
KARLOVA UNIVERZITA 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

 

Obor: Tělesná výchova se specializací lední hokej 
 

 

 

 
 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Charakteristika osobnosti trenérů ledního hokeje 

s využitím typologie MBTI 

  
 

 

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D. 

Autor práce: Miloš Tarant
 

 

          PRAHA 2009 ©

 

 

http://www.ftvs.cuni.cz/Katedry/PPD/osoby/hatlova/hatlova.htm


                                          

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení o samostatném vypracování diplomové práce: 
 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Charakteristika osobnosti 

trenérů ledního hokeje s využitím typologie MBTI“ vypracoval samostatně 

s použitím uvedené literatury. 

 

 

V Praze dne 30. srpna 2009 

 

 

 



      Charakteristika osobnosti trenérů ledního hokeje s využitím typologie MBTI  

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Doc. PhDr. Běle Hátlové, Ph.D., vedoucí mé diplomové práce, za 

odborné vedení, cenné připomínky a rady, které mi poskytovala při zpracování 

diplomové práce. 

Poděkování patří i Milošovi Tarantovi st. a Jiřímu Bublovi, dlouholetým, 

aktivním, vrcholovým hráčům ledního hokeje za vytvoření podmínek pro sběr dat 

v klubu HC Litvínov a za čas a trpělivost, kterou mi věnovali. 

 

 

 
…………………………… 

 

 

 

 

 

http://www.ftvs.cuni.cz/Katedry/PPD/osoby/hatlova/hatlova.htm


              Charakteristika osobnosti trenérů ledního hokeje s využitím typologie MBTI 
 

 
   

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     1 
                                                                                                                                    
                                                              
 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA OSOBNOSTI TRENÉRŮ 

LEDNÍHO HOKEJE S VYUŽITÍM TYPOLOGIE 

MBTI 

 

 

 
PERSONALITY CHARACTERISTIC OF COACHES 

IN ICE HOCKEY BY USING MBTI TYPOLOGY  

 



              Charakteristika osobnosti trenérů ledního hokeje s využitím typologie MBTI 
 

 
   

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     2 
                                                                                                                                     
 

Souhrn – Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o problematice osobnosti trenéra ledního hokeje s využitím 

typologie MBTI. Hlavním cílem je na základě teoretických poznatků a přístupů moderní 

psychologie zejména z oblasti typologie osobnosti postihnout shodné i odlišné 

charakteristiky vybrané cílové skupiny. Tou je konkrétně skupina trenérů litvínovského 

hokejového klubu. K tomuto účelu je provedeno dotazníkové šetření. Na základě 

posouzení dat je možné nepotvrdit či potvrdit stanovené hypotézy. 

 

Klíčová slova: 

      Lední hokej, HC Litvínov, trenér, test MBTI, dotazníkové šetření. 

 

Summary – Abstract 

Thesis deals with problems of coach’s personality in ice hockey with application typology 

by MBTI. The main aim is on the basis of theoretical knowledge and approach of modern 

psychology especially from the area typology of personality to find an identical and  

a different characteristic of selected target group. It means in the concrete the group of 

coaches in Litvinov ice hockey club. For this purpose is elaborated questionary research. 

Regarding this research will be possible to confirm or not confirm determine hypothesis. 

 

Key words 

Ice hockey, HC Litvínov, coach, MBTI test, questionary research. 
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1. Úvod 

 
Lední hokej jako hra vznikl v Kanadě ve městech Kingston, Montreal a Halifax. 

V České republice patří k nejpopulárnějším sportům a stal se nejúspěšnějším kolektivním 

sportem u nás. Významné úspěchy v reprezentačním družstvu v minulých letech a účinkování 

českých hráčů v zámořské NHL, ruské KHL a ostatních nejvyšších evropských ligách 

dokazují, že čeští hráči patří k nejvyšší světové třídě. Špičkový český hráč, jehož silnou 

stránkou je moment překvapení a přizpůsobivost neustále se měnícím podmínkám utkání, 

dokáže uplatnit vysoce tvořivou hru a plní zodpovědně taktické pokyny. 

Takové množství kvalitních českých hráčů nemůže být jen důsledkem šťastných 

okolností. V konfrontaci s určitými představami, zkušenostmi a názory trenérů, kteří k hráčům 

přicházejí s novými poznatky a impulsy, může vzniknout za přispění nezbytné dávky píle  

a talentu vynikající hráč pro tento zimní sport. Výchova kvalitních hráčů má u nás již 

dlouholetou tradici a je podmíněna obětavou prací trenérů především v mládežnických 

kategoriích, systémem trenérského vzdělávání a odborným teoretickým zázemím. 

„Pestrá typologie osobností trenérů zahrnuje na zkušenosti založenou psychickou, 

kognitivní a odbornou jednotu určující reakce, chování a rozhodování. Emocionální projev 

v souhrnu ovlivňuje individuelně odlišný charakter trenérů. Pro kontrolované koučování, 

učení a fungující interakci s týmem a hráči je rozhodující emocionální stabilita, psychická 

odolnost a stálá praxe. Herní vědomosti a hráčská kariéra prohlubují profesní přehled. 

Senzitivita trenéra na specifické vnímání herního děje a motoriky filtruje podněty z herního  

i tréninkového prostředí. Souhrn informací, které je trenér schopen zpracovat a přenášet na 

tým či hráče, se jeví jako výčet všech osobních vloh, zkušeností a vlivů prostředí.“ (Bukač, 

2005) 

Trenér1 hraje v procesu řízení týmu klíčovou roli. Kvalitního trenéra charakterizuje 

přiměřená herní úroveň spojená s různými formami názorného předvedení hokejových 

dovedností a herních situací, technická stránka, znalost pravidel, historie ledního hokeje  

a základních vyučovacích metod. Základem úspěchu je samozřejmě způsob vystupování  

a celkový vzhled, správné využití hlasu a výborné komunikační schopnosti, na místě jsou 

                                                 
1 „Vzhledem k nejednotně interpretovaným výrazům trenér a kouč používáme pro všeobecný název povolání 
označení trenér. Máme-li na mysli řízení utkání operujeme s pojmenováním kouč a koučování. Zabýváme-li se 
tréninkem, objasňujeme funkci trenéra.“ (Bukač, 2005) 
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organizační i vůdcovské schopnosti a schopnost udržení disciplíny, ale zároveň schopnost 

vcítění se do pocitů a jednání svých svěřenců. Předpokladem jsou rovněž znalosti ze 

sportovních věd jako jsou fyziologie, psychologie, biomechanika, motorické učení, sportovní 

lékařství, výživa. Důležité je, aby trenér pokračoval v dalším vzdělávání prostřednictvím své 

trenérské kariéry, účastnil se metodických kurzů, četl odbornou literaturu, byl aktivním 

členem trenérské asociace a neustále pracoval na budování trenérských znalostí. Základem 

úspěchu jsou pochopitelně vlastní zkušenosti, které je potřeba pravidelně vyhodnocovat  

a přemýšlet o tom, co zlepšit a co ponechat beze změny. Každému trenéru by měla být vlastní 

i určitá filosofie. Od trenéra se dále vyžaduje, aby formální autorita korespondovala s jeho 

přirozenou autoritou, aby se získané předpoklady (schopnost komunikace, asertivita, znalosti) 

a vrozené předpoklady (temperament, inteligence) odrážely v celkovém přístupu k týmu 

vlastní sebeaktualizací se snahou dosáhnout vytyčených cílů za předpokladu zachováním 

etického přístupu (fair play). 

2. Cíl a metodika práce 

2.1. Cíl práce 

 
 Cílem diplomové práce je v obecné rovině vystihnout teoretické přístupy 

renomovaných autorů z oblasti ledního hokeje, psychologie a typologie osobnosti se 

zaměřením na MBTI. Na základě těchto teoretických znalostí vymezit literární rešerši. Cílem 

je čtenáři přiblížit prostředí ledního hokeje a vyzdvihnout důležitost osobnosti trenéra při 

úspěšném vedení týmu. Hlavní metodou k naplnění cílů je provedení dotazníkového šetření. 

Důležité je poznat rozhodující složky osobnosti na základě testu MBTI u trenérů HC 

Litvínov, vzájemně je porovnat či najít případnou shodu u zkoumaných subjektů. Výstupem 

je potvrzení či nepotvrzení stanovených hypotéz a zjištění zajímavých skutečností, které 

spojují nebo odlišují trenéry ledního hokeje v konkrétním klubu. Snahou je též zodpovězení 

výzkumných otázek. V souladu s tím je umožněno nastavení zpětné vazby pro HC Litvínov. 
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2.2. Metodika práce 

 
Diplomová práce je rozdělena na část praktickou a na část teoretickou. K řešení bude 

využita kombinace několika technik, jejichž cílem je získání potřebných dat, informací ve 

vztahu ke sledovanému problému. Metodou sekundární analýzy jsou vyhledány informační 

zdroje, utříděna a popsána teoretická východiska pro tuto práci. Základním přístupem 

v empirické části je přístup kvantitativní. Operativní a praktickou konkretizaci popsání 

osobností trenérů HC Litvínov na základě testu MBTI představuje vypracování dotazníku. Jde 

o soubor otázek týkající se trenérského stylu řízení, typologie MBTI a dalších otázek 

potřebných ke kvalitnímu výstupu z této práce. Následuje posouzení datové struktury 

z hlediska požadovaného rozsahu, obsahu s cílem shromáždit optimum informací 

k objektivnímu posouzení daného stavu. V rámci výzkumu jsou potvrzeny či nepotvrzeny 

stanovené hypotézy, zpracována získaná data, provedeny analýzy, vyhodnocení  

a interpretace. Závěrečným krokem je syntéza získaných informací, porovnání poznatků  

a navržení doporučení pro vedení týmu s ohledem na specifika vedení jednotlivých 

výkonnostních kategorií. Dle výsledků vlastních analýz je práce směřována na konkrétní 

popisy typologií trenérů s důrazem na shodné znaky a všechny chybějící informace, které by 

klub HC Litvínov mohl využít pro své vlastní potřeby, pro trenérskou praxi a tím zlepšit 

úspěšnost řízení, vedení týmu a dosahované výsledky. 

 

2.3. Formulace teoretického problému 

 
Konstrukce výzkumného problému proběhla deskriptivním charakterem a deduktivní 

metodou. Na základě teoretických východisek ze sekundární analýzy je konceptualizován 

problém. 

Výzkumný problém:  

Struktura osobnosti trenérů litvínovského klubu je různá. Existují shodné znaky na základě 

typologie MBTI, které tyto trenéry spojují. 



              Charakteristika osobnosti trenérů ledního hokeje s využitím typologie MBTI 
 

 
   

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     9 
                                                                                                                                     
 

Obecná hypotéza:  

Podle toho jaký typ osobnosti je trenér, na základě typologie MBTI, je uplatňován a aplikován 

různý styl řízení. 

Soubor pracovních hypotéz: 

1) Trenérů extrovertního typu (E) je více než-li v průměru u běžné populace (75 %). 

2) Trenéři mající vyšší vzdělání (vysokoškolské) jsou převážně introverti (I). 

3) Trenéři smyslového typu (S) s dlouholetou trenérskou praxí (11 let a více) jsou převážně 

typem trenérů, kteří dělají veškerá rozhodnutí sami, a jsou zastánci filosofie, že úkolem 

sportovce je plnit trenérovi příkazy. 

4) V klubu HC Litvínov se vyskytuje méně trenérů s převahou intuice (N). 

5) Trenéři s preferenční převahou myšlení (T) si myslí, že princip „cukru a biče“ funguje 

spolehlivě. 

6) Trenéři kteří mají v osobnosti převahu cítění (F) se více přátelí s hráči. 

7) Trenéři se zaměřením na usuzování (J) se cítí být dobrými trenéry. 

8) Trenéři s převahou vnímání (P) jsou přívrženci vzájemného respektu mezi trenérem  

a sportovcem, upřednostňují komunikaci s hráči bezprostředně předtím, než učiní konečné 

rozhodnutí. 

9) Dionýsovský temperament (SP) v klubu převažuje. 

10) Epimétheovský temperament (SJ) souhlasí s výrokem: sportovci na prvním místě, 

vítězství na druhém. 

11) Apollónský temperament (NF) považuje za správný výrok, že hráči jsou vítězové, 

přestože v utkání prohráli, ale pro samotné vítězství udělali maximum. 

12) Osobnostní typ ENTJ, se v klubu vůbec nevyskytuje. 

Výzkumné otázky: 

Jakého kognitivního stylu jsou trenéři ve většině případů? 

Jsou trenéři spíše extroverti (E) nebo introverti (I)? 

Jsou trenéři spíše typy s převahou posuzování (J) nebo s převahou vnímání (P)?  

Jsou trenéři spíše s převahou myšlení (T) nebo cítění (F)?  

Jsou trenéři spíše orientováni na smysly (S) nebo na intuici (N)? 
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Mají trenéři odpovídající kvalifikaci, co se odbornosti týče? 

Jakou trenérskou praxi mají sledovaní jedinci? 

Jakou hráčskou praxi mají sledovaní jedinci? 

Metodika dotazníkového šetření:  

Na základě teoretických východisek a sekundární analýzy z literární rešerše je zpracována 

praktická část. Hlavní výzkumný nástroj aplikovaný v praktické části tvoří dotazník sestavený 

pomocí otázek z typologie MBTI, pracovních hypotéz a obecné hypotézy. Dotazník je 

konkrétně konstruován ze 48 standardizovaných otázek testu MBTI s možností dvou variant 

odpovědí (a nebo b). Další část dotazníku tvoří řada tvrzení či otázek, na které respondent 

může odpovědět pomocí pětistupňové škály (Likertova stupnice). V dotazníku nejsou 

umožněny volné odpovědi. Tvrzení či otázky jsou konstruovány jako uzavřené. Jejich 

výhodou je především kvalitativní stejnorodost odpovědí a možnost dobrého zpracování. 

Poslední část dotazníku tvoří vybrané identifikační (osobní) údaje o respondentovi (věk, 

vzdělání, trenérská licence, hráčská i trenérská praxe). Dotazník je uveden v příloze č. 12. 

Analýza budoucích naměřených dat: 

Hlavní metoda, která bude v práci použita je dotazníkové šetření. Po nashromáždění 

vyplněných dotazníků od trenérů HC Litvínov bude výzkumný nástroj (dotazník) očíslován. 

Část dotazníku (standardizovaný test MBTI) bude zpracována standardním vyhodnocením, 

které uvádí odborná literatura (Čakrt, 1996). Vlastní část dotazníku bude vyhodnocena do 

tabulek obsahující relativní a absolutní četnosti, následně k některým vytvořeny grafy, které 

budou pro účel této diplomové práce následně okomentovány. 

Předpokládaný průběh akcí: 

Při zpracování diplomové práce bude postupováno v těchto následujících etapách: 

1. Shromáždění materiálů týkajících se daného problému. 

2. Konstrukce dotazníku, provedení šetření, shromáždění vyplněných dotazníků od 

respondentů. 

3. Očíslování, pročítání a postupné zpracování dat.  

4. Vyhodnocení testu MBTI dle Čakrta, následná analýza dat. 

5. Zpracování získaných dat z řízeného rozhovoru s respondenty. 
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6. Převedení statistických údajů do tabulek a grafů a jejich interpretace. 

7. Potvrzení nebo nepotvrzení stanovených hypotéz. 

8. Srovnání a vypracování možných závěrů a interpretace výsledků analyzovaných dat. 

 

3. Literární rešerše 

3.1. Lední hokej – obecně, pravidla 

 
„Lední hokej je týmový sport hraný na ledě.“ [1] Za kolébku tohoto sportu je 

považována Kanada, která položila základy organizovaného ledního hokeje a sjednotila 

pravidla. „Kanaďané považovali hokej za svou národní hru od roku 1890.“ [2] Později se 

lední hokej rozšířil i do Evropy. „Lední hokej hraje na hokejovém hřišti šest hráčů za každý 

tým, všichni hráči mají brusle. Cílem hry je vstřelit více gólů než soupeř. Hraje se malým, 

tvrdým gumovým kotoučem, který se nazývá puk. Hráči kontrolují puk dlouhými holemi  

s čepelí, která je na konci zatočena na jednu stranu. Hráči také mohou měnit směr pohybu 

puku svým tělem, včetně rukou či bruslí. Platné jsou dvě výjimky. První je zákaz přihrát rukou 

puk svému spoluhráči mimo obranné pásmo. A za druhé nesmějí vstřelit puk do branky 

úmyslně čímkoliv jiným než hokejkou. Jeden z šesti hráčů je brankář, jehož hlavním úkolem je 

nepustit puk do branky. Brankář má speciální vybavení a má zvláštní práva, jako je možnost 

přikrýt puk a tím zastavit hru. Zbylých pět hráčů se dělí na tři útočníky a dva obránce. 

Útočnické pozice jsou levé křídlo, střední útočník a pravé křídlo. Útočníci spolu většinou hrají 

v útočných řadách, kde jsou vždy tři útočníci spolu. Střídání hráčů je možno kdykoliv i během 

hry. Často se vyměňuje celá pětka hráčů najednou. Optimální délka jednoho střídání je necelá 

minuta.“ [1] 

„Lední hokej je nejrychlejší kolektivní hrou na světě, ve které ti nejrychlejší dokáží na 

bruslích projet rychlostí okolo padesáti kilometrů v hodině, ve které černý kus gumy dokáží ti 

nejtvrdší střelci vypálit rychlostí přesahující stopadesátikilometrovou hranici.“ (Stránský, 

Ondroušek, 2005) Hokej stejně jako všechny kolektivní hry je charakteristický záměrnou 

spoluprácí hráčů družstva na ledě za účelem přehrání soupeře. Každé družstvo má na hráčské 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hokejov%C3%A9_h%C5%99i%C5%A1t%C4%9B&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hokejov%C3%A1_brusle
http://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3l_(ledn%C3%AD_hokej)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Puk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brank%C3%A1%C5%99_(ledn%C3%AD_hokej)
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lavici svého trenéra, jehož osobnost hraje klíčovou roli v procesu vytváření kvalitního 

hráčského týmu. „Cílem každého družstva je vítězství v utkání. Trenér mu svou činností může 

napomoci.“ (Perič, 2002) Lední hokej je sportovní hrou brankovou, u kterých je vždy 

družstvo v držení hracího předmětu útočící a družstvo bez hracího předmětu bránící. Tudíž 

může nastat situace, kdy hráč na pozici obránce se může objevit paradoxně v roli útočícího 

hráče a naopak hráč na pozici útočníka v roli hráče bránícího. Náročnost tohoto sportu 

spočívá především v množství neobvyklých a velice různorodých situací v prostředí 

neustálých osobních soubojů mezi soupeři a nutnosti zvládat perfektně bruslení na ledové 

ploše a zároveň dokonale ovládat herní činnosti s pukem i bez puku. Nepostradatelnou 

součástí hry jsou bezesporu rozhodčí, kteří celkově řídí a kontrolují utkání. Nad regulérností 

hry dohlíží jeden hlavní rozhodčí a dva rozhodčí vedlejší. Za přestupky proti pravidlům jsou 

hráči z pochopitelných důvodů sankciováni. 

3.1.1. Hřiště, hrazení, branky a puk 

 
„Utkání ledního hokeje musí být hráno na bílé ledové ploše zvané „hřiště“.2 (Adamec, 

Píša, Potsch, Šubrt, 2006) Rozměry hřiště jsou uvedeny v příloze č. 1, obrázek č. 1. 

Rozměry hřiště 

 Maximální velikost: 61 m dlouhé a 30 m široké. 

 Minimální velikost: 56 m dlouhé a 26 m široké. 

 Rohy musí být zaobleny v poloměru 7 až 8,5 m. 

Rozdělení a vyznačení ledové plochy 

Hřiště je rozděleno na tři části: obranné pásmo, střední pásmo a útočné pásmo viz 

obrázek č. 1. „Ledová plocha se podélně rozdělí pěti čárami, vyznačenými přes celou šířku 

hřiště a pokračujícími kolmo do výše hrazení.“ (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 

                                                 
2 Na ledě, hrazení, ochranném skle, sítích, brankách ani na jakémkoli povrchu uvnitř a okolo hráčských lavic, 
trestných lavic, boxů brankových rozhodčích a míst pro pomocné rozhodčí nesmí být žádná označení, reklamy, 
inzerce s výjimkou těch, která jsou popsána v pravidlech, a která schválí a písemně povolí mezinárodní federace 
ledního hokeje pro mistrovství IIHF nebo národní svazy pro všechna utkání, národní i mezinárodní, odehraná na 
jejich území. 
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Obrázek č. 1: Rozdělení a vyznačení ledové plochy 

 
Zdroj: Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006)  
V případě přerušení hry pokynem rozhodčího k účelu opětovného zahájení hry slouží body 

vhazování. Rozhodčí vždy určí bod vhazování nejbližší místu, kde byla hra přerušena. 

„Všechny body vhazování a kruhy vyznačené na hřišti slouží k tomu, aby při vhazování hráči 

zaujali místa tak, jak jim určí rozhodčí na začátku utkání, na začátku každé třetiny a po 

každém přerušení hry.“ (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 

Hrazení, puk 
„Hřiště (viz příloha č. 1) musí být obklopeno dřevěnou nebo umělohmotnou stěnou 

zvanou „hrazení“, která musí být bílé barvy.“ (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006) „Hrazení 

(mantinely) okolo hřiště napomáhají udržet puk ve hře, i díky nim hra často trvá několik minut 

bez přerušení. Když je hra zastavena, pokračuje se vhazováním.“ [1] „Puk“ je zhotoven  

z vulkanizovaného kaučuku nebo z jiného materiálu schváleného Mezinárodní federací 

ledního hokeje (IIHF) a musí převažovat černá barva.“ (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 

Rozměry puku jsou: průměr 7,62, tloušťka 2,54 cm viz příloha č. 2, obrázek č. 2. Hmotnost 

puku je 156-170 g.  

Branka 

• Branky jsou umístěny uprostřed brankových čar. (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 

Rozměry branky jsou uvedeny v příloze č. 2, obrázek č. 3. 
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3.1.2. Hráči a rozhodčí 

 

„Před utkáním dodá vedoucí družstva nebo trenér každého družstva hlavnímu 

rozhodčímu nebo zapisovateli seznam jmen a čísel hráčů a brankářů, kteří nastoupí v utkání, 

včetně jmen kapitána a náhradních kapitánů. Každé družstvo může mít nanejvýš:“ 

• 20 hráčů v poli a 2 brankáře (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 

Kapitán družstva 

• Každé družstvo určí „kapitána“ a nejvýše dva „náhradní kapitány“. 

• Kapitán musí být označen písmenem «C» a náhradní kapitáni písmenem «A», 8 cm 

vysokým v kontrastní barvě a na dobře viditelném místě na přední části dresu. 

• Pouze takto označení hráči mají právo, pokud nejsou potrestáni, hovořit na ledě 

s hlavním rozhodčím o otázkách vztahujících se k výkladu pravidel, které mohou 

vzniknout během utkání. (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 3 

Výstroj 

• Výstroj hráčů a brankářů se skládá z holí, bruslí, ochranné výstroje a dresů. 

• Veškeré součásti ochranné výstroje s výjimkou rukavic, přileb a chráničů nohou 

brankářů se musí nosit zcela pod oblečením. 

• Veškerá porušení pravidel týkající se nošení výstroje budou trestána. (Adamec, Píša, 

Potsch, Šubrt, 2006)  

Hráčská hůl, přilba, dresy 

• Hole musí být zhotoveny ze dřeva nebo jiného materiálu schváleného Mezinárodní 

federací ledního hokeje (IIHF). 

Rozměry hráčské hole jsou uvedeny v příloze č. 2, obrázek č. 4. 

• Čepel hráčské hole smí být zakřivena. Toto zakřivení je omezeno tak, že délka kolmice, 

měřena od přímky spojující jakýkoli bod patky s koncem čepele, nepřesáhne 1,5 cm. 

(Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 

• Během utkání a během předzápasového rozcvičení musí všichni hráči nosit hokejové 

přilby s řemínky řádně upevněnými pod bradou. 

• Všem hráčům se doporučuje nosit celoobličejovou masku nebo chránič očí. 

                                                 
3 Jestliže kapitán nebo náhradní kapitán přijede protestovat proti trestu, ať už byl na ledě či na hráčské lavici, 
uloží se mu osobní trest. 
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• Všichni hráči obou družstev musí být oblečeni v jednotných dresech, kalhotách, 

stulpnách a přilbách (s výjimkou brankáře, který smí nosit přilbu odlišné barvy od 

zbytku družstva). (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006)  

Rozhodčí 

• Všichni hlavní a čároví rozhodčí musí být oblečeni do černých kalhot a oficiálních 

dresů rozhodčích.  

• Rozhodčí musí mít brusle a černou hokejovou přilbu s chráničem očí a musí být 

vybaven schválenou píšťalkou. 

• Hlavní rozhodčí má celkový dozor nad utkáním, plnou kontrolu nad rozhodčími utkání 

a hráči a jeho rozhodnutí je v jakémkoli sporném případě konečné. 

• Čároví rozhodčí odpovídají především za dodržování těch pravidel, která se týkají čar 

na hřišti (ofsajd, zakázané uvolnění). Ve většině případů vhazují puk a pomáhají 

hlavnímu rozhodčímu řídit utkání. 

Pro všechna mezinárodní utkání budou určeni tito rozhodčí: 

Rozhodčí na hřišti 

• jeden hlavní rozhodčí, 

• dva čároví rozhodčí. 

Pomocní rozhodčí 

• dva brankoví rozhodčí, 

• jeden zapisovatel (nejvýše se dvěma asistenty), 

• jeden časoměřič, 

• jeden hlasatel, 

• dva dohlížitelé trestů, 

• jeden brankový video rozhodčí (může být vyžadován na mistrovstvích IIHF). (Adamec, 

Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 
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3.1.3. Pravidla hry a tresty 

 

Hráči na ledě 

„Družstvo nesmí mít v průběhu hry na ledě více než šest hráčů4. Menší trest pro 

hráčskou lavici za příliš mnoho hráčů na ledě.“ (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 

Těchto šest hráčů se nazývá: 

•    brankář, 

•    pravý obránce, levý obránce, 

•    pravé křídlo, střední útočník, levé křídlo. 

Začátek utkání a třetin 

• Utkání začne ve stanovenou dobu vhazováním na středním bodu vhazování. Stejným 

způsobem se provede vhazování na začátku každé třetiny a prodloužení. 

• Družstva zahájí utkání bráněním branky, která je blíže jejich hráčské lavici. 

• Družstva si vymění strany před každou řádnou třetinou či prodloužením. (Adamec, 

Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 

Postavení mimo hru 

• Hráči útočícího družstva nesmějí vjet do útočného pásma dříve než puk (viz. obrázek  

č. 1). 

• Rozhodujícími hledisky při posuzování ofsajdu5 jsou: 

1. Postavení bruslí hráčů – hráč je v ofsajdu, jestliže má obě brusle za modrou čarou 

v útočném pásmu dříve, než puk celým objemem přejde čáru. 

2. Poloha puku – puk musí přejít modrou čáru celým svým objemem do útočného pásma. 

(Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 

Zakázané uvolnění 

• Pro účely tohoto pravidla je hřiště rozděleno střední čarou na dvě poloviny (viz. 

obrázek č. 1). Místo, kde se družstvo, které mělo puk v držení, naposledy dotklo puku, 

je rozhodující pro posouzení, zda došlo či nedošlo k zakázanému uvolnění. 

• Jestliže hráč družstva, které má stejný nebo vyšší počet hráčů než soupeř, vystřelí, 

                                                 
4 Ostatní hráči odpočívají na hráčské lavici. Každé mužstvo má vyhrazený prostor mimo led pro hráče, trenéry  
a realizační tým.  
5 Ofsajd je jiný název pro postavení mimo hru převzatý z angl. originálu „off-side“ 
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odpálí či usměrní puk z vlastní poloviny hřiště za brankovou čáru soupeře, hra se 

přeruší pro zakázané uvolnění6. Jestliže puk skončí v brance, branka se uzná. 

(Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 

Střídání hráčů a brankářů 

• V souladu s podmínkami stanovenými v této části smějí být hráči v poli a brankáři 

střídáni kdykoli během hry či při přerušení hry. 

• Pokud při střídání hráč vstupující do hry zahraje puk nebo se jakýmkoli způsobem 

fyzicky dotkne soupeře, zatímco hráč odcházející ze hry je dosud na ledě, uloží se trest. 

• Pokud je při střídání hráč vstupující do hry nebo hráč odcházející ze hry náhodně 

zasažen pukem, hra nebude přerušena a trest se neuloží. (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 

2006) 

Střídání hráčů a brankářů z hráčské lavice v průběhu hry 

• Hráči a brankáři smějí střídat kdykoli v průběhu hry z hráčské lavice, pokud: 

1. Střídající hráči a brankáři se nacházejí uvnitř pomyslného pásma, jež je vymezeno délkou 

příslušné hráčské lavice a vzdáleností 3 m od hrazení. 

2. Střídající hráči a brankáři jsou mimo hru, než dojde k vystřídání. 

• Jestliže je střídání provedeno předčasně v případě, kdy brankář opustí brankoviště  

a směřuje ke své hráčské lavici, aby byl vystřídán jiným hráčem, rozhodčí přeruší hru, 

jakmile provinivší se družstvo získá puk. Následující vhazování se provede ve středu 

hřiště kromě případů, kdy by v důsledku toho provinivší se družstvo získalo územní 

výhodu. V těchto případech se vhazování provede na místě, kde došlo k přerušení hry. 

            (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006)  

Střídání hráčů při přerušení hry 

• Při střídání hráčů v přerušené hře hostující družstvo urychleně vymění hráče na ledě  

a poté již nesmí střídat až do začátku hry. Poté smí vystřídat domácí družstvo tak, aby 

nedošlo ke zdržování hry. Pokud některé družstvo střídání zbytečně protahuje, hlavní 

rozhodčí nařídí hráčům provinivšího se družstva (družstev), aby zaujali svá místa 

okamžitě a nedovolí už žádné střídání. 

• Při střídání se postupuje následovně: 

                                                 
6 Smrtelné zranění Luďka Čajky přineslo změnu hokejových pravidel. Zakázané uvolnění je od té doby pískáno 
v momentu, kdy puk přejde všechny čáry na rozdíl od NHL, kde se puku musí před odpískáním ještě dotknout 
bránící hráč. 
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1. Hlavní rozhodčí zaujme postavení k zahájení další hry a čárový rozhodčí, který vhazuje 

puk, okamžitě směřuje k místu vhazování. 

2. Hlavní rozhodčí poskytne hostujícímu družstvu pět vteřin na vystřídání jeho hráčů. 

3. Po pěti vteřinách oznámí hlavní rozhodčí vztyčením ruky, že hostující družstvo už nemůže 

střídat. 

4. S rukou stále vztyčenou poskytne hlavní rozhodčí domácímu družstvu pět vteřin na 

vystřídání jeho hráčů. 

5. Po pěti vteřinách hlavní rozhodčí oznámí spuštěním ruky, že domácí družstvo už nemůže 

střídat. 

6. Jakmile hlavní rozhodčí spustí ruku, čárový rozhodčí provádějící vhazování zapíská, čímž 

oběma družstvům oznamuje, že mají nejvýše pět vteřin, aby zaujali postavení na vhazování. 

7. Na konci těchto pěti vteřin nebo i dříve, pokud jsou hráči na vhazování připravení, vhodí 

čárový rozhodčí puk. Čárový rozhodčí není povinen čekat na hráče než se dostaví na místo 

vhazování. 

• Družstva nesmějí provádět střídání hráče(ů) po chybném vhazování, kromě situace, 

kdy je uložen trest, který způsobí oslabení jednoho z družstev. 

Střídání hráčů z trestné lavice7 

„Hráč na trestné lavici, který má být po odpykání trestu vystřídán, musí ihned po ledě 

odjet na hráčskou lavici a být u ní dříve, než je provedeno jakékoli střídání.“ (Adamec, Píša, 

Potsch, Šubrt, 2006) 

Hrací doba 

„Řádné utkání se skládá ze tří dvacetiminutových třetin čistého času a dvou 

patnáctiminutových přestávek. Družstva si po každé třetině vymění strany.“ (Adamec, Píša, 

Potsch, Šubrt, 2006) 

Prodloužení 

„Utkání hrané do rozhodnutí se prodlouží o čistý čas8 s „náhlým vítězstvím“. 

Nepadne-li branka, provádějí se trestná střílení k určení vítěze.“ (Adamec, Píša, Potsch, 

Šubrt, 2006) „Za vítězství v normální hrací době získá mužstvo tři body. V případě 

nerozhodného výsledku v normální hrací době získá každé mužstvo jeden bod do 

                                                 
7 Trestná lavice je prostor, kde hráči musí odpykat trest za přestupek proti pravidlům. 
8 Předem určený přesný čas trvání prodloužení, který se pozastavuje při signálu rozhodčího o přerušení hry.  
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extraligového hodnocení. Mužstva pak budou dále hrát prodloužení max. pět minut s tím, že 

mužstvo, které dá branku, se stává vítězem a získá další bod. Nepadne-li v prodloužení 

branka, platí nerozhodný výsledek.“ [3]      

Oddechový čas 

• Každé družstvo může v průběhu řádné hrací doby nebo v prodloužení využít jeden 

třicetivteřinový oddechový čas. 

• Při běžném přerušení hry smí jakýkoli hráč pověřený trenérem požádat hlavního 

rozhodčího o oddechový čas. Hlavní rozhodčí oznámí oddechový čas zapisovateli. 

• Hráči a brankáři obou družstev, s výjimkou potrestaných hráčů, smějí odjet ke svým 

hráčským lavicím. 

• Obě družstva si mohou vybrat svůj oddechový čas v jednom přerušení hry, avšak 

družstvo žádající druhý oddechový čas to musí oznámit hlavnímu rozhodčímu před 

skončením prvního oddechového času. (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 

Tresty 

• Tresty se dělí na následující kategorie s dobou vyloučení: 

1. Menší  trest (2‘), 

2. Menší trest pro hráčskou lavici (2‘), 

3. Větší trest (5‘), 

4. Osobní trest (10‘), 

5. Osobní trest do konce utkání (OK), 

6. Trest ve hře (TH), 

7. Trestné střílení (TS). 

• Všechny tresty se rozumí čistého času. (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 

Menší trest 

• Při menším trestu je hráč, s výjimkou brankáře, vyloučen ze hry na dvě minuty  

a nepovolí se náhradník. (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 
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Menší trest pro hráčskou lavici 

• Při menším trestu pro hráčskou lavici je hráč provinivšího se družstva s výjimkou 

brankáře9, který byl určen vedoucím družstva, trenérem nebo kapitánem, vyloučen 

z hřiště na dvě minuty a nepovolí se náhradník. (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 

Větší trest 

• Při větším trestu je hráč, včetně brankáře, vyloučen z hřiště pro zbytek utkání (osobní 

trest do konce utkání) a náhradník se povolí po pěti minutách. (Adamec, Píša, Potsch, 

Šubrt, 2006)  

Osobní trest 

• Při svém prvním osobním trestu je hráč, s výjimkou brankáře, vyloučen z hřiště na 

deset minut a náhradník se povolí okamžitě. Hráč, jehož osobní trest vypršel, musí 

zůstat na trestné lavici až do nejbližšího přerušení hry. (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 

2006) 

Osobní trest do konce utkání 

• Při osobním trestu do konce utkání je hráč, včetně brankáře, jakož i funkcionář 

družstva, vyloučen z hřiště a vykázán do šatny pro zbytek utkání a náhradník za hráče 

se povolí okamžitě. (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 

Trest ve hře 

• Při trestu ve hře je hráč, včetně brankáře, vyloučen z hřiště a vykázán do šatny pro 

zbytek utkání a náhradník se povolí po pěti minutách. (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 

2006) 

Trestné střílení 

• K nařízení trestného střílení10 za nedovolený zákrok zezadu je nutno splnit těchto pět 

podmínek: 

1. K přestupku musí dojít v okamžiku, kdy je puk mimo hráčovo obranné pásmo (zcela za 

modrou čárou). 

2. Útočící hráč má puk v držení a pod kontrolou. 

3. Přestupek je spáchán zezadu. 

                                                 
9 Brankář nikdy neodchází na trestnou lavici. Jeho trest odpyká jiný hráč družstva, který se nacházel na ledě v 
době přerušení hry k uložení trestu za tento přestupek a byl určen vedoucím nebo trenérem družstva 
prostřednictvím kapitána. Při větším trestu, osobním trestu do konce utkání nebo trestu ve hře je brankář 
vyloučen z hřiště pro zbytek utkání. Bude nahrazen náhradním brankářem, pokud ho má družstvo k dispozici, 
nebo členem družstva, kterému se povolí 10 minut na oblečení kompletní brankářské výstroje. 
10 Čas potřebný k provedení trestného střílení se nezapočítá do čistého času kterékoli třetiny či prodloužení. 
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4. Útočícímu hráči, který má puk v držení a pod kontrolou, je zmařena příznivá          

branková příležitost. 

5. Hráč, mající puk v držení a pod kontrolou nesmí mít před sebou žádné jiné  protihráče 

kromě brankáře. (Adamec, Píša, Potsch, Šubrt, 2006) 

3.1.4. Hokejové bruslení 

 

Hokejové brusle jsou součástí sportovní výstroje, hráčům umožňují pohyb po 

vymezené ledové ploše. Brusle se skládá z pevné boty převážně z koženého materiálu a nože 

opatřeného dvěma ostrými břity se žlábkem mezi nimi. Nůž je upevněn na speciální 

konstrukci pod podrážkou boty. „Hokejové bruslení vytváří základ pro všechny činnosti  

a jeho zvládnutí podmiňuje dosaženou úroveň technických i taktických dovedností. Má-li hráč 

provádět různé herní dovednosti (střelbu, kličku11, osobní souboje apod.) ve vysoké rychlosti  

a přitom sledovat průběh hry, je důležité, aby byl soustředěn na tyto činnosti a nikoliv na 

bruslení. Tím se stává základním prostředkem pro uskutečňování hry a základním kamenem 

ve stavbě, na který se vrší další dovednosti.“ (Perič, 2003) S výukou bruslení se obvykle 

začíná už v předškolním věku, zkušenosti s výukou bruslení v české hokejové škole  

i v ostatních hokejově vyspělých zemích naznačují, že možným prostředkem pro výuku 

základů bruslení je krasobruslení. V procesu učení je nezbytná podmínka správného  

a kvalitního předvedení pohybu. V případě že trenér dokonale neovládá techniku bruslení, 

měl by zajistit v tréninkových jednotkách pravidelnou účast aktivních hráčů, kteří v plné míře 

ovládají výše zmíněné činnosti. S nácvikem a zdokonalováním bruslařských dovedností 

souvisí i vysoká kvalita ledu, která je důležitým předpokladem ke správnému a dokonalému 

zvládnutí techniky bruslení. „Hokejové bruslení je jednou z nejobtížnějších činností, vyžaduje 

dlouhou dobu nácviku a jeho zvládnutí je závislé na množství různých činitelů. Kvalitní hráč 

současnosti je přímo závislý na vynikajícím zvládnutí všech bruslařských dovedností.“ (Perič, 

2003) 

 

                                                 
11 Znamená úhybný manévr při snaze oklamat či obejít hráče soupeře, v prostředí kolektivních sportů se tento 
pojem užívá běžně. 
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3.2. Hokej v ČR 

 
Český hokej oslavil v sezóně 2008/2009 sto let od svého vzniku.12 Logo k tomuto 

výročí je uvedeno v příloze č. 3, obrázek č. 5. U příležitosti tohoto jubilea bylo sehráno 

přátelské exhibiční utkání legend Čechů a Slováků, jehož účastníky byli hráči, kteří se podíleli 

na úspěšném hokejovém století. Bylo rozdáno celkem 136 stříbrných pamětních medailí  

a jednačtyřicet osobností bylo uvedeno do Síně slávy. Další osm českých legend bylo oceněno 

zlatou čestnou plaketou prezidenta republiky13. 

Historie ledního hokeje u nás se začala psát už v roce 1909, kdy se český výběr ve 

francouzském Chamonix zúčastnil prvního mezinárodního turnaje. Již před první světovou 

válkou Češi získali několik titulů mistrů Evropy.  

Na prvním mistrovství světa (dále MS) v belgických Antverpách v roce 1920 se Češi 

umístili na třetím místě za favority z Kanady a USA14, první zlaté medaile pro bývalé 

Československo získali reprezentanti roku 1947, kdy proběhlo MS v Praze15. Další rok 

skončil československý reprezentační výběr na MS ve Sv. Mořici na druhém místě za 

Kanadou, aby se o rok později na MS ve Stockholmu v roce 1949 mohl dostat v pořadí před 

ní a slavit další zlatý úspěch16. V roce 1950 byla nejen hokejová veřejnost šokována, bez 

účasti ČSR na MS. „Místo odletu na světový šampionát do Londýna čekal jádro české 

reprezentace politický proces a žalář, tento rok bude navždy zapsán do historie ledního 

hokeje v Čechách černým písmem a znamenal neslavný konec naší první zlaté generace. 

Celkem bylo odsouzeno jedenáct reprezentantů.“17 [4]  

V roce 1954 na MS ve Stockholmu bylo poprvé za účasti hokejistů ze SSSR. Již 

v tomto okamžiku se zřejmě zrodil počátek „studené války“ mezi československými  

a tehdejšími sovětskými hokejisty. Po třech bronzech na MS v letech 1955, 1957 a 1959 

skončila československá reprezentace na MS v Ženevě na 2. místě o pouhé skóre za Kanadou 

a před SSSR. Na 30. MS 1963 ve Stockholmu dosáhl na zlaté medaile Sovětský svaz a dalších 

devět let18 poté nenacházel přemožitele. Sebrat týmu SSSR zlatou medaili se podařilo až 

                                                 
12 Zakládající člen Mezinárodní hokejové federace (IIHF), datuje se 15. listopadu 1908.  
13 Oceněni byli Augustin Bubník, Vladimír Zábrodský, Jiří Holík, Vladimír Martinec, Jiří Hrdina, Vladimír 
Růžička, Dominik Hašek a Jaromír Jágr. 
14 Tento bronzový úspěch hráči ještě zopakovali na 7. MS 1933 v Praze a 12. MS 1938 rovněž v Praze. 
15 14. MS v Praze bez účasti Kanady. 
16 Utkání s Kanadou (3:2) vyhrál československý výběr poprvé v historii. 
17Odsouzen byl například Bohumil Modrý (15 let), Augustin Bubník (14 let) Stanislav  Konopásek (12 let). 
18 V době hokejové nadvlády SSSR získalo Československo čtyři stříbrné a čtyři bronzové medaile. 
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Československu v Praze v roce 1972, kde ziskem třetího titulu světových šampiónů současně 

načali téměř nejslavnější éru domácího hokeje, éru 70. let19. Po bronzu z MS 1973 a dvou 

stříbrných medailích z MS 1974 a 1975 si pro čtvrtý triumf dojeli českoslovenští hokejisté do 

polských Katovic MS 1976, zde nenašli přemožitele20. Ve Vídni 1977 úspěch zopakovali  

a poprvé tak obhájili zlatou medaili pro československé barvy na MS. Turnaj byl velice 

kvalitní. „Do Rakouska přijely vyrovnané týmy, v mužstvech Kanady a Spojených států se 

objevili i profesionálové z NHL. Příprava všech týmů byla pečlivá, zvláště pak Sovětů.“ [4] 

Po několikaletém čekání československých reprezentantů21 na další zlaté medaile 

přišel rok 1985. „Jednapadesáté mistrovství světa, které se na přelomu dubna, května konalo  

v Praze, patřilo v historii šampionátů k vůbec nejtěžším. V československé metropoli se  

v dresu Kanady objevil tehdy ještě mladý Mario Lemieux, který později uchvátil hokejový svět 

svým uměním.“ [4] Reprezentace porazila ve finálové skupině tehdy favorizovaný Sovětský 

svaz i Kanadu. 

Další úspěšný šampionát na sebe nechal znovu poměrně dlouho čekat22, až do roku 

1996 na MS ve Vídni. “Hokejová špička se už dávno vyrovnala a neexistoval jasný favorit. 

Mužstvo Ruska po rozpadu Sovětského svazu už nebylo tou Sbornou, jakou vedl v 80. letech 

legendární trenér Viktor Tichonov, naopak na medaile si dělali nárok Finové a mezi možné 

vítěze mohl patřit velmi silný tým Švédska.“ [4] První zlatou medaili pro Českou republiku 

zajistil v prodloužení finále proti Kanadě po nahrávce Pavla Patery střelou Martin Procházka. 

Nejšťastnějším obdobím pro český hokej bylo vítězství na olympijském turnaji v Naganu 

v roce 1998 pod vedením trenéra Ivana Hlinky. V pořadí Osmnácté zimní olympijské hry byly 

všeobecně považovány za hokejový turnaj století. Další vítězný triumf23 se zrodil na 

světovém šampionátu v Lillehammeru 1999. Ve finále proti Finsku znovu v prodloužení 

překonal brankáře Kiprusoffa Jan Hlaváč. O rok později na MS v Petrohradě 2000 dokázal 

český tým obhájit mistrovský titul, přestože měli trenéři velké problémy s nominací českých 

hráčů z domácí soutěže i z NHL, řada z nich odmítla účast na turnaji v Rusku. České mužstvo 

se dostalo až do finále turnaje a po závěrečné brance Roberta Reichela definitivně porazili 

                                                 
19 Slavnější už je jen druhá polovina let 90. a olympijský triumf z Nagana. 
20 „Jako klíčová, jak bylo tradicí, se ukázala utkání se Sovětským Svazem. V základní skupině jsme Sověty 
porazili 3:2, ve finálové skupině jsme se stejným soupeřem uhráli remízu 3:3. I ta nám nakonec zaručovala 
zlato.“ [4] 
21 Hokejisté zaznamenali v letech 1977 – 1985 další 4 stříbrné a 1 bronzovou medaili. 
22 Hokejisté získali v letech 1985 – 1996 dalších 5 bronzových medailí. 
23 Rok 1997, 1998 přinesl českým hráčům bronzové medaile. 



              Charakteristika osobnosti trenérů ledního hokeje s využitím typologie MBTI 
 

 
   

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     24 
                                                                                                                                     
 

sousední Slováky. Zlatý medailový hattrick24 se naplnil na MS 2001 v Hannoveru, český 

reprezentační tým v semifinále na nájezdy porazili tým Švédska a ve finálovém prodloužení 

vstřelil branku David Moravec proti finskému brankáři Nurminenovi. Posledním velkým 

úspěchem české reprezentace bylo vítězství na MS 2005 ve Vídni a stříbro z MS 2006 v Rize. 

Historická tabulka a graf medailistů mistrovství světa v ledním hokeji jsou uvedeny v příloze 

č. 3, v tabulce č. 1 a v grafu č. 1.  

V současné době úroveň českého hokeje zaznamenává spíše pokles. Dokazují to 

výsledky na oficiálních světových turnajích. Celkové umístění vedoucích zemí na oficiálních 

světových turnajích IIHF lze nalézt v příloze č. 4, v tabulce č. 2. Zároveň rapidně poklesl 

odchod mladých hráčů do NHL, zatímco dříve během draftu zastávali češi přední příčky, dnes 

již kluby NHL o hráče nejeví zájem a postupně se i snižuje počet českých hráčů, kteří již 

v této lize působí. Počet draftovaných českých hráčů kluby NHL je uveden v příloze č. 4, 

v tabulce č. 3. 

3.3. HC Litvínov 

 
U příležitosti oslav 50. výročí litvínovského klubu v nejvyšší hokejové soutěži má jistě 

své opodstatnění zmínit alespoň v krátkosti některé důležité osobnosti a mezníky v historii 

tohoto klubu. Logo k tomuto výročí je uvedeno v příloze č. 5, obrázek č. 6. 

„8. listopadu 1945 se v Učňovských dílnách na Osadě v Litvínově sešla skupina devíti 

nadšenců a pouhý půl rok po válce založila klub s názvem „SK Stalinovy závody, hockeyový 

odbor, Horní Litvínov. Vývoj názvu klubu lze nalézt v příloze č. 5, tabulka č. 4. Hrálo se na 

zamrzlém hřišti pro házenou, ale už tehdy na místě dnešní hlavní ledové plochy.“ [5] Nadšení 

v litvínovském hokejovém klubu přetrvávalo a po sérii postupů do stále kvalitnějších 

hokejových soutěží byl v roce 1955 vybudován zimní stadión s umělou ledovou plochou. 

Vzestup tohoto klubu dovedl Litvínov v sezóně 1958/59 k postupu do nejvyšší hokejové ligy. 

Účast v jednotlivých soutěžích lze nalézt v příloze č. 5, tabulka č. 5. „Od roku 1959 se 

Litvínov zabydlel v první lize a nikdy z ní nesestoupil.“ (Holý, Vrba, 1994) 

„Začátkem šedesátých let již Litvínov nastupoval v klasických černožlutých dresech25, 

                                                 
24 Pojem vychází z anglického hat trick, doslova „trik s kloboukem“, ve sportovní terminologii značí dosažení tří 
branek jedním hráčem v utkání. České reprezentaci se podařilo získat zlaté medaile z MS třikrát v řadě.  
25 „V premiérové sezóně v nejvyšší soutěži 1959/1960 měl Litvínov ještě variantu dresů modrobílou. 
„Modrobílou kombinaci tehdy vyznávalo několik dalších týmů a tak klub navrhl novou, originální verzi  
– žlutočernou.“ [5] 
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jejichž barvy vyznává dodnes a v roce 1965 došlo k zastřešení ledové plochy. Klub se většinu 

let jen zachraňoval, ale nikdy nesestoupil. Prvním reprezentantem klubu se stal Jaroslav 

Walter.“ [5] K největším osobnostem patřil především hrající trenér Miroslav Kluc26, dodnes 

si jistě litvínovský fanoušek vzpomene na heslo „zlaté ruce Míry Kluce“, byl v litvínovském 

klubu ústřední postavou tehdejší doby, později Josef Beránek, Josef Ulrych a v závěru 

desetiletí debutoval Ivan Hlinka27 in memoriam, největší osobnost litvínovského hokeje, a Jiří 

Bubla28. Dobové fotografie největších opor tehdejšího litvínovského hokeje lze nalézt 

v příloze č. 6, obrázek č. 7 a č. 8. 

„Hlinka s Bublou29 dorostli ve hvězdy národního týmu a stali se trojnásobnými mistry 

světa. Hráče klubu HC Litvínov, kteří se později stali mistry světa lze nalézt v příloze  

č. 6. Právě jejich generace, generace prvních odchovanců v „A“ mužstvu, se postarala  

o první velké klubové úspěchy v domácí soutěži.“. [5] Do litvínovského kádru přišli z vojny 

další pozdější opory tohoto klubu brankář Miroslav Kapoun a útočník Miloš Tarant. V roce 

1975 se Litvínov poprvé umístil v horní polovině tabulky30 a o tři roky později, obsadil  

v sezóně 1977/78 2. místo31. Největší úspěchy litvínovského klubu v nejvyšší soutěži je 

možné nalézt v příloze č. 7, tabulka č. 6. 

„Kádr Litvínova byl v té době doslova nabit kvalitními hráči, mezi nimiž převládaly 

ofenzivní typy. Mužstvo hrálo nejatraktivnější hokej v lize, na který pamětníci stále 

vzpomínají. Pravděpodobně jen přílišné zaměření na útok jej však v roce 1984 připravilo  

o titul. Ten získala Jihlava, stahující na vojnu hráče z celé Československé republiky.“ [5] 

Litvínov se stal pravidelným dodavatelem hráčů do reprezentací všech věkových kategorií, 

v osmdesátých letech zde vyrostly hokejové osobnosti jako Jaroslav Hűbl, Jindřich Kokrment, 

Jordanis Karagavrilidis, Vladimír Jeřábek32, Arnold Kadlec, Ondřej Weissmann, Eduard 

Uvíra, František Procházka, Vladimír Růžička33, Kamil Prachař, Petr Rosol, Petr Svoboda34, 

                                                 
26 „Miroslav Kluc v první sezóně Litvínova v nejvyšší hokejové soutěži ve svých osmatřiceti letech obsadil s 23 
vstřelenými góly 2. místo mezi ligovými kanonýry.“ [5] Za tzv. kanonýra je všeobecně považován  nejlepší 
střelec celé ligy. 
27 Společně s Vladimírem Růžičkou je v tomto klubu jediným držitelem prestižní ankety Zlatá hokejka pro 
nejlepšího hráče z uplynulého ročníku. 
28 Vlastní otec dalšího slavného hokejisty Jiřího Šlégra. 
29 Pozdější spoluhráči v klubu NHL Vancouver Canucks, se kterým se v sezóně 1981/1982 dostali až do finále 
Stanley Cupu (tento klub s podobně dlouhou historii jako Litvínov také nikdy nezvítězil v nejvyšší soutěži). 
30 4. místo poprvé s aktivním skóre. 
31 „V tom ročníku prožil hokej v Litvínově obrovský boom, většina domácích zápasů byla vyprodána.“ [5]  
32 Vladimír Jeřábek se jako jediný aktivně podílel na všech čtyřech stříbrných medailích, které Litvínov získal za 
druhá místa v nejvyšší lize. 
33 Vladimír Růžička, jedna z největších postav českého hokeje, držitel mnoha trofejí jako hráč i trenér, 4x po 
sobě se stal ligovým kanonýrem v letech 1984-1987. V současné době spolumajitel, generální manažer a hlavní 
trenér hokejového klubu HC Slavia Praha i české hokejové reprezentace. 
34 Petr Svoboda, střelec zlatého gólu ve finále proti Rusku na olympijském turnaji v Naganu. 
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Petr Klíma a Kamil Kašťák, generace si podaly ruku a v devadesátých letech dorostla řada 

dalších vynikajících hokejistů a navázala na úspěchy z let předešlých, Robert Kysela, Josef 

Beránek, Robert Lang, Martin Ručinský, Jiří Šlégr, Robert Reichel35, Jan Alinč, Jan Čaloun36, 

Tomáš Vlasák a Petr Franěk. Tým v těchto letech takřka nechyběl v play-off37 a v sezóně 

1990/1991 a 1995/1996 skončil druhý. Následovaly další mimo klubové úspěchy 

litvínovských hráčů na olympijských hrách a mistrovství světa na přelomu tisíciletí 

v novodobé historii českého hokeje. Hráče klubu HC Litvínov, kteří se později stali 

olympijskými vítězi lze nalézt v příloze č. 8. 

„Po dlouhou dobu byl Litvínov nejmenším prvoligovým městem v republice. 

Litvínovský hokej byl vždy charakterizován jako technický, útočný, a tedy i divácky velmi 

atraktivní. Z těchto důvodů je mužstvo velmi vyhledávaným soupeřem, má stabilně vysokou 

návštěvnost a láká diváky i na kluzištích protivníků.“ (Holý, 1996) Navzdory všem statistikám 

tento hokejový oddíl ve žlutočerných dresech sice vychoval řadu skvělých hráčů hokejové 

historie a stal se centrálním dodavatelem českého exportu talentovaných a adaptivních 

hokejistů do kanadsko-americké NHL, ovšem mistrovský titul nikdy nezískal. Hráče klubu 

HC Litvínov, kteří se účastnili NHL nebo dokonce získali Stanley Cup (pohár pro vítěze této 

ligy) lze nalézt v příloze č. 8. Rozsáhlá a trvalá expozice na stadiónu Ivana Hlinky je 

k nalezení v příloze č. 9. 

3.4. Trenér 

3.4.1. Osobnost a psychologie trenéra 

 

„Trénování je velmi náročný proces, čím lépe rozvíjíte svou osobnost po stránce 

tělesné i duševní, tím většího úspěchu dosáhnete i u svých svěřenců.“ (Martens, 2006) Trenér 

by měl být v první řadě vzorem pro svůj tým, chovat se rozumně, být vyrovnaný, 

zodpovědný, charakterní, svědomitý, poctivý a upřímný. Pokud toto splňuje, může do jisté 

míry očekávat stejné vlastnosti u svého týmu, chování sportovců bezpochyby závisí na 

příkladu, který jim trenér dává. Při snaze pozitivně působit na své svěřence je nejprve potřeba, 

aby trenér měl nutnou dávku sebereflexe. „Pokud chcete pomoci svým svěřencům, aby 

                                                 
35 Robert Reichel byl nejmladším ligovým hráčem Litvínova (v době premiéry mu bylo 16 let) a vstřelil nejvíce 
branek v jedné sezóně (V ročníku 1989/90 vstřelil neuvěřitelných 49 gólů a stal se ligovým kanonýrem),  
36 Jan Čaloun se stal ligovým kanonýrem v sezóně 1992/1993. 
37 Play-off je druhá část systému hokejové soutěže, která následuje po základní části, hrané systémem každý  
s každým. Tato závěrečná část soutěže, kterou hrají družstva s lepším bodovým ziskem v základní části, 
rozhoduje o celkovém vítězi soutěže. 
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poznali sebe sama, musíte jako trenér znát především sám sebe.“ (Martens, 2006) Z toho 

jednoznačně vyplývá, že teprve až trenér pozná svou vlastní osobnost se všemi chybami  

a nedostatky, pak teprve je schopen lépe pomáhat svým sportovcům a zamýšlet se nad tím, 

čeho chce jako trenér dosáhnout a jak toho docílit s rozdílnými typy sportovců. Sportovní 

psychologie zahrnuje kromě psychologické přípravy jedince, psychologizace tréninku  

i diagnostiku osobnosti sportovce i trenéra. Vzhledem k současným požadavkům na trenéry 

ledního hokeje a ke značné rozmanitosti a proměnlivosti podnětů klade lední hokej 

mimořádné nároky i na psychiku trenéra, a to v tréninkovém procesu, v komunikaci s hráči  

a také v průběhu jednotlivých utkání a jeho přípravě na ně. To předpokládá vysokou 

přizpůsobivost psychiky k nejrůznějším vnějším a vnitřním vlivům a schopnosti empatie do 

nejrůznějších dynamických situací. Dále je požadováno tvořivé uplatnění nároků na trenéra, 

znalosti s oblasti psychologie, managementu a komunikace. Vše je podmiňováno 

plnohodnotným realizováním rozumových schopností i v emocionálně vyhrocených situacích, 

sebeovládáním. 

Definice a struktura osobnosti 

„Obecně se chápe osobnost jako individuální jednota duševních vlastností a procesů, 

které jsou poměrně stálé a typickým způsobem se projevují v každé činnosti jedince.“ 

(Slepička, Hošek, Hátlová, 2006) Osobnost je tedy celek se svou vlastní složitou strukturou. 

Trenér je odpovědný za to, že prostřednictvím sportovců dosáhne určitých cílů popř. realizuje 

zadané úkoly od manažera klubu, aniž by vždy měl možnost přímo ovlivnit, co a jak jeho 

svěřenci ve hře v konkrétní situaci udělají. „Skutečné poznání osobnosti sportovce je 

podkladem trenérského porozumění sportovci a jeho přiměřeného vedení ve smyslu rozvoje 

výkonnosti.“ (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006) „Chce-li se trenér dopracovat úspěchu 

v jednání se sportovcem a v působení na něj, musí dlouhodobě, svědomitě a trpělivě poznávat 

jeho osobnost.“ (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006) 
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3.4.2. Úloha trenéra 

 

Trenér má za úkol vychovávat a vést mladé hráče jejich sportovním životem a zároveň 

pozitivně ovlivňovat život svých svěřencům nejen na poli sportovním. „Kanaďané  

a Američané nazývají své trenéry „kouči“ a styl jejich práce je značně odlišný od tradičního 

evropského pojetí. Severoameričtí trenéři byli a jsou výrazně aktivnější během utkání, častěji 

zasahují do dění na ledě s různými taktickými variantami a hráčskými přesuny.“ (Pavliš, 

2008) „Kritérium úspěšnosti trenéra je vlastní soutěž. Někteří trenéři ovšem chybují v tom, že 

podceňují vlastní tréninkový proces a naopak přeceňují své působení při soutěži.“ (Martens, 

2006) Za kvalitního trenéra všeobecně není považován pouze ten, který umí vyhrávat utkání  

a už vůbec to neplatí u mládežnických kategorií, trenér by měl zároveň pomáhat sportovci 

zvládat nové dovednosti, vytvářet svým svěřencům pozitivní prožitek a radovat se ze soutěže 

spolu s ostatními, posilovat zdravou sebedůvěru zadáváním přiměřeně obtížných úkolů, 

povzbuzováním, pochvalou, u dětí a mládeže pomoci pochopit, že chyby a nedostatky jsou 

přirozenou součástí učebního procesu a nejsou známkou neúspěchu. Být dostatečně zkušený 

v technice a taktice konkrétního sportu, vychovávat a připravovat sportovce na morální  

a etické požadavky, přinášet do tréninku zdravotní benefity, motivovat k pravidelné pohybové 

aktivitě, neustále doplňovat své poznatky, být flexibilní a v případě nutnosti umět změnit svůj 

starý přístup popř. přijmout konstruktivní kritiku a kriticky hodnotit sám sebe, to je úlohou 

trenéra.  
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Tabulka č. 1: Pět zlatých pravidel Scotty Bowmana38 

1. Obklopujte se nejlepšími možnými spolupracovníky!  
Vedení mužstva je týmová práce. 
  
2. Buďte kreativní! 
Jackpot můžete zasáhnout jen v případě, že se o to pokusíte. 
  
3. Vybudujte kostru mužstva ze silných vůdčích osobností! 
Bez 5-6 hráčů, kterým můžete vždy důvěřovat, nemůžete vyvinout žádnou iniciativu. 
  
4. Přeneste se přes neúspěchy a troufněte si na konfrontace! 
Vyřešené spory posilují soudržnost mužstva. 
  
5. Buďte kritičtí, ale nekritizujte! 
Abychom se dostali z případné krize potřebujeme pozitivní sílu, nikoliv stahování ještě níže.  

Zdroj: PAVLIŠ, Z.: Trenérské listy č. 35. Praha, Olympia, 2008. 

Trenérova osobní příprava na utkání: 

• Analýza utkání a hodnocení hráčů – příprava na další utkání začíná už ve chvíli, kdy 

to předchozí skončilo. První úkol trenérského týmu je zanalyzovat utkání a zhodnotit 

výkony jednotlivých hráčů. 

• Zpětná vazba pro hráče – obecně jsou hráči velmi aktivní při hledání vlastního 

hodnocení. Zhruba po deseti zápasech trenér vede individuální pohovory 

s jednotlivými hráči. Tam nastíní hráči své pocity a hodnocení jeho hry a vyslechne si 

jeho názory a komentáře k vlastní hře. 

• Práce s médii – zpětnou vazbu vlastních výkonů získává hráč také z medií. Důležité je 

být velmi opatrný, pokud jde o hodnocení jednotlivých hráčů. O soupeřích je třeba 

mluvit vždy slušně a s respektem. Důležitý je také jednotný postoj celého realizačního 

týmu. (Pavliš, 2008) 

• Hra soupeře – analýze hry soupeře může napomoci spolupráce se skauty, přístup 

k videozáznamu utkání soupeře, popř. poznámky z předchozích vzájemných utkání. 

Situace z těchto zápasů mohou být velmi dobrým vodítkem pro hráče. (Pavliš, 2008) 

• Sestavení plánu utkání – sestavování plánu zápasu se liší podle typu soupeře. 

Trenérův absolutně nejdůležitější úkol před utkáním je připravit vlastní mužstvo  

a organizaci jeho hry co nejlépe. 

                                                 
38 „Scotty Bowman působil jako hlavní trenér v NHL 30 sezón. Za tu dobu trénoval 9 let Detrit Red Wings,  
2 roky Pittsburgh Penguins, 7 let Bufalo Sabres, 8 let Montreal Canadiens a 4 roky St. Louis Blues. Třináctkrát 
vedl svůj tým do finále Stanley Cupu a dosáhl neuvěřitelného rekordu devíti vítězství. Je suverénně 
nejúspěšnějším trenérem historie NHL v počtu vyhraných utkání. V roce 1991 byl slavnostně uveden do Hockey 
Hall of Fame – hokejové síně slávy.“ (Pavliš, 2008) 
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• Výběr brankáře – hodně brankářů má rádo, když vědí o své nominaci na utkání 

předem. Je to v zásadě správné pravidlo, protože jen tak mají dostatek času na vlastní 

přípravu. 

• Příprava na utkání – hráči si na sebe zvykají a každý má oblíbeného spoluhráče, se 

kterým si rozumí na ledě i mimo něj. Toto je ale jen jedna část problému. Hlavní je 

sestavovat formace s ohledem na jejich roli v utkání. Přestože mají formace různé 

úkoly, musí dodržovat stejný herní systém. (Pavliš, 2008) 

• Trénink – právě během tréninku se formuje styl, podle kterého se má mužstvo řídit 

v utkání. (Pavliš, 2008) Trenér by měl mít před utkáním utvořenou vlastní představu  

o hře svého mužstva, samotná úspěšná realizace závisí na tréninku. Základním 

pravidlem je, že trénink musí začít přesně. Instrukce, s výjimkou povzbuzení hráčů  

a zvýšení jejich koncentrace, je nejlepší dávat hráčům mimo led. Hráči znají cvičení, 

která se často opakují. (Pavliš, 2008) Chce-li si trenér udržet dlouhodobě hráče na své 

straně se zaujetím pro samotnou hru, mělo by být naprostou samozřejmostí pravidelné 

zařazování několika nových cvičení. Tréninky jsou tak zajímavější a hráči snáze udrží 

koncentraci. Na druhé straně to zpomaluje trénink a snižuje jeho plynulost. (Pavliš, 

2008) 

• Bezprostředně před utkáním – automatickou záležitostí by pro každého trenéra měla 

být porada s hráči před utkáním. Ideální čas je zhruba dvě hodiny před začátkem. 

(Pavliš, 2008)  

• Role jednotlivých hráčů – každý hráč musí mít jasně definovaný úkol, jasně 

definovanou roli. Nezáleží na tom, jestli je to nejlepší hráč mužstva nebo bude hrát jen 

několik střídání, každý musí mít naprosto jasno o své roli v rámci kolektivu. Ještě 

důležitější ale je, aby akceptoval přidělený úkol. Pokud se hráč neztotožní celým 

srdcem se svou rolí a úkoly z ní vyplývající, nemůže podat optimální výkon. Je na 

trenérovi, aby všichni hráči věděli, že také jejich role je pro úspěch mužstva klíčová, 

ať je velká nebo malá. Každý hráč musí také znát roli ostatních, nikdo neví, kdy bude 

postaven do role spoluhráče. Nespokojenost nelze vymýtit. Patří jaksi do struktury 

vztahu mezi trenérem a hráči. Každý hráč chce být na ledě co možná nejvíce a trenér 
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chce, aby to byli právě nejlepší hráči. Přirozeně nelze mít v kádru permanentně 

nespokojené hráče a něčeho dosáhnout. V takovém situaci se musí něco změnit. Nelze 

nespokojenci ustoupit a upřednostnit ho ve hře, zrovna tak ho nelze nechat být, když 

jeho postoj škodí týmu. Trenér většinou nemá přímý vliv na hráčské výměny, takže 

takovýto problém se stává diskuzí mezi trenérem a manažérem. Pokud vedení plně 

důvěřuje trenérovi, je řešení jednoduché. Pokud nemají na věc stejný názor, musí 

společně najít řešení co nejdříve, jinak se dají očekávat ještě větší problémy 

v budoucnu. Nejtěžší úkol čeká trenéra při snaze udržet loajalitu u hráčů třetí a čtvrté 

formace. Tito hráči zpravidla hrají méně, proto by měl trenér daleko častěji 

vysvětlovat, proč by měli být trpěliví. Je také nutné využít každou příležitost, aby mohli 

ukázat svůj podíl na úspěších mužstva, aby neztratili víru, že mají trenérovu důvěru. 

Nejdůležitější je už samotný výběr hráčů pro tuto roli. Někteří hráči mají takovou 

morálku a pro dobro mužstva udělají maximum. Jiní tuto schopnost postrádají. Jenom 

s vhodnými typy hráčů trenér dokáže vytvořit správnou atmosféru v týmu. (Pavliš, 

2008) 

Činnost kouče v průběhu utkání 

 „Nejdůležitější úkol trenéra během utkání je střídání hráčů, a tato jeho činnost je 

rozhodující pro jeho vývoj. Tento úkol vyžaduje spoustu práce. Trenérský tým a všichni hráči 

musí na jeho splnění spolupracovat. Hlavní trenér má nejčastěji na starosti střídání útočníků, 

jeden z asistentů pak obránce. Třetí má speciální úkoly, např. sledovat soupeřovu taktiku  

a jeho střídání. Hlavní trenér nese vždy zodpovědnost, ale potřebuje znát názory asistentů  

a mít jejich podporu. Hlavní trenér se koncentruje na vývoj utkání a vždy si připravuje další 

tah. Toto ovšem omezuje jeho možnosti komunikovat s jednotlivými hráči. Také asistent, který 

má na starosti obránce, stihne maximálně kratičké komentáře. Třetí asistent má dostatek 

klidu, může proto zprostředkovat hráčům hlubší analýzu hry. Může se detailněji zabývat hrou 

v přesilovkách a oslabeních. Hlavní trenér musí správně rozdělit čas na ledě mezi hráče, mít 

na paměti jejich momentální psychické i fyzické rozpoložení a také přemýšlet o tom, co se 

bude dít, až vyloučení skončí. Práce trenéra spočívá v informování hráčů, proti které sestavě 

soupeře mají hrát. Pro některé hráče může být nasazování39 psychicky hodně náročné. 

                                                 
39 Nasazování je součástí taktiky, mužstvo nestřídá hráče pravidelně, ale sestavuje speciální formace dle aktuální 
situace, princip spočívá ve snaze trenéra mít na ledě vždy lepší obranu než soupeřův útok a naopak.  
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Chápou tuto taktiku jako by nebyli dostatečně dobří nastupovat proti určitému soupeři. 

Trenér je musí ubezpečit, že jsou dost dobří, ale současně jim bude více vyhovovat jiná 

sestava soupeře a že mužstvo bude silnější, jestliže všichni potkají soupeře, který jim nejvíce 

vyhovuje. To poslední, co si trenér přeje je to, že si hráč přestane věřit.“ (Pavliš, 2008) 

Hokejový trenér by se měl při přípravě a plánování tréninkových jednotek zaměřit na řadu 

úkonů. Hietennen (1989) například uvádí: 

• Výkonností úroveň svého družstva 

• Úroveň kondice vlastních hráčů 

• Věková struktura svého družstva 

• Tréninkové možnosti 

• Cíl sezóny s výhledem do budoucna 

• Délka sezóny, rytmizace tréninku různých fyzických dovedností (bruslařská vytrvalost, 

pružnost, anaerobní kapacita, rychlost) a fáze vrcholné výkonnosti  

• Při plánování jednotlivých tréninkových jednotek by s trenér měl zaměřit zejména na: 

Opakování 

• Počet opakování, délka cvičení, odpočinek 

• Intenzita opakování 

Učivo 

• Je řada věcí, které je třeba se učit 

• Pro svou výkonnost potřebují hráči i zpětnou vazbu od trenéra 

Rotace 

• Vysoká úroveň požadavků 

• Rozvoj individuálních technických dovedností 

• Pokus se co nejvíce přiblížit hernímu kalendáři družstva 

Hra družstva 

• Trénink v pomalém tempu – zrychlovat tempo 

• Specifická cvičení 

• Časování  

Co očekává hráč od trenéra 
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• Spravedlivost 

• Nestrannost 

• Porozumění  

• Pobídky 

3.4.3. Filosofie trenéra 

 

„Úspěch trenéra závisí mnohem více na přístupu k trénování – filozofii, než na 

kterémkoliv dalším faktoru. Filosofie pro mě znamená důvěru v principy, které řídí veškeré 

naše jednání. Kvalita trenérské filosofie vás bude ovlivňovat do té míry, jak dalece  

a prozřetelně použijete znalosti techniky a taktiky, znalosti základů sportovního tréninku  

a sportovního managementu.“ (Martens, 2006) Zdá se, že jediným osvědčeným způsobem 

jak rozvíjet trenérskou a také životní filosofii je poznání sama sebe. Není nutné zdůrazňovat, 

že řadu trenérů jejich trenérská filosofie proslavila, tito trenéři se liší od ostatních tím, že si 

včas uvědomili, že jedinou a tudíž nejlepší cestou k dosažení cílů je trénink v souladu s vlastní 

filosofií, a to bez ohledu na to, jestli ostatní s jejich osobitým přístupem souhlasí, nebo ne, 

rozvoji filosofie se tedy vyplatí věnovat určitý čas, v případě že trenér nemá dostatečně 

vytvořenou trenérskou filosofii snadno podlehne vnějším tlakům a názorům ve chvíli, kdy je 

nucen dělat obtížná rozhodnutí. „Správná filosofie vás zbaví nejistoty týkající se tréninkových 

principů, stylu hry, disciplíny, mravních a etických principů, soutěžního projevu, krátko-  

i dlouhodobých cílů a mnoha dalších aspektů tréninku.“ (Martens, 2006) Nutno dodat, že  

u trenéra ještě rozvíjí sebevědomí a pomáhá při stanovování si trenérských cílů.  

3.4.4. Řídící schopnosti trenéra 

 

 „Vlastní klučino, tj. vedení družstva v utkání a způsob komunikace s hráči, závisí vždy 

na individuálních zkušenostech trenéra. Osobnost trenéra je nemožné vytvořit pouhým 

vzděláním.“ (Bukač, 2002) 

„Koučování ve smyslu řízení utkání vyžaduje znalost prostředí, cit pro herní vnímání, 

intelekt, povahové dispozice a zkušenost. Pozice trenéra podléhá hierarchii pro kritéria 
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řízení. Řízený tréninkový proces i utkání musí mít centrální vedení. Model trenérské dvojice je 

útěk od odpovědnosti a důsledků. Kolektivní tíha nemá v řízení profesionálních mužstev ani 

v učení opodstatnění. Hlavní trenér nese odpovědnost, je proto šéfem, má pravomoci  

a rozhoduje. Na výpomocnou a podpůrnou činnost využívá asistenty. Postavení asistentů 

jasně vymezuje povinnosti, samozřejmou podřízenost a přípustné pravomoci. Uplatnění 

trenérského tandemu nachází určité oprávnění při turnajových akcích.“ (Bukač, 2005) 

3.4.5. Cíle trenéra 

 
Hlavní cíle ve sportu podle Martense: 

• Trénovat tým, který vyhrává 

• Pomoci mladým lidem, aby se pro ně sport stal zábavou 

• Pomoci mladým lidem rozvíjet se (Martens, 2006) 

3.4.6. Trenér a sociální komunikace 

 

„Komunikace je přirozenou lidskou aktivitou. Dá se říci, že nelze nekomunikovat. 

Vždyť i projevy pasivity, či negace jsou také komunikací a mají určitou vypovídající hodnotu. 

Na druhé straně se komunikace může stát velmi složitou a náročnou činností, je-li vedena 

snahou o dosažení určitého cíle“ (Fiedler, Horáková, 2005) V takto nesnadné situaci se 

nacházejí rovněž trenéři vedeni svými kompetencemi, pravomocí a odpovědností za realizaci 

cílů družstva popř. klubových cílů, jsou nuceni svou komunikaci těmto faktorům 

přizpůsobovat, snažit se nepodléhat svým emocím a náladám. Nezbytnost aktivní komunikace 

v každé situaci činí z tohoto povolání vědu i umění. Z praxe jednoznačně vyplývá, že v zájmu 

efektivního řízení hráčů je umění komunikace jednou z nejdůležitějších vlastností trenéra. 

„Komunikace je dynamický proces a probíhá vždy mezi dvěma nebo více lidmi. 

V psychologii je komunikace chápána jako přenos informací, jako sebeprezentace, 

sebepotvrzení. Jedná se o vyjádření postojů k předmětu, ke komuniké i k příjemci komunikace. 

Jde o procesy působení na ostatní, ovlivňování, znesnadňování nebo usnadňování 

porozumění.“ (Pechačová, 2006) 
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Nonverbální komunikace 

Prostředkem komunikace je kromě slov a vět i celá řada velmi rozmanitých projevů, 

které zařazujeme pod pojem nonverbální komunikace. Mimoslovní komunikace nám sděluje 

hodně informací o pocitech a postojích lidí. Neverbální komunikace je snadno viditelná, 

ovšem nevýhodou je riziko nesprávné interpretace, proto chceme-li signály interpretovat 

s vyšší spolehlivostí, musíme vyhodnocovat verbální a neverbální projevy jako celek. „Známý 

antropolog Ray Birdwhistell při svém bádání došel k závěru, že nonverbální složka doprovází 

65 % mluvené komunikace. Jiný expert, Albert Mehrabian, odhaduje nonverbální podíl na 

komunikaci na 93 %. Nonverbální komunikace je proto tak důležitá a významná, protože 

většina lidí věří v „jak to říkáte“ více než v „co říkáte“. Neverbální komunikace je z převážné 

části nevědomá. Doplňuje verbální projev, zesiluje jeho účinek, reguluje jej a za určitých 

okolností jej může plně zastoupit.“ (Pechačová, 2006) 

Schéma č. 1: Formy neverbální komunikace 

 
 Zdroj: Fiedler, Horáková, 2005                                                                                                                                   

          Posturologie – postoje lidí při vzájemné komunikaci 

            Gestika – pohyby rukou při komunikaci 

          Proxemika – oddálení lidí od sebe 

       Kinezika – pohybová komunikace 

  Haptika – doteková komunikace 

 Mimika – výraz obličeje 

 Úprava zevnějšku 

Pohledy 
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Verbální komunikace 

Komunikaci prostřednictvím slov, nazýváme verbální komunikací. Základním 

předpokladem pro úspěšnou mluvenou nebo psanou formu verbální komunikace je řazení slov 

ve větě, které teprve v důsledku dávají slovům přesný a úplný význam. „Verbální komunikace 

je vývojově mladší způsob dorozumívání. Znamená vyjadřování myšlenek artikulovanou řečí, 

případně dorozumívání se nějakým jazykem.“ (Fiedler, Horáková, 2005) „Verbální 

komunikace je nezbytnou součástí sociálního života a je rovněž nezbytnou podmínkou 

myšlení. Nesmíme zapomínat, že při komunikaci je význam slov vždy dotvářen neverbálními 

prostředky a paralingvistickými aspekty řeči40. Verbální a neverbální komunikace se 

vzájemně doplňují, nelze je od sebe odloučit.“ (Pechačová, 2006) 

 

3.4.7. Trenérské styly 

 

Činnost trenéra 

Všeobecně jsou činnosti trenéra velice rozmanité. Trenér by měl ovládat činnosti 

potřebné jak k tréninku, tak k vedení mužstva v soutěži. Pro potřeby vrcholového sportu je 

nezbytně nutné, aby s družstvem pracovalo více trenérů zaměřených na specializované oblasti 

a plnící v družstvu různé funkce, ať už jde např. o činnost brankáře, kondiční či herní přípravu 

nebo o koučování v utkání. „Hlavní trenér si za těchto okolností spíše ponechává koučování 

v soutěži s dohledem na ostatní oblasti této spolupráce. Důvodem je časové zaneprázdnění.“ 

(Bukač, Dovalil, 1990) U reprezentačního družstva a družstev české nejvyšší hokejové ligy 

má i tzv. realizační tým složený ze specialistů své opodstatnění. „Složitost sportovního 

tréninku a jeho řízení mnohdy, zvláště u sportovců vysoké výkonnosti, vyžaduje sestavení 

realizačních týmů. Tým tvoří kolektiv specialistů, kteří se na sportovním tréninku i soutěžení 

podílejí. Nejčastěji jsou to trenér, asistent (asistenti) trenéra, lékař, masér, fyzioterapeut, 

organizační pracovník – manažér, podle potřeby také psycholog, dietolog a další přizvaní 

specialisté.“ (Dovalil, 2005) V kanadsko – americké NHL působí v průběhu utkání tým 

trenérů, u něhož se očekává dokonale koordinovaná, týmová spolupráce. „Každý tým má dva, 

nejčastěji tři trenéry na střídačce. Navíc také asistenta u videa, statistika a dalšího asistenta 

                                                 
40 Paralingvistické aspekty řeči dle Mikuláštíka: hlasitost, pomlky, barva hlasu, frázování, emoční náboj, výška 
hlasu, kvalita řeči, rychlost řeči, slovní vata, chyby v řeči, plynulost, objem řeči. 
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na tribuně.“ (Pavliš, 2008)  

„Snem každého trenéra je vychovat co nejlepšího sportovce. Být v roli trenéra, který 

stojí v čele týmu, jenž je hvězdou sportovního nebe znamená nejen potlesk, slávu a uznání ze 

strany široké veřejnosti, ale také ztrátu soukromí, což si sebou nese obrovskou psychickou 

zátěž.“ (Kabošová, Jelínek, 2003) 

 V literatuře je popsáni mnoho typů stylů řízení. Příkladem může být trenérský styl 

řízení, který uvádí Martens ve své rozsáhlé publikaci Úspěšný trenér. „Většina trenérů se 

přiklání jednomu ze tří trenérských stylů: autoritativní, submisivní nebo kooperační styl.“ 

(Martens, 2006) 

• Autoritativní styl – trenér - diktátor 

„Trenér diktátor dělá všechna rozhodnutí sám. Úkolem sportovce je pouze plnit trenérovy 

příkazy. Předpokladem pro tento přístup ke sportovcům jsou trenérovy znalosti a zkušenosti 

z dlouholeté praxe. Trenér svěřencům přesně říká, co mají dělat.“ (Martens, 2006) Role 

sportovce spočívá pouze v naslouchání pokynů a jejich následném plnění.  

• Submisivní styl – trenér - opatrovatel 

„Trenéři s tímto stylem dělají co nejméně rozhodnutí. Tedy jen ta nezbytná. Trénink je založen 

na přístupu „vezmi puk a hraj“. Trenér vydává minimum pokynů, minimálně zasahuje do 

organizace tréninku, kázeňské problémy řeší jen v nezbytně nutných situacích. Tito trenéři 

mají za prvé nedostatek schopností vydávat instrukce a řídit, za druhé jsou příliš laxní, aby se 

vypořádali s požadavky a trenérskou odpovědností, nebo za třetí vůbec nevědí, jak trénovat. 

Submisivní trenér většinou funguje jen jako opatrovatel a často v této pozici je velmi slabý.“ 

(Martens, 2006) Trenéři tohoto typu postrádají kompetentnost k vykonávání řídící funkce, 

jsou liberální a ve chvíli kdy se musí rozhodovat, jsou buď pasivní nebo dělají ústupky. 

• Kooperativní styl – trenér - učitel 

„Trenéři, kteří vybírají kooperativní styl vedení, rozhodují spolu se svými svěřenci. Jsou si 

vědomi své odpovědnosti, za vedení kolektivu, zároveň však vědí, že mladí lidé se nemohou 

stát zodpovědnými dospělými lidmi, aniž by se naučili sami rozhodovat. Smyslem 

kooperativního stylu je vytvořit určitou rovnováhu mezi vedením sportovců a možností nechat 

je řídit sami sebe.“ (Martens, 2006) Kooperativní styl trenéra se snaží s hráči spolupracovat 
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při stanovování cílů a prostředí, které hráčům vytváří, je do jisté míry demokratické. 

 V souvislosti s hodnocením trenérských stylů se nabízí otázka, který z nich je pro 

trénování a koučování nejlepší. Zda-li je vhodnější řídit, podbízet nebo spolupracovat. 

Autoritativní styl je k vidění mezi profesionály nebo naopak paradoxně u trenérů, kteří mnoho 

zkušeností s trenérskou prací nemají. Tento styl je za určitých podmínek opodstatněný, 

v případě že trenér disponuje vysokou hráčskou i trenérskou vyspělostí a jeho svěřenci ještě 

nejsou dosti hokejově „zralí“ a se svými zkušenostmi nedokážou rozlišit, které řešení je 

v dané situaci nejvhodnější, ale ani v tomto případě by to trenér se svými příkazy neměl 

přehánět. Mnoho trenérských nováčků si však tento trenérský styl zvolili právě proto, že jim 

napomáhá ukrýt jejich vlastní pochybnosti o jejich schopnostech. Pokud zakazují svým 

svěřencům klást otázky, jestliže se brání vysvětlení, proč trénují tím či oním způsobem, pak se 

pouze snaží o to, aby jejich neschopnost a nedostatky nebyly odhaleny. Autoritativní styl se 

na povrch jeví jako účinný, z hlediska organizace se dokonce jeví jako velice vhodný a může 

být skutečně efektivní pokud vítězství je trenérovou prioritou a pokud jeho autorita netlumí 

motivaci svěřenců. U tohoto stylu je potlačen prvek tvořivosti, radosti a potěšení ze 

sportování, veškeré úspěchy a výsledky jsou trenérovy, nikoliv svěřenců. Hráči sportují 

nikoliv z důvodu vlastní vnitřní motivace, ale pro chválu a potěšení jejich trenéra, popř. aby 

se vyhnuli jeho hněvu a trestu. 

Submisivní styl by vůbec neměl být za trenérský styl považován a trenéři, kteří se vydali touto 

cestou, neplní trenérské povinnosti a staví se do špatné podřizující se role. 

Kooperativní styl nutí sportovce k vlastním názorům, vlastnímu rozhodování, přispívá 

k rozvoji osobnosti sportovce a podporuje filosofii výchovy sportovce před vítězstvím. Na 

první pohled se zdá, že se tímto stylem trenér pouze zbavuje zodpovědnosti a ponechává 

svěřencům naprostou volnost, ale ve skutečnosti poskytuje trénování tohoto typu strukturu  

a pravidla, která napomáhají sportovcům stanovovat si své vlastní cíle a usilovat o jejich 

naplnění. „Kooperativní přístup dává mnohem více prostoru pro důvěru ve sportovce, což má 

pozitivní vliv na jeho představy o sobě samém a o svých schopnostech.“ (Martens, 2006) 

Trenér se neustále snaží vytvořit optimální klima pro vývoj sportovce. „Tento přístup také 

umožňuje otevřený vztah mezi trenéry a sportovci, což zlepšuje jak komunikaci, tak motivaci. 
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Sportovci nejsou motivováni strachem z trenéra, ale snahou po osobním uspokojení.“ 

(Martens, 2006) 

3.4.8. Úspěch trenérské práce 

 
 V prostředí ledního hokeje a nejen v něm existují trenéři, kteří mají pro řízení mužstva 

jednoduše nadání. Kanadsko - američtí trenéři jsou dokonce vysoce aktivní a kvalifikovaní 

v manažerských kompetencích, tzv. „bench managment“. „Scotty Bowman je podle mínění 

řady expertů naprostý genius pokud se týká vedení mužstva během utkání. Bez váhání je to 

nejúspěšnější trenér v historii NHL, což často dokumentuje jeho neuvěřitelný cit pro to, aby 

měl v pravý čas správné hráče na správném místě. Podle některých má jakýsi šestý smysl pro 

toto umění.“ (Pavliš, 2008) Ale i tento trenér, a o to více ti ostatní, potřebuje na sobě 

pracovat, vědomě se rozvíjet a neustále se zlepšovat, aby mohl být ve své práci a ve vztahu 

k ostatním úspěšnější. Protože pouze vlohy, nadání nebo dokonce talent k úspěchu v samotné 

práci nestačí. Chce-li se stát trenér skutečně úspěšným, musí u něj dojít nejprve 

k sebepoznání, což je základní předpoklad v pěstování trenérských dovedností. Pokud bude 

trenér znát svou osobnost a dokáže si najít trenérský styl sobě vlastní, bude schopen lépe 

předvídat a zvládat situace, které jsou obtížné, problematické a často si žádají okamžité 

řešení. „Ve stejné situaci reagují různí lidé různě a všechno to vypadá skutečně jako záhada. 

Už před nějakými dvěma tisíci lety si řecký filozof Theofrastus položil podobnou otázku: „Jak 

je možné, že když celé Řecko leží pod jedním nebem a všichni Řekové mají stejné vychování, 

jsou naše povahy tak rozdílné?41“Tato otázka „Proč jsou lidé různí“ je pro nás dnes stejně 

důležitá jako ve starověkém Řecku.“ (Čakrt, 2006) Trenéři by v rámci utváření týmových, 

sociálních vazeb a při soustavném působení na své svěřence měli tyto rozdíly brát v úvahu, 

vnímat je a počítat s nimi. „Pro úspěch jejich práce je nutné, aby chápali proč se chování lidí 

ve složitém a často i rychle se měnícím prostředí organizací navzájem liší.“ (Čakrt, 2006) 

                                                 
41 Citováno dle: EYSENCK, J. H.: Personality, Genetics and Behavior. New York , Prager 
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3.4.9. Individuální rozdíly 

 
 „Rozdílnost nás potkává na každém kroku. Ačkoliv žijeme v relativně homogenním 

světě lidí, neustále dochází ke změnám, vývoji, konfrontaci s rozdíly. Cílů dosáhneme tehdy, 

pokud nejen porozumíme rozdílnému chování, ale budeme se snažit je využít.“ (Kroeger, 

Thuesenová, 2004) Úspěch trenérské práce začíná již v momentě správného výběru hráčů do 

budoucího týmu. Zkušenosti trenérů vítězných hokejových družstev na mezinárodních 

turnajích naznačují, že již tento první krok je nezbytným základem pro zdravé klima uvnitř 

týmu. „Bylo-li naše mužstvo úspěšné, výběr hráčů utvořil vždy tým s „pozitivním 

charakterem“ a neobvyklou soudržností.“ (Bukač, 2002) Úspěšná hokejová mužstva musí mít 

kromě správné konzistence hráčů uvnitř týmu i dobře fungující mezilidské vztahy, přestože si 

hráči nemusejí být názorově blízcí. Individuální rozdíly se samozřejmě neprojevují jen mezi 

hráči nebo v konfrontaci hráč – trenér. Při pozorování přístupu k trenérské práci si lze  

i u samotných trenérů všimnout rozdílného přístupu. Mnoho trenérů již tradičně 

upřednostňuje zaběhlý a osvědčený model tréninkového procesu, a proto nemají potřebu 

měnit nebo vylepšovat cokoliv, co doposud fungovalo. Naproti tomu několik málo trenérů, 

kteří jsou často velice úspěšní se snaží ve svém přístupu být inovativní, stále něco zlepšovat, 

zkrátka trénují si po svém, i když to nemusí být zaručeně ta správná cesta k vytouženým 

vavřínům. 

3.5. MBTI 

 
„MBTI je dnes jedním z nejrozšířenějších psychologických nástrojů.“ (Kroeger, 

Thuesenová, Rutledge, 2006) Tento nástroj vychází z níže uvedených typologií. „Typologie 

obecně značí konstruktivní odpověď na nezbytné pojmenování. Jedná se o organizovaný, 

vědecky podložený systém. Neexistují dobré nebo špatné „typy“, jen rozdíly.“ (Kroeger, 

Thuesenová, Rutledge, 2006) „Tyto rozdíly používá typologie konstruktivně a nenásilně. 

Odstraňuje negativní přístup, podporuje běžné rozdíly a rozvíjí vnitřní a mezilidské vztahy. 

Typologie vyměňuje negativní posuzování lidí, vyvolávající nedůvěru a odstup, za pozitivní 

prospěšnou metodu přivádějící do života harmonii i spokojenost v práci.“ (Kroeger, 



              Charakteristika osobnosti trenérů ledního hokeje s využitím typologie MBTI 
 

 
   

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     41 
                                                                                                                                     
 

Thuesenová, 2004) „Typologie MBTI je tak rozšířená a úspěšná proto, že přesně a názorně 

podává obraz klíčových charakteristik chování, které jsou společné všem lidem.“ (Čakrt, 

2005) Předností MBTI je fakt, že říká co je, a ne co by mělo být.  

„Nesmírnou výhodou tohoto pojetí typologie a uznávanou předností tohoto nástroje je 

to, co zjišťuje nijak nehodnotí, výsledek je tedy především popisný. Výsledky těchto šetření 

jsou pokládány za mimořádně průkazné a významné jednak z hlediska rozhodovacího  

a z hlediska manažerského stylu a jednak i z hlediska individuálního způsobu řešení 

problému. Jeho pomocí se hledají navzájem kompatibilní typy nadřízených a podřízených 

složení optimálně vyvážených pracovních týmů.“ (Čakrt, 2006) „Má smysl v tom, že nám 

ukazuje jednu z možností, jak se lze na lidi a jejich vztahy dívat, a nabízí určitou uspořádanou 

metodologii. Její rozměry nám pomáhají nějakým způsobem strukturovat a zpřehlednit 

obrovské množství informací, poznatků, vjemů a postřehů, které o lidském chování máme, ale 

které by asi bylo jinak obtížné uchopit.“ (Čakrt, 2006) „Půdorys naší osobnosti tvoří 

v soustavě MBTI dvě psychické funkce. Je to kombinace způsobu, jakým přijímáme informace, 

a způsobu, jak se rozhodujeme. Systém MBTI je tedy tvořen čtyřmi rozměry naší osobnosti. 

Každý z nich má dvě krajnosti, meze, mezi nimiž se rozprostírá pole našich preferencí. Pro 

každý z krajních bodů těchto rozměrů existuje písmenné označení vycházející z jejich 

anglických názvů. Typologie MBTI tak pomocí kombinace čtyř párů písmen, označující 

polarity psychologických funkcí vymezuje celkem 16 osobnostních typů.“ (Čakrt, 2005)  

3.5.1. Předurčení vzniku typologie MBTI 

 
„První typologie osobností je připisována řeckému lékaři Galénovi42 z Pergamu. Za 

jejího duchovního praotce je ovšem pokládán slavný Hippokrates. Ten rozlišoval čtyři 

temperamenty v závislosti na převaze tělních tekutin.“ (Čakrt, 2006) „Převaha krve – typ 

sangvinický, převaha hlenu – typ flegmatický, převaha žluči – typ cholerický a převaha 

„černé žluči“ – typ melancholický.“ (Hron, 2002) „Kromě toho, že tato typologie byla 

průkopnická a ovlivnila psychologické myšlení v této oblasti na mnoho století dopředu, má 

jeden pozoruhodný rys, pro nějž stojí za zmínku. Tím, že rozlišovala právě čtyři typy, vytvořila 

dodnes přetrvávající tradici.“ (Čakrt, 2005) V závislosti na výše zmíněném faktu, zde bylo 

                                                 
42 Galénovu typologii osobnosti přejal německý filosof Immanuel Kant (1724- 1804) ve svém díle 
Anthropologie.  
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vytvořeno mnoho typologií, které se držely tohoto nepsaného pravidla až do dvacátého století 

s jediným výrazným rozdílem, že lidské typy byly z počátku pojímány kategoriálně. 

Představitelem této typologie osobnosti byl německý filosof Immanuel Kant. „Člověk podle 

nich musí zcela patřit k jednomu určitému typu podle přítomnosti či nepřítomnosti určitých 

rysů. Smíšené typy nemohou existovat.“ (Čakrt, 2006) Později se W. Wundt jako první 

postavil proti kategoriálnímu vidění lidského temperamentu a počátkem dvacátého století 

vytvořil tzv. dimenzionální alternativu, čímž mínil to, že člověk může být tzv. smíšeným 

typem, tedy může být „od všeho kousek“, s ním byl za jedno i Carl Gustav Jung. „Wundtův 

systém vycházel z toho, že ze čtyř typů dva představují vysokou emocionalitu (cholerik  

a sangvinik) a dva představují nízkou emocionalitu (flegmatik a melancholik).“ (Čakrt, 2006) 

Další v pořadí dodržující zásadu čtyř byli E. Adickes, E. Kretschmer43, A. Adler, E. Spranger 

a Carl Gustav Jung (1875-1961). „Junga fascinovalo, jak lidé z rozmanitých kontinentů  

a prostředí jsou současně odlišní a přitom si jsou navzájem v podstatných rysech vlastně 

neuvěřitelně podobní. Dospěl k názoru, že svět je složen z protikladů, polarit.“ (Čakrt, 2005) 

„Jung věřil, že se rodíme s jistou predispozicí k určitému typu, složenému z daných 

vlastností.“ (Kroeger, Thuesenová, 2004) „Na utváření osobnosti působí řada vlivů, jak 

vrozených, především zásluhou dědičnosti, tak i získaných, jako je rodinné zázemí, kulturní 

odlišnosti, příslušnost k sociální či etnické skupině, osobní zkušenost apod. Výsledkem je pak 

jednotlivec, individuum, které je trochu jako všichni ostatní lidé, trochu jako někteří lidé  

a trochu jako nikdo jiný, které usiluje o seberealizaci a integraci se svým prostředím.“ (Čakrt, 

2006) Právě tento posledně zmíněný, slavný švýcarský psycholog a psychiatr, zřejmě největší 

mírou ovlivnil vznik MBTI44. Přišel se zásadní myšlenkou, která ovlivnila pozdější vznik 

empirického nástroje indikátoru osobnostních typů Myersové a Briggsové. „V jeho pojetí se 

lidé navzájem liší, i když mají totožný soubor instinktů (archetypů), jež je pohánějí zevnitř. 

Jeden instinkt není důležitější nebo významnější než jiný. Podstatné jsou naše preference45, 

sklony k tomu, čemu dáváme přednost, čili jak „fungujeme.“ (Čakrt, 2006) „Preference 

nevyjadřují vědomou volbu. Jde o vrozený sklon přistupovat k různým situacím určitými 

způsoby. Všechny preference jsou rovnocenné a každá z nich představuje přirozený souhrn 

předností a nedostatků.“ (Čakrt, 2005) „Jung jejich pomocí vytvořil určité „funkcionální 

                                                 
43 E. Kretschmerova typologie odkazuje nejen na čtyři psychologické typy, ale rovněž si všímá tělesného 
vzhledu. Autor rozděluje typy na následující: asketik, schyzotyp, pyknik, atletik.  
44 Myers-Briggs Type Indicator 
45 „Tyto preference vznikají krátce po narození a formují typ člověka. Tvoří základ sympatií nebo averzí k jiným 
lidem, práci a životním událostem.“ (Kroeger, Thuesenová, Rutledge, 2006) 
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typy“ nebo též „psychologické typy“. Uvedl do psychologie i do obecné slovní zásoby řadu 

pojmů. Nejznámější z nich jsou extroverze a introverze. Vedle této dvojice hovořil ještě  

o dalších základních psychologických funkcích vyskytujících se ve vzájemně neslučitelných 

dvojicích-dichotomiích: myšlení a cítění, intuice a smysly. Jedna funkce z každého páru má 

tendenci převládat a druhá je pak spíše pomocná nebo podpůrná.“ (Čakrt, 2006)  

3.5.2. Vznik typologie MBTI 

 
C. G. Jung tvrdí, že lidské chování není nahodilé, ale naopak předvídatelné  

a klasifikovatelné. Pro svou typologii vymyslel zcela nová pojmenování, nicméně i přes svou 

logickou argumentaci u svých kolegů neshledával ohlas a v počátcích se střetával více 

s kritikou. „Naštěstí Jungova práce zaujala dvě ženy, z nichž ani jedna nebyla psycholožka46, 

ale obě se zajímaly o lidské chování. Jedna z nich, Katharine Briggsová, začala na počátku 

dvacátého století, nezávisle na Jungovi, řadit lidi podle jejich rozdílů v chování. Jednoduše 

řečeno došla k názoru, že lidé přistupují k životu rozdílně. Po publikování Jungova díla v roce 

1923 Briggsová zanechala své práce a stala se Jungovou žačkou. Spolu s její výjimečně 

nadanou dcerou Isabel Myers Briggsovou věnovaly třicátá léta způsobu, jak lépe vystihnout 

rozdílnosti.“ (Kroeger, Thuesenová, Rutledge, 2006) „MBTI psychologové přivítali, neboť se 

mohli zbavit nástrojů zabývajících se slabými stránkami, „špatnou“ nebo „dobrou“ povahou 

či patologickým chováním. Rozšíření MBTI přináší srozumitelný a nezaujatý popis způsobů, 

jak vnímáme vnější svět. Umožňuje nám pozorovat naší jedinečnost z pozitivního pohledu, 

který je nám vlastní. Tvoří silný základ, z něhož dosahujeme cílů a přání. Výhody spočívají 

v tom, že přijetí rozdílů vychází z předpokladu, že není lepší nebo horší způsob řešení 

problémů nebo vidění světa.“ (Kroeger, Thuesenová, 2004) 

3.5.3. Preferenční páry osobnostních charakteristik v systému MBTI 

 
„Typologie MBTI udává kombinací čtyř dvojic písmen šestnáct osobnostních typů. Tři 

dvojice jsou převzaty z původní Jungovy typologie, čtvrtá dimenze doplněná oběma 

Američankami.“ (Čakrt, 2006) V typologii MBTI může některá z preferencí silně, slabě, 

nepatrně převažovat. Zkratky preferencí MBTI vycházející z anglického originálu lze nalézt 

                                                 
46„Akademičtí psychologové namítali, že žádná z obou žen nemá formální psychologické vzdělání a tudíž ani 
předpoklady k tomu, aby se mohly opovažovat „měřit“  osobnost. Obě ženy se však nenechali odradit a trpělivě 
pracovaly na rozvoji svého instrumentu, léta testovaly jeho spolehlivost a statistickou významnost jednotlivých 
položek, aby jej vybavili všemi náležitostmi, jež má respektovaný nástroj mít. Současně prováděly měření 
nejrůznějších demografických skupin a mapovaly rozložení typů v různých populacích.“ (Čakrt, 2005) 
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v příloze č. 10, tabulka č. 7. Zde je uveden přehled těchto dvojic protikladů, dle nichž se 

jedinci řadí k určitému typu: 

• extrovertnost – introvertnost 

• smysly – intuice 

• myšlení – cítění 

• posuzování – vnímání 

„Tyto typy odrážejí genetické vlastnosti a vše, co nás ovlivnilo v raném dětství. Vnější 

okolí usměrňuje naše preference během dalšího vývoje. Pro příklad uveďme praváky a leváky. 

Pravák používá i levou ruku, ale dává přednost pravé. Pravou používá převážně a levou 

minimálně nebo používá levou skoro stejně jako pravou. Stejný princip se týká typologie. 

Jednomu projevu dáváte přednost častěji.“ (Kroeger, Thuesenová, 2004) 

 

Způsob jakým lidé navazují vztah s okolím a přijímají energii a podněty: 

Extrovert (E) 

• Nejdříve mluví a pak myslí, neví, co řekne dříve než to vysloví. Často si říká: „Proč 

někdy raději nemlčím?“ 

• Zná mnoho lidí a většinu z nich řadí k blízkým přátelům. 

• Při čtení nebo rozhovoru mu nevadí puštěné rádio nebo televize; naopak mu to 

vyhovuje. 

• Snadno navazuje kontakty, často v konverzaci dominuje. 

• Vítá telefonní hovory, rád sděluje myšlenky po telefonu. 

• Má rád večírky a společnost, baví se i s cizími lidmi, přičemž jim sděluje i věci 

z osobního života. 

• Vystupuje za tým, nerad o problémech přemýšlí sám. 

• Naslouchání mu dělá problém, pokud aktivně  nekonverzuje, nudí se. 

• „Hledá“ slovy místo očima: „Ztratil jsem brýle. Kde mám brýle? Nevíte někdo, kde 

jsou?“ Při přerušení toku myšlenek navazuje hlasitě: „Co jsem to říkal? Už vím. To, 

co říkala Harriet, bylo zajímavé.“ 

• Potřebuje být ujištěný o tom, jak vypadá, kdo je; dokud neslyší, že dobře pracuje, není 
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si tím jistý. 

Introvert (I) 

• Promýšlí vše dříve, než to řekne, a tomu dává přednost i u ostatních; často odpovídá 

„Musím si to promyslet“ nebo „Dám vědět později.“ 

• Vyhledává klid a čas jen pro sebe, ruší ho televize, dětský křik nebo okolní konverzace. 

• Je považován za „výborného posluchače“. 

• Občas ho někdo označí za „plachého“. Nemusí souhlasit, ale ostatním připadá 

rezervovaný nebo zádumčivý. 

• Rád sdílí zážitky jen s jedním člověkem nebo několika blízkými přáteli. 

• Přeje si, aby lépe sděloval své myšlenky, nemá rád, když někdo řekne něco, co sám 

váhal říct. 

• Sděluje pocity nebo myšlenky bez přerušení, stejně tak dává prostor i ostatním. 

• Po společenské akci se potřebuje „dobít“ o samotě, po náročnějším setkání je 

vyčerpán. 

• Rodiče ho nutili si hrát s dětmi, neboť byl podle rodičů moc samotářský. 

• Považuje mluvení za „mlácení prázdné slámy“; je podezřívavý, když ho někdo chválí, 

nesnáší opakování již vyřčených myšlenek. (Kroeger, Thuesenová, Rutledge, 2006) 

Extroverze a introverze z hlediska trenérské profese: 

„Extroverti mají silnou potřebu pobývat ve společnosti druhých lidí, jsou společenští. 

Energii čerpají ze druhých a vždy preferují sociální kontakt.“ (Keirsey Bates, 2006) Trenér je 

přímo součástí velké sociální skupiny uvnitř týmu, komunikace s hráči by introverta mohla po 

krátké době značně vyčerpat a není zcela jisté, zda-li by mohl být v roli trenéra dlouhodobě 

spokojen. „Není možné říci, že by introverti neradi komunikovali s lidmi, jen je pro ně kontakt 

s druhými náročný, jelikož z nich vysává energii.“ (Keirsey Bates, 2006) Introverti mohou být 

naproti tomu úspěšnější při studiu trenérské práce. „Když si takový extrovert vyjde do 

knihovny, aby se tam probral odbornou literaturou, musí se hodně držet, aby si po čtvrt 

hodince nedopřál přestávku alespoň na drobné popovídání.“ (Keirsey, Bates, 2006) Introvert 

má ke studiu větší předpoklady, soustavná mentální činnost o samotě v tichém prostředí je 

jeho charakteristickým rysem. 
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Existují dvě možnosti, jak lidé přijímají informace:  

Smysly (S) 

• Dává přednost odpovědím na konkrétní otázky; na otázku „Kolik je hodin“ odpovídá 

„15:52“ a nesnáší časové určení „Budou čtyři hodiny“ nebo „Je čas jít“. 

• Soustředí se pouze na konkrétní věc a dává přednost práci před přemýšlením o práci. 

• Uspokojuje ho práce s hmatatelnými výsledky a jakkoliv nesnáší úklid, raději vyluxuje 

kancelář než aby uvažoval o své budoucnosti. 

• Řídí se heslem „Co tě nepálí, nehas“. Nerozumí tomu, proč se někteří lidé neustále 

snaží něco zlepšovat. 

• Raději pracuje s čísly a konkrétními daty než s teoriemi; dává přednost logice před 

nahodilostí. 

• Považuje fantazii za neslušné slovo, diví se tomu, kolik času věnují někteří lidé snění. 

• Časopis čte od začátku do konce, nechápe, jak někdo může číst od prostřední stránky. 

• Je frustrován, když nedostane jasné instrukce nebo někdo řekne: „Zde je plán,  

a detaily projednáme později“. Ještě horší pro něj je, když jasné instrukce považují 

ostatní za obecné směrnice. 

• Užívá přesné výrazy a vnímá věci doslovně, často klade otázky typu „Děláte si legraci 

nebo to myslíte vážně?“ 

• Vnímá okolní osoby jako „stromy spíše než les“, v práci se věnuje jednomu 

konkrétnímu úkolu bez ohledu na jiné povinnosti. 

• Věří rčení „Co je psáno, to je dáno“; řekne-li mu někdo, že „Vlak již přijel“, musí se 

přesvědčit na vlastní oči. 
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Intuice (N) 

• Přemýšlí o několika věcech současně, někdy je duchem nepřítomný. 

• Do budoucna se dívá optimisticky, přemýšlí o ní více než o současnosti. 

• Podrobnosti považuje za zbytečné. 

• Čas je pro něj relativní, přijít pozdě pro něj znamená až začátek jednání bez jeho 

přítomnosti. 

• Přemýšlí o věcech jen pro své potěšení. 

• Řeší často hlavolamy a hádanky. 

• Zkoumá vztahy a souvislosti spíše, než by přijímal vše jako hotovou věc, ptá se: „Co to 

znamená?“ 

• Odpovídá obecněji, nechápe, že lidé nerozumějí jeho instrukcím a nesnáší, je-li tlačen 

do podrobností. 

• Představuje si, za co utratí peníze, a nezkoumá stav svého bankovního konta. 

(Kroeger, Thuesenová, 2004) 

Smysly a intuice z hlediska trenérské profese: 

„Zkušenost má pro něj velký význam, sází na ní.“ (Keirsey Bates, 2006) „Jejich 

„mentální metabolismus“ je nastaven na fyzickou realitu, fakta a konkrétní zkušenost.“ 

(Čakrt, 2006) Zatímco smyslový typ je systematický a pracuje vytrvalým tempem, 

intuitivní typ by mohl být v prostředí neustále se opakující trenérské práce po čase značně 

nespokojen. „Intuitivové – nebaví je dělat stále tytéž věci, rutina je ničí. Smysloví – nevadí 

jim rutina.“ (Čakrt, 2005) 

Rozlišujeme typy dle způsobu, jakým se lidé rozhodují:  

Myšlení (T) 

• Hodnotí stresové situace klidně a objektivně. 

• Řeší spory na základě korektnosti a pravdy, nikoli podle toho, jak se kdo bude cítit. 

• Má rád věci jasné, v diskuzi uplatní intelekt a rozhled. 

• Používá spíše mysl než srdce; nesouhlas dává slovně najevo. 

• Cení si objektivnosti i přes obvinění z chladnosti a necitlivosti (ví, že to není pravda). 

• Rád dělá obtížná rozhodnutí a nechápe, proč si lidé stěžují, že nemají všechny 
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informace. 

• Dává přednost pravdě před tím, co má rád, nepovažuje za nutné mít sympatie k lidem, 

s kterými pracuje. 

• Má bližší vztah k logickým a vědecky podloženým faktům; typologii uvěří, až získá více 

informací. 

• Lépe si pamatuje čísla, než tváře a jména. 

Cítění (F) 

• Všímá si při rozhodnutích pocitů jiných. 

• Cítí, že lásku nelze definovat, a každému, kdo se o to pokusí, odporuje. 

• Snaží se uspokojit potřeby druhých lidí, dokonce proto omezí vlastní pohodlí. 

• Vžije se do pocitů ostatních; jako jediný se zeptá: „Jak rozhodnutí ovlivní zúčastněné 

osoby?“ 

• Má dobrý pocit z pomoci jiným, i když ho mohou někteří lidé využívat. 

• Řekne si: „Zajímá někoho, co já potřebuji?“, ale málokdy to někomu řekne. 

• Bez problémů vezme zpátky cokoli, co někoho urazilo, následkem toho je označován za 

chameleóna. 

• Dává přednost harmonii před precizností; nesnáší hádky a snaží se spory urovnat 

úhybným manévrem (změňme téma) nebo láskou (obejměme se). 

• Podle lidí si bere věci příliš osobně. (Kroeger, Thuesenová, Rutledge, 2006) 

Myšlení a cítění z hlediska trenérské profese: 

„Typ s převahou myšlení je spíše rozhodný, než ohleduplný a neostýchá se dávat lidem najevo 

svůj nesouhlas.“ (Čakrt, 2006) Tento typ trenéra má tudíž větší předpoklady v případě řešení 

problému jít do konfrontace s jiným názorem a vytvořit tak v rámci týmu více či méně 

emotivní diskuzi. Typ trenéra s převahou cítění bude méně lhostejný k vytvořenému „klima“ 

uvnitř týmu. „Navázání, udržení, rozvíjení a pěstování přátelských vztahů je pro ně více než 

osobní úspěch, výkon a logicky bezchybné rozhodnutí.“ (Čakrt, 2006) 

Poslední dvě preference se ukazují na přístupu k životu - buď organizovanému  

a naplánovanému jako v případě typu s převahou posuzování (J) nebo spontánnímu žití 

s přizpůsobením se konkrétním podmínkám u typu s převahou vnímání (P): 
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Posuzování (J) 

• Čeká na ostatní nedochvilné jedince. 

• Má rád věci na svém místě. 

• Věří, že budou-li lidé pracovat podle svých schopností, svět bude lepším. 

• Vstává brzy ráno a odhadne průběh celého dne, který má naplánovaný. Rozhodí ho, 

stane-li se něco nepředvídaného. 

• Nesnáší překvapení, což dá všem najevo. 

• Připravuje různé seznamy a postupuje podle plánu, věci navíc do seznamu přidá  

a „odfajfkuje“. 

• Miluje pořádek, v lednici a v poličkách dává vše přesně na své místo. 

• Lidé si myslí, že se zlobí, ačkoli to není pravda, pouze hájí své stanovisko. 

• Rád věc dokončí a odloží, i když ji bude muset udělat po čase znova a lépe. 

Vnímání (P) 

• Snadno ho cokoliv vyruší a „ztratí se“ na cestě od domu k autu. 

• Rád objevuje neznámo, i když se jedná o novou cestu domů. 

• Neplánuje, ale přizpůsobuje se potřebám; lidé ho obviňují z nepořádnosti a chaosu. 

• Věci dokončuje na poslední chvíli a mnohé tím rozčiluje. 

• Neuznává systematičnost, dává přednost tvořivosti, spontánnosti a vnímavosti. 

• Práce je pro něj hrou, jinak ho nebaví. 

• Často mění téma konverzace, neboť ho napadají nové myšlenky. 

• Nestojí rigidně za svými názory, má mysl otevřenou novým informacím. 

• Někdy věc úplně nedokončí, to záleží na okolnostech. (Kroeger, Thuesenová, 2004) 

Posuzování a vnímání z hlediska trenérské profese: 

„Všechny kombinace typu J, ať už s extroverzí, introverzí, intuicí, smyslovým vnímáním, 

myšlením nebo cítěním mají zcela typický poměr k práci a povinnostem. V jejich světě práce 

předchází všemu ostatnímu. „Napřed povinnost, potom zábava“ je zásada.“ (Čakrt, 2006) 

Z tohoto tvrzení vyplývá, že tento typ trenéra je svou prací pohlcen, dělá ji nejlépe, jak umí  

a může se v tomto smyslu považovat za úspěšného. Naopak přínosem typu trenéra s převahou 

P je fakt, že má tendenci vyslechnout názory svých svěřenců. „Nestojí rigidně za svými 
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názory, má mysl otevřenou novým informacím.“ (Kroeger, Thuesenová, 2004) 

„Kombinací dvojic můžeme tedy identifikovat typ, do něhož zmíněná zkoumaná osoba 

patří. Nejpravděpodobněji to bude jeden z následujících šestnácti“. (Čakrt, 2006) 
Tabulka č. 2: 16 osobnostních typů 

ISTJ ISFJ INFJ INTJ 

ISTP ISFP INFP INTP 

ESTP ESFP ENFP ENTP 

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 

 

Dominantní vlastnosti jednotlivých typů jsou popsány v příloze č. 10, tabulka č. 8. 

3.5.4. Zastoupení preferenčních dvojic v populaci 

 
V následujících grafech jsou zobrazeny preferenční dvojice jednotlivých párů: 

 

Graf č. 1: Preferenční dvojice (E) extroverti versus (I) introverti 

Preferenční dvojice (E) versus (I), zastoupení v 
populaci

75%

25%

Extrovert
Introvert
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Graf č. 2: Preferenční dvojice (S) smysly versus (N) intuice 

Preferenční dvojice (S) smysly versus (N) intuice, 
zastoupení v populaci

75%

25%

Smysly
Intuice

 
 

Graf č. 3: Preferenční dvojice (T) myšlení versus (F) cítění 

Preferenční dvojice (T) myšlení versus (F) cítění, 
zastoupení v populaci

50%50%

Myšlení
Cítění
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Graf č. 4: Preferenční dvojice (J) usuzování versus (P) vnímání 

Preferenční dvojice (J) usuzování versus (P) 
vnímání, zastoupení v populaci

50%50%

Usuzování
Vnímání

 

3.5.5. Kognitivní styl 

 
Kognitivní styly existují celkem čtyři a mají vliv na proces rozhodování, což je  

u trenéra jedním z klíčových faktorů v jeho formální roli. „Prostřední dvě písmena 

jednotlivých typů (viz tabulka č. 1) označují tedy kognitivní styl. Je dán jednak preferovanou 

funkcí získávání informací, to je buď smysly (S), nebo intuicí (N), a jednak způsobem jejich 

zpracování, to je buď myšlením (T), nebo cítění (F). Přehled o členění kognitivního stylu 

v rámci systému MBTI podává tabulka č. 2.“ (Čakrt, 2006) 
Tabulka č. 3: Kognitivní styl 

ST SF NF NT 

ST SF NF NT 

ST SF NF NT 

ST SF NF NT 

 

„Pro styl ST, smyslový s převahou myšlení, neboli systematický, je charakteristický 

smysl pro řád a pořádek, pro neosobní detail a fakta, potřeba mít věci pod kontrolou 
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s minimem nejistot; začínají od jednotlivých částí, z nichž budují celek. Někdy mívají sklon 

odmítat inovativní řešení. Milují disciplínu a své podřízené neodměňují ani nechválí, pokud se 

nedomnívají, že je to opravdu zasloužené. Trenéři tohoto typu mají sklon být méně citliví 

k mezilidským vztahům a méně vnímaví vůči skupinové atmosféře. 

Styl SF, smyslový s převahou cítění, neboli procesuální, se rovněž vyznačuje 

především smyslem pro detaily. Silnou stránkou těchto lidí je vyjednávání. Jejich funkce cítění 

(F) pečuje o to, že rádi pracují s lidmi, a proto často organizují nejrůznější skupiny a týmy. 

Manažéři typu SF si libují ve skupinových debatách, někdy je mají radši, než výsledné řešení. 

Styl NF, intuitivní s převahou cítění, neboli heuristický, spoléhá v manažérském 

postavení na osobní charisma a pozornost a péči o lidi, které má vést. Bývají zpravidla mistry 

jazyka, což jim propůjčuje skvělé komunikační schopnosti. Manažéři NF jsou typickými kouči 

lidí. Jsou schopny aktivizovat v nich jejich dosud dřímající potenciál. Ve vztazích s ostatními 

lidmi nemívají problémy a bývají velmi populární. Jejich možnou slabinou je, že se někdy 

rozhodují podle svých osobních preferencí spíše než podle objektivních měřítek, proto mohou 

být kritizováni za „nadržování“. 

Spekulativní typ, NT, neboli intuitivní s převahou myšlení, je znám tím, že zkoumá 

nejdříve nejrůznější kombinace možností, avšak jeho doménou je spíše neživý svět idejí. 

Snadno se soustředí na žádoucí výsledky a cíle. Nemají rádi nadbytečnost a redundanci,  

a proto občas opomenou pochválit. Souvisí to s tím, že neumějí příliš dobře chválit, protože 

sami neumějí příliš dobře chválu přijímat. Ve tvůrčím procesu mají NT neuvěřitelný „drive“, 

puzení a dopředu je ženoucí energii dělat věci jinak a nově.“ (Čakrt, 2006) 

3.5.6. Čtyři temperamenty 

 
 „Existuje ještě jeden, méně náhodný způsob, jak v typologii dvěma písmeny nalézt typ 

dané osoby. Tyto kombinace se nazývají „temperament“ a vytvořili je David Keirsley  

a Marilyn Batesová47. Temperament umožňuje přesnější určení.“ (Kroeger, Thuesenová, 

2004) „Zatímco kognitivní styl se zabýval našimi vnitřními procesy, mechanismy, jimž 

dospíváme k rozhodnutí a řešení různých situací a úloh, je pojetí temperamentů mnohem více 

spojeno s naším chováním.“ (Čakrt, 2006) „Stručně a krátce řečeno – temperament 

                                                 
47 Autoři knihy „Please understand me.“ 
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podmiňuje chování, jelikož chování je nástroj získávání toho, co získat chceme a uspokojování 

tužeb.“ (Keirsey, Batesová, 2006) „Pro určení temperamentu je nejdůležitější S-N rozdíl, 

protože podstatný v lidské povaze je způsob, jakým získává informace. Bez pochopení toho, 

jak se získávají informace, je komunikace velmi obtížná, neboť věci pokládáme za objektivně 

dané.“ (Kroeger, Thuesenová, Rutledge, 2006) „Toto pojetí vychází z řecké mytologie, 

prostřednictvím postav čtyř bohů. Bohové tedy ztělesňují čtyři základní temperamenty. Je to: 

Apollón, Dionýsos, Prométheus, Epimétheus. Schématicky lze tyto temperamenty znázornit 

v následující tabulce.“ (Čakrt, 2006) 
Tabulka č. 4: Čtyři temperamenty 

SJ SJ NF NT 

SP SP NF NT 

SP SP NF NT 

SJ SJ NF NT 

 
Pozn.: Každý ze šestnácti typů spadá do jednoho ze čtyř temperamentů, které jsou znázorněny 

v tabulce č. 4 a č. 5 a následně popsány. 
Tabulka č. 5: Rozdělení šestnácti typů MBTI do čtyř temperamentů 

NF 
ENFJ INFJ 
ENFP INFP 

NT 
ENTJ INTJ 
ENTP INTP 

SJ 
ESTJ ISTJ 
ESFJ ISFJ 

SP 
ESFP ISFP 
ESTP ISTP 

 

Dionýsovský temperament 

„Jádrem dionýsovského temperamentu je kombinace SP, to znamená smysly 

v kombinaci s percepcí, vnímáním. Zahrnuje čtyři typy: ISTP, ESTP, ISFP, ESFP." (Čakrt, 

2006) „Klíčové slovo pro tohoto jedince zní akce, bývá označován za optimistu, dobrodruha  

a skvostného baviče. SP nekoordinuje svůj život podle dlouhodobých cílů, pro něj jsou 

rozhodující okamžité podněty a momenty. Je akční, konkrétní a praktický. SP je kromě jiného 

celkem velký perfekcionista, takže jakmile se do něčeho pustí, chce v tom být nejlepší.“ 
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(Keirsey, Batesová, 2006) „Ideální je pro něj dělat si, co chce a hlavně kdy chce. Už od 

dětství bývají SP vnímaví a hraví. SP milují soutěžení a závody a mohou být velmi ambiciózní 

a impulsivní. Svou snahu něčeho dosáhnout výborně kombinují s loajalitou vůči týmu. Na 

svou skupinu dokáží být SP velmi orientovaní. Vytrvání, neústupnost, zkouška, kolik toho jsou 

schopni snést a vydržet je pro ně cílem, který jde za hranici, již jsou jiní schopni sotva 

pochopit. SP jsou přitahováni k povolání, která spočívají v rychlém rozhodování nebo jsou 

bohatá na akci (sport).“ (Čakrt, 2006) „SP trenéři vynikají při řešení krizových situací.“48 

(Kroeger, Thuesenová, 2004) „Lední hokej je akčně orientovaný SP sport, nejvíce vyhovuje 

ESTP. Je týmový a pro diváky (extroverze), poskytuje rychlé uspokojení (smyslový typ)  

a vyžaduje koncentraci na stálé, ale také měnící se věci (typ s převahou vnímání, zejména 

v kombinaci se smyslovým typem). Objektivita (typ s převahou myšlení) zajišťuje vítězství nad 

soupeřem, okolím i sebou.“ (Kroeger, Thuesenová, 2004) 

Epimétheovský temperament 

„Odpovídá kombinaci SJ. Specifikuje čtyři dílčí typy: ISFJ, ESFJ, ISTJ, ESTJ.“ 

(Keirsey, Batesová, 2006) „SJ přijímá informace praktickým a realistickým způsobem 

(smysly) a stejně tak provádí úkoly (převaha usuzování). Vyznačuje se loajálností, 

důvěryhodností, odvahou, upřímností a uctivostí. K nejsilnějším stránkám SJ, které se 

v nadměrné intenzitě stávají velkou nevýhodou je schopnost převzít zodpovědnost, 

spolehlivost, řízení.“ (Kroeger, Thuesenová, Rutledge, 2006) „Patří k nejlepším řídícím 

pracovníkům.“ (Kroeger, Thuesenová, 2004) „SJ ze svého vnitřního přesvědčení, mají rádi 

pořádek, kontinuitu, spořádanost a předvídatelnost, všechny tyto jejich vlastnosti a preference 

mohou vymizet, nejsou-li soustavně posilovány přijetím, souhlasem a chválou ze strany těch, 

které respektují. Chceme-li člověka temperamentu SJ něco naučit, uděláme nejlépe, když 

provádíme krůček po krůčku osvědčeným metodickým postupem a požadujeme, aby každé 

nové zlepšení, či každou novou dovednost zvlášť předvedli. SJ se ze svých povinností zhostí 

většinou rutině. Šířívají kolem sebe atmosféru morality a ctnosti.“ (Čakrt, 2006) „Protože 

jsou si vědomi morálním zásad, které svým životem mají naplňovat, snaží se vštěpovat  

a předávat mladým, co je správné a dobré.“ (Čakrt, 2005) Morálka a výchova je důležitější 

než-li vítězství. 

                                                 
48 Hokejový klub Litvínov se ve své dlouholeté historii mnohokrát zachraňoval a bojoval o udržení v nejvyšší 
lize. 
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Prométheovský temperament 

 „K tomuto typu patří kombinace NT: INTJ, ENTJ, ENTP, INTP. Tento typ je zcela 

fascinován mocí, NT tedy netouží po moci v pravém slova smyslu, ale usiluje o způsobilost, 

povolanost, kvalifikaci, schopnosti, dovednosti. NT můžeme dále charakterizovat jako 

nejsebekritičtější typ ze všech. NT si často myslí, že jeho výkony nejsou tak dobré, jak by měli 

být.“ (Keirsey, Batesová, 2006) „NT přijímá mnohé informace abstraktně a v možnostech,  

o kterých pak objektivně rozhoduje (myšlení). Silnými stránkami je schopnost vidět věci 

v souvislostech, talent k plánování a schopnost jednat přesně a jasně. NT jsou stratégové, 

kteří se mohou ztratit v cílech a přehlížejí denní řád“ (Kroeger, Thuesenová, 2004) „V práci 

jsou NT strategičtí plánovači a výzkumníci. Pokud NT považuje dotyčného za kompetentního, 

zkušenosti a vzdělání nehrají roli, a naopak, při nekompetentnosti podle NT pravidel 

neznamenají diplomy a postavení pro NT žádný význam.“ (Kroeger, Thuesenová, Rutledge, 

2006) „Lidé temperamentu NT jsou otevření ke změnám, jejich komunikační projevy mají 

sklon být sevřené až úsečné, kompaktní, úsporné a přísně logické.“ (Čakrt, 2006) 

Apollónský temperament 

 „Vystihnout povahu apollónského temperamentu NF není snadné. Snoubí se v něm 

intuice N a cítění F: INFJ, ENFJ, INFP a ENFP.“ (Čakrt, 2005) „NF vidí příležitosti  

a následně tyto příležitosti aplikuje do mezilidských vztahů. Za nejdůležitější pokládají 

harmonii vnitřní a okolí. K jejich silným stránkám patří úžasná schopnost pracovat s lidmi, 

výřečnost, zvídavost, silná touha pomáhat lidem. V práci jsou NF pozitivní idealisté, mají je 

lidé rádi. NF se obtížně prosazují na vedoucí funkce a nechávají zaměstnancům volnost.“ 

(Kroeger, Thuesenová, Rutledge, 2006) „Silné stránky souvisí především s charismatem 

manažerů temperamentu NF a jejich péčí o lidi, kteří jsou jim svěřeni. Jejich verbální 

schopnosti jim umožňují efektivně komunikovat nejen na úrovni věcné a úkolové, ale také na 

osobní a mezilidské. Typické pro jejich styl řízení je neustálé úsilí a neutuchající schopnost ve 

všem špatném vidět něco dobrého, přeměňovat problémy na příležitosti.“ (Čakrt, 2006) Ve 

sportu nemají v oblibě nejrůznější soupeření, dávají přednost spíše kolektivním sportům. „NF 

těžko snášejí, že někdo je vždy poražený.“ (Čakrt, 2006) 
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Pracovní styl jednotlivých temperamentů je možno nalézt v příloze č. 11, v tabulce  

č. 9. V práci trenéra je také důležitý time-management. Tabulka č. 10, v příloze č. 11 ukazuje, 

jak jednotlivé temperamenty mají vztah k času. V následujícím grafu se nachází procentuální 

rozložení jednotlivých temperamentů. 

 

Graf č. 5: Rozdělení čtyř temperamentů v populaci 

Zastoupení jednotlivých  temperamentů v 
populaci

38%

38%

12%

12%

SP Dionýsovský
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3.5.7. Tvoření kolektivu 

 
V práci trenéra je také důležitou současí tvorba kolektivu. „Tým nevznikne jen proto, 

že si to trenér přeje. Vše záleží na jeho typu. Například typ s převahou cítění na vedoucím 

postu zápasí s budováním týmu a méně na jeho náplň činnosti. Co se týká týmové práce, 

extroverti vyžadují více času a pozornosti, mohou okolí unavit a projevovat se hlučně. 

Introverti si naopak nechávají většinu informací pro sebe. Smyslový typ, který hodnotí věci 

doslova, nechápe souvislost budování týmu s plněním úkolu. Tým je přeci od toho, aby 

vyhrával zápasy. U intuitivního typu je představa týmu velmi inspirující. Pokud se všichni 

nakazí nadšením, podle intuitivního typu se produktivita a výsledky jen zlepší. Zatímco typ 

s převahou myšlení považuje tým za nástroj plnění úkolu, typ s převahou cítění pohlíží na tým 
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jako spolupráci členů kolektivu. Typ s převahou posuzování vyžaduje kontrolu a splnění 

úkolu, čímž se na první pohled nehodí do týmové spolupráce. Typ s převahou vnímání zase 

vyhledává vzrušení a změny, čímž zdánlivě nesměřuje k společnému cíli.“ (Kroeger, 

Thuesenová, Rutledge, 2006) 

3.5.8. Etika a typologie MBTI 

 
Etika je zejména v dnešním sportu všeobecně považována za problematickou  

a citlivou oblast. S etickými otázkami jsou manažeři klubů, sportovci i trenéři neustále 

konfrontováni. Dopingové aféry, finanční skandály, porušování pravidel jako součást taktiky 

jsou úzce spjaty s nízkou morálkou, špatnými hodnotami a nečestností. Nelichotivé statistiky 

v této otázce naznačují velice důležitou roli trenéra, ten by měl být pro sportovce především 

vzorem. „Osobnostní preference hrají roli v etice. Každý typ se řídí svým systémem hodnot, 

žádný není více či méně etický. Ale liší se v přístupu. Typologií lze pochopit etický pohled 

každého z typů.“ (Kroeger, Thuesenová, Rutledge, 2006) 

Přístup osmi preferencí k etice: 

• Extroverti se orientují navenek, takže etiku považuji za projev, který se dotýká mnoha 

lidí. E, zejména pak EJ, se snaží ovlivňovat chování svého blízkého a někdy  

i vzdáleného okolí. 

• Introverti jsou soustředěni na kontrolu sebe sama, možná i rodinných příslušníků. 

Etika je pro ně vnitřní záležitost. Jejich motto zní: „Naslouchej svému svědomí“. 

• Smyslový typ vnímá etiku z pohledu momentální situace. Etiku koncentruje, špatně 

nebo dobře, na současný problém, nikoli ze široka. Etické problémy řeší co 

nejrychleji. 

• Intuitivní typ vnímá etiku jako součást většího celku, světa, vesmíru a univerzální 

pravdy. Morálku má za relativní a proto každou situaci považuje za nutné posuzovat 

individuálně. 

• Typ s převahou myšlení považuje etiku za objektivní skutečnost, jejíž porušení je 

nutné trestat. Nejedná se o osobní věc, jen někdo porušil pravidla, která platí pro 
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každého. 

• Typ s převahou cítění vidí etiku jako reakci na lidské vztahy a posuzování, zda se 

někdo chová dobře nebo špatně, zaleží také na hodnotovém žebříčku každého jedince. 

• Typ s převahou posuzování vidí problém etiky černobíle. O daných etických 

pravidlech se nediskutuje. 

• Typ s převahou vnímání diskutuje o etice i o věcech, o kterých je přesvědčen. Na 

základě nových fakt může přehodnotit i nejtěžší etické provinění. (Kroeger, 

Thuesenová, Rutledge, 2006) 

 

4. Vlastní zpracování 

4.1. Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření na téma typologie osobnosti trenérů dle testu MBTI proběhlo ve 

dnech 8.-12. prosince 2008 v prostorách zimního stadiónu HC Litvínov. Bylo osloveno 

celkem 23 trenérů působících v konkrétním klubu (z toho 17 bylo ochotno vyplnit osobnostní 

dotazník MBTI, být podrobeno řízenému rozhovoru a uvést osobní údaje). Dotazník se 

nachází v příloze č. 11. 
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4.1.1. Struktura dotazovaných (obecné údaje) - vyhodnocení 
 

Složení dotazovaných dle pohlaví 
Tabulka č. 6: Složení dotazovaných dle pohlaví 

Pohlaví Počet trenérů Procentuelní zastoupení 

Muži 17 100 % 

Ženy 0 0 % 

Celkem 17 100 % 

Ve vybrané skupině dotazovaných jsou pouze muži, ženy v hokejovém klubu na postu trenéra 

nepůsobí, což je pravděpodobně způsobeno tím, že lední hokej je všeobecně považován spíše 

za sport mužského pohlaví. 

 

Věkové složení dotazovaných 
Tabulka č. 7: Věkové složení dotazovaných 

Věk Počet trenérů Procentuelní zastoupení 

16-20 let 0 0 % 

21-30 let 0 0 % 

31-40 let 6 35,29 % 

40-50 let 4 23,53 % 

51 a více let 7 41,18 % 

Celkem 17 100,00 % 

Věkové složení dotazovaných je dle odpovědí rozděleno do pěti kategorií. Trenéři od 16 do 

20 let a od 21 do 30 let se mezi dotazovanými vůbec neobjevili, což ukazuje, že k trénování je 

nezbytná zkušenost. Osob od 31 do 40 let je celkem 6 a ve skupině od 40 do 50 let 

dohromady čtyři osoby. Nejvyšší procento respondentů je ve věkové kategorii nad 51 let  

a dosáhlo hodnoty 41,18 %.  
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Složení dotazovaných z hlediska vzdělání 
Tabulka č. 8: Složení dotazovaných z hlediska vzdělání 

Vzdělání Počet trenérů Procentuelní zastoupení 

Základní 0 0 % 

Vyučen 5 29,41 % 

Střední s maturitou 11 64,71 % 

Vysokoškolské 1 5,88 % 

Celkem 17 100,00 % 

Z údajů v tabulce vyplývá, že ve skupině dotazovaných se neobjevuje trenér, který by měl 

pouze základní vzdělání, což dokazuje, že k tomuto povolání je potřeba dosáhnout alespoň 

minimální úrovně vzdělání. Vyučeno je 5 trenérů (29,41 %) a největší skupinu 11 osob tvoří 

trenéři se středním vzděláním s maturitou (64,71 %), přičemž pouze jeden respondent má 

vysokoškolské vzdělání (5,88 %). 

 

Složení dotazovaných z hlediska vlastnění trenérské licence 
Tabulka č. 9: Složení dotazovaných z hlediska vlastnění trenérské licence 

Trenérská licence Počet trenérů Procentuelní zastoupení 

A 3 17,65 % 

B 10 58,82 % 

C 4 23,53 % 

Celkem 17 100,00 % 

Trenéři mohou držet jednu z výše uvedených licencí, které je opravňují k trénování 

v odpovídajícím rozsahu. Deset respondentů vlastní trenérskou licenci skupiny B (58,82 %), 

což je více než polovina dotazovaných. Nejvyšší trenérskou licenci A mají pouze tři trenéři, 

(17,65 %) a licenci C naproti tomu mají čtyři osoby. Z tabulky vyplývá, že určitá úroveň 

teoretických vědomostí z trenérského prostředí je odpovídající vzhledem k tomu, že jde  

o extraligový klub, ovšem trenérů s nejvyšší licencí by mohlo být více. 
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Hráčská praxe v nejvyšší hokejové lize u jednotlivých trenérů 
Tabulka č. 10: Složení dotazovaných dle hráčské praxe 

Hráčská praxe Počet trenérů Procentuelní zastoupení 

0 let 7 41,18 % 

1-2 roky 2 11,76 % 

3-5 roků 1 5,88 % 

6-10 let 2 11,76 % 

11 let a více 5 29,41 % 

Celkem 17 100,00 % 

Překvapující je zjištění, že nejvyšší procento respondentů nemá vůbec zkušenosti s nejvyšší 

hokejovou ligou (41,18 %), naproti tomu druhé nejvyšší procento dotazovaných uvedlo 

zkušenost 11 let a více (29,41 %), což ukazuje, že drtivou většinu času své hráčské kariéry 

strávili právě v nejvyšší lize. 

 

Trenérská praxe u jednotlivých trenérů 
Tabulka č. 11: Složení dotazovaných dle trenérské praxe 

Trenérská praxe Počet trenérů Procentuelní zastoupení 

1-2 roky 1 5,88 % 

3-5 let 4 23,53 % 

6-10 let 2 11,76 % 

11 let a více 10 58,82 % 

Celkem 17 100,00 % 

V tabulce se ukazuje, že v klubu se vyskytuje velké množství trenérů, kteří mají dlouholetou 

trenérskou praxi, což souvisí i s věkovým složením trenérů v tomto klubu. 11 let a více 

trénuje deset respondentů, což tvoří 58,82 %. Trenér s minimálními trenérskými zkušenostmi 

1-2 roky byl pouze jediný, představuje tedy pouze 5,88 % a je spíše výjimkou. 
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4.1.2. Řízený rozhovor - vyhodnocení 

Trenér a tým 
 
Graf č. 6: Hodnocení pravdivosti výroku ze strany trenérů o tom, že jsou hráči vítězové, přestože 

v utkání prohráli, ale pro samotné vítězství udělali maximum. 

Souhlasí s výrokem, že hráči jsou vítězové, přestože v utkání prohráli,
ale pro samotné vítězství udělali
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Z odpovědi je zcela evidentní vyšší míra souhlasu s tímto výrokem. 12 respondentů (70,59 %) 

hodnotí tuto otázku kladně, čímž dokládají rovněž zaměření se spíše na dlouhodobé cíle  

a uznání vynaloženého úsilí a disciplinované hry ze strany jednotlivých hráčů, přestože 

výsledek může zdánlivě svědčit o opaku. 4 dotazovaní (23,53 %) s tímto výrokem nesouhlasí. 

 

Graf č. 7: Vnímání přátelství mezi trenérem a hráči 

0
2
4
6
8

10
12

rozhodně
ano

spíše ano nevím spíše ne rozhodně
ne

Jste typ trenéra, který se přátelí s hráči?

počet osob

 



              Charakteristika osobnosti trenérů ledního hokeje s využitím typologie MBTI 
 

 
   

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     64 
                                                                                                                                     
 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že 12 trenérů (70,59 %) vnímá přátelství mezi trenérem a hráči 

jako správné a jsou tedy otevření vzájemné komunikaci. Pouze 4 dotazovaní (23,53 %) si 

myslí opak, čímž zastávají postoj, že by si měl trenér udržovat od hráčů určitý odstup. Tímto 

přístupem mohou vytvořit větší tlak na hráče za účelem získání vyšších výkonů, to může 

přinést dlouhodobě spíše opačný efekt.   

 

Graf č. 8: Míra souhlasu a nesouhlasu trenérů s výrokem, že sportovci jsou na prvním místě  

a vítězství je na druhém. 
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Z grafu je patrné, že 10 trenérů (58,82 %) se přiklání k názoru, sportovci jsou na prvním místě 

a vítězství na druhém, čímž sympatizují spíše se sportovními lékaři než funkcionáři. Naproti 

tomu 5 trenérů (29,41 %) s tímto výrokem spíše nebo rozhodně nesouhlasí. 
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Graf č. 9: Mínění trenérů o sobě samých v roli trenéra 
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Graf naznačuje, že deset trenérů (58,82 %) se cítí být spíše nebo rozhodně dobrými trenéry.  

I když při tomto druhu hodnocení může být nebezpečí značně idealizovaného pohledu, 

ukazuje se tím, že v uvedeném klubu jsou trenéři s vysokou mírou sebedůvěry, což může 

pozitivně ovlivnit výkonnost trenéra. Šest trenérů (35,29 %) nezaujalo jednoznačné 

stanovisko a odpověděli nevím, čímž potvrdili složitost této otázky při hledání skutečného 

pohledu na sebe sama. Jediný respondent (5,88 %) se cítí být spíše nedobrým trenérem. 

 

Graf č. 10: Rozdílnost přístupu trenérů k jednotlivým hráčům. 

Zastáváte postoj zacházení se všemi sportovci stejně?
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Trenéři celkově nezaujali jednoznačný postoj v otázce zacházení se všemi sportovci stejně, 

což může být způsobeno dvojsečností této otázky. Osm respondentů (47,06 %) hodnotilo tuto 

odpověď kladně, čímž zastávají více morální hledisko ve smyslu nastavení rovných podmínek 
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pro všechny hráče, zatímco devět dotazovaných (52,94 %) považuje za podstatné více 

individuální rozdíly svých svěřenců a pravděpodobně proto tento postoj nezaujímají. 

 

Graf č. 11: Mínění trenérů o tom, zda-li by se měli podělit se svými hráči o své pocity. 
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Většina trenérů (13, tj.76,47 %) považuje za správné, podělit se s hráči o své pocity, vytváří 

tak více prostoru pro důvěru. Dva dotázaní (11,76 %) si myslí, že by si měl trenér nechat své 

pocity spíše pro sebe. To může znamenat i ne zcela otevřený postoj ke sportovcům, snahu 

neprojevovat příliš emoce a zůstávat ve své vůdcovské roli chladný. 

 

Graf č. 12: Pohled trenérů na to, do jaké míry upřednostňují vítězství před zaměřením se na 

dosahování osobních cílů svých svěřenců. 

Kladete na první místo vítězství před zaměřením se 
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Vítězství v soutěži považuje za důležitější než osobní cíle svých svěřenců 9 dotázaných 

trenérů (52,94 %), 8 respondentů (47,06 %) i přes touhu vyhrávat s tím nesouhlasí. Z grafu je 
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patrné, že trenéři nezaujímají v tomto ohledu jednoznačné stanovisko a není jednoznačné, 

zda-li trenéři hájí práva sportovců nebo jestli sportovce používají jako prostředek k úspěchu. 

 

Trenérský styl a komunikace 

 

Graf č. 13: Důvěra trenérů ve stejnou efektivnost principu kritiky a trestu jakožto pochvaly  

a odměny 

0
1
2
3
4
5
6

rozhodně
ano

spíše ano nevím spíše ne rozhodně
ne

Myslíte si, že v rámci komunikačního procesu je princip kritiky 
a trestu stejně efektivní jako princip pochvaly a morálky?

počet osob

 
V rámci komunikačního procesu považuje pozitivní i negativní způsob komunikace 12 trenérů 

(70,59 %) za stejně efektivní, přestože právě negativní přístup může snížit sportovcovu 

sebedůvěru a zapříčinit menší důvěryhodnost trenéra. Pět trenérů (29,41 %) nepovažuje 

tvrzení za pravdivé, i když z grafu není zřejmé, kterou z uvedených variant považují za více 

efektivní. 
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Graf č. 14: Pozitivní přístup trenérů vzhledem k autoritativnímu trenérskému stylu 

Jste typ trenéra, který dělá veškerá rozhodnutí sám 
a je zastáncem filosofie, že úkolem sportovce je plnit 
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Při zkoumání trenérských stylů vyšlo najevo, že 11 trenérů (64,71 %) považuje za vhodné 

dělat veškerá rozhodnutí sám a je zastáncem filosofie, že úkolem sportovce je plnit trenérovi 

příkazy. Tito jsou považováni především za tzv. trenéra diktátora (autoritativní styl). Ze 

zkoumaného vzorku šest trenérů (35,29 %) s tímto tvrzením nesouhlasí. 

 

Graf č. 15: Náklonnost trenérů ke kooperativnímu trenérskému stylu 

Jste přívržencem vzájemného respektu mezi 
trenérem a sportovcem, upřednostňujete 

komunikaci s hráči bezprostředně předtím, než 
učiníte konečné rozhodnutí?
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Velice jednotní a pozitivní byli trenéři při hodnocení vzájemného respektu mezi trenérem  

a sportovcem a upřednostnění komunikace s hráči bezprostředně předtím, než učiní konečné 

rozhodnutí. Většina trenérů (13, tj. 76,47 %) považuje tento výrok za sobě vlastní a jsou tedy 

zastánci tzv. kooperativního stylu (trenér učitel), Tři trenéři (17,65 %) zaujali opačný názor. 
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Graf č. 16: Upřednostnění submisivního trenérského stylu ze strany trenérů 

Jste typ trenéra, který nechává veškerá rozhodnutí 
na samotných hráčích a dělá jen ta rozhodnutí, která 

jsou nezbytně nutná.
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Trenéři nechávající veškerá rozhodnutí na samotných hráčích a dělající jen ta rozhodnutí, 

která jsou nezbytně nutná jsou v klubu v menším počtu. Pouze čtyři trenéři (23,53 %) se 

přiklánějí k této variantě a ti se řadí více k tzv. trenérům opatrovatelům (submisivní styl). 

Dvanáct dotázaných (70,59 %) se s tímto výrokem neztotožňuje. 

4.1.3. Osobnostní dotazník MBTI - vyhodnocení 

Tabulka č. 12: Znázornění osobnostních typů v HC Litvínov  

ISTJ (4x) ISFJ (3x)           INFJ (0x)         INTJ (1x)               
Splnění úkolu Smysl pro     Inspirace  Vše lze vylepšit  
  Povinnost    ostatním                                        
ISTP (0x)                   ISFP (1x)             INFP (0x)                    INTP (0x)                   
Zkusit něco   Mnohé vnímat, Noblesní služba Obliba v řešení  
nového      nesvěřovat se světu        problémů         
ESTP (0x)                 ESFP (0x)                ENFP (0x)                ENTP (0x)                  
Realismus         Na světě jsme Vnést do života Jedna vzrušující 
                                  jen jednou               trochu vzrušení změna za druhou 
ESTJ (1x)        ESFJ (6x)           ENFJ (1x)           ENTJ (0x)                  
Úředníci života Host a hostitel Talent k řečnictví           Přirození vůdci 
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Tabulka č. 13: Procentuelní zastoupení šestnácti osobnostních typů v klubu HC Litvínov v porovnání s běžnou 

populací. 

Osobnostní typy Procentuelní zastoupení 
v běžné populaci 

Procentuelní zastoupení  
u trenérů HC Litvínov  

ESTJ 13 % 5,88 % 
ENTJ 5 %  0 % 
ESFJ 13 %  35,29 % 
ENFJ 5 %  5,88 % 
ENTP 5 % 0 % 
ENFP 5 %  0 % 
ESTP 13 % 0 % 
ESFP 13 % 0 % 
ISTP 7 % 0 % 
INTP 1 % 0 % 
INTJ 1 % 5,88 % 
INFJ 1 % 0 % 
ISFP 5 % 5,88 % 
INFP 1 % 0 % 
ISTJ 6 % 23,53 % 
ISFJ 6 % 17,64 % 
Celkem 100 % 100 % 

 

Graf č. 17: Procentuelní zastoupení šestnácti osobnostních typů v klubu HC Litvínov v porovnání 

s běžnou populací. 

Porovnání procentuelního zastoupení osobností dle MBTI u běžné 
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4.1.4. Popis osobností trenérů v klubu HC Litvínov 

ESTJ – 1x 

Tento typ osobnosti je organizátor v pravém slova smyslu, ovládá manažérské nástroje  

a inspirují ho činnosti s hmatatelnými výsledky. Jako zaměstnanec rozumí pojmu povinnost, 

je spolehlivý, nevyhýbá se odpovědnosti a často je oddán instituci, jejíž je součástí. Pohybuje 

se v prostředí dynamickém a soutěživém, kde vládne pořádek, kontinuita, organizovanost  

a tvrdá práce. Rád uplatňuje řízení a dává ostatním příkazy, je společenský, asertivní, 

praktický, rozhodný s pevným postojem. Typický je lehce konvenčními maskulinními sklony 

a sexistickými i rasistickými řečmi. Je to nonkonformní jedinec se známkami určitého chladu 

a nedostatečné vnímavostí vůči stanoviskům a pocitům jiných, často si dělá věci po svém, 

uplatňuje sílu při řešení určitého sporu, je hlučný a panovačný. Není schopen si vyslechnout 

stanovisko ostatních, i když by nemuselo být nutně odlišné, má tendenci mluvit  

o nekompetentnosti těch, kteří by se měli k jeho názoru vyjadřovat. 

ESFJ – 6x 

Tato osobnost je naprosto společenská a organizačně velmi zdatná. Takový člověk bývá velmi 

úspěšný v zaměstnáních, kde se dostává do styku s lidmi a při jednání s nimi vyžaduje 

přátelství, náklonnost a snaží se předejít konfrontaci tím, že konflikty raději obchází, než aby 

hledal možné řešení. Vyznačuje se obrovskou mírou harmonie a laskavosti. Osobnost mírně 

rozporuplná ve smyslu maskulinního zaměření, kde především ve společnosti mužů podtrhuje 

svou mluvou tento rys a oproti tomu přívrženec jemného chování se srdečnými, citlivými až 

pečovatelskými sklony. Má přirozenou úctu k autoritě, je pečlivý, dochvilný, pořádný se 

smyslem pro povinnost. Má vztah ke své práci a často je velmi výkonný a plně k ní zavázán. 

Zastává jednoznačně morální postoje a umí být velmi loajální. 

ENFJ – 1x 

ENFJ je pravým milovníkem života a miluje vše živé kolem sebe včetně člověka. Je 

přirozeným vůdcem a má vysoce rozvinuté plánovací schopnosti. Schopnost komunikace je 

hlavní předností toho typu, schopnost týmové spolupráce další doménou a předpoklad 

vynikajícího motivátora a inspirátora jen podtrhuje výborné manažerské kompetence. Svou 

roli vůdce pokládá za zcela samozřejmou a lidé jsou jeho hlavní prioritou, má o ně zájem, 
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pečuje o ně a je ochoten pomoci. Rád spolupracuje a obecně si váží dobré spolupráce. Lidé 

mu mohou důvěřovat, je velmi populární, vysoce výkonný a umí zastávat i roli řadového 

pracovníka. Ve své podstatě je velice tolerantní a minimálně kritický a ve své snaze zavděčit 

se všem ho pronásledují výčitky, že nestíhá to, co jiným slíbil. 

INTJ – 1x 

INTJ je osobností s vysokou mírou sebedůvěry s individualistickými projevy a touhou po 

nezávislosti. Má rád harmonii a pořádek. Jeho jednání je čistě logické a nebere vážně pocity  

a názory druhých. Je to člověk velmi pragmatický, který vždy směřuje k pozitivnímu účelu  

a cíli, přičemž prostředkem k úspěchu mu jsou lidé a věci. Je zastáncem nejrůznějších teorií, 

které prokazují svou užitečnost a rád je proměňuje ve skutečnost. Má tendenci neustále něco 

zlepšovat a to nemusí být vždy kladně přijímáno. Může být ve vysokých manažerských 

funkcí, i když komunikační schopnosti jsou jeho slabší stránkou. 

ISFP – 1x 

Osobnostní typ charakteristický tím, že není zastáncem velkých příprav a plánů, ale jde bez 

velkého přemýšlení rovnou na věc a nezabývá se detaily. Těch si ostatně ani nemůže 

všimnout při svém zaujetí pro věc samotnou. Zkoušku, nácvik, trénink, přípravu nebere jako 

nutné zlo, považuje ji za výzvu a plně ji prožívá všemi smysly, neuvažuje příliš o množství 

tréninkových dávek, kolik času by měl věnovat přípravě. Činností je plně pohlcen a necítí 

únavu ani bolest. O to víc je citlivý vůči bolesti ostatních, je znám svou laskavostí a snahou 

pomoci druhým a být užitečný. Má rád své soukromí a nikoho k němu nepustí. Komunikace 

není právě jeho doménou a ani se nesnaží ji příliš ovládat, nechává za sebe mluvit raději činy. 

Má smysl pro krásu, vztah k dětem a nebaví ho činit rutinní záležitosti. Je bezkonfliktní  

a neumí příliš poroučet. 

ISTJ – 4x 

ISTJ je znám svou trpělivostí, vytrvalostí a spolehlivostí. Práce je u něho na prvním místě, má 

smysl pro povinnost a dodržuje pravidla. V práci je spravedlivý, praktický, důkladný a má 

smysl pro detail, ovšem nemá dostatek citu. Přestože se umí zabezpečit předem před možnými 

hrozbami v budoucnu, je výborný především v řešení součastných, konkrétních, velmi 

kritických a naléhavých situacích, i za těchto okolností jedná a rozhoduje zpravidla rychle  
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a správně. V pozici nadřízeného tento jedinec v práci tráví daleko nejvíce času a snaží se být 

svým přístupem příkladem ostatním. ISTJ je velmi akční a dokáže být velmi výkonný. 

Snadněji se mu bude dosahovat cílů, pokud bude mít přesný plán a srozumitelný postup. 

Motivace po větší pohodě, štěstí, pocitu naplnění, harmonie a společenské odpovědnosti jsou 

příčinou jeho snažení a předpokladem k tomu, že je schopný dotáhnout věci do konce. 

ISFJ – 3x 

ISFJ je velmi senzitivní jedinec, snaží se za všech okolností vyhovět a být užitečný. Starat se 

a pečovat o druhé mu přináší potěšení. Své práci je plně oddán, je vysoce spolehlivý, má rád 

pořádek, řídí se předpisy, léty ověřenými postupy a rozdělanou práci se snaží dokončit. ISFJ 

je nekonfliktní a má smysl pro spravedlnost. Je příjemný, empatický, citlivý, má smysl pro 

detail a nevadí mu rutinní záležitosti. Práci si umí rozvrhnout, postupuje uvážlivě a včas svou 

práci dokončí, pokud se ovšem nepohybuje v prostředí, které mu to znemožňuje, měnící se 

podmínky, parametry, požadavky apod. Není ve své kůži je-li v roli, kdy musí někomu 

rozkazovat, je velmi pracovitý a často nedoceněný, protože právě jeho vynaložené úsilí se 

stává pro ostatní časem samozřejmostí. 

4.2. Vyhodnocení stanovených hypotéz a výzkumných otázek 

V následujících grafech jsou potvrzeny či nepotvrzeny stanovené hypotézy, které se nacházejí  

v bodě 2.3. formulace teoretického problému. 
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Graf č. 18: Zastoupení extrovertů (E) a introvertů (I) u běžné populace a u trenérů HC Litvínov 
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Hypotéza č.1 se nepotvrdila. Přestože extroverti jsou více společenští, energii čerpají právě 

z lidí kolem sebe a sociální kontakt je jim jakousi „potřebou“, nejsou v klubu zastoupeni v tak 

velkém počtu. Trenérů extrovertů není rozhodně více, než v běžné populaci, introvertů (I) je 

v klubu HC Litvínov 9 (52,94 %) a extrovertů (E) pouze 8 (47,06 %), i když zde působí tři 

trenéři ISFJ, kteří mají nejmenší problémy ze všech introvertů chovat se jako extroverti. 

Trenér je přímo součástí velké sociální skupiny uvnitř týmu, komunikace s hráči může 

introverta po krátké době značně vyčerpat a není zcela jisté, zda-li může být v roli trenéra 

dlouhodobě spokojen, sociální kontakt je pro něj psychicky náročný. 

Hypotéza č. 2 se sice potvrdila, ovšem není průkazná. Předpoklad, že introverti (I) mohou být 

úspěšnější při studiu trenérské práce, a že soustavná mentální činnost je jejich 

charakteristickým rysem se nepotvrdil, v klubu se totiž vyskytuje pouze jediný vysokoškolsky 

vzdělaný trenér, který je zároveň introvert. 
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Graf č. 19: Smyslový typ (S) s dlouholetou praxí je často autoritativním trenérem. 
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Tato hypotéza č. 3 se potvrdila. Ze vzorku 17 trenérů je smyslového typu (S) s dlouholetou 

praxí 9. Z grafu je patrné, že zatímco 66,67 % s výrokem rozhodně nebo spíše souhlasí, 33,33 

% oproti tomu spíše nesouhlasí. Tato hypotéza jen dokazuje fakt, jak velký význam má pro 

smyslový typ konkrétní zkušenost, realita, fakta a jak moc se podle toho řídí, což je typické 

rovněž pro autoritativní styl, k jehož smysluplnému uplatňování je potřeba rovněž zkušenost. 

 

Graf č. 20: Poměr trenérů smyslového (S) a intuitivního (N) typu 
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Hypotéza č. 4 se jednoznačně potvrdila a ukazuje na to, že intuitivní typ (N), který nemůže 

dělat dlouhodobě stále tytéž věci, není předurčen být v roli trenéra, což je povolání 

v prostředí, kde se až na malé obměny práce neustále opakuje, oproti tomu smyslovému typu 

(S) rutina rozhodně nevadí. Pouze 11,76 % trenérů s převahou intuice působí v klubu HC 

Litvínov, oproti tomu 88,24 % dotazovaných je smyslového typu.  

 

Graf č. 21: Trenér s převahou myšlení (T) aplikuje metodu „cukru a biče“. 
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Hypotéza č. 5 se potvrdila. Trenérů s převahou myšlení (T) je 6 z celkového počtu 17 trenérů. 

Z grafu je možné vyčíst, že 66,67 % osob rozhodně nebo spíše s výrokem souhlasí, což 

odpovídá skutečnosti, že na rozdíl od osobnosti s převahou cítění je při jednání více rozhodný 

a méně ohleduplný vůči ostatním a častěji dává najevo svůj nesouhlas. Pouze dva trenéři 

s výrokem spíše nesouhlasí. 
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Graf č. 22: Trenéři s převahou cítění (F) se více přátelí s hráči 
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Hypotéza č. 6 se potvrdila. Trenérů s převahou cítění (F) je ve sledovaném vzorku celkem 13, 

z tohoto počtu 9 trenérů souhlasí nebo spíše souhlasí s výše uvedeným výrokem. Je zřejmé, že 

pro tuto osobnost má utváření a rozvíjení přátelských vztahů podstatný význam v žebříčku 

hodnot. 

 

Graf č. 23: Trenéři se zaměřením na usuzování (J) se cítí být dobrými trenéry. 
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Hypotéza č. 7 se potvrdila, mezi sledovanými trenéry je celkem 16 osobností s převahou 

usuzování (J). 9 trenérů (56,25 %) se rozhodně nebo spíše cítí být dobrým trenérem, 6 trenérů 

(37,50 %) neví a 1 trenér (6,25 %) se spíše necítí být dobrým trenérem. Osobnost s převahou 

usuzování (J) je typem trenéra, který je svou prací pohlcen a dělá ji nejlépe, jak umí a může se 

v tomto smyslu považovat za úspěšného. 

 

Hypotéza č. 8 se potvrdila, ale není průkazná vzhledem k tomu, že trenér s převahou vnímání 

(P) je pouze jeden a na otázku odpověděl, že spíše ano, což by odpovídalo skutečnosti, že 

osobnosti s převahou vnímání nestojí jednoznačně za svými názory, nejsou těmi trenéry, kteří 

se rádi poslouchají, jsou přívrženci diskuze, pozitivně vnímají nové informace a mají tendenci 

vyslechnout názory svých svěřenců. 

 

Graf č. 24: Temperament u trenérů HC Litvínov 
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Hypotéza č. 9 se nepotvrdila a v klubu nepřevažuje dionýsovský temperament, ovšem došlo 

k zajímavému zjištění, totiž že v HC Litvínov jednoznačně převažuje epimétheovský 

temperament a to u 14 trenérů, ostatní tři temperamenty se v klubu nachází vždy po jednom  

u každého typu. Epimétheovský temperament (SJ) v roli trenéra může být úspěšný při své 

zodpovědnosti, spolehlivosti, schopnosti řízení, upřímnosti a důvěryhodnosti ovšem bez 

podpory, motivace a pozitivního přístupu ze strany klubu se jeho výkonnost rapidně snižuje. 
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Graf č. 25: Epimétheovský temperament souhlasí s výrokem, že sportovci jsou na prvním místě  

a vítězství na druhém. 
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Hypotéza č. 10 se potvrdila, neboť z celkového vzorku čtrnácti trenérů epimétheovského 

temperamentu (SJ) se osm trenérů (57,14 %) vyjádřilo k výroku pozitivně, jeden trenér neví 

(7,14 %) a pět trenérů s výrokem spíše nebo rozhodně nesouhlasí (35,72 %). Potvrzuje se, že 

pro tento temperament je oproti vítězství důležitá morálka a výchova, pro mládežnické 

kategorie tohoto klubu má tento fakt nezbytný význam. 

  

Hypotéza č. 11 se nepotvrdila a není průkazná. Apollónský temperament (NF) byl v klubu 

zjištěn pouze u jedné osobnosti a ta spíše nesouhlasí s výrokem, že hráči jsou vítězové, 

přestože v utkání prohráli, ale pro samotné vítězství udělali maximum. 

 

Hypotéza č. 12 se potvrdila. V klubu se skutečně nevyskytuje osobnostní typ ENTJ, což je 

nejvíce vůdčí osobnost ze všech šestnácti osobnostních typů. V budoucnu by právě tato 

osobnost v roli trenéra kategorie A mohla pomoci k zisku prvního mistrovského extraligového 

titulu v domácí soutěži. 
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Ze souboru výzkumných otázek (viz. bod 2.3 formulace teoretického problému) vyplývá, že 

podstatné zastoupení má v klubu kognitivní styl smyslový s převahou cítění (viz. graf č. 26)  

a trenéři introvertního typu jsou lehce v převaze (viz. graf č. 18). V klubu se vyskytuje 16 

trenérů s převahou usuzování (J) a pouze jeden s převahou vnímání (P), tím prokazují svůj 

důkladný a zodpovědný přístup k práci a povinnostem. Zatímco trenérů s převahou myšlení 

(T) je pouze šest, osobností s převahou cítění (F) je v konečném součtu 11, přitom tendence 

k převaze cítění náleží spíše ženám. Dokládá to i fakt, že trenéři se chtějí s hráči přátelit (viz. 

graf č. 7) a podělit o své pocity (viz. graf č. 11). Trenéři jsou velmi orientováni na smysly 

(viz. graf č. 20), přestože tento typ nedbá příliš na tradice a klubovou historii, má rád zaběhlý 

a osvědčený způsob trénování. Trenéři klubu HC Litvínov jsou vlastníky všech trenérských 

licencí, z šetření není možné zjistit, zda-li trenéři vyšších kategorií mají zároveň vyšší licenci, 

celkově však trenéři mají dostačující kvalifikaci (viz. tabulka č. 9). Osobnosti trenérské lavice 

mají až na výjimky dlouholetou trenérskou praxi (viz. tabulka č. 11). V klubu se nachází 

velká skupina trenérů s výraznými hráčskými zkušenostmi v nejvyšší hokejové soutěži, oproti 

tomu trenéři bez hráčské praxe v této lize (viz. tabulka č. 10). Lze předpokládat, že v klubu se 

mohou nacházet trenérské dvojice typu trenéra s výraznou hráčskou praxí a trenéra s vyšší 

trenérskou licencí. 

4.3. Vyhodnocení kognitivních stylů 

Graf č. 26: Vyhodnocení kognitivních stylů u trenérů HC Litvínov 

Kognitivní styly v klubu HC Litvínov
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Z grafu vyplývá, že kognitivní styl smyslový s převahou cítění (SF) u trenérů HC Litvínov 

převažuje (10 trenérů). Z teoretické části vyplývá, že pro trénování je tento typ velice vhodný. 

Z manažerského hlediska jsou takto orientovaní trenéři skvěle vybaveni, vyhovuje jim 

prostředí, kde často řeší mezilidské vztahy a pracují metodicky a soustavně. Umí 

spolupracovat s lidmi, což se může projevit v dobré kooperaci s realizačním týmem i se 

samotnými hráči, ovšem nejsou už tolik otevření změnám. Dokáží ocenit, když někdo pracuje 

dobře, plní tak podstatnou úlohu motivátora. V menší míře (pět trenérů) se v klubu objevil 

smyslový typ s převahou myšlení (ST), ten už tak vnímavý k mezilidským vztahům není, 

chybí mu již zmíněný motivační prvek, jímž by pomáhal ostatním k lepšímu výkonu, z těchto 

hledisek to není osobnost vhodná trenérskému prostředí. Intuitivní typ s převahou cítění (NF) 

a intuitivní typ s převahou myšlení (NT) v klubu téměř nepůsobí (v obou případech pouze  

jeden trenér). 

4.4. Interpretace dotazníkového šetření 

Z provedeného šetření lze vysledovat, že „typický“ a „charakteristický“ trenér HC 

Litvínov je muž (100 %), věkem 51 let a více (41,18 %), se středoškolským vzděláním 

s maturitou (64,71 %), vlastnící trenérskou licenci skupiny B (58,82 %), bez hráčské praxe 

v nejvyšší hokejové soutěži (41,18 %) a s trenérskou praxí 11 let a více (58,82 %). 

Z hlediska osobnosti trenéra a jeho vztahu k týmu se trenéři ve většině shodli v tom, že 

trenér by se s hráči měl podělit o svoje pocity (76,47 %). Trenér předává hráčům 

prostřednictvím verbální a neverbální komunikace své pocity na základě zážitků, vjemů, 

představ a myšlenek, tím může pozitivně ovlivnit hráčův cit pro taktické myšlení, vyvolat 

fyziologické změny v organismu a mít kladný vliv i na celkovou atmosféru uvnitř týmu. S tím 

souvisí i přátelství vytvořené mezi trenérem a hráči, o jehož správnosti jsou trenéři HC 

Litvínov přesvědčeni celkem jednoznačně (70,59 %). Otevřenost vztahu trenéra s hráči 

vyvolává to, že se obě strany mohou lépe poznat a pro hráče je následně jednodušší sdílet 

trenérovu filosofii; pro trenéra pak zase utvářet a rozvíjet hráčův charakter. Trenéři vyjádřili 

společně názor, že hráči jsou vítězové, přestože v utkání prohráli, ale pro samotné vítězství 

udělali maximum (70,59 %). Tím prokázali, že v „infarktových“ utkáních, kdy z utkání vzejde 
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vítězně družstvo soupeře si zachovávají chladnou hlavu a za tohoto stavu bezpečně kontrolují 

hněv i emoce. Jsou těmi trenéry, kteří umí hráče po tomto utkání povzbudit a být pozitivní. 

Pro větší část trenérů (58,82 %) jsou samotní sportovci a formování jejich osobnosti 

důležitější než-li vítězství. K takovému jednání je nutné zaujmout jednoznačně morální 

postoj. Po úspěchu a vítězství touží každý trenér i sportovec, v opačném případě by popírali 

soutěživý prvek sportu, ovšem důležitý je přístup. V případě že trenér vychovává sportovce 

orientované na úspěch a neúspěch, při opakujících se porážkách se vnitřní motivační faktory 

(úspěch, sebevědomí, zábava) pomalu vytrácejí. U sportovců se může vytvořit pocit úzkosti, 

obavy a frustrace z nedosažení takto zadaných úkolů trenéra a při každé další porážce mohou 

být po čase znechuceni z tohoto přístupu. To může vést u sportovců ke ztrátě radosti ze 

sportovní činnosti, následně k odchodu z klubu, popřípadě k předčasnému ukončení sportovní 

kariéry. U menší části trenérů (29,41 %) je to znakem „pokřiveného“ sportovního charakteru, 

tím spíš u trenérů mužstev mládežnických kategorií. Větší množství trenérů se cítí být 

dobrými trenéry (58,82 %), prokázali tím potřebné množství pozitivní sebedůvěry  

a vysoké sebehodnocení, které mohou úspěšně přenášet i na své svěřence, tím u nich mohou 

podnítit nejen zdravé sebevědomí, ale i vyšší míru tvořivosti a skupinové dynamiky. Trenéři 

se neshodli v názoru, zda-li zacházet se všemi sportovci stejně či nezacházet. Trenéři, kteří 

nezacházejí se všemi sportovci stejně (52,94 %) jsou tedy pravděpodobně přesvědčeni o tom, 

že kolektivní metoda nefunguje a ke každému svěřenci přistupují jako k jedinečné osobnosti 

se všemi odlišnostmi a zvláštnostmi. Znají své hráče podstatně lépe, protože k nim přistupují 

individuelně, to se může později pozitivně projevit v klíčových momentech utkání. 

V rámci trenérského stylu a komunikace se shodli trenéři v názoru, že princip kritiky  

a trestu je stejně efektivní jako princip pochvaly a odměny (70,59 %). To může být pravda 

pouze v případě, že se jedná o konstruktivní kritiku. Pokud je sportovec v krizi, je kritika to 

poslední, co potřebuje a může se u něj navíc v takové situaci vytvořit chybný způsob myšlení. 

Přitom účinky pozitivní motivace jsou známy jako jednoznačně efektivnější, z šetření není 

možné zjistit, který princip trenéři HC Litvínov užívají častěji. Ze skupiny trenérů zastává 

velká část autoritativní styl (64,71 %), o něco více pak kooperativní styl (76,47 %)  

a zanedbatelná část submisivní trenérský styl (23,53 %). Nutno dodat, že většina trenérů 
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nepatří pouze do jedné skupiny a částečně se řadí i k jinému stylu nebo třeba ke všem zároveň 

v určité míře, v tomto duchu jsou řazeni k trenérským stylům i trenéři HC Litvínov, u kterých 

je procentuelně vyjádřena hodnota, kterou se řadí k určitému trenérskému stylu. Tím že se 

trenéři přiklánějí ke kooperativnímu trenérskému stylu, dávají „zelenou“ vzájemné spolupráci 

mezi trenérem a hráči a podněcují hráče k větší tvořivosti. Naopak autoritativní styl z hlediska 

vývoje fyzického, psychického a sociálního není u mládeže dlouhodobě vhodný. Trenéři HC 

Litvínov by měli využívat a ovládat všechny tyto styly v závislosti na situaci a okolnostech. 

 Při hodnocení osobností dle MBTI, vyplývá z dotazníku překvapující zjištění, jak 

početné množství introvertů působí v klubu HC Litvínov (52,94 %) oproti procentu 

introvertům v běžné populaci (25 %). Otázkou zůstává, zda-li tímto způsobem vyhraněná 

osobnost může zastávat vedoucí funkci a vést sociální skupinu hráčů efektivně a přitom 

nezůstávat pouze v pozici formálního vůdce, který se ve své pozici často stejně dlouhodobě 

neudrží. Přestože z hlediska sociálních psychologie patří hokejové družstvo mezi sociální 

skupiny stabilní, jádro mužstva zůstává po dlouhou dobu nezměněné, trenér musí umět se 

skupinou vhodně pracovat, komunikovat, motivovat, být aktivní při vytváření skupinového 

klimatu uvnitř týmu, pro introverta mohou být tyto činnosti do jisté míry výzvou, ovšem 

nesmí překonat hranici únosnosti. Početná skupina trenérů, která je smyslovým typem a má 

dlouholetou praxi (11 let a více) uplatňují autoritativní styl (66,70 %). To jen podtrhuje 

charakteristické rysy jejich osobností a mentální nastavení, svědčí tom, že se chtějí opřít  

o skutečná data, rozhodují na základě zkušenosti a nejsou příliš otevření náhlým popudům, 

vniknutím nebo síle „vnitřního hlasu“. Nespornou výhodou osobnosti trenéra může být fakt, 

že ovládá všechny tyto činnosti, což může v určité míře platit i u této skupiny trenérů. Mnoho 

trenérů je smyslového typu (88,24 %), čímž ukázali, že jsou ve většině systematičtí a pracují 

vytrvalým tempem, což jsou vlastnosti nezbytné k vykonávání tohoto povolání. Menší 

skupina trenérů s převahou myšlení považuje princip cukru a biče za efektivní (66,70 %), jako 

osobnosti příliš často upozorňují na nedostatky svých svěřenců, což není konstruktivní a nemá 

to své opodstatnění. Přátelství s hráči považuje za sobě vlastní podstatná většina trenérů 

s převahou cítění (69,23 %). Lze z toho usuzovat, že navazování a udržování těchto vztahu 

má pro trenéry tohoto typu nejen vysokou vypovídající hodnotu, ale považují ho i za svůj 
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osobní úspěch a mohou se lépe podílet na utváření osobnosti hráče. Trenéři s převahou 

usuzování se cítí být z větší části dobrými trenéry (56,25 %). Patřičné množství sebedůvěry  

u osob, které místo zábavy upřednostňují práci a mají vytříbený smysl pro povinnost není zase 

až takovým překvapením. Převažující temperament osobností v klubu HC Litvínov není podle 

předpokladů dionýsovský temperament (5,88 %), jenž miluje akci, cítí se výborně v prostředí 

soutěží a závodů a skvěle řeší krizové situace, osobnost ESTP patřící k tomuto typu a mající 

vůbec nejlepší předpoklady působit v prostředí ledního hokeje v klubu nepůsobí. V HC 

Litvínov má výrazné zastoupení epimétheovský temperament (82,35 %), ten má z hlediska 

manažérských kompetencí pro trénování rovněž předpoklady. Musí však mít dobré zázemí  

a vědět, že ostatní v jeho bezprostřední blízkosti ho jako osobnost respektují a jeho práci 

oceňují. Trenéři tohoto temperamentu zároveň souhlasí s výrokem, že hráči jsou na prvním 

místě a vítězství na druhém. Svým svěřencům vštěpují zásady fair-play. Mladým hráčům, 

kteří ještě neumí rozlišit, co je dobré a co je špatné, jsou praktickým příkladem učitele života 

nesoucího se v duchu morálních zásad. Průzkum ukazuje, že v klubu se nevyskytuje osobnost 

ENTJ, ta má přitom výborné předpoklady si dlouhodobě držet výhodnou sociální pozici ve 

skupině. Kombinace osobnostních charakteristik, trenérského umění a správné konzistence 

členů družstva a realizačního týmu, může zapříčinit minimálně výkonnostní růst v rámci 

extraligové hokejové soutěže. 

4.5. Zhodnocení a doporučení 

Hokejový klub HC Litvínov nepatří mezi kluby české hokejové extraligy, které by se 

mohly pochlubit řadou historických klubových úspěchů, zároveň se nikdy nedržel dlouhodobě 

na předních místech naší nejvyšší hokejové soutěže. Mohl se však pochlubit množstvím 

výrazných výkonů v mládežnických kategoriích. V nedávné době v dorostenecké kategorii 

ostatní družstva bojovala „jen o druhé místo“, protože vítězství připadlo vždy na HC Litvínov. 

V současné době se tak už neděje, dorostenecké a juniorské celky jsou stále ještě v extralize, 

ovšem bez výraznějších úspěchů a ambicí do reprezentací osmnáctiletých a dvacetiletých. 

Seniorskému celku se  rovněž dlouhodobě nedaří, posledním velkým úspěchem kategorie  

A mužů bylo 2. místo v roce 1996 a od té doby se mužstvo objevuje v play-off spíše 

výjimečně. V loňském ročníku 2008/2009 nastupovalo za tento klub vůbec nejvíce 
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odchovanců v novodobé (porevoluční) historii tohoto klubu a hned se projevil faktor afiliační 

koheze49 členů družstva, což mělo pozitivní vliv na týmový herní výkon hráčů v průběhu 

sezóny. Družstvo se dostalo bez problémů do play-off a prohrálo nečekaně až s pozdějším 

mistrem hokejové extraligy50. Trenéři družstva mužů Jaroslav Hűbl a Petr Rosol jsou rovněž 

bývalými dlouholetými hráči, kteří většinu svých hráčských let prožili v litvínovském klubu. 

Cesta, kterou se klub ubírá tím, že se snaží přilákat do svého klubu odchovance a hledá 

v řadách svého juniorského klubového výběru se zdá být tou správnou, má-li však být tento 

záměr realizován dlouhodobě a management klubu chce být v budoucnu s výsledky svých 

hráčů spokojen, musí se v klubu na postech trenérů všech kategorií objevit osobnosti, které 

jsou předurčeni k „trenérskému řemeslu“ a umí z potencionálních hokejistů skutečné 

hokejové osobnosti vychovat. Z výsledků šetření lze usuzovat, že trenéři tohoto hokejového 

klubu jsou lidé se sklonem k emocím (osobnosti s převahou cítění). Z  psychologického 

hlediska je velice pozitivní, že trenéři se nebojí svým hráčům sdělit svoje pocity, zároveň je 

velmi pravděpodobné, že tento princip může fungovat i opačně, hráči tak uvolňují psychické 

napětí a trenéři povzbuzujícím nebo uklidňujícím slovem při rozhovoru s hráčem přispívají 

k jeho psychické hygieně. Přátelský přístup vlastní trenérům HC Litvínov může pomoci 

v průběhu jednotlivých stádií týmové dynamiky a ovlivňovat nepříznivé duševní stavy 

sportovce. Značná rozporuplnost se projevila u trenérů, při hodnocení důležitosti vítězství ve 

srovnání s významem sportovce resp. osobních zájmů sportovce. Trenéři mládežnických 

kategorií musí vědět, že vítězství spojené primárně s výkonem, není podstatou tréninkového 

úsilí a nemá z hlediska sportovního tréninku logické opodstatnění a v tréninkovém procesu 

své místo, může pouze zapříčinit momentální uspokojení trenéra, popř. hráčů. Tento způsob 

uvažování velmi významně souvisí s již zmíněnou výchovou hráčů pro tento klub a při 

uplatňování rané specializace může dlouhodobě mít fatální důsledky. Hráči mohou vítězit 

v průběhu jejich věkového zrání a dosahovat oslnivých výkonů, těchto výsledků nelze 

dosahovat dlouhodobě a klub tímto způsobem není schopný vychovat pro své seniorské 

mužstvo dostatečné množství hráčů. Trenéři prokázali dostatek sebedůvěry tím, že se 

všeobecně považují za dobré trenéry, musí však zůstávat tvořiví a v soustavné práci 

pokračovat. Pocit, že svou práci dělají dobře, a že to tak „stačí“, by jim mohl být později 

                                                 
49 Členství v družstvu je vysoce ceněné a hráči hrají rádi za toto družstvo. 
50 V ročníku 2008/2009 se mistrem hokejové extraligy staly HC Karlovy Vary. 
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„Achillovou šlachou“. Trenéři úplně nerozhodli o tom, zda respektovat individualitu hráče či 

nikoliv, stejným přístupem ke všem hráčům nemohou být úspěšní, každému hráči vyhovuje 

něco jiného, od způsobu komunikace trenéra s hráčem až po zatížení. Trenéři jsou ve velké 

většině přesvědčeni o rovnocenné efektivitě principu kritiky a trestu versus pochvaly  

a odměny. Kritika ze strany trenéra v nepřítomnosti hráče či nadměrná a nevybíravá kritika 

hráče před spoluhráči může být velmi kontraproduktivní. Destruktivní kritika může mít na 

svědomí nevratné změny ve vztahu hráče s trenérem i dlouhodobý dopad na psychický stav 

hráče. Trenérské styly se u trenérů různí, z dotazníku nelze vyčíst, kterých trenérských stylů 

respondenti užívají v konkrétních situacích, kombinace dvou nebo tří stylů v různé míře se 

projevila u mnoha trenérů s oblibou kooperativního a autoritativního trenérského stylu. Z toho 

lze usoudit, že hráči se spíše jen částečně (kooperativní styl) nebo téměř vůbec (autoritativní 

styl) nepodílejí na procesu řízení. 

Trenéři HC Litvínov jsou ve většině případů výborní v organizaci, jsou velmi 

spolehliví, mají smysl pro povinnost a pořádek, často bezkonfliktní. Trenéři jsou převážně 

osobnostmi s převahou introverze (52,94 %), smyslového typu (88,23 %), s převahou cítění 

(64,71 %) a s převahou usuzování (94,12 %), tato osobnost se všemi zmíněnými preferencemi 

se skutečně objevila v klubu celkem třikrát, nejvyšší zastoupení má ovšem osobnost ESFJ  

(6 krát). Osobnost nejvhodnější prostředí ledního hokeje ESTP se mezi trenéry vůbec 

nevyskytuje (viz. teoretická část, dionýsovský temperament), lze předpokládat, že tento typ 

osobnosti je častější mezi hráči. Vzhledem k množství introvertů (I) v HC Litvínov by měli 

mít trenéři vyhrazen určitý čas k načerpání energie mimo prostředí klubu a lidí všeobecně. 

Trenéři smyslového typu (S) jsou orientováni více na hmatatelné výsledky, což vysvětluje 

větší zaměření na výsledky utkání v sezóně, postavení v tabulce a nejrůznější statistiky. 

Zajímá je současný stav, tím jsou zaujati a maximálně soustředěni, to se negativně projevuje 

opět při dlouhodobé výchově hráčů. Tendence vyhýbat se konfliktům typická pro osobnosti 

s převahou cítění (F), může zapříčinit to, že vzniklé spory v klubu mají tyto osobnosti 

tendenci přehlížet, konflikty zůstávají nevyřešené a jen se prohlubují, to z hlediska sociálních 

vztahů není ideální. Osobnosti s převahou usuzování (J) umí být v roli trenéra velmi rozhodní, 

což při často a rychle se měnícím vývoji utkání v ledním hokeji je rozhodující faktor. Jak už 
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bylo naznačeno v teoretické části, trenéři musí poznat nejdříve svou osobnost, aby si mohli 

vytvořit svou vlastní filosofii a přístup k hráčům, teprve poté mohou poznávat a chápat 

jednání různých osobností hráčů a vhodnými podněty a pozitivním postojem ovlivňovat jejich 

myšlení, osobnost a psychický stav. 

5. Závěr 

 
Trenér má v ledním hokeji a ve sportu obecně v současné době nezastupitelné místo. 

Provází a formuje adepty sportu od nejútlejšího věku až po jejich účinkování ve vrcholných 

soutěžích. Touto diplomovou prací je poukázáno na v běžné praxi často opomíjený význam  

a důležitost osobnosti trenéra pro úspěšné vedení jednotlivců i celého hráčského týmu. 

Důležitým poznatkem i přínosem této práce je, že trenéři se shodnou typologií osobnosti 

určenou pomocí baterie otázek testu MBTI se chovají a jednají obdobně. Při výběru  

a obsazování trenérských postů by management klubu mohl mezi požadavky na adepta  

a zvolená výběrová kritéria zařadit také preferovaný osobnostní typ podle typologie MBTI,  

a to s ohledem na stanovené cíle a zvolenou strategii vedení sportovního týmu i celého klubu. 

Lze se domnívat, že aplikace moderní metody typologie osobnosti MBTI se ve 

sportovní praxi prosadí, a že bude stále častěji v rozmanitých oblastech kreativně využívána.  

Výsledky diplomové práce ve sledované oblasti jsou zpětnou vazbou již zmiňovanému 

sportovnímu klubu a jeho vedení. Hokejový klub Litvínov, vzhledem k své bohaté historii  

a množství slavných hráčů, kteří prošli výchovou tohoto klubu, má mezi kluby naší nejvyšší 

hokejové soutěže stále své místo. Vedení klubu si uvědomuje, že není možné se pouze 

odkazovat na úspěchy z minulosti a klubovou tradici, a že při tomto přístupu budou klubové 

barvy jen „blednout“ a klub by mohl čekat v blízké budoucnosti sestup do nižší soutěže. Proto 

je potřeba navázat na úspěchy z let minulých soustavnou prací především výchovou mládeže. 

Úspěchy v seniorských kategoriích se dostaví o pár let později. Přijde-li však klub špatnou 

výchovou sportovců o generaci pozdějších hokejových profesionálních hráčů, může to 

významně ohrozit fungování celého klubu. Trenéři musí přistupovat k jednotlivým hráčům 

jako k individualitě se všemi zvláštnostmi a odlišnostmi, přičemž holistickým přístupem musí 

trpělivě působit na harmonický rozvoj osobností hráčů v průběhu ontogeneze. Jednotlivé 
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etapy sportovního tréninku a jejich charakteristické znaky51 mohou být trenérům 

jednoduchým vodítkem při určování si cílů, tímto se trenéři vyvarují tendenci zaměřovat se 

přehnaně na výkon a vytvoří tak více prostoru pro výchovu a prožitek. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Etapa základního tréninku, etapa specializovaného tréninku, etapa vrcholového tréninku (viz. kapitola etapy 
sportovního tréninku v knize Výkon a trénink ve sportu, autor Josef Dovalil a kolektiv).   
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Tabulka č. 1: Historická tabulka medailistů mistrovství světa v ledním hokeji 

  Pořadí týmů zlato Stříbro bronz 

1. Rusko 25 8 7

2. Kanada 24 13 10

3. Česko( včetně ČSSR,ČSFR) 11 13 19

4. Švédsko 8 18 15

5. USA 2 9 5

6. Finsko 1 6 3

7. Velká Británie 1 2 2

8. Slovensko 1 1 1

9. Německo 0 2 2

10. Švýcarsko 0 1 8

11. Rakousko 0 0 2

 

Graf č. 1: Úspěšnost zemí v počtu získaných medailí z MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4: Statistiky současné úspěšnosti českého hokeje a českých hráčů ve světě 
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Tabulka č. 2: Momentální úspěšnost vedoucích zemí na oficiálních světových turnajích IIHF 

Hodnocení IIHF52 Země Počet hráčů Počet ledních ploch 

1.  
Kanada 558 173 13 451 

2.  
Rusko 82 967 171 

3.  
Švédsko 65 178 456 

4.  
Finsko 61 684 247 

5.  
Česká republika 94 876 179 

6.  
USA 466 300 1950 

Pozn.: Pro úplnost je v tabulce doplněn počet hráčů a ledových ploch v dané zemi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Pořadí úspěšnosti zemí hodnotí IIHF (z angl. world ranking IIHF). Vychází z umístění zemí na posledních 
čtyřech MS a OH, vítězi je vždy přiděleno 1200 bodů, každá další pozice v pořadí odčítá od této hodnoty vždy 
20 bodů. 

http://www.iihf.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FCAN-logo.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20bgcolor%3D%22black%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=a7d398dbec0e88322760744a2dc00177
http://www.iihf.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FRUS-logo.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20bgcolor%3D%22black%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=f89364b08f3877c536d7e7a0375b221b
http://www.iihf.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FSWE-logo.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20bgcolor%3D%22black%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=3933559ddc4443c5a29ba685de774810
http://www.iihf.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FFIN-logo.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20bgcolor%3D%22black%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=07c131dec57b082f80ded14396096912
http://www.iihf.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FCZE-logo.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20bgcolor%3D%22black%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=59af29adebe13720529bf80bfb0f53b9
http://www.iihf.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FUSA-logo.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20bgcolor%3D%22black%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=22727b7a1786d9a1f854e7adc148fcee
http://www.iihf.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FCAN-logo.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20bgcolor%3D%22black%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=a7d398dbec0e88322760744a2dc00177
http://www.iihf.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FRUS-logo.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20bgcolor%3D%22black%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=f89364b08f3877c536d7e7a0375b221b
http://www.iihf.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FSWE-logo.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20bgcolor%3D%22black%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=3933559ddc4443c5a29ba685de774810
http://www.iihf.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FFIN-logo.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20bgcolor%3D%22black%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=07c131dec57b082f80ded14396096912
http://www.iihf.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FCZE-logo.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20bgcolor%3D%22black%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=59af29adebe13720529bf80bfb0f53b9
http://www.iihf.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FUSA-logo.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20bgcolor%3D%22black%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=22727b7a1786d9a1f854e7adc148fcee
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Tabulka č. 3: Počet draftovaných českých hokejistů kluby NHL 

Rok Počty draftovaných českých hokejistů do NHL v posledních letech 

2008 3 hráči (ze zámoří 1, z našich klubů 2) 
2007 5 hráčů (ze zámoří 3, z našich klubů 2) 
2006 8 hráčů (ze zámoří 1, z našich klubů 7) 

2005 13 hráčů (ze zámoří 3, z našich klubů 10) 
2004 21 hráčů (21 hráčů (ze zámoří 5, z našich klubů 16) 

2003 18 hráčů (18 hráčů (ze zámoří 6, z našich klubů 12) 

2002 26 hráčů (13 hráčů (ze zámoří 3, z našich klubů 10) 

2001 31 hráčů (ze zámoří 8, z našich klubů 21, z evropských týmů 2) 

2000 24 hráčů (ze zámoří 7, za našich klubů 15, z evropských týmů 2) 

1999 18 hráčů (ze zámoří 5, z našich klubů 12, z evropských týmů 1) 

1998 21 hráčů (ze zámoří 5, z našich klubů 15, z evropských týmů 1) 

1997 16 hráčů (ze zámoří 3, z našich klubů 13) 

1996 11 hráčů (ze zámoří 4, z našich klubů 7) 

1995 21 hráčů (ze zámoří 7, z našich klubů 14) 

1994 16 hráčů (ze zámoří 2 , z našich klubů 14) 

1993 14 hráčů (ze zámoří 3, z našich klubů 11) 
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Příloha č. 5: Litvínovský hokejový klub 
Obrázek č. 6: Logo 50 let litvínovského klubu v nejvyšší hokejové soutěži 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

Tabulka č. 4: Vývoj názvu klubu 

Rok(y) Název klubu 

1945 SK Stalinovy závody Horní Litvínov, hockeyový odbor 

1954 Jiskra Stalinovy závody Litvínov 

1962 CHZ Litvínov 

1990 HC CHZ Litvínov 

1991 HC Chemopetrol Litvínov 

1994 HC Litvínov, s. r. o. 

1996 HC Chemopetrol, a. s. 

2007 HC Litvínov, a. s 

 

Tabulka č. 5: Účast litvínovského klubu v hokejových soutěžích 

Rok(y) Název soutěže 

1946 – 1951 regionální soutěže v kraji 

1951 – 1952 Vítězství v 1. třídě 

1952 – 1954 přebor ústeckého kraje 

1954 – 1955 Vítězství v přeboru a úspěch v kvalifikaci o postup do oblastní soutěže 

1955 – 1956 Vítězství v oblasti a postup do celostátní soutěže (pozdější 2. liga) 

1956 – 1958 celostátní soutěž - 2. liga 

1958 – 1959 prvenství a postup do 1. ligy 

1959 – 2009 nepřetržitá účast v nejvyšší československé (od roku 1993 české) soutěži 
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Příloha č. 6: Osobnosti litvínovského klubu a pozdější mistři světa 

Obrázek č. 7 a č. 8: Ivan Hlinka a Jiří Bubla, hlavní opory národního týmu v 70. letech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hráči vychovaní v HC Litvínov jako pozdější mistři světa  
(14 hráčů, celkem 22 zlatých medailí) 
 

• Ivan Hlinka (1972, 1976 a 1977) 
• Jiří Bubla (1972, 1976 a 1977) 
• Robert Reichel (1996, 2000 a 2001) 
• Martin Ručinský (1999, 2001 a 2005) 
• Vladimír Růžička (1985) 
• Petr Rosol (1985) 
• Eduard Uvíra (1985) 
• Arnold Kadlec (1985) 
• Robert Lang (1996) 
• Robert Kysela (1996) 
• Petr Franěk (1996) 
• Jan Čaloun (1999) 
• Karel Pilař (2001) 
• Jiří Šlégr (2005) 
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Příloha č. 7: Úspěchy litvínovského klubu v nejvyšší hokejové soutěži 
Tabulka č. 6: Největší úspěchy klubu v nejvyšší hokejové soutěži 

Kategorie Místo Rok(y) 

Katerogie "A" 2. 1978, 1984, 1991, 1996 

Katerogie "A" 3. 1982, 1990, 1992 

Katerogie "A" 4. 1975, 1986, 1993, 2000 

Junioři 1. 1966, 1989 

Junioři 2. 1995 (ČR) 

Junioři 3. 1990 (ČSFR), 1988 (ČSR), 2002 (ČR) 

Junioři 4. 2000 (ČR) 

Dorost 1.  1985, 1986, 1987, 1988 a 1989 (ČSSR) 

Dorost 1. 1990 a 1992 (ČSFR) 

Dorost 1. 1994, 1995, 1997 a 1998 (ČR) 

Starší žáci  1. 1975 ( ČSR) 

Starší žáci  1. 1995 (7. třída) - ČR 

Starší žáci  1. 2000 (9. třída) - ČR 

Ženy 1. 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004 - (ČR) 

Ženy 2. 2001, 2002, 2003 - (ČR) 

Ženy 3. 1994 a 1995 - (ČR) 
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Příloha č. 8: Hráči vychovaní HC Litvínov jako pozdější olympijští vítězové 

(8 hráčů, nejvíce ze všech klubů v České republice) 
• Vladimír Růžička 
• Robert Reichel 
• Josef Beránek ml. 
• Martin Ručinský 
• Jiří Šlégr 
• Petr Svoboda 
• Robert Lang 
• Jan Čaloun 
• trenér: Ivan Hlinka 
• masér: Václav Šašek 

 

Hráči vychovaní v HC Litvínov hrající v NHL 

 (23 hráčů, nejvíce ze všech klubů v České republice i evropský unikát) 

• Ivan Hlinka  (Vancouver) 

• Jiří Bubla  (Vancouver) 

• Petr Svoboda (Montreal, Buffalo, Philadelphia, Tampa Bay)  

• Petr Klíma (Detroit, Edmonton, Tampa Bay, Los Angeles, Pittsburgh) 

• Petr Nedvěd (Vancouver, St. Louis, NY Rangers, Pittsburgh, Edmonton, Philadelphia) 

• Vladimír Růžička (Edmonton, Boston, Ottawa) 

• Robert Reichel (Calgary, NY Islanders, Phoenix, Toronto) 

• Josef Beránek ml. (Edmonton, Philadelphia, Vancouver, Pittsburgh) 

• Martin Ručinský (Edmonton, Quebec, Colorado, Montreal, NY Rangers, St. Louis) 

• Jiří Šlégr (Vancouver, Edmonton, Pittsburgh, Atlanta, Detroit, Boston) 

• Robert Lang (Los Angeles, Boston, Pittsburgh, Detroit, Chicago) 

• Vlastimil Kroupa (San Jose, New Jersey) 
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• Roman Vopat (St. Louis, Los Angeles, Chicago, Philadelphia) 

• Jan Vopat ml. (Los Angeles, Nashville) 

• Jan Čaloun (San Jose, Columbus) 

• Pavel Rosa (Los Angeles) 

• Martin Škoula (Colorado, Dallas, Minnesota) 

• Kamil Piroš (Atlanta) 

• Karel Pilař (Toronto) 

• Tomáš Kůrka (Carolina) 

• Kamil Kreps (Florida) 

• Lukáš Kašpar (San Jose) 

• Jakub Petružálek (Carolina) 

 

Hráči vychovaní v HC Litvínov jako pozdější vítězové Stanley Cupu 
 

• Petr Svoboda (1986, Montreal) 

• Petr Klíma (1990, Edmonton) 

• Martin Škoula (2001, Colorado) 

• Jiří Šlégr (2002, Detroit) 
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Příloha č. 9: Trvalá expozice na ZS Ivana Hlinky 

 

Vitrína (1) Robert Reichel (součastný hráč HC Litvínov) věnoval dres Toronta (NHL) a Jiří Šlégr (součastný 

hráč HC Litvínov) originál reprezentační dres ze světového poháru 2005 podepsaný všemi hráči, černožlutá 21 

na prsou je památkou na Ivana Hlinku. Dále jsou zde k vidění chronologicky seřazené litvínovské dresy 

z posledních let. Ve spodní části vitríny je hůl značky 'Koho' Jiřího Bubly a brusle Jiřího Šlégra s podpisem. 

Připomínku stříbra v nejvyšší lize z roku 1996 značí pohár za 2. místo s medailí.  

                          

Ve vitríně (2) jsou poháry A mužstva z uplynulých let. Vitrína (3) je věnovaná mládeži. Litvínovský hokej je 

dlouhá léta znám kvalitní prací s mladými hokejisty. Mezi dosaženými úspěchy vyniká série mistrovských titulů 

dorostenců. 
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Fotografie litvínovských MUŽSTEV s popisy, včetně několika poválečných. Z ligové éry od roku 1959 chybí 

jen několik nejstarších fot z 60. let. Od roku 1970 do roku 2005 je řada úplná. Fotky doplňují dobová loga klubu 

včetně výročních. 
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Centrální sloup, který zaujme už při vstupu do celých prostor. Kromě čelní plochy je celý věnován největší 

osobnosti litvínovského hokeje, 16. srpna 2004 tragicky zesnulému IVANU HLINKOVI. Přibližuje jej ve všech 

profesních podobách jeho hokejového života - hráč a trenér Litvínova, hráč a trenér reprezentace, funkcionář, 

atd. Doplněno statistikou, životopisem a dalšími údaji, včetně fotografie v životní velikosti.  

Úzký panel vpravo zachycuje vývoj litvínovského hokejového ZNAKU, od roku 1945 do 

současnosti.
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Dvě další velké tabule mají název: LITVÍNOV V REPREZENTACI. Podrobně mapují účast litvínovských 

odchovanců na světových šampionátech a zimních olympijských hrách, od Jaroslava Waltera až po zlatou Vídeň 

2005 Martina Ručinského a Jiřího Šlégra. Doplněno mnoha fotografiemi včetně například té,  na níž Robert 

Reichel v kabině národního mužstva polévá Reného Fasela (předseda mezinárodní hokejové federace) 

šampaňským. 
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Velká grafická tabule přibližuje výjimečný okamžik litvínovského hokeje. Má název NAGANO 1998.  

Osm hráčů, trenér a masér - tak významný byl podíl žlutočerných litvínovských barev na historickém zlatu. 

Velký prostor je věnován zákulisí olympiády a přivítání v Praze, fotografie zapůjčili z rodinných 

archivů litvínovští účastníci her. Na tabuli je rovněž kompletní statistika zápasů. 
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Dvacet velkých samostatných fotografií se souhrnným názvem LITVÍNOV V NHL. Přibližuje 

litvínovské odchovance, kteří se z malého městečka pod Krušnými horami probojovali až do 

nejslavnější světové soutěže. Od průkopníků Hlinky, Bubly, Klímy a Petra Svobody přes 

silnou 'naganskou' generaci až po ty nejmladší, Piroše, Škoulu a Kůrku. Nechybí výčet klubů 

každého jednotlivce a základní údaje.  
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Příloha č. 10: Preference MBTI 
Tabulka č. 7: Zkratky preferencí MBTI převzaté z angl. originálu 

Český pojem Zkratka Anglický pojem 

Extroverze E Extraversion 

Introverze I Introversion 

Smysly S Sensing 

Intuice N Intuition 

Myšlení T Thinking 

Cítění F Feeling 

Usuzování J Judging 

Vnímání P Perceiving 

„Pozn.: Intuice N - první písmeno angl. výrazu již bylo vyčerpáno na introverzi.“ 

(Keirsey, Bates, 2006) 
Tabulka č. 8: Typické vlastnosti šestnácti osobnostní typů 

ISTJ ISFJ           INFJ         INTJ                

Splnění úkolu Smysl pro     Inspirace  Vše lze vylepšit  

 povinnost    ostatním                                   

ISTP             ISFP             INFP            INTP           

Zkusit něco   Mnohé vnímat, Noblesní služba Obliba v řešení  

nového      nesvěřovat se světu        problémů         

ESTP          ESFP         ENFP        ENTP           

Realismus         Na světě jsme Vnést do života Jedna vzrušující 

                               jen jednou             trochu vzrušení změna za druhou 

ESTJ        ESFJ           ENFJ            ENTJ           

Úředníci života Host a hostitel Talent             Přirození vůdci 

                                                              k řečnictví                                       
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Příloha č. 11: Čtyři temperamenty 
Tabulka č. 9: Pracovní styl čtyř temperamentů 

NF (Apollónský temperament) NT (Prométheovský temperament) 

Hledají autoritu. 
Jsou empatičtí. 
Oceňují ostatní. 
Personifikují problémy. 
Poskytují a vyžadují volnost. 
V blízkém kontaktu s lidmi. 
Citlivý na mezilidské vztahy. 
Vidí možnost v organizacích i v lidech. 

Jsou soutěživí. 
Vyhledávající informace. 
Pracují s nápady a koncepty. 
Vyhledávají složitá řešení. 
Vyhledávají možnosti bez vztahu k lidem. 
Rád začínají projekty, ale hůře je realizují. 
Někdy se nevšímají pocitů lidí. 
Vítají nové nápady. 

SJ (Epimétheovký temperament) SP (Dionýsovský temperament) 

Jsou loajální. 
Oceňují harmonii a službu. 
Jsou zodpovědní, realisté. 
Jsou konzervativní. 
Očekávají realistický přístup. 
Poskytují stabilitu. 
Oceňují odměny oficiální před pochvalou. 
Kritizují chyby více než chválí. 

Vyhledávají svobodu a činnost. 
Řeší problémy. 
Riskují. 
Jsou flexibilní, otevření. 
Jsou dobří vyjednavači. 
Jsou někdy považováni za nerozhodné. 
Jsou skvělí ve stanovení předběžných cílů. 
Řeší složité problémy, ale krátkodobě. 

 
Tabulka č. 10: Temperamenty a čas 

NF (Apollónský temperament) NT (Prométheovský temperament) 

Respektuje lidi a jejich čas. 
Poskytuje lidem čas, který potřebují. 
Přizpůsobí čas potřebám lidí. 
Čas je důležitý pro nalezení smyslu 
života. 

Čas je koncepční a neosobní. 
Čas je částí systému. 
Čas je nástroj pro vyřešení problémů. 

SJ (Epimétheovký temperament) SP (Dionýsovský temperament) 

Je úspěšný v organizování času. 
Vnímá realitu. 
Je realista. 
Úspěšně řeší problémy. 

Řeší okamžitě úkoly. 
Je flexibilní, akční. 
Zvládá akutní případy. 
Přizpůsobuje se změnám v plánu. 
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Příloha č. 12: Dotazník 

Typologie osobnosti trenéra na základě testu MBTI 

Vážený respondente, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku (maximálně 

30 minut) týkajícího se typologie osobnosti na základě testu MBTI v rámci diplomové práce. 

Cílem je zjistit, jaký typ osobnosti převládá u trenérů v klubu HC Litvínov. Informace 

v dotazníku mají důvěrnou povahu, jsou zcela anonymní a nebudou nikdy spojovány se 

jménem toho, kdo jej vyplnil. Dotazník je rozdělen na tři hlavní části a to test MBTI, další 

vytvořená tvrzení a obecné údaje. 

U části MBTI u každé položky bez velkého přemýšlení označte křížkem buď a nebo b. 

Pokud cítíte, že pro Vás platí obě varianty, rozhodněte se pro tu, která Vám nejvíce vyhovuje, 

popř. vynecháte tu, která Vám více nevyhovuje, i kdyby rozdíl byl pouze nepatrný (Čakrt, 

1996). Žádnou otázku nevynechávejte. U dalších navazujících tvrzení či výroků laskavě 

zakroužkujte pouze jedno příslušné číslo na uvedené stupnici, které dle Vašeho názoru nejlépe 

vystihuje míru Vašeho souhlasu či nesouhlasu.  

Označení na stupnici: 

číslem 5 znamená  rozhodně ano  

číslem 4 znamená spíše ano  

číslem 3 znamená, že se nemůžete rozhodnout či nevím  

číslem 2 znamená spíše ne  

číslem 1 znamená rozhodně ne 

Ve třetí části jsou obecné údaje nezbytné pro doplnění údajů o vašich zkušenostech 

z hráčské i trenérské praxe a některé osobní údaje týkající se věku a vzdělání. V případě že 

chcete být seznámen s výsledky dotazníku, označte závěrečnou položku křížkem  

a zapamatujte si číslo dotazníku, pod kterým jste údaje vyplnili. Výsledky popisu vaší 

osobnosti vám budou obratem zaslány zpět. 
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I. Osobnostní dotazník MBTI                                  číslo dotazníku   
1. Raději:  - 
a. řešíte nový a komplikovaný problém  
b. pracujete na něčem, co jste již dělali dříve   
2. Rádi: - 
a. pracujete sami v tichém prostředí  
b. jste tam, kde „se něco děje“  
3. Při posuzování jiných se řídíte spíše: - 
a. zákonitostmi než okamžitými okolnostmi   
b. okolnostmi než trvalými zákonitostmi  
4. Máte sklon vybírat si: - 
a. spíše pečlivě  
b. poněkud impulzivně  
5.  Ve společnosti, na večírku apod. se zpravidla bavíte: - 
a. s několika málo lidmi, které dobře znáte  
b. s mnoha lidmi, včetně těch, které znáte málo nebo vůbec ne  
6. Jako ředitel firmy byste od svých podřízených přivítal spíše: - 
a. zprávu o tom, jak jejich oddělení přispělo firmě jako celku  
b. zprávu o tom, jak si jejich oddělení vedlo samo o sobě  
7. Předpokládejte, že jste manažér a potřebujete přijmout svého asistenta. Jak 

byste postupoval? 
- 

a. uvažoval bych, jak se naše osobnosti shodnou nebo budou doplňovat   
b. zvažoval bych soulad mezi popisem práce a uchazečovými schopnostmi  
8. Když na něčem pracujete: - 
a. raději věci dokončíte a dostanete se k určitému závěru  
b. často ponecháváte konec otevřený pro případné změny  
9. Na večírcích, ve společnosti: - 
a. se většinou raději zdržíte déle, protože tak se zpravidla lépe pobavíte    
b. odcházíte co nejdříve, zdržíte se jenom, abyste neurazili, protože vás to 

vyčerpává 
 

10. Zajímá vás více: - 
a. to, co bylo a co je    
b. co může být  
11. Když posloucháte, jak někdo hovoří o nějaké záležitosti, obvykle se 

pokoušíte: 
- 

a. vztáhnout to na své vlastní zkušenosti a porovnat, zda to odpovídá  
b. hodnotit a analyzovat danou informaci  
12. Když na něčem pracujete, jste raději: - 
a. když máte přehled a udržíte si věci pod kontrolou  
b. můžete zkoušet různé možnosti  
13. Když vám zvoní v kanceláři nebo doma telefon, obvykle: - 
a. to považujete za rušení  
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b. nevadí vám ho zvednout  
14. Je horší: - 
a. „mít hlavu v oblacích“  
b. „držet se při zdi“  
15. Ve vztahu k ostatním jste spíše: - 
a. objektivní  
b. subjektivní  
16. Vadí vám více, když:  - 
a. je více věcí rozpracovaných  
b. už je všechno hotovo  
17. Když někam telefonujete: - 
a. nebojíte se, že na něco zapomenete  
b. připravíte si, co budete říkat  
18. Když diskutujete o problému se svými kolegy, je pro vás snadné: - 
a. vidět věci „v širším rámci“   
b. postřehnout zvláštnosti a specifické rysy dané situace  
19. Která slova vás popisují lépe? Jste spíše: - 
a. analytický typ  
b. vciťující se typ  
20. Často: - 
a. když něco začínáte, vše si předem sepíšete a naplánujete, protože většinou 

nesnášíte, když později musíte něco podstatně měnit 
 

b. neplánujete a necháváte věci vyvíjet se tak, jak se k nim postupně dostáváte  
21. Ve společnosti jiných lidí spíše: - 
a. začínáte rozhovor sami  
b. přenecháváte iniciativu druhým  
22. Když pracujete na přidělené práci, máte tendenci k: - 
a. plynulé a nepřetržité práci  
b. práci s velkým výdejem energie a následnými „prostoji“  
23. V jaké situaci se cítíte lépe: - 
a.  přehledné, strukturované, s pevným rozvrhem  
b. proměnlivé, nestrukturované, s překvapením  
24. Je horší: - 
a. být nespravedlivý  
b. nemít slitovaní  
25. Řekli byste o sobě, že vaší silnou stránkou je spíše: - 
a. smysl pro realitu  
b. představivost  
26. Když zazvoní telefon: - 
a. spěcháte, abyste jej zvedli první  
b. doufáte, že jej zvedne někdo jiný  
27. Moje jednání vede a řídí více: - 
a. hlava  
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b. srdce  
28. Více obdivu si zaslouží schopnost: - 
a. umět si věci předem dobře zorganizovat a být metodický  
b. rychlé adaptace a vyjít s tím, co právě je  
29. Když vás napadne nová myšlenka, obvykle: - 
a. pro ni vzplanete  
b. raději o ní hloubáte trochu déle  
30. Řekli byste, že jste spíše: - 
a. důvtipní  
b. praktičtí  
31. Raději slyšíte: - 
a. konečný a neměnný výrok  
b. zkusmý a předběžný výrok  
32. Je větší chyba být: - 
a. tolerantní a smířlivý  
b. nekompromisní a kritičtí  
33. Jste spíše: - 
a. ranní ptáče  
b. noční sova  
34. Na jednáních vás pohoršují spíše lidé, kteří: - 
a. přicházejí s mnoha nejasně načrtnutými, nepromyšlenými nápady  
b. prodlužují jednání mnoha praktickými podrobnostmi  
35. Při práci dáváte většinou přednost tomu, zabývat se: - 
a. idejemi, principy, myšlenkami  
b. lidmi, osobami, aktéry  
36. O víkendech máte tendenci: - 
a. plánovat, co budete dělat  
b. necháte, aby se věci vyvinuly, a rozhodnete se v průběhu událostí  
37. Při jednáních máte sklon: - 
a. rozvíjet své myšlenky v průběhu toho, jak mluvíte  
b. hovořit pouze po pozorném rozvážení toho, co chcete sdělit  
38. Když něco čtete, obvykle: - 
a. se soustřeďujete ve svých úvahách na to, co je v daném textu napsáno  
b. čtete mezi řádky a vztahujete slova i k jiným námětům a tématům  
39. Když se máte rozhodnout ve spěchu, často: - 
a. se cítíte nepříjemně a přejete si získat více informací  
b. jste schopni se rozhodnout i s údaji, které máte v danou chvíli k dispozici  
40. Raději byste pracovali pro organizaci, kde: - 
a. byste měli práci s intelektuální motivací  
b. byste byli zaujatí jejími cíli a posláním  
41. Co vám imponuje více: - 
a. logicky bezrozporné, konzistentní myšlení a uvažování  
b. dobré, vřelé, harmonické mezilidské vztahy  
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42. V písemném projevu dáváte přednost: - 
a. věcnému stylu  
b. obraznému, metaforickému stylu  
43. U dveří náhle zazvoní zvonek. Jste spíše: - 
a. podrážděni, kdo to k vám zase „leze“  
b. potěšeni, že se na vás někdo přišel podívat  
44. Dáváte přednost tomu: - 
a. nechat věci, aby se samy jen tak přihodily  
b. zajistit, aby všechno bylo předem připraveno  
45. Charakterizují vás spíše: - 
a. četné, spíše letmé a povrchní kontakty a vztahy s více lidmi  
b. trvalé, pevné a dlouhodobé kontakty a vztahy s více lidmi  
46. Cítíte se zpravidla lépe: - 
a. po konečném rozhodnutí  
b. když jsou věci ještě otevřeny  
47. Spolehnete se spíše na svou: - 
a. zkušenost  
b. intuici a tušení  
48. Jste si jistější: - 
a. při logických úsudcích - správné-nesprávné  
b. při hodnotových soudech - dobré-špatné  

 
II. Řízený rozhovor  
A) Trenér a tým 
1. Souhlasíte s výrokem, že hráči jsou vítězové, přestože v utkání 

prohráli, ale pro samotné vítězství udělali maximum? 
1 2 3 4 5 

2. Jste typ trenéra, který se přátelí s hráči? 1 2 3 4 5 

3. Souhlasíte s výrokem: sportovci na prvním místě, vítězství na 
druhém? 

1 2 3 4 5 

4. Cítíte se být dobrým trenérem? 1 2 3 4 5 
5. Zastáváte postoj zacházení se všemi sportovci stejně? 1 2 3 4 5 
6. Myslíte si, že by se měl trenér podělit se svými hráči o svoje 

pocity? 
1 2 3 4 5 

7. Kladete na první místo vítězství před zaměřením se na 
dosahování osobních cílů svých svěřenců? 

1 2 3 4 5 

B) Trenérský styl a komunikace  
1. Myslíte si, že v rámci komunikačního procesu je princip kritiky a 

trestu stejně efektivní jako princip pochvaly a odměny? 
1 2 3 4 5 

2. Jste typ trenéra, který dělá veškerá rozhodnutí sám a je 
zastáncem filosofie, že úkolem sportovce je plnit trenérovi 
příkazy? 

1 2 3 4 5 
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3. Jste přívržencem vzájemného respektu mezi trenérem a 
sportovcem, upřednostňujete komunikaci s hráči bezprostředně 
předtím, než učiníte konečné rozhodnutí? 

1 2 3 4 5 

4. Jste typ trenéra, který nechává veškerá rozhodnutí na samotných 
hráčích a dělá jen ta rozhodnutí, která jsou nezbytně nutná? 

1 2 3 4 5 

 
III. Osobní údaje 
Obecné údaje ( křížkem zaškrtněte jednu z možností) 
A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) 
 
 
 
 
 
 
 
C) 

Věk                                                                                                                     
  

16 – 20 let 
 
                                                                                     21 -  30  let 
                                                                                     
                                                                                     31 – 40 let  
 
                                                                                     41  - 50 let 
  
                                                                                     51  let a více 
Nejvyšší dosažené vzdělání 
                                                                            1) Základní                
                                                                                  
                                                                            2) Vyučen 
                                                                                   
                                                                            3)Střední s maturitou 
                                                                                   
                                                                            4) Vysokoškolské 
Vlastním trenérskou licenci                                                                               
                                                                             1) A 
 
                                                                             2) B 
        
                                                                             3) C 
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D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E) 
 
 
 
 
 

Hráčská praxe v nejvyšší hokejové soutěži                                                         
 

0 let 
 

                                                                                     1-2 roky 
                                                                                     
                                                                                     3-5 let  
 
                                                                                     6-10 let 
  
                                                                                     11  let a více 
Trenérská praxe 
                                                                                     1-2 roky 
                                                                                     
                                                                                     3-5 let  
 
                                                                                     6-10 let 
  
                                                                                     11 let a více 

 

     Ano, chci být seznámen s výsledky dotazníku.             
 
Pozn.: Pro úspěšné vyhodnocení musí být v dotazníku označené všechny odpovědi, 
zkontrolujte znovu, zda-li jste tak skutečně učinili. 
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