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Abstrakt 

 

Název:  Kompetenční profil tenisového trenéra 

 

Cíle: Hlavním cílem této práce je vytvořit kompetenční profil ideálního 

tenisového trenéra na základě posouzení tenisovými odborníky. 

 

Metody: Data byla nejdříve získána studiem písemných pramenů a následně byla 

upravena a rozšířena díky rozhovorům s tenisovými trenéry. Pro 

posouzení důležitosti byla zvolena 4 stupňová Likertova škála bez 

středové hodnoty. Respondenti byli výhradně tenisoví trenéři a jejich 

dotazování probíhalo jak osobně, tak pomocí sociálních sítí. 

 

Výsledky: Na základě výsledků posouzení důležitosti bylo zjištěno, jaké kompetence 

jsou po práci ideálního tenisového trenéra nejdůležitější. Tyto kompetence 

byly vybrány do kompetenčního profilu. 

 

Klíčová slova: hodnocení, trenér, kompetence, tenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title: Competency profile of tennis coach 

 

Objectives: The aim of this work is to create competency profile of ideal tennis coach 

which based on evaluation by tennis experts. 

 

Methods: At first data for the research was obtained by studying the written sources 

and was subsequently extended and modified thanks to interviews with 

tennis coaches. 4 level-point Likert scale without central tendency was 

chosen for evaluating the importance of the data. Respondents were 

exclusively tennis coaches. They were asked about the importance of 

competencies in person and also by social networks. 

 

Results: The most important competencies for ideal tennnis coach were identified 

in accordence to results of the evaluation. These competencies were 

chosen to be in competency profile. 

 

Keywords: evaluation, coach, competency, tennis
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1  Úvod 

 V dnešní době je tenis jeden z nejpopulárnějších sportů nejen v České republice, 

ale i ve světě. Česko je v současné době tenisová velmoc, kdy se hráči a hráčky pravidelně 

dostávají do finále grandslamů a v žebříčcích jsou stabilně v nejlepší 10. Díky těmto 

výsledkům popularita tenisu v Česku velmi rychle roste a tím pádem roste i počet hráčů, 

kteří se tenisu věnují. S rostoucím počtem hráčů přirozeně roste i počet tenisových 

trenérů. 

 Trenér je v tenise klíčovou postavou, na kvalitě jejíž činnosti do značné míry 

závisí rozvoj talentů. Pokud je ve své profesi dobrý, tak je schopen naučit tenis relativně 

za krátkou dobu a co je nejdůležitější, tak ho umí naučit bez špatných návyků. Nových 

trenérů, kteří každý rok získají licenci pro trénování, je i díky popularitě sportu a nepříliš 

velkým požadavkům na získání licence, velmi mnoho. Většina z nich absolvuje školení 

trenérů 3. třídy, kde se naučí opravdu jen to nejzákladnější. Z vlastní zkušenosti mohu 

napsat, že trenér se skoro všechny důležité věci naučí díky 3 prvkům. Hlavní faktor, který 

mu pomůže nejvíce, je trenérská praxe. Díky ní získá zkušenosti a začne se postupně 

zlepšovat. Dalším faktorem jsou rady od zkušenějšího kolegy, který mu sdělí nejčastější 

chyby a co si myslí, že je naopak důležité. Třetí faktor jsou zkušenosti z žákovských a 

dorosteneckých let. V těchto letech měl určitě nějakého trenéra, který mu vyhovoval a on 

se bude snažit tuto profesi vykonávat podobně. 

 Kompetenčních profilů se v České republice mnoho nedělá a zejména pro 

sportovní profese jich bylo vytvořeno jen velmi málo. V zahraničí se kompetenční profily 

vytváří více, ale opět se dělají hlavně na profese, které se sportem nemají mnoho 

společného. Tato práce je tudíž v našich podmínkách ojedinělá. Vypracování představuje 

velkou výzvu, protože ještě nikdo práci na toto téma v České republice nezpracoval. 

 Cílem této práce je vytvořit kompetenční profil pro ideálního tenisového trenéra. 

Pod pojmem „ideální tenisový trenér“ rozumíme člověka, který je schopen výborně 

trénovat jak dospělé, tak děti. Kompetenční profil je tvořen na základě názorů a hodnocení 

tenisových trenérů. Tato práce přispívá k určení nejdůležitějších kompetencí, které by 

tenisový trenér měl mít. Jsem přesvědčen, že mně jakožto tenisovému trenérovi určitě 

pomůže a doufám, že bude nápomocna zejména začínajícím, ale i zkušenějším trenérům 

v celé jejich profesní kariéře. Je totiž velmi důležité vědět jaké kompetence mají rozvíjet 

a na co se zaměřit. Práce bude mít přínos i pro studenty, kteří budou vytvářet kompetenční 
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profil, protože v celém repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy je pouze 9 prací 

věnujících se kompetenčnímu profilu a z těch 9 jsou pouze 4 zaměřeny na trenérskou či 

instruktorskou činnost. 
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2  Teoretická východiska 

2.1  Trenér 

 Pojem je převzatý z anglického „to train“. V anglickém jazyce se ale slovo 

„trainer“ užívá pro trenéra, který se věnuje výhradně kondiční a fyzické přípravě. 

Termínu „trenér“ jak jej chápeme v České republice, proto mnohem více odpovídá 

anglický výraz „coach“. Jde o člověka, který vede družstvo nebo hráče přímo v turnaji a 

radí s taktikou i technickým projevem (Jansa a kol., 2012). Tenisového trenéra je možné 

označit oběma výrazy. Na jednu stranu jsou trenéři, kteří se starají pouze o hráčovu 

techniku a kondici, ale na turnaje s ním nejezdí. Na straně druhé ale existují trenéři, kteří 

řeší techniku, taktiku a také se snaží svěřence mentálně připravit a dokonce ho přijedou 

na turnaj osobně podpořit. 

 „Trainer“ se dá brát také jako učitel, který spěje ke konvergenci (ví, co udělat pro 

dosažení požadovaného cíle, například zlepšení vytrvalosti) a sportovci radí, co přesně 

má pro to udělat. „Coach“ směřuje k divergenci, protože bere v úvahu specifika každého 

hráče, týmu a společně se svěřenci hledá tu nejlepší cestu. Bere na sebe roli průvodce 

nebo konzultanta (Lazarová, Uhlířová, 2006). 

 Svoboda in Jansa a kol. (2012, s. 165) definuje trenéra jako: „Člověk, který 

zajišťuje a hlavně vede trénink sportovce.“ 

 Sportovní trenér je podle Jansa a kol. (2012) velmi specifická profese, protože se 

jeho profesní role a poslání neustále mění z důvodu rychle se měnícího sportovního světa. 

Petry, Froberg, Madella in Jansa a kol. (2012) konstatovali, že v trenérství lze určit dvě 

hlavní standardní profese: 

 Trenér orientovaný na osoby participující ve sportu – dále se dělí na: 

o Trenér začátečníků 

o Trenér rekreačních hráčů 

 Trenér výkonnostně orientovaných sportovců – dále se děli na: 

o Trenér sportovců, kteří mají talent 

o Trenér profesionálních sportovců 

Z tohoto rozdělení vyplývá, že trenéři působí ve vrcholovém a rekreačním sportu. 

Mohou ale působit i ve sportu školním a to zejména jako učitelé tělesné výchovy. 
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2.1.1  Trenérské úkoly a cíle 

 Určení hlavních úkolů a cílů je v trenérské profesi velmi důležité. Jansa a kol. 

(2012) uvádí, že u sportovců sledujeme následující úkoly: 

 Výkonnostní zaměření svěřenců 

 Upevnění zdraví sportovců 

 Svěřenci mají radost z pohybové aktivity 

 Kompenzaci a relaxaci po jednostranné psychické zátěži 

 Socializační aspekty 

 Smysl pro „fair play“ 

 Sebevýchovné aspekty 

Raineri (2006) říká, že cíle trenéra většinou vycházejí ze tří kategorií: 

 Trénovat hráče nebo tým, který vyhrává. 

 Pomoci lidem, aby se pro ně sport stal zábavou. 

 Pomoci lidem rozvíjet se: 

o Fyzicky – zlepšování fyzické kondice, naučit se zdravé návyky a 

vyhýbat se zraněním. 

o Psychicky – získat kontrolu nad emocemi a rozvíjet sebehodnocení a 

sebedůvěru. 

o Společensky – naučit se spolupráci a vhodnému chování ve 

společnosti. 

Tyto dva přístupy jsou skoro totožné. Je z nich patrné, že trenérům jde na jedné 

straně o výkonnostní hraní a úspěch jejich hráčů. Na straně druhé jim jde také o 

vychovávání a všeobecný rozvoj svěřenců. 

Trenér by se měl ve správný čas rozhodnout, který z těchto cílů bude u daného 

svěřence prosazovat. V situacích, kdy talentovaný hráč chce hrát výkonnostně nebo 

naopak, kdy ne moc talentovaný hráč chce hrát pouze pro zábavu, je rozhodování o cíli 

velmi jednoduché. Ale pokud člověk s velkým talentem není přesvědčen, že chce hrát 

závodně, může být toto rozhodnutí obtížné. 

Každý trenér tíhne k jednomu z výše zmíněných cílů, ale trenéři často nevědí nebo 

si neuvědomují ke kterému. Proto Martens (2006, s. 27) vytvořil dotazník, který trenérům 

pomůže určit, jaký z těchto cílů je pro ně nejdůležitější. 
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Tabulka č. 1: Určení trenérských cílů 

Vaše trenérské cíle 

Nejlepšími trenéry jsou ti kteří:    

A. Individuálně se věnují každému sportovci a zajímají se o 

jeho sportovní rozvoj. 
   

B. Při hrách v tréninku vytvářejí příjemné a zábavné prostředí.    

C. Učí sportovce pro vítězství potřebným dovednostem    

Pokud by se o mně psalo v novinách, rád bych byl popsán 

jako: 
   

A. Trenér, který přispívá k všestrannému rozvoji mladých lidí.    

B. Trenér, pro kterého sportovci rádi pracují    

C. Trenér, který vyhrává    

Jako trenér zdůrazňuji:    

A. Rozvoj dovedností, které mohou sportovci využít v dalším 

životě 
   

B. Zábavu a veselý přístup k tréninku    

C. Výhru    

Celkem    

 Rozvoj Zábava Výhra 

 

Zdroj: Martens (2006, s. 27) 

 Respondent do vybrané kolonky napíše jednu ze tří hodnot – 3, 2, 1. Hodnoty 

v tomto případě znázorňují body z toho plyne, že 3 je nejlepší hodnocení. Trenér preferuje 

cíl, který má ve výsledku nejvíce bodů. 
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2.1.2  Trenérská filosofie 

 Úspěch trenéra závisí na mnoha faktorech. Ten nejdůležitější je jeho přístup 

k trénování, který se také nazývá trenérskou filosofií. 

Každý člověk má svou vlastní životní filosofii, která určuje způsob, jakým vnímá 

předměty a získané životní zkušenosti. Určuje také jak se dívá na ostatní lidi a jak bere 

vztahy s nimi. Hlavně však určuje, které hodnoty jsou pro člověka nejdůležitější a kterých 

si nejvíce cení (Martens, 2006). 

Pro trenéra je velmi důležité, aby si vedle životní filosofie stanovil i filosofii 

trenérskou. Ve sportu má každý trenér svoji vlastní filosofii. Vytváří ji z hlavních cílů, 

které si vytyčil a také důvěrou v hodnoty, které pomáhají těchto cílů dosáhnout. Na 

začátku trenérské činnosti je filosofie velmi dynamická a postupně se formuje na základě 

zkušeností. Hodnoty, na kterých stojí trenérská filosofie, se ověřují až praxí, kde je 

potřeba se rozhodnout, jak nejlépe zareagovat na určitou situaci nebo problém. Poté může 

trenér zhodnotit své zásady podle výsledku. Pokud je hodnocení kladné, zvýší si tím 

pravděpodobně sebevědomí. Na druhou stranu, když je hodnocení záporné, měl by začít 

přemýšlet o modifikaci těchto zásad (Martens, 2006). Trenérská filosofie se bude podle 

tohoto vzorce rozvíjet celou jeho profesní kariéru, a nakonec by měla zahrnovat hodnoty, 

které se nejlépe osvědčily a zároveň si jich nejvíce váži. Trenér správné hodnoty pozná 

tak, že se je nebojí sdílet se svými svěřenci. 

Mnoho trenérů i lidí, kteří se v oblasti sportu nijak neangažují, by zajímala ta 

nejlepší trenérská filosofie. Bohužel nic takového neexistuje, protože každá může být 

zaměřena na jiné cíle, a proto se i dosažené výsledky hodnotí jinak. Nicméně Martens 

(2006, s. 30) uvádí, že všichni trenéři by za základ své filozofie měli mít následující citát: 

„Sportovci na prvním místě, vítězství na druhém“. Toto moudro lze podle Crespo, Miley 

(2001) shrnout do několika bodů: 

 Život není jen sport, pro hráče je to pouze jedna stránka života. 

 Hráč chová k trenérovi respekt a váží si jeho práce. 

 Hráč spolu s trenérem rozhodují o tom, jak je konkrétní utkání důležité. 

Z toho vyplývá, že smyslem trenérova jednání je přínos jeho svěřencům a při 

každém rozhodování by měl v první řadě myslet na jejich dobro. Martens (2006) dodává, 

že tento citát je taktéž mottem amerického sportovně-vzdělávacího programu. 
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Mně i jiným trenérům je ale bližší citát Vince Lombardiho: „Vítězství není 

všechno, ale snaha vyhrát ano.“ 

Je v něm krásně obsaženo to, že i když hráč prohraje z důvodu zranění nebo kvůli 

tomu, že soupeř byl prostě lepší, tak je s odstupem času spokojený, protože ví, že udělal 

maximum a nemůže si nic vyčítat. 

Guthrie (2003, s. 6) uvádí 9 zásad, které pomáhají vytvořit trenérskou filosofii a 

poté se stanou její součástí. Patří mezi ně: 

 „být sám sebou 

 definice trenérských cílů 

 ustavení pravidel 

 budování a rozvoj vztahů se sportovci 

 jednat organizovaně 

 zapojení trenérských asistentů 

 pomáhat sportovcům plnit jejich cíle 

 pomáhat sportovcům se zvládáním stresu 

 soustředit se na celkový obraz“ 

 

2.1.3  Osobnost a typologie trenéra 

Osobnost 

 Existuje velké množství teorií osobnosti a každá z nich se snaží určit základní 

charakteristiky a podstatu osobnosti. 

 Z „klasických“ vymezení osobnosti lze uvést definici Raymonda Cattela in 

Cakirpaloglu (2012, s. 17), který definuje osobnost jako: „To, co sděluje, jak se člověk 

bude chovat v dané situaci“. 

 Další definice je od Carol K. Sigelmanové in Cakirpaloglu (2012, s. 18) a zní 

takto: „Osobnost je organizovaná kombinace vlastností, motivů, hodnot a chování 

charakteristické pro každého jedince.“ 

 Studium osobnosti je velmi obtížné a náročné. Pro výzkumníka představuje 

problém nejen poznání jedince, ale také charakterizování jeho osobnosti. I s empirickými 

výzkumy je obtíž, protože konfrontují zkušenosti a teoretické požadavky v různých 

podmínkách. K tomu je třeba přičíst ještě problémy s reliabilitou diagnostických 
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prostředků a se spolehlivostí kritéria úspěšnosti. Ve výsledku se všeobecné poznatky 

z těchto výzkumů musejí brát rezervovaně. Výjimku představují opravdu nejvýraznější 

zjištěné tendence, ty mohou být užitečné (Svoboda, 2007). 

 Praxe a výzkumy také ukázaly, že relativně stejných výsledků lze docílit 

rozdílnými přístupy. Jeden trenér jich může dosahovat pomocí schopnosti motivace a tím, 

že stmelil kolektiv. Druhý jich může dosahovat pragmatičností a výbornou strategií (Jansa 

a kol., 2012). 

Z předešlého textu vyplývá, že jsou 2 hlavní důvody kvůli kterým nelze ideální 

osobnostní profil beze zbytku naplnit. První je, že není možné bezchybně zachytit a 

popsat celou osobnost člověka a druhý, že nejlepších výsledků se dá dosáhnout 

rozdílnými metodami. 

Typologie 

 Výše zmíněná zjištění z oblasti osobnosti podpořila vznik typologických přístupů. 

Těmito přístupy se obvykle začíná při studiích osobnosti. V typologii jde o identifikaci a 

roztřídění jedinců, kteří mají podobné osobnostní rysy a tendence jednání, do relativně 

stejnorodých skupin (Jansa a kol., 2012). 

 Hartl a Hartlová (2015, s. 633) definují typologii jako: „Rozčlenění soustavy osob, 

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

 Jedna z nejznámějších typologií je od trenérů Tutka a Richardse in Svoboda 

(2007). Ty dělí trenéry následovně: 

 Autoritářský („studený nos“) – vyžaduje poslušnost a precizní plnění 

zadaných úkolů. Má v družstvu pořádek a vychovává k agresivnosti. Často 

vyhrožuje a trestá. Není schopen navázat přátelský kontakt, je neoblíbený a 

citlivější svěřenci jeho jednání špatně snášejí. 

 Přátelský („prima chlapík“) – pravý opak autoritářského trenéra. Svěřence 

motivuje pozitivně, je oblíbený a vytváří uvolněnou atmosféru. Výsledky má 

dobré, ale hráčům, kteří jsou nesmělí nemusí vyhovovat. 

 Intenzivní („hnaný“) – je podtypem autoritářského. Je ale více emotivní a 

naopak méně trestá. Situace velmi často dramatizuje, je stále nespokojený a 

bere si vše osobně. Na hráče má nerealistické nároky a tím je odpuzuje. 
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 Snadný („vše lehce překonávající“) – je opakem intenzivního. Nic ho 

nerozhází a rád improvizuje. Vždy se tváří suverénně. Tréninky ale většinou 

nejsou efektivní a vydatné. 

 Chladný počtář („obchodnický“) – chová se logicky a má vše zkalkulováno. 

Navíc je bystrý a pragmatický. Je interpersonálně chladný a nevytváří 

příznivou atmosféru. 

Nelze určit, jaký typ trenéra je nejlepší, protože každý hráč je unikátní a může mu 

vyhovovat něco jiného. Různé typy lektorů se také více či méně hodí pro konkrétní sporty. 

Všeobecně lze tvrdit, že v týmových sportech jsou trenéři přísnější než ve sportech 

individuálních. Důvody pro toto tvrzení jsou následující. 

V individuálních sportech: 

 Není problém změnit trenéra a zůstat ve stejném klubu. V týmových sportech 

je změna trenéra dost často spojena i se změnou klubu a to většinu sportovců 

odradí, protože si nechtějí zvykat na nový kolektiv. 

 Trenér se na hodině věnuje pouze hráči a je v jeho zájmu, aby byla na tréninku 

dobrá atmosféra. 

 Finanční motivace trenéra – jeho příjmy jsou přímo závislé na počtu hráčů, 

které trénuje. Nemůže si tedy dovolit být na ně přehnaně tvrdý, protože by 

hrozilo, že od něj začnou odcházet. Oproti tomu trenér v týmových sportech 

si vydělá stejně peněz ať už má na tréninku 15 nebo 20 hráčů. 

Martens (2006) vytvořil typologii, založenou na způsobu řízení tréninků. Jinak 

řečeno zaměřil se na trenérské styly a rozdělil je do tří kategorií: 

 Autoritativní styl – trenér je v podstatě diktátor a všechna rozhodnutí dělá sám. 

Sportovec pouze reaguje na trenérovy příkazy. Předpokladem zaručujícím 

tento přístup ke sportovcům jsou trenérovy znalosti a zkušenosti, které získal 

z dlouholeté praxe. Jelikož ale tento styl v minulosti dlouho dobu převládal, 

mnoho začínajících trenérů ho volí také, protože ho vnímali v mládí na 

trénincích. Je využíván i instruktory, kteří mají pochybnosti o vlastních 

schopnostech. Nechtějí diskutovat se svými svěřenci, protože se obávají, že 

hráči odhalí jejich neschopnost. V současné době je tento styl na ústupu a 

jedním z hlavních důvodů je ztráta vnitřní motivace svěřenců. Hráči si 

připadají jako roboti a hrají jen proto, aby trenéra nenaštvali. Z hry samotné 
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ale žádnou radost nemají. Je také neslučitelný s citátem: „Sportovci na prvním 

místě, vítězství na druhém.“ 

 Submisivní styl („trenér opatrovatel“) – trenér vydává minimum pokynů a 

snaží se vyhýbat rozhodnutím. Trenéři, kteří praktikují tento styl buď 

postrádají schopnosti nebo jsou příliš laxní na to, aby se vypořádali se 

zodpovědností. V nejhorším případě vůbec netuší, jak trénovat. Rozvoj hráčů 

po fyzické, psychické a společenské stránce není možný. Nedá se to nazvat 

skutečným trénováním. 

 Kooperativní styl („trenér učitel“) – nejpoužívanější styl současnosti. 

Dovoluje, aby si sportovci stanovili své vlastní cíle a potom usilovali o jejich 

naplnění. Trenér vydává povely jen pokud je to nezbytné. Ví, že pokud se mají 

sportovci rozvíjet, tak musí občas nechat rozhodnutí a zodpovědnost na nich. 

Tento styl, oproti autoritativnímu, umožňuje vychovat vyzrálé sportovce, kteří 

jsou schopni se přizpůsobit vývoji utkání nebo zareagovat na změnu taktiky 

soupeře. Díky tomuto přístupu hráči zjistí, že jsou schopni vyhrát bez trenéra,  

který by kontroloval každý jejich pohyb. Tím samozřejmě pěstují a zvyšují 

vlastní sebedůvěru. Tento styl také zlepšuje komunikaci mezi svěřencem a 

trenérem, protože oba jsou k sobě mnohem více otevření. Díky tomu rovněž 

zlepšuje motivaci. Hráč totiž není motivován strachem z trenéra, ale tím, že 

chce vyhrát pro sebe. Celkově je tento styl pro sportovce vhodnější a 

zábavnější. Jako jediný je slučitelný s citátem: „Sportovci na prvním místě, 

vítězství na druhém.“ 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že nejlepší trenérský styl je kooperativní. 

Nicméně trenér by neměl být omezen pouze jedním stylem, protože pro každou situaci je 

vhodný jiný přístup. V tomto je rozdíl mezi nejlepšími trenéry, kteří se od dobrých 

odlišují tak, že jsou schopni kombinovat více stylů dohromady (Crespo, Miley, 2002). 

Hezké porovnání charakteristik jednotlivých stylů nabízí následující tabulka od 

Crespo, Miley (2001, s. 12). V tabulce je submisivní styl označen jako neformální, ale 

jde o stejný přístup. 
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Tabulka č. 2: Porovnání tří hlavních trenérských stylů 

 Způsob vedení 

 Autoritativní Kooperativní Neformální 

Filosofie 
Zaměřena na 

vítězství 

Zaměřena na 

sportovce 

Bez zvláštního 

důrazu 

Cíle Splnění úkolu 

Rozvoj sociálního 

vědomí a splnění 

úkolu 

Absence cíle / zajistit 

hráčovu nezávislost 

Rozhodování Rozhoduje trenér 

Rozhoduje trenér 

s přihlédnutím 

k hráčovu názoru 

Rozhoduje hráč 

Vztah trenér – hráč  
Hráč je na trenérovi 

závislý 

Hráč je na trenérovi 

nezávislý 
Není definováno 

Styl komunikace Příkazy 
Dotazy naslouchání, 

příkazy 
Naslouchání 

Posuzování výkonu Trenérem 
Hráčem pomocí 

trenéra 
Není definováno 

Hráčův vývoje 

Trenér projevuje 

hráči malou nebo 

žádnou důvěru 

Trenér projevuje hráči 

důvěru 
Není definováno 

Trenérova motivační 

role 
Vnější motivace 

Vnější i vnitřní 

motivace 
Bez motivace 

Struktura tréninku Pevná Flexibilní Žádná 

Zdroj: Crespo, Miley (2001, s. 12) 

  I přesto co je výše napsáno o stylu submisivním (neformálním), tak tabulka č. 2 

ukazuje, že může mít také své využití. Například když chce trenér naučit svěřence 

samostatnosti. 
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2.1.4  Role trenéra 

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

práce hrají.“ Oproti tomu Lyle (2002, s. 61) uvádí, že role je: „Vzorec chování, který se 

od jedince na určité pozici očekává.“ 

 S prací trenéra je spojena spousta očekávání a to zejména od hráčů a klubového 

vedení. Roli představuje to, jak se trenér musí chovat, aby daná očekávání splnil. Jestliže 

má hráč a vedení jiná očekávání dostává se trenér do těžké situace, protože všem vyhovět 

nezvládne a musí si vybrat na co se zaměří. Každý trenér do této práce vkládá i kus ze 

své osobnosti. Díky tomu je jeho trénování osobité a dělá to tzv. svým stylem. Tím pádem 

i jeho sociální role mohou být různé a závisí taktéž na jeho charakteru (Svoboda, 2007). 

 Svoboda (2007) uvádí 6 sociálních rolí z hlediska reálných činností trenéra a 

charakterizuje je takto: 

 Informátor – vysvětluje a instruuje. 

 Důvěrník – diskrétně naslouchá problémům svěřenců a je schopen je řešit. 

 Ukazňovatel – chce poslušnost, dokáže i potrestat. 

 Motivátor – motivuje, průběžně podněcuje k aktivitě a odměňuje. 

 Referent – pokyny nebo řešení problémů úmyslně přenáší na oddíl. 

 Vychovatel – nejde mu jen o výkon, ale také se snaží ovlivnit názory, zájmy a 

postoje sportovce. 

Tyto role ještě Jansa a kol. (2012) doplnil o roli diagnostika. Dále tvrdí, že 

postihnout všechny trenérské role by bylo obtížné i časově náročné. V této práci se o to 

stejně pokusím. Největší výběr rolí, který jsem byl schopen dohledat uvádí Mackenzie 

(2005), který vytvořil seznam 13! rolí sportovního trenéra. 

 Rádce – radí hráčům, na čem by měli zapracovat a také jim pomáhá s výběrem 

vhodného vybavení. 

 Porotce – posuzuje výkon hráčů jak v tréninku, tak i v zápase. 

 Předváděč – předvádí hráčům prvek, který chce, aby se naučili. 

 Přítel – během let, kdy hráče trénuje, se s ním určitě velmi sblíží a stane se 

jeho přítelem. Hráč se mu svěřuje s problémy, ale také spolu slaví jeho 

úspěchy. Pro tuto roli je důležité, aby trenér ctil hráčovo soukromí a věci, které 

mu svěřenec řekne, nikomu nevyzradil. 
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 Moderátor – hledá a vybírá pro svěřence vhodné soutěže, které jim pomohou 

dosáhnout sezonních cílů. 

 Hledač údajů – vyhledává a shromažďuje data z národních a mezinárodních 

výzkumů problematiky trénování, díky tomu je schopen držet krok 

s nejmodernějšími trenérskými metodami. 

 Pramen znalostí – trenér by měl být připraven, že se ho svěřenci můžou ptát 

skoro na vše. Například na utkání, které zrovna viděli v televizi nebo na 

správnou stravu. Můžou se také ptát na věci, které se sportem vůbec nesouvisí. 

 Instruktor – řídí jednotlivé činnosti a učí je dovednosti potřebné pro jejich 

sport. 

 Mentor – když je hráč na hodině tak má trenér zodpovědnost za jeho zdraví a 

bezpečí. Během tréninku musí sledovat, jestli je v pořádku a nejeví známky 

například dehydratace nebo úpalu. 

 Motivátor – udržuje motivaci v hráčích po celý rok a probouzí v nich pozitivní 

a vysoce zodpovědný přístup. 

 Organizátor a plánovač – připravuje tréninkové plány pro jednotlivé hráče a 

pokud je nadřízený ostatním trenérům, měl by pro ně organizovat semináře a 

školení. 

 Vzor – trenér je pro svěřence vzorem a je pravděpodobné, že se jeho chování 

bude snažit napodobit. Když je v přítomnosti hráče, měl by se soustředit na to, 

aby se choval slušně. 

 Podporovatel – turnaje případně závody mohou být pro hráče velmi stresující, 

ale trenérova přítomnost a psychická podpora jim mohou velmi pomoci. 
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Obrázek č. 1: Trenér v roli instruktora vysvětluje správnou techniku úderů. 

Zdroj: Martins, J. – [online] 

Trenérské role se dají do jisté míry naučit. Problémy nastávají, pokud trenér nemá, 

vzhledem ke své osobnosti, předpoklady pro plnění dimenzí role. Například přátelský typ 

nedokáže razantně potrestat. Důsledek takového problému může být profesní selhání, ale 

někdy také neurotizace osobnosti (Jansa a kol., 2012). 
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2.2  Kompetence 

Kompetence je složitý útvar, a proto je mezi odborníky nejednotnost v tom, co do 

tohoto pojmu patří a co ne. Schneiderová (2010) uvádí, že pojem kompetence je užíván 

ve dvojím významu: 

 První význam vyzdvihuje vnější danost určenou podle společenského 

konsensu. Kompetence je tedy oprávnění obyčejně udělené nějakou autoritou. 

Kompetenci jde v tomto významu odebrat a také ji na někoho přesunout. 

V českém jazyce se dá označit jako pravomoc. 

 Druhý význam se zaměřuje na vnitřní kvalitu člověka. Je nezávislá na vnějším 

světě a díky ní je jedinec schopen podat určitý výkon. Z psychologického 

hlediska je kompetence schopnost a způsobilost vykonávat nějakou činnost. 

Tento pojem lze také vymezit na základě rozdílnosti anglických slov 

„competence“ a „competency“ (Armstrong, 2002). 

Pojem „competence“ určuje oblast práce, pro kterou je daná osoba vhodná a díky 

tomu je oprávněna ji vykonávat. Jde o odbornou způsobilost (Armstrong, 2002). 

Naproti tomu pojem „competency“ se vztahuje k rysům chování a vnitřní kvalitě 

jednotlivce, které mají vliv na jeho výkon. Jde tedy o schopnosti (Armstrong, 2002). 

Podle Spencer & Spencer (1993) je možné jako kompetenci brát pouze prvky, 

které vytváří rozdíl ve výkonu. Pokud tedy například charakteristika rozdíl nevytváří, 

není brána jako kompetence a nemělo by na jejím základě probíhat hodnocení lidí. 

Je zřejmé, že tento pojem je chápán velmi nejednotně. To se projevuje v počtu 

definic, kterých je mnoho. Armstrong (1999) s nadsázkou tvrdí, že existuje tolik definic 

kompetencí, kolik je odborníků, kteří o tomto pojmu píší. Sám Armstrong (1999, s. 200) 

ji definuje jako: „Chování potřebné k dosažení žádoucích úrovní výkonu.“ 

Vzhledem k množství definic budou uvedeny další 2. Podle Hroníka a kol. (2008, 

s. 23) je kompetence: „Trsem znalostí, dovedností, zkušeností a vlastností, tedy určitých 

předpokladů k určité činnosti, která podporuje dosažení cíle.“ 

Spencer & Spencer (1993, s. 9) definuje kompetenci jako: „Základní 

charakteristiku, která je příčinně souvislá s doporučujícími kritérii a/nebo s vynikajícími 

výkony v práci či v jiných situacích.“ 
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2.2.1  Základní složky kompetence 

 Kompetence je relativně ustálená charakteristika osobnosti. Pomáhá s určením 

lidského chování, myšlení a projevům v určitém typu situací. Prvky osobnosti, které do 

kompetence vstupují je možné rozčlenit do pěti kategorií (Spencer & Spencer, 1993; 

Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004): 

 Motivy – patří sem věci, na které člověk pořád myslí nebo je chce a jsou 

schopny ho donutit k práci a výkonu. Jde o vnitřní pohnutky, které vedou naše 

chování směrem k cílům a tím udržují aktivitu. Například lidé jejichž motivací 

je úspěch si neustále stanovují náročné cíle a za jejich splnění přebírají osobní 

odpovědnost. 

 Rysy – fyzické charakteristiky a stabilní reakce na situace nebo informace. 

Součástí rysů jsou vrozené a hluboko uložené charakteristiky osobnosti. 

Například temperament, který ovlivňuje emocionální reakci člověka na různé 

situace. Lidé s velkou kontrolou nad emocemi nevybouchnou a neseřvou své 

podřízené. 

 Sebepojetí – lidské postoje, hodnoty a sebehodnocení. Sebepojetí má vliv na 

to, zda si člověk věří, že je určitý úkol schopen splnit. 

 Vědomosti – informace, které člověk má v určitých odvětvích. Vědomosti 

jsou komplexní kompetencí. Výsledky vědomostních testů často selhávají 

v předpovídání pracovního výkonu, protože špatně změří a vyhodnotí věci, 

které jsou v práci skutečně použity. Například hodně vědomostních testů měří 

mechanickou paměť, i když to co je opravdu důležité je schopnost vyhledat 

informace. Vědomosti umějí nejlépe předpovědět to co osoba umí dělat. Ne 

však to, co dělat bude. 

 Dovednosti – schopnost vykonat určitý fyzický nebo mentální úkol. Fyzickou 

dovedností se rozumí to, že například závodní hráč tenisu je schopen zahrát 

podání s rychlostí přes 180 km/h. Mentální či rozpoznávací dovednostní 

kompetence zahrnují analytické myšlení (zpracování vědomostí a dat, 

určování příčin a následků, organizování dat a plánů) a koncepční myšlení 

(rozeznání a určení vzorců v komplexních datových souborech). 
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Obrázek č. 2: Ústřední a povrchové kompetence 

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

 Z obrázku č. 2 je patrné, že vědomosti a dovednosti jsou relativně povrchové 

charakteristiky člověka, a proto jsou nejlépe rozpoznatelné. Spencer & Spencer (1993) 

tvrdí, že se dají také celkem jednoduše rozvíjet hlavně prostřednictvím tréninku. Oproti 

tomu sebepojetí, rysy a motivy jsou hlouběji skryté a jsou ústřední pro lidskou osobnost. 

Nejobtížnější na rozvoj jsou zejména lidské rysy a motivy. Podle Spencer & Spencer 

(1993) je pro zaměstnavatele v tomto případě jednodušší vybrat si takové pracovníky, 

kteří žádoucími kompetencemi již disponují. Sebepojetí je někde mezi oběma 

skupinami. Postoje a hodnoty, jako například sebedůvěra, sice mohou být změněny 

pomocí tréninku nebo psychoterapie, ale jejich rozvoj je obtížnější a časově náročnější 

než u vědomostí a dovedností. 

 

2.2.2  Druhy kompetencí 

Podle Armstronga (2002, s. 283) dělíme kompetence na: 

 „Generické a specifické 

 Prahové a výkonové 

 Rozlišovací“ 
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Generické a specifické 

 Generické kompetence jsou univerzálně druhové. Nejsou vázány na určité místo 

nebo úkol, ale mají je mít všichni pracovníci v určitém povolání, protože jsou garantem 

dobrého výkonu. Pomocí generických kompetencí se dají rozlišit nadprůměrní pracovníci 

od průměrných (Armstrong, 2002). Tyto kompetence tedy definují, co by zaměstnanec 

na určité pozici měl zvládat mimo svoji odbornost. 

 Specifické kompetence jsou vytvořeny vždy jen pro jednotlivé místo nebo roli 

(Armstrong, 2002). Definují tedy jen to, co by pracovník měl umět po odborné stránce. 

Prahové a výkonové kompetence 

 Prahové kompetence jsou minimální požadavky na schopnosti požadované 

k výkonu práce. Jde o nevyhnutelné podmínky, aby mohl uchazeč dané místo obsadit. 

Nerozlišují mezi vynikajícími a průměrnými pracovníky (Armstrong, 2002). 

 Výkonové kompetence mezi těmito pracovníky rozlišují, ale Woodruffe in 

Armstrong (2002) poukazuje na problém rozlišitelnosti prahových a výkonových 

kompetencí. Většina kompetencí pro danou pracovní pozici je totiž prahová i výkonová, 

protože lidé musí mít nastavenou určitou úroveň, aby mohli začít pracovat. 

Rozlišovací kompetence 

 Formulují charakteristiky chování, kterým se projevují výkonní pracovníci a 

odlišují se tím od průměrných, rozlišují tedy nadprůměrné pracovní výkony od těch 

průměrných. Nadstandardním výkonem rozumíme chování, které převyšuje výkon 

pracovní skupiny minimálně o hodnotu směrodatné odchylky (Armstrong, 2002). 

 Další dělení kompetencí uvádí Carrol a McCrackin in Kubeš, Spillerová, 

Kurnický (2004), kteří je rozlišují do 4 kategorií, tak aby jejich vzájemná kombinace 

maximalizovala výkon nejen jednotlivce, ale i týmu a celé organizace. Skupiny 

pojmenovali následovně: 

 Týmové – pro skupiny, které jsou na sobě vzájemně závislé a jsou zaměřené 

na projekty. 

 Funkční – finance, vývoj, marketing a další. 

 Vůdcovské a manažerské. 

 Klíčové – měli by je mít všichni zaměstnanci. 
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Týmové kompetence 

Základní pracovní jednotkou není jedinec, ale celý tým. Tyto kompetence se dělí 

buď stejně jako u jednotlivců a jsou pouze rozšířené na současné uplatnění všech členů 

skupiny, nebo jde o specifické kompetence definující skupinové dění. V současnosti 

vytváří firmy tzv. „pracovní buňky“, které jsou postaveny na principu, že každý člen 

vybrané buňky je připraven vykonávat jakýkoliv úkol za který má odpovědnost daná 

skupina (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004). 

Funkční kompetence 

Popisují specializované kompetence, které jsou založeny na odborných 

znalostech, vzdělání a dovednostech. Například u konstruktérů a výrobních inženýrů je 

velmi důležitá prostorová představivost. Je rovněž důležité, aby popsané kompetence 

zahrnovaly větší okruh zaměstnanců a také, aby rozlišovaly mezi úrovněmi odborníků – 

začínající inženýr bude mít jiné než inženýr, který ve firmě působí delší dobu (Kubeš, 

Spillerová, Kurnický, 2004). 

Vůdcovské a manažerské kompetence 

Pomocí schopnosti učit se a dobře rozvinutých vůdcovských a manažerských 

kompetencí dokážou pracovníci uspokojit zvyšující se požadavky na vytváření vztahů a 

jejich vedení. Tyto požadavky se neustále zvyšují z důvodu rychle se měnícího prostředí 

(Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004). 

2.2.3  Klíčové kompetence 

 Tyto kompetence lze chápat ve dvojím významu. Můžou se vztahovat k určitému 

zaměstnání nebo mohou mít neutrální obsah a být využitelné v libovolných profesích. 

 Pokud jsou chápány ve vztahu ke konkrétní pracovní pozici například manažera 

prodeje, tak představují takové kompetence, které jsou pro tuto pracovní pozici 

nejdůležitější. Na tyto kompetence testují firmy možné budoucí zaměstnance při 

výběrových řízeních. 

V druhém významu jsou klíčové kompetence definovány pod záštitou Evropské 

unie jako (Hučínová, 2005): „Přenosný a univerzálně použitelný soubor vědomostí, 

dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro 

zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnanost.“ Klíčové kompetence tedy tvoří 

základ pro další rozvoj osobnosti a učení nových věcí. Popisují také projevy chování. 
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2.2.4  Identifikace klíčových kompetencí 

Belz, Siegrist (2001, s. 27) uvádějí tři přístupy identifikace klíčových kompetencí: 

 „Kognitivní přístup 

 Přístup založený na analýze činností 

 Přístup zaměřený na společnost“ 

Kognitivní přístup 

Povolání v něm představuje svět jednání, v němž je vyžadován člověk, z důvodu 

jeho schopnosti myslet a řešit problémy. Základní otázkou tohoto přístupu je zjistit, jaké 

myšlenkové výkony musí člověk mít, aby byl produktivně činný. Podle tohoto přístupu 

spočívá lidské jednání v: pochopení, úsudku, závěru, schopnosti řešit problémy, 

schopnosti kritizovat, sebereflexi (Belz, Siegrist, 2001). 

Mertens in Belz Siegirst (2001) svůj koncept klíčových kompetencí zařadil pod 

kognitivní přístup. Klíčové kompetence je nazývá kvůli tomu, že pomáhají zvládat nároky 

flexibilního světa práce. 

Mertensův seznam klíčových kompetencí in Belz Siegrist (2001, s. 28): 

 „Základní kompetence – základní myšlenkové operace jako předpoklad 

kognitivního zvládání nejrůznějších situací a požadavků. 

 Horizontální kompetence – získávat informace, porozumět jim, zpracovávat je 

a chápat jejich specifičnost. 

 Rozšiřující prvky – základní vědomosti v rovině fundamentálních kulturních 

technik (početní operace) a znalosti důležitých pro určité povolání (technika 

měření, ochrana práce, zacházení s nářadím). 

 Dobové faktory – doplňovat mezery ve znalostech vzhledem k novým 

poznatkům (moderní dějiny a literatura, počítání s množinami, ústava).“ 

Přístup založený na analýze činnosti 

Snaží se monitorovat vzájemné souvislosti profesního jednání a ujasňovat, které 

schopnosti jsou nezbytné k flexibilnímu zvládání situací v profesním životě. K tomu, aby 

člověk byl schopen měnit, obohacovat a upravit svoje jednání v zaměstnání, potřebuje 

jisté schopnosti. Tyto schopnosti nazýváme klíčové a představují trvalou hodnotu 

v procesu změn (Belz, Siegirst, 2001). 
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Přístup zaměřený na společnost 

 Přístupy zaměřené na činnost jsou kritizovány, protože neobsahují položky, které 

vyžadují „tvůrčí kompetenci“. Důvodem je jejich zaměření na plnění příkazů. Negt in 

Belz, Siegrist (2001, s. 31) uvádí seznam společenských klíčových kompetencí: 

 „Formální kompetence: 

o Myšlení v souvislostech 

 Materiální kompetence 

o Technická kompetence 

o Ekologická kompetence 

o Kompetence v poznávání smysluplnosti“ 

 

3.2.6  Struktura klíčových kompetencí 

Klíčové kompetence v sobě zahrnují širokou škálu kompetencí, které přesahují 

hranice mezi jednotlivými odbornostmi. Představují schopnost člověka chovat se 

přiměřeně v určité situaci (Belz, Siegrist, 2001). 

Podle Belze, Siegrista (2001) se individuální kompetence k jednání, což je 

potenciál k disponování kompetencemi, vyvíjí za spolupůsobení tří kompetenčních 

oblastí: 

 Sociální kompetence – v dnešní době velmi důležitá vzhledem k propojování 

oddělení a nutnosti sdělovat odborné znalosti ostatním. Patří sem: 

o schopnost týmové práce 

o schopnost kooperace 

o schopnost zvládat konfliktní situace 

o komunikativnost 

 Kompetence ve vztahu k vlastní osobě. Patří sem: 

o kompetentní zacházení se sebou samým 

o schopnost sebereflexe 

o schopnost sebehodnocení a dalšího rozvoje 

o být svým vlastním manažerem 

o uvědomělé rozvíjení vlastních hodnot a lidského obrazu 
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 Kompetence v oblasti metod – podnikové vzdělávání jim věnuje nejvíce 

pozornosti. Patří sem: 

o uplatňovat odborné znalosti se zaměřením na cíl 

o vypracovávat netradiční, ale tvořivá řešení 

o poznávat kontext mezi věcmi 

o přemítat šance a rizika 

o členit a klasifikovat nové poznatky 

o prověřovat v zájmu docílení zdokonalení 

 

2.2.5  Životní cyklus kompetencí 

Dynamika v podnikatelském sektoru vyvolává výrazné změny v řízení firemních 

procesů. Kompetence, které stačily na jejich řízení, už v dnešní době stačit nemusí. U 

kompetencí, které jsou v současné době hodnoceny jako velmi důležité může dojít ke 

změně vnímání a najednou budou zastaralé a nepotřebné. Taková změna ve vnímání může 

být zapříčiněna například technologickou inovací. U kompetencí se tedy dá pozorovat 

jejich životní cyklus. Nejdříve vznikají, poté prudce roste jejich používání až do výtečné 

úrovně zvládnutí a nakonec začnou některé z nich zanikat. Na následujícím obrázku je 

tento cyklus životnosti zachycen (Kovács, 2009). 

Obrázek č. 3: Křivka životního cyklu kompetencí 

Zdroj: Kovács (2009, s. 23) 
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 Obrázek č. 3 ukazuje, že po období rychlého růstu se kompetence přesune do fáze 

zralosti. Když se dostane kompetence do tohoto bodu, který se dá označit jako pomyslný 

vrchol, mohou nastat v zásadě 4 situace (Kovács, 2009): 

 Zánik kompetence – některé kompetence začnou být zastaralé a postupně jsou 

nahrazovány jinými. Jde hlavně o kompetence, jejichž další používání 

ohrožuje chod organizace. Může jít například o organizačně neefektivní 

alokaci disponibilních zdrojů. 

 Udržování kompetence – určité kompetence je nutné mít v organizaci 

neustále. Mají trvalou hodnotu. Osvědčili se už v minulosti a je třeba s nimi 

počítat i do budoucna. Jde například o plánování, delegování a motivování 

zaměstnanců. 

 Rozvoj kompetence – kompetence se dostane na kvantitativně i kvalitativně 

vyšší úroveň díky dalšímu rozvoji, který probíhá prostřednictvím odborného 

růstu a vzdělání. 

 Nové kompetence – v případě, když se organizace transformuje například 

z mechanistického způsobu řízení na štíhlý způsob řízení. Taková změna 

vyžaduje naprosto nové kompetence, které si musí zaměstnanci osvojit. 

I přes to, že je chápání kompetencí u různých autorů velmi odlišné, chce tato práce 

přispět k sestavení kompetenčního profilu trenéra tak specifického sportu, jako je v České 

republice velmi populární tenis. Mohlo by to napomoci při výběru tenisových trenérů 

stejně jako při rozvoji a zdokonalování jejich kompetencí v rámci kariérního růstu. 
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3  Cíle a úkoly práce 

2.1  Cíle práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření kompetenčního profilu ideálního 

tenisového trenéra. Tento profil bude utvořen na základě posouzení důležitosti 

charakterových vlastností, schopností a dovedností, a dalších profesních atributů. Jde o 

konstrukci profilu z pohledu samotných trenérů.  

 

2.2  Úkoly práce 

1.  Studium odborné literatury věnující se problematice kompetencí, trenérství a 

pedagogiky sportu. 

2. Vytvoření seznamu kompetencí a na základě rozhovoru s trenéry, jeho doplnění a 

upravení. 

3. Pomocí seznamu vytvoření škály, na které budou trenéři hodnotit důležitost 

jednotlivých kompetencí. 

4. Vyhodnocení získaných dat, grafické znázornění a sestavení kompetenčního 

profilu z pohledu trenérů. 
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4  Metodika výzkumu 

4.1   Projekt 

Realizoval se v následujících etapách: 

1. Etapa – Na základě odborné literatury identifikovat klíčové kompetence pro profesi 

tenisového trenéra. 

2. Etapa – Rozhovor s trenéry za účelem doplnění seznamu a pochopení významu 

jednotlivých kompetencí. 

3. Etapa – Posouzení důležitosti kompetencí pomocí škálování. 

4. Etapa – Vytvoření kompetenčního profilu. 

5. Etapa – Diskuze 

 

4.2  Použité metody výzkumu a techniky sběru dat 

4.2.1  Studium odborné literatury 

Pro získání seznamu bylo využito literárních zdrojů zabývajícími se 

kompetencemi, trenérstvím a pedagogikou sportu. Jako příklad uvedu Svoboda (2007) a 

jeho publikaci Pedagogika sportu. Další kniha, která byla velmi nápomocná je Tenisový 

trenérský manuál 1. stupně (Crespo, Miley, 2002). Tato kniha obsahuje mnoho 

specializovaných tenisových schopností, dovedností a znalostí, které by měl tenisový 

trenér mít. Dále bylo čerpáno ze Seznamu lidských vlastností – [online]. Na této stránce 

je soupis 500 lidských vlastností, což je nejrozsáhlejší výčet vlastností, který jsem byl 

schopen najít. Z tohoto jsem na základě osobní zkušenosti s trénováním vybíral vhodné 

charakterové vlastnosti, které jsem nedohledal v knižních publikacích. 

S využitím podobných podkladů byl sestaven seznam 60 kompetencí (viz příloha 

č. 1), které mají přímou souvislost s činností trenéra v tenise 

  



34 

 

4.2.2  Rozhovor 

Výběr respondentů 

Rozhovor byl veden s devíti tenisovými trenéry, přičemž šest z nich disponuje 

trenérskou licenci 2. třídy, dva disponují licencí 3. třídy a jeden disponuje dokonce licenci 

1. třídy. Sedm trenérů se kterými jsem diskutoval trénují v mém domovském klubu SK 

Hamr, z.s. a dva jsou moji dlouholetí kamarádi už od žákovských let. 

 Délka rozhovorů byla v rozmezí 15-40 minut a nejvíce nových poznatků mi 

přinesly první tři rozhovory. 

Operacionalizace 

První část rozhovoru byla zaměřena na doplnění seznamu: 

a) charakterových vlastností 

b) schopností a dovedností 

c) dalších profesních atributů 

Tyto rozhovory přinesly doplnění do dalších profesních atributů. Jednotliví trenéři 

se vyjadřovali k zařazení například přiměřené úrovně ruského jazyka, která nahradila 

přiměřenou úroveň francouzského jazyka, a trenérských zkušeností ze zahraničí. 

Schopnosti a dovednosti byly také rozšířeny o několik položek. Jde například o schopnost 

vedení družstva a schopnost výběru správné taktiky. Seznam charakterových vlastností 

byl kompletní a nebylo tedy potřeba nic doplnit. 

V druhé části byl diskutován význam a možná úprava: 

a) charakterových vlastností 

b) schopností a dovedností 

c) dalších profesních atributů 

 Několik charakterových vlastností bylo vyřazeno kvůli velmi podobnému 

významu s jinou vlastností. Například výrazy jako hodný x přátelský, bylo ponecháno 

přátelský. Jako další příklad lze uvést tvrdohlavý x neústupný. V tomto případě bylo 

ponecháno neústupný. V kategorii „schopnosti a dovednosti“ byla dlouhá úvaha, jak 

popsat úroveň tenisové hry, kterou by měl trenér mít. Původní popis měl podobu „dobrá 

úroveň“. To je ale nic neříkající. Proto se toto téma opakovalo v každém rozhovoru a 

trenéři byli dotazováni na jejich vlastní názor. Z různých odpovědí byla nejpřesnější 
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formulace „přiměřená úroveň“. Čili úroveň tenisové hry trenéra by měla být přiměřená 

tomu, jak dobré hráče trénuje. Například pro žákovské kategorie je přiměřená úroveň hry 

nižší než pro kategorie dorostové. 

 

4.2.3  Posouzení důležitosti kompetencí 

Byla vytvořena 4 stupňová Likertova škála bez středové hodnoty. Obsahuje 71 

položek, které byly obsahově zařazeny do 3 částí: 

 a) charakterové vlastnosti 

 b) schopnosti a dovednost 

 c) další profesní atributy 

Dotazovaní hodnotili jednotlivé položky podle důležitosti na základě vlastních 

zkušeností s tím, že nejdůležitější věc označili 1 a nejméně důležitou označili 4. 

Výzkumný soubor 

 Jako výzkumný soubor bylo osloveno 69 tenisových trenérů různého věku. 

Nejprve jsem se dotazoval trenérů v mém domovském klubu SK Hamr z.s., konkrétně 

areálech Hamr Záběhlice a Hamr Braník. Dále jsem navštívil (vždy po předchozí 

domluvě) kluby TK Sparta Praha, I. ČLTK Praha, Tenis Cibulka, TK Olymp Orel Praha 

a SK Oaza Praha. Další dotazníky jsem rozeslal mezi přátele, s kterými jsem hrál 

v mládežnických kategoriích a vím, že pracují jako trenéři. 

Distribuce 

Distribuce záznamových archů do jednotlivých klubů byla prováděna osobně a díky tomu 

byla návratnost 100 %. Z dotazníků, které byly distribuovány pomocí internetu se bohužel 

nevrátily dva. I přesto je návratnost všech dotazníků přibližně 99 %, což jistě překračuje 

průměr. Data tedy byla získána od 67 respondentů. 
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5  Prezentace výsledků 

 Prezentace výsledků je bezprostředně následována výkladem a částečnou diskuzí. 

5.1  Členění respondentů 

 Trenéři byli dotazování na jejich profesní zaměření, tzn. jestli trénují převážně 

děti a mladistvé hráče, převážně dospělé hráče nebo nejsou vyhranění. Kritérium pro 

zařazení do skupiny „trenér dětí a mládeže“ je, že minimálně 75 % jeho svěřenců ještě 

nedosáhlo plnoletosti. Naopak kritérium pro zařazení do skupiny „trenér dospělých“ je, 

že minimálně 75 % jeho svěřenců je plnoletých. Z toho vyplývá, že pokud měl být 

respondent zařazen do skupiny „nevyhraněný trenér“, tak každá z výše zmíněných 

kategorií musí mít na jeho klientele podíl maximálně 74,9 %. Následující graf ukazuje 

procentuální zastoupení jednotlivých skupin v celkovém výběru respondentů. 

 

Graf č. 1: Trenérské zaměření respondentů 

 Pro větší přehlednost je uvedena tabulka, ve které jsou zaneseny přesné hodnoty 

z grafu. 

Tabulka č. 3: Trenérské zaměření respondentů 

Trenérské zaměření Počet respondentů Podíl vyjádřený v procentech 

trenér dětí a mládeže 27 40 % 

trenér dospělých 16 24 % 

nevyhraněný trenér 24 36 % 

Trenér dětí a 
mládeže

40%

Trenér dospělých
24%

Nevyhraněný 
trenér
36%

Trenérské zaměření respondentů

Trenér dětí a mládeže Trenér dospělých Nevyhraněný trenér
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 Z grafu č. 1 i tabulky č. 3 je zřejmé, že nejvíce dotazovaných se věnuje tréninku 

dětí a mládeže. To je velmi pravděpodobně způsobeno tím, že všechny kluby, které jsem 

v rámci výzkumu navštívil, mají tenisovou školu. Další faktor, který výsledek vysvětluje, 

je rostoucí popularita tohoto sportu díky sportovním úspěchům českých hráčů a to, že 

v současné době chce většina rodičů, aby jejich dítě dělalo nějaký sport. Vezme-li se v 

úvahu působení těchto faktorů, tak určitě nejde o překvapivý výsledek. 

 

5.2  Hodnocení kompetencí 

 Kompetence jsou rozděleny na charakterové vlastnosti, schopnosti a dovednosti, 

a další profesní atributy. Původní seznam těchto kompetencí, který byl vytvořen na 

základě literárních zdrojů je uveden v příloze č. 1. Pro přehlednost jsou v 5. kapitole 

uvedeny pouze seznamy, které už jsou po úpravě na základě rozhovorů s trenéry. Jak bylo 

popsáno v metodologické části, tak všechny kategorie byly hodnoceny na 4 stupňové 

Likertově škále bez středové hodnoty, kde 1 znamenala nejdůležitější a 4 znamenala 

nejméně důležitá. Výsledná známka každé kompetence byla získána aritmetickým 

průměrem všech známek, které daná položka obdržela. 

 Na základě posouzení důležitosti byla každá kategorie dále rozdělena na 

nejdůležitější položky a také na ty, které jsou důležité nejméně. Kritérium pro to, aby 

kompetence byla brána jako nejdůležitější je výsledná známka 1,78 nebo lepší. Toto 

kritérium bylo vybráno za účelem dosažení celkového počtu 20 nejdůležitějších 

kompetencí. Oproti tomu kritérium pro zařazení do skupiny nejméně důležitých je 

výsledná známka 2,51 nebo horší. Takové kritérium bylo zvoleno na základě toho, že 2,5 

představuje na škále středovou hodnotu. 

 Jak nejdůležitější, tak i nejméně důležité položky jsou prezentovány pomocí grafu, 

který ukazuje pouze výsledné známky a tabulky, která obsahuje výslednou známku, 

absolutní četnost známky 1 nebo 4 (záleží na tom, jestli se hodnotí nejdůležitější nebo 

relativně nejméně důležité kompetence), rozptyl a šikmost. Pokud budou mít kompetence 

stejnou výslednou známku, tak se o tom, která je důležitější, rozhodne podle absolutní 

četnosti. Všechna data v grafech a tabulkách jsou zaokrouhlena na dvě desetinná místa. 

V případě relativně velkých rozdílů v hodnocení důležitosti vybraných kompetencí, které 

vznikly mezi trenéry dospělých a trenéry dětí a mládeže, jsou tyto diference zkoumány a 

částečně také diskutovány. 
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 Před samotným hodnocením každé kategorie uvádím pro lepší přehlednost 

konečný seznam položek, na jejichž profesní důležitost byli trenéři dotazováni. 

 

5.2.1  Charakterové vlastnosti 

 Tyto vlastnosti se projevují poměrně neměnným chováním na vnější svět. Jsou 

vrozené, ale dají se částečně naučit a rozvíjet. Vlastnosti, u kterých respondenti 

známkovali profesní důležitost pro práci tenisového trenéra, jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tabulka č. 4: Konečný seznam charakterových vlastností 

optimista zodpovědný emotivní 

sebekritický cílevědomý milý 

pracovitý zásadový pohotový 

spolehlivý trpělivý systematický 

obětavý ochotný neústupný 

spravedlivý přirozená autorita důvěryhodný 

komunikativní chápavý přátelský 

bystrý kreativní emočně stabilní 

energický pečlivý neústupný 

všímavý upřímný sebejistý 

dochvilný přesvědčivý 

 

 Konečný seznam obsahuje 32 charakterových vlastností. 

Nejdůležitější charakterové vlastnosti 

V následujícím grafu jsou uvedeny nejdůležitější charakterové vlastnosti, 

hodnocené na základě aritmetického průměru. V tabulce jsou pak uvedena i další 

hodnotící kritéria. Určení těchto vlastností je významné, protože trenéři budou vědět, 

které z nich jsou pro ně klíčové. Mohou se pak na jejich zlepšení zaměřit a částečně je 

rozvíjet, a to i přes to, že jde o vrozené vlastnosti.  
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Graf č. 2: Nejdůležitější charakterové vlastnosti 

 

Tabulka č. 5: Nejdůležitější charakterové vlastnosti – další hodnotící kritéria 

Charakterová vlastnost Průměrná známka Četnost známky 1 Rozptyl Šikmost 

spravedlivý 1,33 45 0,25 1,09 

spolehlivý 1,44 37 0,25 0,25 

sebejistý 1,45 39 0,34 0,89 

dochvilný 1,58 36 0,49 0,82 

pohotový 1,59 31 0,36 0,49 

důvěryhodný 1,62 29 0,36 0,39 

kreativní 1,62 32 0,48 0,96 

zodpovědný 1,65 28 0,38 0,39 

komunikativní 1,71 28 0,48 0,46 
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Graf č. 2 a tabulka č. 5 ukazuje, že nejdůležitější charakterovou vlastnosti, kterou 

by měl ideální tenisový trenér mít je „spravedlivý“. To není překvapující, protože pokud 

by nebyl spravedlivý, hráči by na tréninku byli znechuceni a velmi pravděpodobně by 

ztráceli motivaci. Neměli by totiž jistotu, že jejich snaha a výkony budou po právu 

ohodnoceny. 

Hodnocení také obsahuje dvě vlastnosti, které mají stejnou výslednou známku. 

Jejich důležitost bude dále posuzována podle absolutní četnosti známky 1, která je 

prezentována v tabulce č. 5. Vlastnost „kreativní“ hodnotilo jako nejdůležitější 32 

respondentů, zatímco vlastnost „důvěryhodný“ stejně ohodnotilo pouze 29 respondentů. 

Toto potvrzuje i mnohem vyšší šikmost u první jmenované, která ukazuje větší tendenci 

respondentů, hodnotit ji jako nejdůležitější. Na základě těchto kritérií lze konstatovat, že 

být kreativní je pro tenisového trenéra důležitější, a to i přes to, že na tuto vlastnost jsou 

podle rozptylu různorodější názory. 

Nejnižší rozptyl i šikmost lze sledovat u vlastnosti „spolehlivý“. Takové výsledky 

na jednu stranu prozrazují, že známky byli velmi rovnoměrně rozděleny. Výsledná 

známka je tedy určitě méně zavádějící než například u již zmíněné vlastnosti „kreativní“. 

Na stranu druhou kvůli nízké šikmosti lze tvrdit, že například kompetenci „sebejistý“, 

která má výslednou známku velice podobnou, měli respondenti tendenci hodnotit více 

jako nejdůležitější vlastnost. 

 Zajímavé je srovnání rozdílného posouzení důležitosti vybraných charakterových 

vlastností. V následující tabulce je ukázáno, jak tyto kompetence hodnotili trenéři 

dospělých a zároveň jak je hodnotili trenéři dětí a mládeže. 

Tabulka č. 6: Rozdíly v hodnocení vybraných nejdůležitějších charakterových vlastností 

– aritmetický průměr 

Charakterová vlastnost Trenéři dospělých Trenéři dětí a mládeže 

kreativní 1,86 1,5 

důvěryhodný 1,19 1,85 

zodpovědný 1,81 1,5 
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Z tabulky č. 6 vyplývá, že trenéři dospělých nepovažují kreativitu za tak důležitou 

jako trenéři dětí a mládeže. To je naprosto logické, protože dospělí hráči si obvykle chtějí 

hlavně zahrát a trošku zaběhat. Stačí jim tedy pouze hraní od základní čáry. Zatímco děti 

vyžadují pestrý trénink se spoustou her a cvičení. Pokud lekce taková není, nebaví je to a 

začínají zlobit. 

 Rozdíl ve vnímání kompetence „důvěryhodný“ se dal předpokládat. Velmi 

překvapující je ale jeho velikost. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že pokud není 

trenér důvěryhodný, tak s ním dospělý hráč ukončí spolupráci ihned, naproti tomu dítě to 

nejspíše moc neřeší a ani to nemusí poznat. Vnímání důležitosti této kompetence je tedy 

druhem klientely poznamenané nejvíce. 

 Další diference je v hodnocení vlastnosti „zodpovědný“. Tento rozdíl byl 

očekávaný. Trenér dětí a mládeže má větší zodpovědnost, protože nejenom že děti učí 

hrát tenis, ale také je hlídá a vychovává. 

Nejdůležitější charakterové vlastnosti – význam: 

 Spravedlivý – hodnotí všechny podle stejného metru, je konstantní 

v odměnách a trestech. 

 Spolehlivý – když něco řekne tak to dodrží. 

 Sebejistý – je velmi suverénní a je si jistý tím, že svoji profesi vykonává dobře. 

Toto může zvyšovat svěřencovu důvěru v trenérovy schopnosti. 

 Dochvilný – na trénink se snaží vždy přijít včas. 

 Pohotový – nic ho nezaskočí, vyrovná se i s netradiční situací. Dokáže rychle 

a účinně reagovat. 

 Důvěryhodný – svěřenci mu věří a cítí, že mu mohou sdělovat i osobní 

informace. 

 Kreativní – je nápaditý, vytváří neotřelé a pestré tréninky. Svěřenec se nenudí 

a na tréninku nemá pocit stereotypu. 

 Zodpovědný – uvědomuje si, že může být dětmi brán jako vzor a chová se 

podle toho. Také si je vědom, že je odpovědný za bezpečnost klientů během 

hodiny a za to, že je tenis naučí správně. 

 Komunikativní – je schopen se svěřencem diskutovat a na všem se domluvit. 
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Nejméně důležité charakterové vlastnosti 

 Identifikace těchto vlastností je taktéž podstatná, protože trenéři budou vědět, že 

není nutnost je tolik rozvíjet. V následujícím grafu a tabulce jsou seřazeny podle jejich 

důležitosti, která je určena na základě aritmetického průměru. 

 

Graf č. 3: Nejméně důležité charakterové vlastnosti 

 

Tabulka č. 7: Nejméně důležité charakterové vlastnosti – další hodnotící kritéria 

Charakterová vlastnost Průměrná známka Četnost známky 4 Rozptyl Šikmost 

ochotný 2,53 5 0,52 0,02 

energický 2,59 4 0,45 -0,19 

chápavý 2,68 3 0,34 -0,28 

obětavý 2,71 6 0,42 0,02 

přesvědčivý 2,71 8 0,57 -0,36 

upřímný 2,77 12 0,81 -0,67 

emotivní 2,88 11 0,59 -0,81 

neústupný 2,97 15 0,57 -0,59 
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Na základě grafu č. 3 a tabulky č. 7 je možné konstatovat, že nejméně důležitou 

vlastností, kterou by trenér měl disponovat je neústupnost. Tato vlastnost se pro 

tenisového trenéra moc nehodí, protože v tenise je vždy více variant vedoucích k cíli. 

Trenérova tedy není ta jediná správná a v případě jiného názoru by měl s hráčem spíše 

diskutovat a pokusit se o domluvu. 

I v tomto grafu a tabulce jsou dvě položky, které mají stejnou výslednou hodnotu. 

Na rozdíl od tabulky č. 6 bude posouzena jejich důležitost podle absolutní četnosti 

známky 4. Tabulka ukazuje, že 6 respondentů ohodnotilo jako nejméně důležitou 

vlastnost „obětavý“, zatímco „přesvědčivý“ ohodnotilo stejnou známkou 8 respondentů. 

Šikmost první jmenované je kladná a skoro odpovídá křivce normálního rozdělení. Oproti 

tomu druhá zmíněná položka má šikmost zápornou a to indikuje, že respondenti měli 

tendenci hodnotit ji hůře. Být přesvědčivý je tedy pro tenisového trenéra méně důležité. 

 Zajímavostí v tabulce č. 7 je vysoká hodnota rozptylu u položky „upřímný“. To 

značí, že mezi dotazovanými jsou jak trenéři, kteří věří, že být upřímný je velmi důležité, 

tak i trenéři, kteří myslí, že upřímnost není žádoucí. Při tak velkém rozptylu je výsledná 

známka více zavádějící než například u vlastnosti „chápavý“, která má hodnotu rozptylu 

výrazně nižší. 

 Za zmínku stojí také hodnota šikmosti u položky „ochotný“. Ta ukazuje, že stejně 

jako u vlastnosti „obětavý“ je rozdělení dat velmi blízké Gaussově křivce. Oproti tomu 

rozdělení hodnot u vlastnosti „emotivní“ se velmi odlišuje od normálního rozdělení 

(Gaussova).  Záporná hodnota v tomto případě značí, že většina známek se soustřeďuje 

v intervalu 2,88 – 4. 

Rozdíly ve vnímání důležitosti vybraných charakterových vlastností mezi trenéry 

dětí a mládeže a trenéry dospělých ukazuje následující tabulka. 

Tabulka č. 8: Rozdíly v hodnocení vybraných nejméně důležitých charakterových 

vlastností – aritmetický průměr 

Charakterové vlastnosti Trenéři dospělých Trenéři dětí a mládeže 

ochotný 2,06 2,73 

emotivní 3,19 2,58 
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Z tabulky č. 8 vyplývá, že trenéři dospělých považují ochotu za více důležitou než 

trenéři dětí a mládeže. To je zapříčiněno nejspíše tím, že trenér vnímá dospělé hráče jako 

klienty a většinou s nimi udržuje přátelské vztahy. Zatímco děti a mladiství jsou pro 

trenéra spíše svěřenci. Jeho snaha tedy je naučit hráče nejenom tenis, ale také jim 

vštěpovat správné hodnoty (fair play atp.) a vychovávat je. Kdyby tedy byl ochotný až 

moc, svěřenci by mohli ztratit respekt, a to by negativně ovlivnilo plnění jeho úkolů. 

 Velký rozpor je možné vidět i u vlastnosti „emotivní“. Z toho výsledku lze 

vydedukovat, že být emotivní je při tréninku dospělých osob nežádoucí. To je naprosto 

pochopitelné, protože pokud chce trenér ještě někdy vidět svého klienta, nemůže si na něj 

dovolit řvát. Přehnané oslavy, pokud hráč konečně udělá požadovaný prvek správně, také 

nejsou na místě. U dětí a mládeže je situace jiná. Občas se stane, že jediná věc, která 

svěřence zklidní je zvýšit hlas a pokud se při tréninku hraje nějaká hra, tak hlasité 

povzbuzování dokáže hráči velmi pomoci. 

Nejméně důležité charakterové vlastnosti – význam: 

 Ochotný – svěřenci vyjde vstříc, dělá pro něj i věci, které by nemusel. 

 Energický – na kurtu má vždy spoustu energie. Když hráč vidí, s jakou vervou 

trenér trénuje, může začít být také více aktivní. 

 Chápavý – dokáže odhadnout a pochopit, jak se hráč v určitou situaci cítí.  

 Obětavý – je ochoten něco obětovat, aby hráči pomohl. Dělá to z nezištných 

důvodů. 

 Přesvědčivý – přesvědčí hráče o své pravdě. Pokud ale věc, o které trenér hráče 

přesvědčil nefunguje, tak trenér ztrácí důvěru. 

 Upřímný – jedná s hráči otevřeně a bez přetvářky. Říká jim, co si doopravdy 

myslí. Pro svěřence může být obtížné některé věci přijmout. 

 Emotivní – výrazně projevuje aktuální náladu. 

 Neústupný – trvá na svém a nedá si vzít svoji pravdu i přes to, že ho více lidí 

přesvědčuje o opaku. 
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5.2.2  Schopnosti a dovednosti 

Schopnosti nejsou vrozené. Jedinec může mít pro něco vlohy, ale aby se z nich 

stala schopnost musí je rozvíjet pomocí tréninku. Dovedností jsou nacvičené čili vznikají 

díky stálému opakování činnosti. Po čase se vykonávání procvičované činnosti stává 

automatickým. Schopnosti a dovednosti, u kterých respondenti hodnotili profesní 

důležitost jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 9: Konečný seznam schopností a dovedností 

schopnost motivovat hráče metodičnost pozorovací schopnosti 

schopnost pochválit zvládat komunikaci s rodiči schopnost empatie 

příjemné vystupování vedení družstva výběr správné taktiky 

správně vysvětlit a předvést 

požadovaný prvek 

dobrá komunikace se 

svěřencem 

přiměřená úroveň tenisové 

hry (schopnost výměn se 

svěřenci, schopnost nahrávat 

míče) 

vytvoření tréninkového plánu 
schopnost řešit krizové 

situace 

schopnost analyzovat chyby 

v technice a ve hře 

sebeovládání organizační schopnosti schopnost přizpůsobení se 

schopnost učit se nové věci výběr správné taktiky schopnost udržení disciplíny 

navázání přátelských vztahů 
přizpůsobit se herní úrovni 

svěřence 

schopnost kooperace 

s ostatními trenéry 

 

 Konečný seznam celkem obsahuje 24 schopností a dovedností. 

Nejdůležitější schopnosti a dovednosti 

Určení nejdůležitějších schopností a dovedností je zásadní, protože nejsou 

vrozené a každý tedy musí věnovat úsilí a čas, aby je rozvinul a nacvičil. V následujícím 

grafu a tabulce jsou uvedeny nejdůležitější schopnosti a dovednosti určené na základě 

aritmetického průměru. 
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Graf č. 4: Nejdůležitější schopnosti a dovednosti 

 

Tabulka č. 10: Nejdůležitější schopnosti a dovednosti – další hodnotící kritéria 

Schopnosti a dovednosti Aritmetický průměr 
Četnost 

známky 1 
Rozptyl Šikmost 

správně vysvětlit a předvést 

požadovaný prvek 
1,08 61 0,07 3,28 

přiměřená úroveň tenisové hry 1,15 56 0,13 1,99 

schopnost analyzovat chyby 

v technice a ve hře 
1,38 42 0,27 0,85 

schopnost motivovat hráče 1,39 42 0,30 1 

přizpůsobit se herní úrovni 

svěřence 
1,42 41 0,34 1,02 

vytvoření tréninkového plánu 1,61 35 0,51 0,76 

dobrá komunikace se svěřencem 1,62 29 0,36 0,39 

příjemné vystupování 1,76 26 0,49 0,38 
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Z grafu č. 4 a tabulky č. 10 je patrné, že nejdůležitější kompetencí ideálního 

tenisového trenéra, v kategorii schopnosti a dovednosti, je „správně vysvětlit a předvést 

požadovaný prvek.“ Jde o předvídatelný výsledek, protože jednou ze základních 

podmínek dobrého tréninku je, že svěřenec ví, co má dělat. To potvrzuje i skutečnost, že 

tato kompetence nedostala známku 1 pouze od 6 respondentů. Díky tomu je u ní 

minimální rozptyl a velmi vysoká šikmost.  

 Zajímavý je vztah mezi položkami „vytvoření tréninkového plánu“ a „dobrá 

komunikace se svěřencem“. I přes to, že mezi oběma je v aritmetickém průměru rozdíl 

pouze jediné setiny, tak první jmenovaná má výrazně vyšší šikmost. Z toho lze usuzovat, 

že respondenti měli tendenci ji hodnotit více jako nejdůležitější než druhou jmenovanou. 

To potvrzuje i kritérium absolutní četnosti známky 1. Nicméně rozptyl ukazuje, že na 

kompetenci „vytvoření tréninkového plánu“ jsou více vyhraněné názory než právě na 

„dobrou komunikaci se svěřencem“. 

  Rozdíly mezi trenéry dětí a mládeže a trenéry dospělých v posuzování důležitosti 

vybraných schopností a dovedností ukazuje následující tabulka. 

Tabulka č. 11: Rozdíly v hodnocení nejdůležitějších schopností a dovedností – 

aritmetický průměr. 

Schopnosti a dovednosti Trenéři dospělých Trenéři dětí a mládeže 

vytvoření tréninkového plánu 2 1,5 

 

Z tabulky č. 11 vyplývá, že tvorbu tréninkového plánu hodnotí jako důležitější 

trenéři dětí a mládeže. To je očekávatelné, protože dospělí hráči většinou mají herní 

základy tenisu a převážně jim jde o to, aby si zahráli a trochu zlepšili techniku. Oproti 

tomu děti a mladiství se tenis dost často učí od základů a tréninkový plán je tedy pro ně 

klíčový. Překvapující ovšem je takto velký rozdíl mezi chápáním obou skupin. 

Z výsledku se lze domnívat, že jednotliví trenéři nebyli schopni oprostit se při hodnocení 

od své specializace. A to i přes to, že jim bylo opakovaně připomínáno, že posuzují 

důležitost kompetencí u ideálního tenisového trenéra. A pojem „ideální tenisový trenér“ 

jim byl také náležitě vysvětlen. 
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Nejdůležitější schopnosti a dovednosti – vysvětlení: 

 Správně vysvětlit a předvést požadovaný prvek – je nezbytné, aby trenér 

nejprve sám vědět, jak prvek vypadá a poté ho musí být schopen správně 

vysvětlit a také předvést tak, aby hráč věděl, co má dělat. 

 Přiměřená úroveň vlastní hry – trenérova hra je přiměřená kvalitě hráče, 

kterého trénuje. Pokud trenér trénuje malé děti, úroveň jeho hry může být 

nízká. Naopak pokud trénuje dospělé, měl by hrát minimálně na srovnatelné 

úrovni. 

 Schopnost analyzovat chyby v technice a ve hře – zjistit čím je chyba 

způsobena, vysvětlit svěřenci proč je to špatně a na závěr odstranit její příčinu. 

 Přizpůsobit se herní úrovni svěřence – pokud je klient začátečník, trenér je 

schopen zvolnit hru. Naopak pokud je klient lepší hráč, tak je schopen zrychlit 

přibližně na podobnou úroveň. 

 Vytvoření tréninkového plánu – sestavení plánu na delší časové období 

(měsíc, půl roku, rok). Měl by obsahovat například charakteristiku hráče, cíle 

a úkoly na konkrétní časové období a také výchozí údaje z minulého období. 

 Dobrá komunikace se svěřencem – je schopen se s hráčem na všem 

dohodnout. Díky tomu spolu mají dobré vztahy a většinou se z nich stávají 

přátelé. Svěřenec pak může chtít radu nejen ve věcech, které mají vztah 

k tenisu, ale i ve věcech osobních. Trénink má celkově mnohem lepší 

atmosféru a hráč se na něj těší z více důvodů. 

 Příjemné vystupování – mluví slušně, usmívá se a vzbuzuje důvěru klientů, 

kteří se s ním na kurtě cítí dobře. 
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Nejméně důležité schopnosti a dovednosti 

Trenér nemusí věnovat mnoho času, aby se je naučil, protože pro jeho práci nejsou 

klíčové. V následujícím grafu a tabulce jsou uvedeny nejméně důležité schopnosti a 

dovednosti seřazené podle aritmetického průměru. 

 

Graf č. 5: Nejméně důležité schopnosti a dovednosti 

 

Tabulka č. 12: Nejméně důležité schopnosti a dovednosti – další hodnotící kritéria 

Schopnosti a dovednosti Aritmetický průměr Četnost známky 4 Rozptyl Šikmost 

zvládat komunikaci s rodiči 2,56 4 0,49 -0,22 

schopnost empatie 2,62 3 0,42 -0,47 

vedení družstva 3,05 18 0,50 -0,07 

 

Z grafu č. 5 a tabulky č. 12 je patrné, že nejméně důležitou kompetencí v této 

kategorii je „vedení družstva“. To je velmi pravděpodobně způsobeno tím, že tenis je 

hlavně individuální sport, ve kterém každý hraje sám za sebe. Existují sice soutěže 

družstev, ale ty se v České republice hrají pouze 7 víkendů za rok a hráči za ně mohou 

získat méně bodů do žebříčku než za turnaje, to je také důvod, proč nejsou tak prestižní. 

Pro porovnání uvedu, že jen v zimní sezoně se turnaje hrají 19 víkendů. Letní turnajová 
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sezona probíhá od května do září a přes letní prázdniny se dokonce turnaje hrají i ve 

všední dny. Je tedy zřejmé, že Český tenisový svaz mnohem více podporuje účastníky 

turnajů. 

Rozdíly v posuzování důležitosti vybraných schopností a dovedností mezi trenéry 

dětí a mládeže a trenéry dospělých ukazuje následující tabulka. 

Tabulka č. 13: Rozdíly v hodnocení nejméně důležitých schopností a dovedností – 

aritmetický průměr 

Schopnosti a dovednosti Trenéři dospělých Trenéři dětí a mládeže 

zvládat komunikaci s rodiči 3,06 2,38 

 

Tabulka č. 13 ukazuje diferenci mezi hodnocením kompetence „zvládat 

komunikaci s rodiči“. Trenéři dětí a mládeže tuto dovednost hodnotili jako mnohem 

důležitější. Tento výsledek byl předpokládaný, protože trenéři dospělých toto většinou 

řešit nemusí a neví tedy, jak těžké může být dosáhnout konstruktivní debaty 

s tvrdohlavými rodiči. Existují i případy kdy jen výborně zvládnutá komunikace s rodiči 

zaručí, že bude svěřenec pokračovat v tréninku. Jestli si trenér s hráčem rozumí, nehraje 

v tomto případě žádnou roli. 

Nejméně důležité schopnosti a dovednosti – význam: 

 Zvládat komunikaci s rodiči – vysvětlit rodičům například to, že úspěchy 

nepřijdou hned a že koncepční práce má smysl. Ambiciózním rodičům je také 

občas nutné vysvětlit, že z jejich dítěte světový tenista nebude a trénovat 

mnoho hodin týdně tedy nemá smysl, protože takovým přístupem mu tento 

sport akorát znechutí. 

 Schopnost empatie – umí odložit svoje názory a vcítit se do kůže hráče. Díky 

tomu může trenér najít nové cesty, jak svěřenci pomoci překonávat další 

překážky. 

 Vedení družstva – je schopen vést družstvo v soutěži se vším co k tomu patří 

(administrativa, udržování dobré nálady atd.). 
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5.2.3  Další profesní atributy 

Věci, které jsou pro práci tenisového trenéra důležité, ale nemohou být zařazeny 

do předešlých dvou skupin. V následující tabulce jsou uvedeny další profesní atributy, u 

kterých respondenti hodnotili jejich profesní důležitost pro práci tenisového trenéra. 

Tabulka č. 14: Konečný seznam dalších profesních atributů 

fyzická zdatnost trenérská licence osobní prezentace 

hráčské zkušenosti vlastní trenérská filozofie 
sebevzdělávání (účast na 

trenérských seminářích) 

znalost tenisové hry 

(pravidla, počítání) 

trenérské zkušenosti ze 

zahraničí 

kvalita tréninkových 

pomůcek 

přiměřená znalost anglického 

jazyka 

přiměřená znalost 

německého jazyka 

přiměřená znalost ruského 

jazyka 

 

 Seznam obsahuje dohromady 16 položek 

Nejdůležitější další profesní atributy 

 Identifikace nejdůležitějších profesních atributů je důležitá, protože všechny se 

dají buď naučit anebo získat. Trenér tedy musí investovat čas nebo peníze, aby tyto 

kompetence měl. V následujícím grafu a tabulce jsou uvedeny nejdůležitější další 

profesní atributy seřazené na základě aritmetického průměru. 

 

Graf č. 6: Nejdůležitější další profesní atributy 
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Tabulka č. 15: Nejdůležitější další profesní atributy – další hodnotící kritéria 

Další profesní atributy 
Aritmetický 

průměr 

Četnost 

známky 1 
Rozptyl Šikmost 

znalost tenisové hry 1,06 62 0,06 3,77 

osobní prezentace (image) 1,68 28 0,43 0,45 

hráčské zkušenosti 1,77 21 0,39 0,59 

 

Z grafu č. 6 a tabulky č. 15 vyplývá, že nejdůležitějším dalším profesním 

atributem je „znalost tenisové hry“. Jde o naprosto logický výsledek, protože i kdyby 

chtěl trenér naučit svěřence pouze základy tenisu, tak bez znalosti pravidel to není možné. 

Pouze 5 respondentů neudělilo této kompetenci známku 1 a z toho vyplývá téměř nulový 

rozptyl v hodnocení a také velmi vysoká šikmost. 

Nejdůležitější další profesní atributy – význam: 

 Znalost tenisové hry – trenér zná pravidla a ví, jak se tenis počítá. Dále by měl 

znát názvy tenisových lajn, rozměry dvorce a výšku sítě. 

 Osobní prezentace (image) – v tenise více než v jakémkoliv jiném sportu (snad 

s výjimkou golfu) záleží na tom, jak trenér vypadá a jak působí. Je důležité, 

aby byl hezky oblečen, protože už jenom tím vytváří dojem, že je výborný 

trenér. 

 Hráčské zkušenosti – trenér si pamatuje, jak on sám se zachoval v určitých 

situacích například při zápase. Po zápase pak bylo jasné, jestli to bylo správné 

nebo špatné rozhodnutí. Tyto zkušenosti může předat svému svěřenci, který 

se při zápasech pravděpodobně dostane do situací velmi podobných. 

Nejméně důležité další profesní atributy 

Pro profesi tenisového trenéra jsou sice důležité, ale nejsou klíčové, a tak nemusí 

věnovat mnoho času ani peněz, aby je získal. V následujícím grafu a tabulce jsou uvedeny 

nejméně důležité další profesní atributy, které byly určené na základě aritmetického 

průměru všech obdržených známek. 
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Graf č. 7: Nejméně důležité další profesní atributy 

 

Tabulka č. 16: Nejméně důležité další profesní atributy – další hodnotící kritéria 

Další profesní atributy Aritmetický průměr Četnost známky 4 Rozptyl Šikmost 

přiměřená znalost 

anglického jazyka 
2,56 1 0,34 -0,48 

přiměřená znalost 

německého jazyka 
2,64 11 0,56 0,72 

trenérské zkušenosti ze 

zahraničí 
2,86 8 0,36 0,06 

přiměřená znalost 

ruského jazyka 
3,65 53 0,56 -1,98 

 

Graf č. 7 a tabulka č. 16 ukazují, že nejméně důležitým dalším profesním 

atributem je jasně „přiměřená znalost ruského jazyka“. Poslední místo této kompetence 

není překvapující, ale že je poslední s takovým rozdílem, to už překvapivé je. Vzhledem 

k množství rusky mluvících hráčů v českých tenisových klubech jsem očekával lepší 

známku.  
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Celkově se ukazuje, že trenéři necítí potřebu umět cizí jazyk. Je to pravděpodobně 

zapříčiněno tím, že většina z nich trénuje pouze česky mluvící hráče a nemají ambice 

odejít pracovat do zahraničí. 

 V tabulce č. 16 je velmi zajímavá vysoká hodnota šikmosti, kterou má 

kompetence „přiměřená znalost německého jazyka“. Ta odráží tendenci respondentů 

hodnotit tuto položku lépe než například „přiměřenou znalost anglického jazyka“ i přes 

to, že druhá jmenovaná má lepší aritmetický průměr. Důvodem této situace je to, že hned 

11 respondentů hodnotilo znalost německého jazyka známkou 4, čímž se velmi snížil její 

průměr, zatímco znalost angličtiny tak hodnotil pouze 1 dotazovaný. Já osobně jsem 

předpokládal, že tato kompetence bude mít lepší známku, protože díky ní může trenér 

jezdit trénovat do Německa, kde je jeho platové ohodnocení na nesrovnatelně vyšší 

úrovni. Mnoho trenérů také jezdí hrát o víkendech německé soutěže družstev. S kvalitou 

trénování tyto dva faktory sice nemají nic společného, ale stejně jsem očekával, že se ve 

výsledcích tyto skutečnosti promítnou. 

Nejméně důležité profesní atributy – význam: 

 Přiměřená znalost anglického jazyka – základní komunikační úroveň a k tomu 

znalost speciálních tenisových výrazů a výrazů potřebných k vysvětlení 

specifických pohybů. 

 Přiměřená znalost německého jazyka – základní komunikační úroveň. Znalost 

speciální tenisových výrazů a výrazů potřebných k vysvětlení specifických 

pohybů. 

 Trenérské zkušenosti ze zahraničí – trenér trénoval tenis v zahraničí. Může 

do tréninku implementovat naučené věci, které se v České republice nedělají. 

Tenisová lekce je díky tomu více pestrá. 

 Přiměřená znalost ruského jazyka – základní komunikační úroveň. Znalost 

speciálních tenisových výrazů a výrazů potřebných k vysvětlení specifického 

pohybu. 
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5.3  Vytvoření kompetenčního profilu 

Obsahuje 20 kompetencí, které byly označeny jako nejdůležitější. V následující tabulce 

je jejich přehled. 

Tabulka č. 17: Kompetenční profil 

 

Všechny kompetence, které obsahuje kompetenční profil jsou již detailně popsány 

výše. V této části budou zmíněny nejdůležitější 3 položky, které dosáhly nejlepší 

výsledné známky na základě aritmetického průměru. Jde o: 

1. Znalost tenisové hry – výsledná známka 1,06. 

2. Správně vysvětlit a předvést požadovaný prvek – výsledná známka 1,08. 

3. Přiměřená úroveň tenisové hry – výsledná známka 1,15. 

  

Charakterové 

vlastnosti 
Schopnosti a dovednosti Další profesní atributy 

spravedlivý 
správně vysvětlit a předvést 

požadovaný prvek 
znalost tenisové hry 

spolehlivý přiměřená úroveň vlastní hry osobní prezentace (image) 

sebejistý 
schopnost analyzovat chyby 

v technice a ve hře 
hráčské zkušenosti 

dochvilný schopnost motivovat hráče 

pohotový 
přizpůsobit se herní úrovni 

svěřence 

důvěryhodný vytvoření tréninkového plánu 

kreativní dobrá komunikace se svěřencem 

zodpovědný příjemné vystupování 

komunikativní 
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6  Diskuze 

 Dotazování, při kterém byly odpovědi sbírány osobně, bylo z logistických důvodů 

prováděno výhradně v tenisových klubech sídlících v Praze, a i přes to, že dotazování 

probíhalo i prostřednictvím sociálních sítí, tak z celkového počtu 67 respondentů byli 

pouze 3 z Moravy nebo Slezska. To zcela jistě nereprezentuje strukturu základního 

souboru. Dalším zkreslujícím vlivem může být skutečnost, že kluby, ve kterých byl 

výzkum prováděn, nebyly vybírány náhodně. Jejich výběr byl realizován na základě 

množství trenérů, kteří v klubu působí – vybírány byly hlavně kluby s větším počtem 

trenérů. Z těchto dvou faktorů vyplývá, že v tomto případě nejde o reprezentativní vzorek, 

ale jde o vzorek dostupný. Vezme-li se ale v potaz relativně vysoký počet respondentů, 

tak určitě i tento vzorek má dobrou vypovídací hodnotu. 

 Zajímavé jsou rozdíly ve vnímání důležitosti vybraných kompetencí, které 

vznikají mezi trenéry dospělých a trenéry dětí a mládeže. Tyto diference jsou velmi 

pravděpodobně způsobeny tím, že vnímání trenérů je ovlivněné druhem klientely, na 

kterou se převážně soustředí. Tento trend je patrný i přes to, že respondenti byli požádáni, 

aby důležitost kompetencí posuzovali pro ideálního tenisového trenéra. Z toho vyplývá, 

že dotazovaní trenéři nejsou schopni se při hodnocení odpoutat od své trenérské orientace 

na určitou věkovou skupinu. Tato skutečnost představuje prostor pro budoucí zkoumání. 

To může být zaměřeno na trenéry se stejnou věkovou orientací. Například vytvoření 

kompetenčního profilu pouze pro trenéra dospělých. Pro větší vypovídací hodnotu by se 

mohla rozdělit kategorie trenér dětí a mládeže na dvě samostatné skupiny – trenér dětí a 

trenér mládeže. Důvodem je rozdílnost nároků na trenérovi kompetence při trénování 

7 letých dětí a 16 letých teenagerů. 

 Dalším možným faktorem vytvářejícím rozdíly v hodnocení důležitosti 

jednotlivých kompetencí je orientace trenérů na odlišné výkonnostní skupiny. Při 

tréninku závodních hráčů mají jisté trenérovy kompetence určitě jinou důležitost (ať už 

menší nebo větší), než při tréninku rekreačních hráčů. Jako příklad je možné uvést 

fyzickou zdatnost, která bude určitě mnohem důležitější při trénování závodních hráčů. 

 Další studie by tedy mohla být rozšířena nejen o trenérovu orientaci na určitou 

věkovou skupinu, ale mohla by zahrnovat i jeho zaměření na specifickou výkonnostní 

úroveň. 
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 Vzhledem k tomu, že je kompetenční profil vytvořen jen na základě názorů 

tenisových trenérů, je nutné počítat s jeho ovlivněním. Lze předpokládat, že pokud by 

profil sestavovali tenisoví hráči, obsahoval by odlišné kompetence. 

 Je možné, že mezi nejdůležitější charakterové vlastnosti by zařadili například 

vlastnost „trpělivý“, protože téměř nikdo nechce být pod neustálým tlakem a strachem, 

že pokud něco nezvládne, tak se trenér začne chovat nepříjemně. Dále by mohli lépe 

ohodnotit vlastnosti „ochotný“, „chápavý“ a „obětavý“, které se na základě hodnocení 

trenérů dostaly do skupiny nejméně důležitých charakterových vlastností. Důvodem pro 

předpokládané lepší hodnocení, je fakt, že lidé jsou všeobecně rádi, když je k nim někdo 

vstřícný a pomáhá jim. Naopak hůře hodnocená by mohla být vlastnost „sebejistý“. U 

respondentů z řad hráčů by mohla vyvolat představu namyšleného trenéra, který všechno 

ví lépe než ostatní. 

 V kategorii „schopnosti a dovednosti“ by hráči mohli lépe ohodnotit „schopnost 

pochválit“, protože každý potřebuje pozitivní zpětnou vazbu, aby poznal, kdy zahrál něco 

správně. Další položka, která by pravděpodobně byla lépe hodnocena je „schopnost 

empatie“. Od trenérů nedostala dobré známky, a tak byla zařazena do skupiny nejméně 

důležitých schopností a dovedností. Pro hráče je ale významné, aby se trenér uměl vcítit 

do jeho role a pochopil například frustraci z opakovaných nezdarů při konkrétním 

cvičení. 

 V kategorii „další profesní atributy“ by na základě hodnocení hráčů mohla být 

rozšířena skupina nejdůležitějších dalších profesních atributů o položku „kvalita 

tréninkových pomůcek“. A to z důvodu, že hráči jsou velmi citliví zejména na kvalitu 

tenisových míčů. To je důsledek toho, že na turnajích v ČR se hraje buď s novými nebo 

jen lehce hranými míči. Pokud tedy trénují se starými míči, tak jim to velmi snižuje 

motivaci k tréninku, protože na turnajích jim údery budou stejně létat jinak. 

 Při vytváření seznamu kompetencí bylo čerpáno hlavně z písemných zdrojů 

psaných v českém jazyce a rozhovory, na jejichž základě byl seznam doplněn a upraven, 

probíhaly s českými trenéry. Z toho vyplývá, že výčet kompetencí je omezen jak naším 

kulturním prostředím, tak systémem pojetí tréninku v ČR. Z těchto důvodů může být 

výčet kompetencí neúplný. Lze totiž předpokládat, že například trenéři z USA, Číny nebo 

Keni by doporučili zařazení jiných kompetencí. 
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 Tito trenéři by pravděpodobně nejen zařadili odlišné kompetence, ale ohodnotili 

by jinak i ty stávající. V USA se více zajímají o pocity svěřence, takže „schopnost 

empatie“ by od trenérů z této země dostala nejspíše lepší ohodnocení. Další kompetencí, 

která by mohla mít lepší výslednou známku je „vedení družstva“, protože v USA je, na 

rozdíl od naší země, zavedená velmi prestižní týmová soutěž (NCAA), které se účastní 

sportovní družstva mnoha univerzit a pozice hlavního trenéra v takovém družstvu je 

velmi vážená. Tyto informace mám díky relativně velkému množství českých tenisových 

hráčů, kteří hrají tenis za univerzity v USA. V minulosti jsem nad touto variantou také 

uvažoval, a tak jsem s nimi o tom hodně diskutoval. 

 Z předešlých odstavců plyne, že výsledky této práce mohou být relevantní pouze 

v českém prostředí. Tento profil by tedy mohl v jiných zemích posloužit jako inspirace, 

ale neměl by být například používán jako základ pro výběr tenisových trenérů. 

 Můj názor je, že na každý sport by měly být vypracovány minimálně dva trenérské 

kompetenční profily. Jeden by byl vytvořen na základě posuzování důležitosti 

jednotlivých kompetencí ze strany trenérů a v druhém by jako respondenti vystupovali 

hráči. Průnikem těchto dvou profilů by se zjistilo, co považují za nejdůležitější dvě hlavní 

skupiny ve sportovní komunitě. Optimálnější by sice bylo, kdyby se vytvořil profil, který 

by zohledňoval věkové zaměření, výkonnostní zaměření a k tomu by ještě půlku 

respondentů tvořili hráči a půlku trenéři. Tento nápad by byl, ale velmi těžký na 

zrealizování. Mimořádně zajímavá by mohla být i studie, která by porovnávala rozdíly ve 

vnímání důležitosti jednotlivých kompetencí u vybraného sportu mezi 2 nebo i více 

zeměmi na základě hodnocení samotných trenérů nebo i hráčů z těchto zemí.  
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7  Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo vytvoření kompetenčního profilu pro ideálního 

tenisového trenéra, který bude složen z nejdůležitější kompetencí. Kompetenční profil 

byl zkonstruován na základě posouzení důležitosti jednotlivých kompetencí pro práci 

tenisového trenéra, které probíhalo pomocí 4 stupňové Likertovy škály a jejichž důležitost 

hodnotili, podle vlastních zkušeností, samotní trenéři. Seznam posuzovaných kompetencí 

vznikl na základě studia písemných zdrojů, které obsahovaly problematiku trenérství, 

pedagogiky sportu a kompetence. Dále byla pro práci použita metoda rozhovoru, díky 

čemuž bylo možné doplnit a upravit tento seznam. Na základě rozhovoru byly doplněny 

položky, které se v literatuře nepodařilo dohledat – většinou šlo o prvky specifické pro 

práci tenisového trenéra. Při úpravě seznamu byly odstraňovány kompetence se stejným 

nebo velmi podobným významem a to tak, aby vždy zbyla právě jedna kompetence 

k jednomu konkrétnímu významu. Dále byly odstraňovány kompetence, které nejsou pro 

práci tenisového trenéra důležité. 

Výsledný kompetenční profil prezentuje nejdůležitější kompetence, kterými by 

měl disponovat ideální tenisový trenér. Obsahuje 9 charakterových vlastností, 8 

schopností a dovedností a 3 další profesní atributy. Hodnota v závorce, která je za 

jednotlivými kompetencemi, představuje jejich výslednou známku. 3 nejlépe hodnocené 

kompetence v kategorii charakterových vlastností jsou – 1. spravedlivý (1,33), 

2. spolehlivý (1,44) a 3. sebejistý (1,45). 3 nejlépe hodnocené kompetence v kategorii 

schopnosti a dovednosti jsou – 1. správně vysvětlit a předvést požadovaný prvek (1,08), 

2. přiměřená úroveň vlastní hry (1,15) a 3. schopnost analyzovat chyby v technice a ve 

hře (1,38). 3 nejlépe hodnocené kompetence v kategorii další profesní atributy jsou – 

1. znalost tenisové hry (1,06), 2. osobní prezentace (1,68) a 3. hráčské zkušenosti (1,77). 

I přes to, že v kompetenčním profilu jsou nejpočetněji zastoupeny charakterové 

vlastnosti, tak 3 nejdůležitější kompetence vzhledem k výsledné známce jsou z kategorií 

„schopnosti a dovednosti a z „dalších profesních atributů“.  Z toho vyplývá, že pro profesi 

tenisového trenéra jsou nejdůležitější kompetence, které nejsou vrozené a dají se naučit 

nebo natrénovat. 

Tato problematika by se v budoucnu měla objevovat v dalších pracích, protože 

kompetenční profily jsou s rostoucí popularitou sportu určitě potřebnější, než tomu bylo 

v minulosti. Jestliže by začínající trenéři ve všech sportovních odvětvích hned od startu 
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kariéry věděli, jaké kompetence rozvíjet, jsem přesvědčen, že by to vedlo ke zvýšení 

trenérské kvality. To by mělo za následek zvětšení počtu lidí, kteří se sportu aktivně 

věnují a opět další růst jeho popularity. Směry, kterými by se bádání v této tematické 

oblasti mělo ubírat, jsou podrobně vypsány v 6. kapitole s názvem Diskuze. Všeobecně 

ale lze napsat, že další práce by se měly zaměřit na vytváření kompetenčních profilů pro 

trenéry, kteří jsou zaměřeni na určitou věkovou a výkonnostní skupinu. 
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Příloha č. 1 – Původní seznam kompetencí 

Charakterové vlastnosti Schopnosti a dovednosti Další profesní atributy 

Optimista, přesvědčivý Schopnost motivovat hráče Vlastní trenérská filozofie 

Vstřícný, systematický Schopnost pochválit Trenérská licence 

Zodpovědný, upřímný Umění naslouchat Osobní prezentace 

Pracovitý, všímavý, 

emotivní 

Vytvoření tréninkového 

plánu 

Kvalita tréninkových 

pomůcek 

Cílevědomý, Nenucený metodičnost Znalost anglického jazyka 

Spolehlivý, pečlivý, bystrý 
Schopnost udržení 

disciplíny 

Znalost francouzského 

jazyka 

Zásadový, tvořivý Sebeovládání Znalost německého jazyka 

Obětavý, sebejistý Příjemné vystupování Znalost pravidel tenisu 

Trpělivý, dochvilný, 

důvěryhodný 

Navázání přátelských 

vztahů 
Fyzická zdatnost 

Hodný, sebekritický, 

neústupný 

Přizpůsobit se herní 

úrovni svěřence 
 

spravedlivý, nápaditý, 

energický 

Schopnost analyzovat 

chyby v technice 
 

Ochotný, vytrvalý, 

kreativní 

Správně vysvětlit a 

předvést požadovaný 

prvek 

 

Komunikativní, klidný, 

tvrdohlavý 

Schopnost učit se nové 

věci 
 

přirozená autorita, 

chápavý, přátelský 

Dobrá komunikace se 

svěřencem 
 

 Dobrá úroveň vlastní hry  

 



 

 

Příloha č. 2 – Záznamový arch 

Dobrý den, 

 Moje jméno je Jan Králík a studuji na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Tento 

výzkum bude stěžejním prvkem praktické části mé bakalářské práce na téma 

kompetenční profil tenisového trenéra. Velmi vás prosím o jeho kompletní vyplnění. 

Určitě to nezabere více než 15 minut Vašeho času. Dotazník je samozřejmě anonymní. 

Posuďte, prosím, důležitost následujících vlastností pro ideálního tenisového trenéra. 

Vaše odpovědi, prosím, zakroužkujte.  

 

Trénuji: a) převážně mladé hráče b) převážně dospělé c) obě skupiny 

 

1 – nejdůležitější   4 – nejméně důležité 

Charakterové vlastnosti 

 optimista      1 2 3 4 

 zodpovědný      1 2 3 4 

 pracovitý      1 2 3 4 

 cílevědomý      1 2 3 4 

 spolehlivý      1 2 3 4 

 zásadový      1 2 3 4 

 obětavý      1 2 3 4 

 trpělivý      1 2 3 4 

 spravedlivý      1 2 3 4 

 ochotný      1 2 3 4 

 komunikativní      1 2 3 4 

 přirozená autorita     1 2 3 4 

 bystrý       1 2 3 4 

 důvěryhodný      1 2 3 4 



 

 

 energický      1 2 3 4 

 emotivní      1 2 3 4 

 přátelský      1 2 3 4 

 chápavý      1 2 3 4 

 emočně stabilní     1 2 3 4 

 kreativní      1 2 3 4 

 neústupný      1 2 3 4 

 pečlivý      1 2 3 4 

 milý       1 2 3 4 

 pohotový      1 2 3 4 

 systematický      1 2 3 4 

 přesvědčivý      1 2 3 4 

 upřímný      1 2 3 4 

 všímavý      1 2 3 4 

 sebejistý      1 2 3 4 

 dochvilný      1 2 3 4 

 sebekritický      1 2 3 4 

 

Schopnosti a dovednosti 

 schopnost motivovat hráče    1 2 3 4 

 metodičnost      1 2 3 4 

 správně vysvětlit a předvést požadovaný prvek 1 2 3 4 

 dobrá komunikace se svěřencem   1 2 3 4 

 zvládat komunikaci s rodiči    1 2 3 4 

 pozorovací schopnosti    1 2 3 4 

 schopnost kooperace s ostatními trenéry  1 2 3 4 



 

 

 schopnost pochválit     1 2 3 4 

 vytvoření tréninkového plánu   1 2 3 4 

 schopnost učit se nové věci    1 2 3 4 

 schopnost empatie     1 2 3 4 

 přiměřená úroveň vlastní hry    1 2 3 4 

(schopnost výměn se svěřenci, schopnost nahrávat míče)  

 schopnost řešit krizové situace   1 2 3 4 

 schopnost přizpůsobení se    1 2 3 4 

 příjemné vystupování     1 2 3 4 

 vedení družstva     1 2 3 4 

 výběr správné taktiky     1 2 3 4 

 přesvědčovací schopnosti    1 2 3 4 

 sebeovládání      1 2 3 4 

 organizační schopnosti    1 2 3 4 

 přizpůsobit se herní úrovni svěřence   1 2 3 4 

 navázání přátelských vztahů    1 2 3 4 

 Schopnost analyzovat chyby v technice a ve hře 1 2 3 4 

 Schopnost udržení disciplíny    1 2 3 4 

 

Další profesní atributy 

 fyzická zdatnost     1 2 3 4 

(dostatečná pohyblivost a rychlost)       

 osobní prezentace (image)    1 2 3 4 

 kvalita tréninkových pomůcek   1 2 3 4 

 trenérská licence     1 2 3 4 

 sebevzdělávání     1 2 3 4 

 hráčské zkušenosti     1 2 3 4 



 

 

 znalost tenisové hry     1 2 3 4 

(pravidla, počítání)      

 přiměřená znalost anglického jazyka   1 2 3 4 

 přiměřená znalost německého jazyka  1 2 3 4 

 přiměřená znalost ruského jazyka   1 2 3 4 

 trenérské zkušenosti ze zahraničí   1 2 3 4 

 vlastní trenérská filozofie    1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


