
Přílohy k řešení diplomové práce strategický plán rozvoje Národního 

tréninkového systému České golfové federace. V Praze 17.12.2021 

Příloha č. 1: Rozhovor s Mgr. Petrem Šavrdou, sportovním ředitelem České Golfové 

Federace 

1. Jak dlouho pracujete pro Českou Golfovou Federaci a jaké byly vaše pozice? 

Nastoupil jsem v dubnu roku 2013, takže pro ČGF pracuji osmým rokem. Nejdříve jsem 

nastoupil na pozici manažera reprezentace a tréninkového systému, od loňské sezóny 

jsem se přesunul na pozici sportovního ředitele ČGF. 

2.  Jaký je Váš názor na současný stav fungování federace ve vztahu k rozvoji 

soutěžního golfu? 

Počet turnajů je podle mě velkou předností Českého golfu. ČGF má skvěle propracovaný 

plán turnajů které pořádá, myslím si že od mládežnických turnajů, až po novou Open 

Tour, která je společná pro profesionály a amatéry je opravdu z čeho vybírat. Sportovně 

technický úsek také odvádí dobrou práci. Otázka zůstává, zda by neměly být kategorie 

zmenšeny, v současné chvíli máme kategorie do 12, 14, 16, 18 let. Můj názor je, že by 

stačilo udělat kategorie do 14 a 18 let, aby měli hráči větší konkurenci v jednotlivých 

kategoriích tak, jako je tomu například v tenise. Co se týče TCM, těch je podle mne příliš 

mnoho. Já bych chtěl, aby ty nejlepší týmy které mají nejvíc dětí v reprezentaci, vyhrávají 

mistrovství republiky a jsou na vrcholu mládežnických žebříčků, měly více peněz, a 

k tomu bude ČGF směřovat. 

3. Takže jste spokojeni s prací kterou odvádí trenéři a kluby v tréninkových centrech 

mládeže? 

Myslím si, že kluby by mohly odvádět lepší práci. A to v časovém objemu a množství 

tréninků, které hráčům poskytují. Mladý golfista je příliš odkázán sám na sebe a pokud 

nemá rodiče, kteří si mohou dovolit financovat jeho denní tréninky, které jsou oproti 

jiným sportům velice nákladné, tak má jen malou šanci prorazit. Při srovnání se 

zahraničím a ostatními sporty, kde jsou trenéři přítomni na turnajích a aktivně se podílejí 

na tvorbě tréninku je v naší republice účast trenérů na turnajích minimální. ČGF by 

potřebovala, aby byl trenér zaměstnancem klubu a vedl klubové tréninky, které by měly 

koncepci. Hráči často chodí ke golfovému trenérovi jako k lékaři, tedy ve chvíli, kdy mají 

problém a nevědí si rady. Očekávají, že jim trenér během hodiny jednorázově opraví 
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golfový švih a tím to končí. Toto ale nemá žádnou dlouhodobou koncepci, po které my 

voláme. My chceme přivést do Českého golfu tréninkové plány, výstupy ze statistik a 

měřitelné výsledky. 

4. Je toto hlavním důvodem proč ČGF v letošním roce vybrala hlavního trenéra ze 

zahraniční a to Angličana Harryho Scotta, přestože se hlásilo sedm Českých trenérů? 

Je to jeden z důvodů, dalším důvodem byla finanční stránka. Čeští trenéři jsou poměrně 

drazí a za podobnou cenu jakou bychom zaplatili českému trenérovi, se nám povedlo 

přivést zahraničního trenéra s větším renomé i zkušenostmi. Nový trenér pan Scott přinesl 

českému golfu tréninkové plány, koncepci a zkušenosti ze zahraničí, což vnímáme jako 

nejdůležitější. 

5. Ze sběru výsledků reprezentace je vidět, že čím mladší hráči jsou, tím lépe se umístí 

na mezinárodní úrovni. Čím si myslíte, že to je? 

Tohoto faktu jsme si vědomi, podle nás je to kombinace několika faktorů. Jedním z nich 

je raná specializace golfistů a obecně sportovců v ČR. Máme tu hráče, kterým je 12 let, 

ale už trénují šest hodin denně a jsou téměř na svém maximu, ačkoliv si nerozvíjí svojí 

sociální stránku ani všestrannost. Tyto děti, které nám vyhrávají turnaje do 14 a 16 let 

jsou poté při přestupu k profesionálům téměř vyhořelé, často mají nefunkční vztahy 

v rodině a nemají už žádnou chuť hrát ve věku, kdy je to pro ně nejdůležitější. Já chci, 

aby mladší děti měli především zkušenosti z mezinárodních turnajů, ale výsledkům 

v mladších kategoriích nepřikládám takovou váhu. 

6. Je v silách ČGF tuto skutečnost nějak změnit? 

Snažíme se edukovat rodiče a trenéry, chtěli bychom vzdělávat Českou golfovou 

veřejnost, aby tolik nelpěla na výsledku dětí. Rádi bychom viděli radost u dětí, kteří golf 

hrají, a to nejen pokud vyhrají nebo si sníží handicap. Chápeme, že prostředí golfu je 

extrémně soutěživé, ale u těch nejmenších nám jde především o lásku ke golfu a radost 

ze hry. 

7. Nově zvolený prezident ČGF (červenec 2021), Vratislav Janda po volbách nastínil, 

že se chce soustředit na hledání nových finančních zdrojů pro Český golf a změnu 

struktury. Potřebuje ČGF více peněz a máte představu, o jakou změnu struktury se 

jedná? 

O změně struktury představu nemám, to s panem prezidentem budeme teprve řešit. Co se 
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týká financí, těch není nikdy dost. Myslím, že kdybychom měli dvojnásobek financí, tak 

je dokážeme efektivně uplatnit takřka okamžitě. Například delší tréninkové kempy, 

zahraniční tréninkové zázemí, vybudování tréninkových center pro mládež v regionech a 

podobně. Rozpočet ČGF na rozvoj reprezentace je zanedbatelný s porovnáním 

se zahraničními federacemi. 

8. Jaké silné stránky má podle Vás ČGF?  

Jak již bylo zmíněno, myslím si, že náš juniorský golf má velký potenciál, jen je potřeba 

ho transformovat do úspěchů dospělých. Fakt, že Harry Scott je zaměstnancem ČGF, je 

velký krok kupředu. ČGF totiž nikdy v minulosti trenéra nezaměstnávala na plný úvazek. 

Další silnou stránkou je kalendář s velkým množstvím turnajů. Potenciál má podle mne i 

server zadávání statistik a tréninkových plánů BRYSON, kde hráči mohou vidět zpětnou 

vazbu svých výsledků. 

9. Jaké vnímáte naopak slabé stránky ČGF?  

Ve srovnání se zahraničím by bylo dobré zvýšit rozpočet sportovního úseku ČGF, 

abychom mohli podporovat širší skupinu hráčů. Chceme apelovat na rozvoj aktivity 

trenérů s výkonnostními hráči, edukace rodičů, vybudování nových regionálních center a 

kontrola efektivnosti tréninkových center mládeže.  
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Příloha č. 2: Polostrukturovaný rozhovor s Jiřím Zuskou, nejvýše postaveným 

Čechem na Světovém amatérském žebříčku (WAGR) k 26.10.2021, členem Czech 

Golf Teamu. 

1. Jak dlouho jste členem reprezentace a Czech Golf Teamu? 

Členem reprezentace jsem od svých třinácti let, tudíž nějakých osm let, členem Czech 

Golf Teamu jsem třetím rokem. Z osobních důvodů jsem ovšem dvakrát členství 

v reprezentaci přerušil. 

2. Jaký je Váš názor na současný stav fungování federace ve vztahu k rozvoji 

soutěžního golfu? 

V poslední době se fungování ČGF a komunikace směrem k hráčům velmi zlepšila.  

V minulosti byla právě komunikace a moje osobní neshody s programem reprezentace 

důvodem k přerušení spolupráce. Dlouhodobě mě však trápí, že hlavní trenér není člověk, 

který by měl zkušenosti s trénováním vrcholových hráčů, jiných reprezentací nebo 

profesionálů na Evropské nebo PGA Tour. Výjimkou byl Staffan Johansson, který tuhle 

sezonu končí a už funguje pouze jako konzultant nového trenéra, ten měl hodnotné 

zkušenosti. 

3. Jste spokojeni s prací, kterou odvádí nový hlavní trenér ČGF a ostatní trenéři TCM? 

Náš nový mladý trenér z Anglie Harry Scott je velice aktivní a snaživý, ale zkušenosti, 

které měl pan Johansson mu chybí. Já však studuji vysokou školu v Americe, kde hraji 

za Univerzitní tým většinu sezóny. Spolupráce se mnou osobně je tudíž složitější. S 

Harrym však probíráme především statistiky a krátkodobé mezníky, podle kterých se dá 

dobře měřit krátkodobý pokrok, takže jsem spokojen. 

4. Z prezentovaného sběru výsledků reprezentace je vidět, že čím mladší hráči jsou, tím 

lépe se umisťují na mezinárodní úrovni. Čím si myslíte, že to je? 

Myslím, že za velkou částí tohoto faktu stojí finance. Hrát amatérský golf není příliš 

drahé, turnaje po republice jsou levné a ani zahraniční výjezdy tolik u juniorů nestojí. U 

dospělých a profesionálů je startovné i cestování výrazně dražší, ačkoliv podpora zůstává 

stejná nebo se naopak zmenšuje. 

5. Je v silách ČGF tuto skutečnost nějak změnit? 

Vždycky je možné dělat víc, ale ČGF se bohužel nemůže opřít o žádné historické 

profesionální úspěchy. Tudíž největší pomoc může ČGF nabídnout z hlediska financí, 

jejich rozdělení, ale to z mé pozice nemůžu objektivně hodnotit. Potřebujeme do golfu 
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přivézt odborníky, kteří se v profesionálním golfu pohybují několik let a úspěšně. Ti by 

nám pomohli pomoci prolomit bariéru českých úspěchů na Evropské a PGA Tour. 

6. Jaké vnímáte silné stránky ČGF? 

V poslední době jsem zažil hodně změn. Máme nového trenéra, nový systém na statistiky 

Bryson, se kterým jsem velmi spokojen a věřím tomu, že současné vedení se snaží dělat 

změny k lepšímu. 

7. Jaké vnímáte naopak slabé stránky ČGF? 

V minulosti jsem měl špatné zkušenosti s tím, že na nové nápady bylo pohlíženo 

s nechutí. Věci se dělaly stále stejně jako dřív a změn bylo málo. Zdálo se mi, že se 

hledaly důvody, proč něco nelze, namísto zabývání se otázkou, jak toho dosáhnout. To 

už se mi z principu nelíbilo, protože doba se mění a my se musíme přizpůsobit.  
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Příloha č. 3: Interview with Harry Scott, head coach of Czech golf federation (CGF).  

1. Could you please introduce yourself and tell us about your position in the CGF?  

My name is Herry Scott and I have a position as a head coach of the Czech national golf 

team. I have an undergraduate degree in Sports and Science with and Professional Golf 

Association training at the University of Birmingham. I have been working for CGF one 

year now. When I was 24, I was lucky to get a job from St Andrews golf academy as a 

coach and I got a part time job working with Scottish golf program. I found that very 

inspiring and after that I was offered a job working for English golf. In that time, I was 

also working with golf program Universities in the UK. I enjoy structuring role as a coach 

and when the position of head coach for Czech Golf came up, I applied for it and here I 

am today.  

2. What do you think are the strengths of Czech golf?  

The biggest strength is the desire of Czech players to get better. I see Czech golfers as 

well-prepared athletes and the work ethic at golf camps we have in great. I think that the 

facilities at the main golf clubs in Czech are really good. In comparison to England many 

golf courses don´t even have a driving range. I also believe that the passion of people 

working for the CGF is huge. People like Petr Savrda or Lubos Klikar are well motivated 

and they are doing good job. I think it is very exciting time for Czech Golf. 

3. What do you think are the weaknesses?  

I have always worked with program where you can practice in the winter time. Even the 

weather wasn´t great we could play outside the whole year. In Czech we can´t play 

outdoors effectively for a few months in the year. That is why I think we need to be smart 

through the winter. We have three training camps abroad over the winter, but need to 

utilise the time at home better. It would be fantastic to have a great all year short game 

facility for Czech Golfers. When I look at players technically, I think we are among the 

best countries at the very top. But in terms of managing our game at the golf course there 

is a room for improvement. I also see negative perceptions around Czech golf as a 

weakness. Media would want Czech players at the European Tour today and it puts big 

pressure on players. I see golf development like a numbers game. The more quality 

juniors we will produce, the more quality professionals we will have in the future and 

some percentage of those will be successful. If we look at the current national squad, we 

have 12 boys in the age of 14-19 but outside of them isn´t many players in this age who 



7 

 

would have the desire to fight for a spot. I see that in anther countries the national team 

has similar size, but there are much more golfers fighting for those spots in the national 

team which increase the competitiveness.  

4. From the presented results of Czech golf in last 10 years, we can clearly see that 

younger the players better the results. Why do you think that is the case?  

One reason is early specialization in the Czech golf. Czech players are well informed 

about how to hit the golf ball, but not so much about the psychological aspect about what 

to do when things get harder and how to keep getting better. I also think that the improving 

gaps are getting smaller and some kids and parents are we jugged about their 

improvement. In some countries they don´t even have a national team under 14 years and 

there are much more players who play on that level. If you compare the results from 

World Championships and add players who are above Czech in population, number of 

golf courses and number of players, Czech is among the top.    

5. Where do you see Czech Golf in 3-5 years from now?  

I think this is very exciting time for Czech golf. I believe that within 3-5 years we will 

have three players on the European Tour and even more on the Ladies European Tour. I 

see Czech amateur golfers winning the biggest amateur events and Czech players finish 

at the medal spots in the World and European Championships. Czech players are 

improving and the way how players practice will shape their performance in the future.  
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Příloha č.4: Dotazník hráčům Národní tréninkové skupiny České golfové federace 

 

 

 

 

 

Dobrý den,  

 

jmenuji se Šimon Zach a v rámci mé diplomové práce na Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu 

jsem vytvořil tento dotazník. Je určen hráčům národní tréninkové skupiny (dále jen NTS) 

České golfové federace (dále jen ČGF). Tento dotazník si klade za cíl zkoumat spokojenost 

hráčů s nastavením programu NTS. Má diplomová práce si klade za cíl vytvoření a 

nastavení strategického plánu rozvoje Tréninkového systému České golfové federace.  

 

Dotazník se skládá z 25 otázek a jeho vyplnění by mělo trvat přibližně 5-7 minut. 

Škála odpovědí je v podobě lineární stupnice kdy číslo 1 značí nejvíce zápornou odpověď, 

číslo 2 spíše zápornou a číslo 3 značí odpověď nevyhraněnou. Číslo 4 značí spíše kladnou 

a číslo 5 nejvíce kladnou odpověď. Poslední otázka má otevřenou odpověď a slouží k 

vyjádření jakýchkoliv připomínek. 

 

Dotazník má šest částí. Jednotlivé části se týkají vedení ČGF, trenérů ČGF, přípravných 

kempů a soustředění, tréninkového zázemí, turnajů a finanční podpory. 

 

Před začátkem si prosím přečtěte následující informace:  

1. Tento dotazník je anonymní a vaše osobní informace nebudou vyžadovány.  

2. Vyplňování dotazníku je dobrovolné.  

3. Vaše individuální odpovědi nebudou sděleny žádné třetí straně.  

4. Výsledku budou zanalyzovány a z výsledků budou vytvořeny průměry, které budou 

publikovány v rámci empirické části mé diplomové práce. 

 

Kontaktní informace simon.zach@volny.cz 

 

Děkuji za Váš čas při vyplňování tohoto dotazníku.  
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S komunikací vedení ČGF směrem k hráčům NTS jsem spokojen? 

17 odpovědí 

10,0 

7,5 

5,0 

2,5 

0,0 
1 2 3 4 5 
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