788
1,813
1,825
1,825
1,863
1,863
1,863

Tabulka obsahuje celkem 8 kompetencí ze skupiny charakteristika osobnosti,
10 ze skupiny schopnosti a dovednosti a 2 ze skupiny vzdělání a znalosti. Kompetenční
profil trenéra taekwonda dle svěřenců nabízí následující tabulka, která kompetence
s jejich charakteristikou rozřazuje do příslušných oblastí podle abecedy.
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Tabulka 19: Kompetenční profil trenéra taekwonda dle svěřenců

KOMPETENČNÍ PROFIL IDEÁLNÍHO TRENÉRA TAEKWONDA
oblast

název kompetence

popis kompetence

čestný

dodržuje pravidla sportu a nepodvádí
pečlivý, klade důraz na detaily a dotáhne věci
do konce
říká pravdu, je na něj spoleh, vyvolává v lidech pocit
bezpečí a důvěry
dokáže se do druhých vcítit a umí vyhovět jejich
potřebám
vychází se svými svěřenci, je milý a dokáže navodit
uvolněnou atmosféru

důsledný
důvěryhodný

Charakteristika empatický
osobnosti
přátelský
psychicky odolný

řešení krizových situací

nenechá se rozhodit, zvládá stres
zachází se svěřenci stejně bez zvýhodňovaní či
diskriminace
stará se svědomitě v rámci své role o sebe a své
svěřence
chodí včas na tréninky, dorazí na dohodnuté místo
ve stanovený čas
dokáže jednat s lidmi všech věkových kategorií,
srozumitelně se vyjadřuje
jeho tréninky mají strukturu a řád, dokáže
zorganizovat výjezdy na závody či soustředění
dokáže zachovat chladnou hlavu, nepanikaří,
při zranění svěřence jedná racionálně a drží
se standartních postupů

schopnost analyzovat chyby

najde chyby a dokáže je napravit

schopnost motivovat

budí zájem svěřence a stimuluje ho k lepším výkonům

spravedlivý
zodpovědný
dochvilnost
komunikativnost
organizační schopnosti

Schopnosti a
dovednosti

schopnost vysvětlit

předá informaci tak, aby ji svěřenec pochopil
stanoví si cíl a k jeho plnění dokáže vytvořit vhodný
trénink pro různé skupiny svěřenců s ohledem
schopnost vytvořit tréninkový plán na jejich věk a výkonnost
dokáže ocenit výkon svěřenců na všech výkonnostních
umění pochválit
úrovních
dokáže správně ohodnotit výkon svěřenců a následně
zpětná vazba
ho interpretovat

Vzdělání a
znalosti

znalost pravidel taekwondo

rozumí pravidlům taekwondo a řídí se jimi

znalost zdravovědy

první pomoc

zdroj: vlastní

Tabulka ukazuje kompetence, které svěřenci považují za stěžejní, jinými slovy popisuje
ideálního trenéra taekwonda.

6.2 Kompetenční profil trenéra taekwondo doplněný o nedostatkové
kompetence
Druhý kompetenční profil kombinuje 15 nedůležitějších kompetencí dle svěřenců
doplněný o kompetence, které trenérům chybí dle odpovědí svěřenců a trenérů. Vybráno
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bylo 5 nejčastěji jmenovaných nedostatkových kompetencí dle obou souborů, které
nefigurovaly v seznamu 15 nejdůležitějších.
Tabulka 20: Kompetenční profil trenéra taekwonda doplněný o nedostatkové kompetence

KOMPETENČNÍ PROFIL TRENÉRA TAEKWONDA
DOPLNĚNÝ O NEDOSTATKOVÉ KOMPETENCE
oblast

název kompetence

popis kompetence

čestný

dodržuje pravidla sportu a nepodvádí

důsledný

pečlivý, klade důraz na detaily a dotáhne věci do konce
říká pravdu, je na něj spoleh, vyvolává v lidech pocit
bezpečí a důvěry
dokáže se do druhých vcítit a umí vyhovět jejich
potřebám

důvěryhodný

Charakteristika
osobnosti

empatický
psychicky odolný

nenechá se rozhodit, zvládá stres
zachází se svěřenci stejně bez zvýhodňovaní či
diskriminace
stará se svědomitě v rámci své role o sebe a své
svěřence
chodí včas na tréninky, dorazí na dohodnuté místo
ve stanovený čas
dokáže jednat s lidmi všech věkových kategorií,
srozumitelně se vyjadřuje
jeho tréninky mají strukturu a řád, dokáže
zorganizovat výjezdy na závody či soustředění
dokáže zachovat chladnou hlavu, nepanikaří, při
zranění svěřence jedná racionálně a drží
se standartních postupů

spravedlivý
zodpovědný
dochvilnost
komunikativnost
organizační schopnosti

Schopnosti
a dovednosti

Vzdělání
a znalosti

řešení krizových situací
schopnost motivovat
schopnost spolupracovat
s ostatními trenéry

budí zájem svěřence a stimuluje ho k lepším výkonům

schopnost vysvětlit
zpětná vazba

předá informaci tak, aby ji svěřenec pochopil
dokáže správně ohodnotit výkon svěřenců a následně
ho interpretovat

2. trenérská třída

větší zkušenosti a znalosti něž trenér 3. třídy

samovzdělávání

sleduje nové trendy v taekwondu

účast na školeních

získává aktuální informace o změnách pravidel

znalost pravidel taekwondo

rozumí pravidlům taekwondo a řídí se jimi

znalost zdravovědy

první pomoc

v rámci tréninku, závodů či soustředění

zdroj: vlastní

Tento kompetenční profil disponuje rovnoměrnějším rozdělením kompetencí než profil
složený z 20 nejdůležitějších kompetencí dle svěřenců. Obsahuje 7 kompetencí
ze skupiny charakteristika osobnosti, 8 ze skupiny schopnosti a dovednosti a 5 ze skupiny
vzdělání a znalosti. Některé nedostatkové kompetence se shodovaly s 15 nejdůležitějšími,
77

proto bylo vybrány jiné. Do seznamu se dostala opět empatie, která byla původně
na 17. místě, ale byla mnohými respondenty označena jako kompetence, která trenérům
chybí. Z toho lze vyvodit, že některé ideální a stěžejní kompetence považují svěřenci
a trenéři zároveň jako nedostatkové.
Dle názoru autora je tento druhý kompetenční profil více využitelný v taekwondu,
protože pokrývá jednak nejdůležitější kompetence dle svěřenců, ale zároveň obsahuje
i důležité kompetence, které oba soubory respondentů v mnohých případech u trenérů
postrádají.
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7 DISKUZE
K sestavení kompetenčního profilu byly provedeny polostrukturované rozhovory
a elektronické dotazování. Polostrukturované rozhovory, při kterých došlo k doplnění
seznamu kompetencí a zjištění nedostatkových kompetencí trenéru taekwondo, byly
velice přínosné. Díky metodě elektronického dotazování byla získána data, která se dále
analyzovala a následně interpretovala.
Pomocí nashromážděných dat bylo možné vytvořit dva kompetenční profily, kdy první
pokrýval nejdůležitější kompetence a druhý kombinaci nejdůležitějších kompetencí
s nedostatkovými kompetencemi, které vyplynuly z polostrukturovaných rozhovorů
a elektronického dotazování. Výsledné kompetenční profily se zaměřují obecně
na trenéra taekwondo.
V taekwondu existují trenéři, kteří se specializují na trénování různých skupin svěřenců.
Skupiny se mohou dělit podle věku či výkonnosti. Dalo by se tedy tvrdit, že vytvořené
kompetenční profily jsou příliš obecné a nezaměřují se přímo na trenéry určitých skupin
svěřenců. Z tohoto důvodu se autor v elektronickém dotazování rozhodl dotazovat na věk
a výkonnost svěřence a následně se v kapitole interpretace výsledků věnoval hodnocení
důležitosti kompetencí dětí, dospělých, závodníků a rekreačních taekwondistů a zároveň
mezi sebou skupiny porovnal (děti x dospělí; závodníci x rekreační taekwondisté).
Při vytvoření čtyř specifických kompetenčních profilů zvlášť pro každou skupinu
a žádného obecného by výsledky práce mohly být nepřehledné, proto byla zvolena tato
forma analýzy a vyhodnocení výsledků.
Zároveň také lze namítnout, že práce nepokrývá celou škálu svěřenců, kteří byli
limitování věkem a dobou aktivního členství v nějakém taekwondo oddíle. Autor zvolil
spodní věkovou hranici 7 let, kdy se domníval, že mladší svěřenci by nemuseli správně
rozumět jednotlivým kompetencím a výsledky dotazování by tak mohly být zkreslené.
To stejné platilo i pro minimální členství v taekwondo oddíle po dobu více než jeden rok,
kdy svěřenci, kteří provozují tento sport kratší dobu, nemusí mít dostatečné povědomí
a názor na kompetence trenéra taekwondo. Lze tedy tvrdit, že díky těmto kritériím
diplomová práce pracovala s výsledky s vyšší výpovědní hodnotou, než kdyby výzkumný
soubor pokrýval všechny svěřence taekwondo. Přesto lze tvrdit, že ačkoliv vzorek lze
považovat za reprezentativní pro danou skupinu, neodpovídá názoru všech, protože
se do výzkumu nezapojili svěřenci ze všech sportovních oddílů taekwondo působících
v České republice.
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Diplomová práce se méně zaměřovala na získání dat od trenérů než od samotných
taekwondistů, proto by bylo možné tvrdit, že nezohledňuje tolik názor trenérů jako
svěřenců taekwondo. Cílem práce však bylo sestavit kompetenční profil z pohledu
svěřenců, proto byli trenéři využiti především k vytvoření seznamu kompetencí, popsání
všech kompetencí a vybrání nedostatkových kompetencí. Zároveň výzkumný soubor
obsahoval pouze pět trenérů, kteří by sami nezajistili výzkumu reprezentativnost. I přes
malý počet však byli trenéři velkým přínosem pro tuto diplomovou práci, protože
se věnují trenérství v rozmezí 6–24 let a jsou držitelé 1. –3. trenérské licence.
Odborná literatura stanovuje k efektivnímu kompetenčnímu profilu určitá kritéria. Jedno
z nich je limit 10–12 kompetencí, který by měl výsledný kompetenční profil obsahovat.
Autor se po důkladné konzultaci se svým vedoucím práce PhDr. Vladimírem
Janákem, CSc. rozhodl výsledné kompetenční profily sestavit z 20 kompetencí, protože
nechtěl opomenout důležité kompetence, které získaly v hodnocení důležitosti nízký
aritmetický průměr, tzn. jednalo se o klíčové kompetence. Kompetenční profil obsahující
10–12 kompetencí by například postrádal kompetenci empatický, kterou považovali
za důležitou

nejen

svěřenci

v elektronickém

dotazníku,

ale

i

trenéři

v polostrukturovaných rozhovorech.
Při hodnocení kompetencí bylo mnohdy obtížné rozlišit jejich důležitost, protože
se obecně jednalo u většiny o potřebné a žádoucí kompetence. Proto byla hodnotící
stupnice 1–5 zvolena tak, že 1–3 rozdělovalo důležitost na nejdůležitější, velmi důležité
a důležité a až 4 na méně důležité a 5 na nedůležité. Nižší návratnost elektronického
dotazování byla zapříčiněna hodnocením velkého počtu kompetencí a značné množství
respondentů právě v této části dotazník předčasně ukončilo. Autor se při tvorbě dotazníku
rozhodoval mezi škálovým hodnocením a seřazením kompetencí od nejdůležitější
po nejméně důležitou, které by zabránilo respondentům hodnotit na škále všechny
kompetence stejnou váhou. Nakonec však usoudil, že při tak velkém množství
kompetencí by bylo seřazení dle důležitosti pro respondenta velmi náročné a návratnost
by se mohla ještě o několik procent snížit, proto zvolil metodu hodnocení důležitosti
pomocí škály.
Doplňující otázky ke kompetencím nepřinesly velké množství dat vzhledem k tomu, že
se jednalo o nepovinné dotazy. Autor měl obavy, že při povinných odpovědích by také
došlo ke snížení návratnosti. Alternativou pro nepovinné dotazy by mohly být povinné
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s výběrem odpovědi, například u nedostatkových kompetencí by byly jmenované
všechny kompetence, které se v seznamu k hodnocení důležitosti nacházely.
Dotazníkové šetření přineslo v mnohých případech překvapivé výsledky. Jedním z nich
je pro svěřence malá důležitost kompetence ze skupiny vzdělání a znalosti konkrétně
1., 2. a 3. trenérská třída. Na 36. místě se umístila 3. třída s aritmetickým průměrem 2,25,
na 42. místě 2 trenérská třída s aritmetickým průměrem 2,438 a až na 46. místě
1. trenérská třída s průměrem 2,588. V polostrukturovaných rozhovorech trenéři uváděli
trenérské třídy za stěžejní především 1. a 2. třídu a zároveň obě považovali
za kompetence, které trenérům chybí.
Vzdělání ve speciálních potřebách jedinců s průměrem důležitosti 2,59 figurovalo
v seznamu kompetencí až na 47. místě a je dle svěřenců považováno za méně důležitou
kompetenci. Tento výsledek je překvapující vzhledem k reálné potřebě této kompetence.
Dá se předpokládat, že mezi výzkumným souborem svěřenců se neobjevil nikdo trpící
na psychickou či fyzickou poruchu. Je tedy pochopitelné, že se nejednalo o kompetenci,
se kterou by se respondent dokázal ztotožnit natolik, aby ji považoval za stěžejní. Je však
nezbytné zmínit, proč je tato kompetence i přes odlišné výsledky velmi důležitá. Kromě
speciální disciplíny para taekwondo pro osoby s tělesným postižením, neexistují jiné
disciplíny taekwonda, které by byly určené pro osoby s psychickými poruchami. Je
vědecky dokázáno, že bojová umění dokážou lidem trpící např. na poruchy autistického
spektra pomoct až o 75 % v pohybové koordinaci těla. Pro osoby trpící na výše
zmíněnou či jinou psychickou poruchu je naprosto běžné se účastnit tréninků, které
nejsou zaměřené na jejich znevýhodnění, proto autor považuje za velmi důležité vzdělání
trenérů v tomto směru. Došlo by tak ke zjednodušení života i lidem, kteří nemusí být
nutně bráni v potaz při rozhodování o důležitosti kompetencí pro trenéry taekwonda.
Překvapivé bylo zároveň i umístění středoškolského a vysokoškolského vzdělání, kdy
se tyto dvě kompetence umístily na 2. a 3. místě. Kompetence znalost pedagogiky sportu,
znalost zdravovědy a základy psychologie s těmito dvěma kompetencemi úzce souvisí
a skončily v žebříčku důležitosti výše, ačkoliv by se dalo tvrdit, že se jedná
o podkategorie vysokoškolského a středoškolského vzdělání. Autor považuje oba typy
vzdělání za velmi důležité, protože se domnívá že mohou napomoci k rozvoji kompetencí
ze všech tří kompetenčních skupin.
Téma kompetenční profil trenéra taekwonda je možné v příštích závěrečných pracích dále
rozšířit. Například by mohl být sestaven kompetenční profil dle trenérů taekwondo,
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závodníků, rekreačních taekwondistů, dětí či dospělých. Další možností je porovnat
důležitost kompetencí mezi muži a ženami. Nabízí se i varianta vytvořit kompetenční
profil, který by obsahoval pouze kompetence, které by respondenti považovali za důležité
a zároveň chybějící trenérům taekwondo či profil trenéra zaměřující se na speciální
potřeby jedinců, popřípadě para taekwondo.
V závěru diskuze konstatovat, že metody využité v diplomové práci byly správně zvolené
a že výsledky mají svoji využitelnost, například předsedou oddílu jako materiál
k hodnocení trenérů, či samotnými trenéry.
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8 ZÁVĚR
Hlavním cílem diplomové práce bylo sestavit kompetenční profil trenéra taekwonda
z pohledu svěřenců. Ke splnění tohoto cíle předcházelo vytvoření seznamu kompetencí,
kterými by měl trenér disponovat. Jednotlivé kompetence byly zvoleny pomocí odborné
literatury, závěrečných prací a polostrukturovaných rozhovorů s trenéry.
Výsledný seznam dělil celkem 51 kompetencí rovnoměrně do tří skupin: charakteristika
osobnosti, schopnosti a dovednosti a vzdělání a znalosti. Pomocí tohoto rozčlenění mohl
autor dále analyzovat důležitost jednotlivých kompetencí a zároveň i celých
kompetenčních skupin, které mezi sebou mohl porovnat.
Kompetence byly v dotazníku hodnoceny pomocí škály 1–5, kdy 1 značila nejdůležitější
kompetenci a 5 nedůležitou kompetenci. Elektronické dotazování navíc obsahovalo dotaz
na výkonnost svěřence a jeho věk, podle kterého bylo možné porovnat důležitost
kompetencí

v těchto

souborech.

V závěru

dotazování

respondent

odpovídal

na nedostatkové a nežádoucí kompetence trenéra.
Výsledný seznam dvaceti nejlépe hodnocených kompetencí dle aritmetického průměru
tvořil kompetenční profil. Obsahoval celkem osm kompetencí ze skupiny charakteristika
osobnosti (čestný, důvěryhodný, důsledný, empatický, přátelský, psychicky odolný,
spravedlivý a zodpovědný), deset ze skupiny schopnosti a dovednosti (dochvilnost,
komunikativnost, organizační schopnosti, řešení krizových situací, schopnost analyzovat
chyby, schopnost motivovat, schopnost vysvětlit, schopnost vytvořit tréninkový plán
a zpětná vazba) a dvě ze skupiny vzdělání a znalosti (znalost pravidel taekwondo a znalost
zdravovědy).
Zároveň byl vytvořen i druhý kompetenční profil, který zohledňoval kompetence, které
trenérům dle respondentů z elektronického dotazování i polostrukturovaných rozhovorů
chybí. Ze seznamu byly vyloučeny nejméně důležité kompetence, které nahradily
kompetence nedostatkové (2. trenérská třída, samovzdělávání, schopnost spolupracovat
s ostatními trenéry a účast na školeních).
Kromě kompetenčních profilů došlo také k porovnání důležitosti kompetencí mezi dětmi
a dospělými a mezi závodníky a rekreačními sportovci. V grafech byly vyznačeny rozdíly
v důležitosti u jednotlivých kompetenčních skupin, kdy se děti a dospělí nejvíce liší
v kompetencích zábavný, samostatnost a znalost jiného cizího jazyka než angličtiny
a závodníci a rekreační taekwondisté v kompetencích zábavný, schopnost motivovat
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a závodnická minulost (vybrána byla vždy jedna kompetence s nejvyšším rozdílem
aritmetického průměru zastupující danou kompetenční skupinu).
Kompetenční profil by mohl být v praxi využitelný pro předsedu oddílu, který by podle
něj mohl hodnotit své trenéry. Získal by tak možnost spravedlivě a organizovaně
posuzovat kvality všech trenérů. Zároveň by ho mohli využít samotní trenéři pro rozvoj
svých kompetencí a popřípadě i potenciální trenéři, kteří se ucházejí o získání trenérské
třídy. Kompetenční profil by zároveň mohl sloužit jako jeden z materiálů pro školení
a vzdělávání trenérů.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Osnova polostrukturovaného rozhovoru
➢ Jaká je vaše nejvyšší dosažená licence trenérské třídy?
➢ Jak dlouho působíte jako trenér taekwondo?
➢ Jak dlouho jste aktivním členem taekwondo?
➢ Které jsou podle Vás klíčové kompetence trenéra taekwondo?
➢ Charakteristika osobnosti
➢ Schopnosti a dovednosti
➢ Vzdělání a znalosti
➢ Jaké kompetence trenérům chybí?
➢ Jaký by trenér neměl být?
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Příloha č. 2: Elektronický dotazník
Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku ke své diplomové práci na téma kompetenční
profil trenéra taekwonda. Vyplňování Vám zabere jen pár minut. Cílem tohoto dotazníku
je analyzovat klíčové kompetence taekwondo trenérů a vytvořit z nich kompetenční profil.
U otázek hodnocených pomocí škály 1-5 využijte celou šířku stupnice, cílem výzkumu je
získat co nejobjektivnější hodnocení, nikoliv co nejlepší hodnocení.
Výsledná data budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě a využita
výhradně v rámci této diplomové práce na UK FTVS. S výsledky studie se můžete
seznámit na emailové adrese januhlir94@gmail.com.
Pohlaví
a) žena
b) muž
Věk
a) méně než 7 let
b) 7–9 let
c) 10–13 let
d) 14–17 let
e) 18 a více let
Jak dlouho působíte/jste působil jako aktivní člen taekwondo?
a) méně než jeden rok
b) více než jeden rok
c) nikdy jsem nebyl členem taekwondo
Účastníte se alespoň jednou ročně soutěže taekwondo jako závodník?
a) ano
b) ne
Ve kterém taekwondo oddíle jste členem?
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Na škále 1–5 ohodnoťte důležitost vlastností trenéra taekwondo (využijte celou
škálu, cílem není co nejlepší hodnocení, ale co nejobjektivnější; 1: nejdůležitější,
2: velmi důležité, 3: důležité 4: méně důležité, 5: nedůležité):
➢ ambiciózní (touží po úspěchu, stanoví si cíle, ke kterým směřuje)
➢ čestný (dodržuje pravidla sportu a nepodvádí)
➢ důsledný (pečlivý, klade důraz na detaily a dotáhne věci do konce)
➢ důvěryhodný (říká pravdu, je na něj spoleh, vyvolává v lidech pocit bezpečí
a důvěry)
➢ empatický (dokáže se do druhých vcítit a umí vyhovět jejich potřebám)
➢ energický (aktivní se zápalem pro veškeré činnosti)
➢ charismatický (vyzařuje z něho působivé kouzlo, které vyvolává v lidech
oddanost)
➢ originální (přichází s jedinečnými, neobvyklými a novými nápady)
➢ otevřený (vyslechne názor svěřence, nebrání se diskuzi)
➢ přátelský (vychází se svými svěřenci, je milý a dokáže navodit uvolněnou
atmosféru)
➢ přesvědčivý (schopný přivést svěřence k názoru, že je něco pravdivé nebo

správné)
➢ psychicky odolný (nenechá se rozhodit, zvládá stres)
➢ slušný (nepoužívá vulgarismy, neuráží ostatní)
➢ spravedlivý (zachází se svěřenci stejně bez zvýhodňovaní či diskriminace)
➢ svérázný (chová se osobitě a specificky)
➢ zábavný (udrží pozornost svěřenců svým smyslem pro humor)
➢ zodpovědný (stará se svědomitě v rámci své role o sebe a své svěřence)
Na škále 1–5 ohodnoťte důležitost schopností a dovedností trenéra taekwondo
(využijte celou škálu, cílem není co nejlepší hodnocení, ale co nejobjektivnější;
1: nejdůležitější, 2: velmi důležité, 3: důležité 4: méně důležité, 5: nedůležité):
➢ dochvilnost (chodí včas na tréninky, dorazí na dohodnuté místo ve stanovený čas)
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➢ komunikativnost (dokáže jednat s lidmi všech věkových kategorií, srozumitelně
se vyjadřuje)
➢ organizační schopnosti (jeho tréninky mají strukturu a řád, dokáže zorganizovat
výjezdy na závody či soustředění)
➢ řešení krizových situací (dokáže zachovat chladnou hlavu, nepanikaří, při zranění
svěřence jedná racionálně a drží se standartních postupů)
➢ samostatnost (pracuje nezávisle na ostatních, dokáže sám řídit trénink,
nepotřebuje pomoc druhých)
➢ schopnost analyzovat chyby (najde chyby a dokáže je napravit)
➢ schopnost motivovat (budí zájem svěřence a stimuluje ho k lepším výkonům)
➢ schopnost pohotově reagovat (rychle vybere vhodnou reakci či řešení na základě
svých zkušeností a vědomostí)
➢ schopnost předvést (dovede názorně ukázat konkrétní cvik či jak správně užívat
různé pomůcky)
➢ schopnost řešit spory (pokud dojde ke konfliktu mezi svěřenci, dokáže ho
efektivně vyřešit a najít kompromis, stmeluje kolektiv)
➢ schopnost spolupracovat s ostatními trenéry (v rámci tréninku, závodů či
soustředění)
➢ schopnost vysvětlit (předá informaci tak, aby ji svěřenec pochopil)
➢ schopnost vytvořit tréninkový plán (stanoví si cíl a k jeho plnění dokáže vytvořit
vhodný trénink pro různé skupiny svěřenců s ohledem na jejich věk a výkonnost)
➢ schopnost zaujmout (vyvolává zájem neobvyklým stylem trénování)
➢ umění naslouchat (dokáže vyslechnout názor druhých, porozumět mu a zabývat
se jím)
➢ umění pochválit (dokáže ocenit výkon svěřenců na všech výkonnostních
úrovních)
➢ zpětná vazba (dokáže správně ohodnotit výkon svěřenců a následně ho
interpretovat)
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Na škále 1–5 ohodnoťte důležitost vzdělání a znalostí trenéra taekwondo (využijte
celou škálu, cílem není co nejlepší hodnocení, ale co nejobjektivnější;
1: nejdůležitější, 2: velmi důležité, 3: důležité 4: méně důležité, 5: nedůležité):
➢ 1. trenérská třída (nejvyšší)
➢ 2. trenérská třída
➢ 3. trenérská třída
➢ finanční gramotnost (utrácí za potřebné, nerozhazuje, správně určí hodnotu
členských příspěvků)
➢ samovzdělávání (sleduje nové trendy v taekwondu)
➢ středoškolské vzdělání (s maturitou)
➢ účast na školeních (získává aktuální informace o změnách pravidel)
➢ vysokoškolské vzdělání (se zaměřením na sport)
➢ vzdělaní ve speciálních potřebách jedinců (například v para taekwondu, nebo
v případě, že by jeden ze svěřenců trpěl duševní nebo fyzickou poruchou)
➢ základy psychologie (dokáže porozumět psychice svěřenců)
➢ závodnická minulost (působil v minulosti jako závodník)
➢ znalost angličtiny (komunikativní úroveň)
➢ znalost jiného cizího jazyka než angličtiny (komunikativní úroveň)
➢ znalost pedagogiky sportu (pedagogika soutěžního sportu)
➢ znalost pravidel taekwondo (rozumí pravidlům taekwondo a řídí se jimi)
➢ znalost výživy (základní povědomí o stravování a potravinových doplňcích)
➢ znalost zdravovědy (první pomoc)
Existují podle Vás další nezbytné kompetence, které nebyly zmíněné?
Jaké kompetence podle Vás trenérům chybí?
Jaký by trenér taekwondo být neměl?
Děkuji za Váš čas a spolupráci!
Jan Uhlíř
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