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ABSTRAKT 

Název: Profesní kompetence trenéra triatlonu 

Autor: Lukáš Rezek 

Cíle práce: Na základě přehledu literatury vymezit pojem profesní kompetence trenéra 

s přihlédnutím k triatlonu. 

Metodika:  Pomocí přehledu literatury a internetových zdrojů vyhledání potřebných 

definic a pojmů. Z vyhledaných definic a pojmů vytvořit teoretický rámec poznatků 

vhodný pro pozdější praktická měření.  

Výsledky: Výsledkem je návrh kompetencí a způsob jejich monitorování. 

Klíčová slova: trenér, triatlon, trenérská profese, trenérské kompetence 

 

ABSTRACT 

 

Title: Job competency of triathlon coach 

Author: Lukáš Rezek 

Objectives: Define the term carrier competence on the basis of literature overview with 

the respect to specifics of triathlon. 

Methodology: I will search for definitions and concepts using the literature review and 

the internet. From the searched definitions and concepts I will create the theoretical 

framework of knowledge suitable for future practical measurements. Practical 

measurements will take place in the form of qualitative research.  

Results: The result will suggest competencies and their monitoring. 

Key words: coach, triathlon, coaching profession, job competency. 
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1. ÚVOD 

Ve své bakalářské práci se chci věnovat profesním kompetencím, pro lepší poznání 

trenérské profese, které se věnuji. Triatlon je krásný sport kombinující v sobě tři po 

sobě jdoucí sporty, které si vzájemně nejsou vůbec podobné. Triatlon je svými 

disciplinami velice zajímavým sportem, protoţe ve své krátké historii prošel velkým 

vývojem ze strany biomedicíncké, technické i právní. A nejenom triatlon prošel svým 

historickým vývojem, ale také trenéři i sportovci prodělali svoji genezi. 

Počátkem triatlonu byla sázka, o to kdo je lepší sportovec, zda plavci, cyklisté či běţci. 

Rozhodnout měl závod, který měl tyto disciplíny kombinovat. Z počátku byl tento nový 

sport brán jako doplňkový a postupem času se v něm začali specializovat někteří 

závodníci, ale i trenéři. Uţ nebylo výhodné být například pouze dobrým plavcem, uţ 

musel být závodník i dobrým cyklistou i běţcem, tedy se z něj pomalu stával závodník 

– triatlonista. Stejným vývojem si ale prošli i trenéři. Uţ nestačilo být plaveckým, 

cyklistickým nebo atletickým trenérem s mlhavými představami o zbylých sportech. 

Trenér triatlonu musel mít perfektní přehled a znalosti o zásadách tréninkového procesu 

jak v plavání, tak v cyklistice i běhu. Tak se z trenérů plavání, atletiky nebo cyklistiky 

stávali trenéři triatlonu. Právě trenérů triatlonu je věnována tato práce. Profese trenéra 

triatlonu svoji rozmanitostí mu klade spoustu úkolů, znalostí a dovedností.  

V odborné literatuře můţeme najít velké mnoţství publikací ohledně psychologie 

sportovce, pedagogiky sportu, teorie sportovního tréninku a specializovaných knih o 

tréninku „populárních“ sportů, ale velice špatně se vyhledávají publikace o vykonávání 

trenérské praxe. Literatura určená trenérům, která nehovoří pouze o tom jak trénovat, 

ale přednostně o tom, co musí trenér ovládat, umět a jaký by měl být, se hledá opravdu 

těţko. Cizojazyčná literatura se věnuje osobnosti trenéra více. 

Při absolvování trenéra 3. třídy triatlonu jsem měl tu moţnost pozorovat lidi, kteří se 

rozhodnou pomocí kurzu si udělat trenérskou licenci a pokud moţno vyuţít nabytých 

znalostí ve své budoucí dráze trenéra. Za velmi krátkou dobu se frekventantům kurzu 

dostane velké mnoţství informací, které jak jsem měl tu moţnost vidět, jsou někdy 

zpracovány vlastními účastníky velmi rozdílnými a občas „originálními“ způsoby, které 

jsou důsledkem velkého počtu informací bývajících špatně replikovány.  

Kvalifikace 3. trenérské třídy v triatlonu opravňuje drţitele této třídy pro výkon 

trenérské činnosti především ve výkonnostním sportu. Měl by působit jako asistent 
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hlavního trenéra v triatlonových klubech a sdruţeních. V menších organizačních 

jednotkách můţe sám vést tréninkový proces.  

Součástí kurzů obzvláště pro niţší trenérské třídy by mělo být podsunutí absolventům 

myšlenku, ţe získáním licence kurz sice končí, ale další vzdělávání trenéry čeká ve 

formě samostudia. Kurzem, ţe jejich vzdělání nekončí, ale naopak začíná. 

Snahou mé bakalářské práce je ukázat trenérskou profesi v celé své komplexnosti 

z hlediska osobnosti trenéra, činnosti trenéra a sociálním aspektům trenérské práce. 

Nabízím v bakalářské práci různé pohledy na pojetí trenéra z hlediska psychologie, 

pedagogiky a sociologie, ale nechávám na čtenáři, aby si vybral, co je pro něj důleţité 

nebo aby si na základě literatury sám dohledal, co ho v daném směru nejvíce zajímá. 
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2. SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ 

2.1 DEFINICE PROFESE TRENÉRA 

Povolání trenéra představuje specifickou profesi s více jak stoletou tradicí. Teoretické 

vymezení této profese nacházíme jiţ v díle Pierra de Coubertina, který ve své 

Pedagogike de sportive z r. 1922 zdůrazňuje moţnosti, které poskytuje  sport 

k ovlivnění morálních a sociálních rysů člověka , a to za předpokladu , ţe pedagog, 

rodiče, nebo zkušený sportovec  pomůţou sportovci překonat  bariéru mezi fyzickým 

výkonem a psychickými faktory k tomu potřebnými (Svoboda 1997, str. 63). Svoboda 

dále uvádí Coubertinovy studie, které zdůrazňují významnost pedagogických a 

psychologických otázek sportu, ale zároveň podněcují samotný vývoj trenérské profese. 

Trenéři působí nejen v soutěţním či vrcholovém sportu, ale mnohdy i ve sportu školním 

či rekreačním. Trenéři pracují na nejrůznějších úrovních, s různými skupinami a 

v různém zázemí sportovního klubu, kde často trenéři vykonávají prakticky všechny 

potřebné aktivity nutné pro zabezpečení soutěţního sportu, aţ po selektovanou dělbu 

práce ve velkých a ekonomicky dobře zajištěných klubech (srov. Lazarová, Jůva 2006). 

V dobře zajištěných klubech se trenér stará pouze o výkon své profese, tedy trénování, 

ale pokud se jedná o menší klub nebo sport, který není „populární“ a tedy dobře 

dotován, tak v takovýchto klubech práce trenéra má mnoho podob jako jsou například: 

řidič, servisman, údrţbář atp.  

Podle definice katalogů prací pro povolání trenéra zní: Zajišťování odborné trenérsko-

metodické a sportovní přípravy v daném sportovním odvětví, vzdělávací a výchovná 

činnost, koordinace trenérsko-metodického procesu přípravy sportovců (Zemanová, 

2009). 

V České republice se trenérská profese řídí zákonem o pedagogických pracovnících (č. 

563/2004), podle kterého se vyţaduje vysokoškolská kvalifikace pro povolání 

s tělovýchovou a sportem, kterými jsou: 

1. Učitel tělesné výchovy, 

2. Pedagog volného času, 

3. Trenér. 

Dalším zákonem, kterému podléhá trenérská profese a její vykonávání je Ţivnostenský 

zákon. Ţivnostenský zákon určuje, za jakých podmínek bude na tuto profesi vydán 

ţivnostenský list, aby mohla osoba vykonávat samostatně funkci trenéra:  
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1. Vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském 

studiu v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů tělesné 

výchovy a získání osvědčení nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace. 

2. Vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském a 

magisterském studijním programu ve studijním programu oboru tělesná výchova 

a sport, ke kterému získá osvědčení nejméně II. třídy trenéra příslušné 

specializace. 

3. Středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání nebo středním vzděláním s výučním listem 

získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a trenérskou 

školou tělovýchovných fakult vysokých škol a získání osvědčení nejméně II. 

třídy trenéra příslušné specializace. (Ţivnostenský zákon, 2009) 

Po splnění všech moţných sloţek vzdělání, kurzů a akreditací se můţe osoba 

vykonávající trenérskou profesy rozhodnout, v kterých oblastech sportu bude chtít 

působit. Dnešní pojetí současného sportu umoţňuje typologicky uplatnění trenérů ve 

třech zásadních oblastech, kterými jsou: 

1. Klasické výkonnostní pojetí sportu (sport s cílem dosahování co nejlepších 

výkonů), kdy hovoříme zpravidla o trenérovi. 

2. Kondiční sport s cílem udrţení nebo prosazení, kdy hovoříme o kondičním 

trenérovi, osobnímu trenérovi, instruktorovi fitness, cvičiteli atp. 

3. Rekreační sport umoţňující trávení volného času, proţívání neobyčejných 

emocionálních stavů, proţitků, jakou jsou obava, strach, vzrušení apod., kdy 

hovoříme např. o instruktorovi outdoorových sportů, lyţování, lezení atp. 

(Kovář, 2008) 

 

2.2 OSOBNOST 

Osobností v psychologii rozumíme charakteristické vzorce myšlení, emocí a chování, 

které určují osobnostní styl jednice a ovlivňují jeho interakce s fyzikálním a sociálním 

prostředím. Psychologie osobnosti se snaţí popsat a vysvětlit individuální rozdíly 

osobností. Popsat procesy, které mohou ovlivňovat interakce jedince s prostředím a 

vloţit je do integrovaného popisu celé osobnosti. (Atkinson, 2003) 

Stejně jako mnohé psychologické disciplíny procházeli postupem času vývojem, také i 

obor psychologie osobnosti se vyvíjel a dále vyvíjí s novými poznatky v medicíně, 
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přírodovědě a ostatních příbuzných oborech. Ve své práci se nebudu zaměřovat na 

psychoterapeutické, behaviorální a humanistické teorie, ale popsání osobnosti jako 

souhrn vlastností, procesů stavů návyků aj., které tvoří dynamiku a individualitu 

konkrétního člověka. 

Psycholog Milan Nakonečný (1998) uvádí, ţe pojem osobnost je pouţíván v různých 

významech. V lidové řeči, v historických vědách, v právních vědách v sociologii a ve 

sportu přičemţ vţdy má slovo osobnost jiný význam. V psychologii byl pojem osobnost 

zaveden na počátku 20.stol, kdy se počalo studovat duševní ţivot člověka jako celek, a 

nikoliv jako soubor jednotlivých funkcí (jako vnímání, myšlení, cítění, chtění), neboť 

soubor vykazoval funkční jednotu, a bylo potřeba vysvětlit fakt, ţe na týţ podnět různí 

lidé reagují rozdílně. Při zkoumání podnětu a reakce bylo nutné vloţit nějaký faktor, 

který by vysvětloval variabilitu reakce. Tento faktor byl posléze nazván osobnost. 

Situace působí na jedince, který na situaci reaguje určitým způsobem. Osobnost je 

pojmenováním pro individuální celek dispozic k psychickým reakcím, který způsobuje 

právě to, ţe v téţe situaci reagují různí lidé rozdílně a ţe tyto reakce vykazují určitou 

jednotu cítění, myšlení, vnímání představ a snah. 

Pojem osobnosti v psychologii vyjadřuje vnitřní organizaci duševního ţivota člověka. 

Skutečnost, ţe je jednotou dílčích funkcí, ţe tedy člověk funguje jako jednotný celek 

interindividuálně odlišných dispozic, jako takový vytváří smysluplné souvislosti 

s vnějšími projevy, tj. s chováním individua. (Nakonečný,1998)  

 

 

2.3 TRENÉRSKÁ OSOBNOST A JEHO ČINNOST 

Osobnost trenéra z pohledu sportu je jiná, neţ z hlediska psychologického. Zde vidíme 

trenéra jako osobu, která svým chováním, jednáním a činností ovlivňuje sportovní 

výkon, ale také sportovce či sportovní celky, které vede. Kaţdý trenér chce být úspěšný, 

ale kaţdý si za úspěch klade jiná hodnotová měřítka. U trenéra mládeţe by nemělo jít 

především o zisk drahých kovů, ale o podmínky zdravého rozvoje svěřenců, a také i o 

rozvoj duševní, protoţe sport v sobě nese hodně uţitečných prvků přenositelných do 

praktického ţivota, jakými jsou: cílevědomost, pečlivost, trpělivost a v neposlední řadě 

„fair play“. Trénující trenéři profesionální sportovce, kteří se účastní nejvyšších soutěţí, 

jistě doufají v zisk nejcennějšího kovu, ale ani tady by neměli zapomínat, ţe součástí 

sportovního tréninku není pouze sloţka fyzická. 



6 

 

 Uţ kongres psychologie sportu konaný r. 1913 v Lausanne jednoznačně odmítnul 

animalismus v tělesné výchově a sportu, tedy směr nahlíţející na člověka jen 

z fyzického hlediska bez přihlíţení k jeho psychice. (Svoboda, 1997) 

OSOBNOST TRENÉRA 

Často převládají v laické veřejnosti argumenty, ţe pokud trenér nebyl úspěšný 

závodník, nikdy nemůţe být úspěšným trenérem. Druhým na opačném pólu působícím 

argumentem bývá, ţe trénovat můţe kaţdý na základě teoretických poznatků a 

drobných zkušeností se sportem.   

Proto se v této kapitole zabývám co nejširším popisem vlastností osobností působících 

ve sportu, psychologii a pedagogice, kteří upřednostňovali nejenom samotné vzdělaní, 

ale daleko širší výčet vlastností, které by měl trenér mít, 

 Níţe uvedené jsou tzv. více faktorové přístupy pro popsání osobnosti trenéra, které nám 

pouze heslovitě popisují, co by trenér měl umět a ovládat. Další moţnosti zkoumání 

osobnosti a vlastností trenéra je rysový a situační přístup. Cílem vyuţití rysového 

přístupu je snaha popsat charakteristiky efektivního trenéra. Při vyuţití situačního 

přístupu se zkoumají různá specifika různých situací a efektivního chování. Ve svém 

povolání musí sledovat nové trendy a neustále pracovat na svém sebevzdělávání např. v 

poznatcích sportovní medicíny, které by mohl uplatnit v tréninkovém procesu, 

v technologiích atp., proto při výkonu praxe je sledováno jeho ,,expertství,“ kde se při 

jeho zkoumání postupně odstupuje od dotazníků a pozorovacích schémat a stále více se 

vyuţívá auto- konfrontačních rozhovorů, vlastních rozborů a výpovědí, v nichţ se 

upřednostňuje sebereflexivní postoj (Lévêque, 2005) 

V roce 1974 publikoval Svoboda výsledky diagnostického profilu trenérské osobnosti a 

z výsledků výzkumu 250 trenérů převáţně vyšších tříd vyplývají tyto osobnostní 

předpoklady pro trenérskou práci (Lazarová, In Sborník): 

 Vůdcovství 

 Odpovědnost 

 Emoční stabilita 

 Blízký vztah ke členům skupiny (sounáleţitost) 

 Ctiţádost (někdy aţ lstivá) 

 

Goussad (1999) zmiňuje další vlastnosti trenéra a předpokládá, ţe tyto schopnosti by 

měl mít kaţdý trenér: 
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 Při vyjednávání (nejen) se sportovci potřebuje dobré sociální dovednosti, 

schopnost poznat lidi, se kterými pracuje a rozumět jim. 

 V procesu vyučování a při vedení týmu musí být dobrým mediátorem, 

spolupracovníkem a mít nedirektivní postoj. 

 V soutěţi musí mít nízkou míru úzkosti, vysokou aktivitu a sníţenou senzitivu. 

Šafář (2005) předpokládá, ţe úspěšný trenér je po osobnostní stránce: 

 Přiměřeně inteligentní (důraz je kladen na personální sloţku inteligence) 

 Flexibilní  

 Tvořivý 

 Motivovaný k dosaţení úspěchu 

 Rozhodný 

 Vytrvalý 

 Odolný frustracím 

 Sebevědomí s dostatečnou mírou sebedůvěry 

 Orientován na realitu 

Profese trenérství je povoláním, tak dobrovolnou činností. Téma osobnosti trenéra můţe 

být nahlíţeno z mnoha stran a lze jen těţko dospět k jednotným závěrům. Snahy popsat 

trenéra obvykle směřují k definování poţadovaných kompetencí a vymezení 

osobnostních a jiných charakteristik „dobrého“, „úspěšného“ nebo „efektivního“ trenéra 

na základě teoretických úvah nebo empirických šetření. 

ČINNOST TRENÉRA  

Je charakterizována výčtem základních činností v různé míře konkretizace. Z pohledu 

sportovního tréninku jde o vědomé, racionální a zdůvodněné pokyny a zásahy do 

tréninku, při nichţ se uplatňují aspekty psychologické, pedagogické (didaktické) a 

technologické. Činnost trenéra lze tedy rozlišit na činnosti: 

 Projekční a plánovací -  příprava a tvorba tréninkových plánů, stanovení cílů, 

rozloţení do postupných úkolů atp. 

 Organizační – jde o řízení celého systému, zajištění materiální, dopravy, soutěţí 

– ve vrcholovém sportu přebírají tyto povinnosti pověřené osoby (realizační 

týmy) 

 Realizační – jde o samotný trénink, interakce se sportovci atp. (Rychtecký, 

1998) 
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Lévêque (2005) nabízí popis k činnostem trenéra podle sémantických vztahů od slova 

trénovat. Vytváří sémantické kategorie a ty spojuje s určitými typy intervencí. Tedy 

mezi činnosti trenéra patří: 

 Metodicky připravovat- trenér plánuje, organizuje a vzdělává, vyuţívá různé 

způsoby vedení, řídí, klade nároky, motivuje, neustále stimuluje, kontroluje. 

 Vzdělávat- ale také vyţadovat, mít nároky (nebo také zpevňovat, zocelit, 

otuţovat). Jedná se o pojmy spíše z pedagogického slovníku, ale také 

z vojenského prostředí. Trenér vede sportovce tradičně, autoritativně a 

direktivně k napodobení jasně definovaného modelu, dosaţené konkrétního cíle. 

 Odpoutávat, nadchnout- nebo také rozvířit a uchvátit. Jde o předávání síly, 

iniciování, nabízení vlastní energie, podpora, provokování nadšení, strhávání 

sportovců vlastním elánem. Sportovec se stává spíše submisivním, protoţe je 

„taţen“ trenérem. 

 Přenášet, pečovat,okouzlovat- nebo také přesvědčovat, podmaňovat si. Jde o 

zaměření na vztahy, láskyplně (spíše „ţenský styl“), charismatické vedení 

typické emoční sdílení ideálů. Trenér je katalyzátorem, který umoţňuje změnu 

stavu. 

I kdyţ jsou přístupy k vymezení základních činností trenéra velmi odlišné, zdá se, ţe 

obsahují alespoň několik společných prvků. Zdůrazňována je především pedagogická a 

řídící činnost, resp. vedení. Trenérství je obecně povaţováno za profesi, ve které silně 

dominuje aspekt vyučování, a také řízení, organizování a rozhodování. Zahrnuje 

aktivity směrem k druhým a často jsou zmiňovány činnosti zaměřené na utváření a 

řízení vztahů. V podstatě jde o takové činnosti, které vedou ke změně. Intervence 

trenéra nejsou závislé, resp. reaktivní, jeho aktivita je angaţovaná, determinující, 

iniciující. Zmíněné činnosti trenéra v sobě jiţ implicitně obsahují základní poţadavky 

na některé profesionální kompetence trenéra a zejména na jeho osobnostní 

předpoklady.(Lazarová, 2006) 

2.4 SOCIÁLNÍ ASPEKTY TRENÉRSKÉ PRÁCE 

Mezi sociální aspekty trenérské práce patří sociální inteligence, empatie a komunikace. 

Jsou to prvky, které máme kaţdý více či méně vrozené nebo jsou důsledkem sociálního 

učení. Máme svoji míru nadání, jak s těmito prvky naloţit, kterou můţeme rozvíjet 

učením a převedením do praxe. 
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SOCIÁLNÍ INTELIGENCE 

Sociální inteligence je jedna ze z velice důleţitých součástí osobnosti. Sociální 

inteligence bývá někdy spojována s inteligencí praktickou a bývá definována jako 

„Schopnost jednat s lidmi a tvořivě řešit mezilidské konflikty.  Vyšší stupeň sociální 

inteligence bývá označen jako sociální takt.“(Hartl, Hartlová, 2000). Sociální 

inteligence je umění pohybovat se v širší společnosti (nasávat a adaptovat se na 

atmosféru), řízením, vedením a jednáním s lidmi, ale také např. umět číst neverbální 

komunikaci. Bez této dovednosti můţe stoupat riziko mezilidských konfliktů bez 

moţnosti je efektivně řešit. Ukazatel míry sociální inteligence je např. počet přátel, 

zastávané společník funkce, osobní korespondence aj. (Koukal, 1974). 

Do sociální inteligence patří: 

 Komunikační schopnosti- přesvědčit lidi, rozumět tomu co říkají, prohlédnout 

manipulaci a odmítnout ji. 

 Schopnost předvídat jednání jiných lidí 

 Schopnost rozeznat přetvářku- nebo leţ od pravdy 

 Vcítit se- porozumět vnitřnímu stavu jedince či skupiny 

 Všímavost- paměť na události a tváře 

 Znalost přirozenosti člověka- motivy,potřeby a hodnoty 

Tyto sloţky nám dobře ilustruje pyramida IQ/EQ na obrázku 2 (str. 17.), která se 

pouţívá při uplatnění vnitřních kvalit osobnosti při pracovních procesech. 
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Obrázek 1: Pyramida IQ/EQ (http://www.veva.cz/www/veva.nsf/0/emocni-inteligence.htm,ze dne: 7. 4. 

2010) 

 

EMPATIE 

Označuje porozumění emocím a motivům druhého člověka. Pro schopnost empatie je 

uţitečné umět odloţit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky (Atkinson, 2003).  

Tato schopnost je důleţitá pro trenéra a výkon jeho práce. Musí se umět vţít do stavů, 

které ovlivňují svěřencovo chování během, ale i po skončení tréninkového procesu. 

Trenér by měl uţ při příchodu svěřence na trénink odhadnout, jak se svěřenec cítí, co 

proţívá, aby mohl trénink případně upravit. Základem toho, aby byl trenér empatický, je 

aby se oprostil od svých názorů a předsudků, tím se bude moc vcítit do problémů druhé 

strany a pomoci najít svěřenci nějaké řešení. Nemělo by ale dojít ze strany trenéra k 

neustálému soustředění na pocity svěřence a jeho problémy, které by se postupem času 

mohli přenést i na něj. Je dobré být empatický, ale problémy si nepouštět příliš k „tělu“ 

a nechat si od nich určitý odstup. 

http://www.veva.cz/www/veva.nsf/0/emocni-inteligence.htm,ze
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 KOMUNIKACE 

Definice komunikace říká, ţe jde o proces přenosu informací (sdělování a přijímání) 

mezi dvěma nebo více subjekty. Krom verbální komunikace rozlišujeme komunikaci 

neverbální a metakomunikaci (Nakonečná, 1999). Verbální komunikace je úmyslná a je 

vyjádřena slovy – obsahem (psaná, mluvená). Neverbální či nonverbální je daná 

výrazem (mimika, řeč těla) a chováním (jednání gesta, pohledy, dotyky, drţení těla). 

Často bývá neúmyslná, protoţe člověk tak sděluje něco ze svých vnitřních stavů a bývá 

ve verbální sloţce často skryto. Tato sloţka je k pochopení smyslu předělávaných 

informací nejdůleţitější. Metakomunikace je vyjádřena tzv. paralingvistickými znaky 

(hlasová intonace – zabarvení hlasu, akcent, tón). 

Rozčleňuje komunikační dovednosti na dvě hlediska: 

 Osobnostně zaloţené postoje 

 Prezenčně zaloţené postoje 

Osobnostně zaloţené postoje: umění diskutovat, schopnost empatie, ochota pracovat 

v týmu, flexibilita, pozitivní myšlení, autenticita, schopnost naslouchání, sebeovládání, 

etika mezilidských vztahů a mnohé další 

Prezenčně zaloţené postoje: umět obhájit svá stanoviska, samostatnost myšlení, umět 

prezentovat (sebe i svou práci), přesvědčivost slovního projevu, sebedůvěra a asertivita, 

respektování odlišných názorů. 

Dále je třeba u komunikačních dovedností třeba rozlišovat somatické a osobnostní 

předpoklady. Somatické jsou dány geneticky, naši individualitou, naším osobním 

způsobem jak svět chápeme. Tuto část předpokladů nelze měnit, lze s ní jen počítat. 

Předpoklady osobnostní lze dále kultivovat výchovou a to nejen primárně v rodině, ale 

také výchovou ve společnosti, v rámci celoţivotního vzdělávání. Tato sloţka 

předpokladů ovlivňuje naše mravní jednání a také např. naši zodpovědnost (Nakonečná 

1999). 

KOMUNIKACE VE SPORTU 

Komunikace ve sportu má svá specifika disciplína od disciplíny. Pokud můţeme říci, 

kaţdý trenér hovoří svým jazykem, svými symboly a značkami. Velkou roli 

v komunikaci mezi trenérem a sportovcem hrají osobnostní charakteristiky obou 

zúčastněných. Komunikací ve sportu se zabýval Svoboda (1997), který označil 

komunikaci jako obousměrný proces, který je nutno chápat jako proces závislý na 

čtyřech faktorech: 
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1. Vyjadřování, tj. sdělování informací 

2. Naslouchání, tj. přijímání informací 

3. Chápání neverbálního vyjadřování 

4. Porozumění konfliktům a rozvíjet umění konfrontace 

Velký důraz klade Svoboda na sdělování informací a naslouchání, ale také na 

porozumění konfliktům. Sportovní prostředí je svoji strukturou velice emotivní, kde 

vysoká aspirace trenéra i soutěţícího můţe způsobit velké mnoţství chyb v procesu 

komunikace, ať je při sdělování nebo naslouchání. Špatný příjem nebo sdělení můţe 

přerůst v konflikt, který by měl umět trenér utlumit. 

Konflikt můţe nastat mezi dvěma sportovci nebo mezi sportovcem a trenérem. Je na 

trenérovi, jaké řešené situace zvolí. Zda je pro něj důleţitější dosaţení cíle, který 

sportovec nechce akceptovat či udrţení přátelského vztahu se sportovcem. 

Martens (2002) pracuje s obecnou teorií konfliktů, které aplikuje do situací ve sportu a 

jejich řešení trenérem, které připodobňuje k chování zvířat: 

1. Ţelva – se při ohroţení stahuje do své ulity. Takový trenér se vyhýbá sportovci, 

s nímţ je v rozporu, protoţe se obává konfrontace. 

2. Ţralok – vše řeší silou. Bez ohledu na ohroţení dobrého vztahu prosazuje cíle a 

svoje představy. 

3. Medvídek – dobrý vztah je pro něho naopak to nejdůleţitější. Domnívá se, ţe 

konflikty vše kazí, a proto se jim vyhýbá a raději rezignuje na své cíle. 

4. Liška – chce dosáhnout svého záměru, ale i udrţet dobrý interpersonální vztah, 

aspoň v určité míře. 

5. Sova – rovněţ chce a dosahuje obojího, protoţe cení vysoko vztah i cíl. Volí proto 

strategii promyšlených postupů. 

V podstatě jde o to, jakou strategii zvolit v určitých situacích, zda je prvotní cíl nebo 

vztah a jak dlouhá je časová osa pro volbu vhodného a efektivního řešení. Někdy se 

trenér musí uchýlit ke kompromisu. Nemusí to nutně znamenat, ţe uhýbá svým cílům, 

ale v dané chvíli není čas na sloţitější řešení a kompromis tu můţeme chápat jako 

nepřímou cestu k cíli. 

Konflikt vzniká, dostanou-li se dva a více subjektu do sporu. Konflikt můţe být malý 

nebo velký, ale ať je jakýkoliv je třeba jej řešit a hledat k tomu účelné způsoby 

konfrontace. Ve sportu jsou konflikty běţné, ale jako v běţném ţivotě je potřeba je 

zvládat. Svoboda (1997) nabízí řešení konfliktu v pěti bodech: 
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1. Přemýšlení – dříve neţ se pustíme do řešení problému, je třeba udrţet emoce na 

uzdě a pokud moţno chladnout hlavu. Musíme se zamyslet nad tím, zda naše 

jednání akorát konflikt nevyhrotí a tím by mohlo poškodit vzájemné vztahy. 

2. Porozumění – musíme se přesvědčit, ţe plně rozumíme projevu jedince, s nímţ 

jsme v konfliktu. Je totiţ potvrzeno, ţe díky vyhraněnosti různých situací máme 

vnímání zkresleno a tím pádem slyšíme a vidíme něco, co tam nebylo nebo si naše 

mysl obraz dotváří a my ho povaţujeme za skutečný. 

3. Oceňujeme – i přes soupeření na různých úrovních soutěţí a v různých 

disciplinách máme k soupeři úctu a během vznikajících konfliktu se mu ji snaţíme 

dát najevo. Tím trochu otupíme počínající nevraţivost a uděláme prostor pro 

konstruktivní výměnu názorů. 

4. Konkrétní cíl – pokud jako trenér musíme vytknout důrazně chybu svému 

svěřenci, musíme vţdy kriticky mířit k danému cíli. Nikdy nesmíme pouţít 

všeobecné popsání typu: „ Všechno špatně.“ 

5. Postupná cesta – cesta k vyřešení konfliktu je postupná. Většinou se nic nevyřeší 

jedním rázem a je třeba si situaci projít krok od kroku. 

Úkolem trenéra kaţdého sportu na všech úrovních by z hlediska komunikace mělo být 

vedení svých svěřenců jazykem jim srozumitelným. Jazykové korekce zemitých výrazů 

svých svěřenců a sám by se jich také měl vyvarovat. Při řešení konfliktů by měl být 

trenér věcný a konstruktivní. Pokud moţno jít vzorem svěřencům.  

ROLE TRENÉRA  

Trenérské role úzce souvisejí s činností trenéra, nicméně pohled na trenérské role je 

poněkud širší a není brán z čistě pedagogicky- psychologického hlediska, ale jedná se o 

širší pohled trenérských činnosti, které trenér také musí vykonávat při své praxe. Velice 

záleţí v jakém sportu a na jaké úrovni se trenér pohybuje. Zdali se jedná o trenéra 

klubového, trenéra sportovního centra mládeţe či trenéra reprezentačního. Čím více se 

trenér pohybuje po profesním ţebříčku výše, tím více by měl být obklopen týmem lidí, 

kteří by realizovali potřebné věci související s tréninky a závody, které si například 

trenér v malém klubu musí realizovat sám.     

Lazarová, Jůva (In sborník 2006) uvádějí trenérovu profesní roli a jeho postavení podle 

změny závislosti na vývoji sportovního světa. Stále vyšší nároky jsou kladeny na 

trenérovy velmi široké odborné znalosti, na jeho vůdcovskou roli, na strategické a 

taktické schopnosti, ale i současně na jeho pedagogickou odpovědnost. Právě v této 
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souvislosti je trenér zařazován jako profese pedagogická, z čehoţ vyplývá, jako u 

učitele či pedagoga volného času, poţadavek široce koncipovaného vzdělání, které se 

v případě trenéra zaměřuje na aktuální problémy pedagogické, psychologické, etické 

atd. 

 

Trenérství je profese aţ záludná, vítězství teamů a jednotlivců je někdy aţ glorifikováno 

společností, neúspěchy a prohry většinou přičítané trenérům. Kvalita výkonu sportovců 

a efektivita trenéra je odvozována od výkonu (úspěchu) sportovce. Trenér tedy nese 

odpovědnost za něco, co v plné míře nedokáţe ovlivnit. (Lévêque, 2005). Podobnou 

situaci lze pozorovat u dalších profesí, které jsou „závislé na vůli,“ jako je profese 

psychologa, učitele atp. Proto patří k základním poţadavkům na trenéra a jeho osobnost, 

aby to byl člověk komunikativní, otevřený, měl vybudovanou sebedůvěru, byl flexibilní 

a měl schopnost pracovat se svými emocemi. 

Známý francouzský trenér Houlier (2006, upraveno) definuje trenéra jako: 

 Experta - Musí umět předávat vlastní znalosti, nezpochybňovat sebe sama 

fungováním týmu, dokázat věci měnit, i kdyţ třeba vše dobře funguje. Zde by se 

dalo mínit, ţe se přiklání k vlastnostem, jako je sebevědomí, komunikativnost, 

flexibilita a otevřenost. 

 Osobnost - Trenér musí mít odvahu vybírat a rozhodovat, mít trpělivost a být 

zapálený do věci. Měl by umět dosáhnout jednoty se sportovci, hráči a vnést do 

sportovního prostředí také humor, pečovat o sportovce, podporovat je, být 

pozitivní. Tedy za vlastnosti trenéra jako osobnosti povaţuje respekt, toleranci, 

trpělivost a bezúhonnost, být vzorem. 

 Manaţera - Být manaţerem znamená být opravdu „leaderem“ a uplatňovat svůj 

vlastní styl vedení. V této kategorii jde zejména o vůdcovské vlastnosti. Zde se 

vracíme opět k vlastnostem, jako jsou komunikativnost, vytváření atmosféry 

důvěry, schopnost podporovat ale také být pilný, pracovitý a loajální. 

 Stratéga - Trenér musí mít dobré cíle (i dílčí) a měl by stále uvaţovat o tom, 

které prostředky jsou nejlepší k tomu, aby těchto cílů dosáhnul. Zde se klade 

důraz na sebereflexi. 
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Musí umět předávat vlastní znalosti, nezpochybňovat sebe sama fungováním týmu, 

dokázat věci měnit, i kdyţ třeba vše dobře funguje. Zde by se dalo mínit, ţe se přiklání 

k vlastnostem, jako je sebevědomí, komunikativnost, flexibilita a otevřenost. 

Rozmanitost trenérské profese nám nabízí i trochu jiný pohled na trenérské role, které 

Goussard (1999) popsal následujícím způsobem: 

 Role prodejce – vyjednává se sportovci a přesvědčuje je o kvalitě toho, co 

nabízí. Vede je k rozhodnutí, které on sám povaţuje za dobré. Při přesvědčování 

pouţívá komunikačních technik, které se uţívají při prodeji. Tyto techniky se 

dají označit jako manipulativní  

 Role důstojníka, vojáka, bojovníka – jde o situace závodu/soutěţe, podstatou 

práce se stává vedení svěřenců a případné pokyny při průběhu soutěţe. 

Nejčastěji se pouţívají příkazové styly, proto tedy role vojáka atp. 

 Role pedagoga – stává se zprostředkovatelem znalostí, mediátorem a vychovává 

také vlastním vzorem. Odměňuje nabyté znalosti/dovednosti, zaujímá 

nedirektivní přístup. 

 Role animátora – usměrňuje ţivot v týmu. Drţí v rukou klíč k jeho aktivitám. 

Usnadňuje komunikaci, reguluje napětí. Zplnomocňuje jedince, aby poznali a 

rozvíjeli svůj vlastní potenciál. Přebírá pozici „zrcadla“ nejen pro sebevědomí 

sportovců, ale také proto, aby cítili, ţe jsou uznávaní, přijímaní a ţe jim rozumí. 

 

Další pohled na trenéra, jeho osobnost a role je vůdcovství. To je moţnost jak 

empiricky zkoumat trenérovo chování z hlediska vedení skupiny či jednotlivce. 

S vůdcovstvím úzce souvisí problém sociální moci, tedy způsobilosti jedince mít vliv na 

své okolí a předpokládá se podmínka emoční závislosti ovlivňovaného nebo 

ovlivňujícím (Nakonečný, 1995) 

Koncept vůdce s sebou patrně nese předpoklad osobnostního faktoru dominance. Vůdce 

se musí vyznačovat vysokou úrovní sociální inteligence, organizačními schopnostmi a 

iniciativou, Analogicky se tyto vlastnosti dají spojit s trenérskou profesí. 

Trenéři jsou obvykle vůdci formální tj. dosazení do určité pozice. Na dobré vůdce jsou 

v obecném pojetí kladeny následující poţadavky (Nakonečný, 1995): 

 Uznání a chápání potřeb členů skupiny 

 Účast na ţivotě skupiny 

 Osobní vztah k motivacím členů skupiny 
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 Sociální citlivost vůči dění ve skupině 

 

Obrázek 2: Schéma činnosti trenéra/kouče – dyadická interakce (upraveno podle Vaněk a kol 1983) 

 

 

Vůdcovské kvality je moţné chápat také jako předpoklady pro vedení malé skupiny a 

Svoboda (2003) udává specifické vlastnosti a schopnosti, mezi které řadí: 

 Charakter  

 Sebekontrola 

 Dominance 

 Smělost aţ radikalismus 

Jako schopnosti udává: 

 Praktičnost 

 Kombinační schopnosti 

 Schopnost snášet fyzickou zátěţ 

Ohledně vůdcovství ve skupinách se ve svém výzkumu zaměřil Martin (1985). 

Vycházel z předpokladu, ţe různé situace vyţadují různé vůdcovské styly. Empiricky 

zkoumal rozdíly v chování trenérů (fotbalu) na různých soutěţních úrovních a 

potvrzoval nemoţnost uplatňování jednotlivého stylu vedení. Zjistil, ţe důleţitými 

faktory (osobnostní faktory, postoje a způsoby chování), které ovlivňují kvalitu 

trenérské práce, resp. způsob vedení a tím jsou především: 

 Reprezentace- trenér mluví a jedná jako reprezentant týmu 

Podnět 

Sportovec 

Odpověď Podnět 

Trenér 
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 Slaďování a vyrovnávání- řeší konflikty a sniţuje poruchy systému 

 Tolerance a nejistota- je schopen tolerovat nejistotu a úzkost 

 Tvorba struktur- jasně definuje vlastní roli a dává znát, co se očekává 

 Ohleduplnost – bere ohledy na pohodlí, spokojenost, pozici a přispívání všech 

 Zdůrazňování produktivity-činí tlak na jasné výstupy 

 Přesnost v predikci – je schopen předvídat výsledky 

 Integrace – udrţuje pevnou organizaci, řeší interindividuální konflikty 

 Vynikající orientace – udrţuje srdečné vztahy, má vliv na tým 

Martens (2006) zdůrazňuje tzv. řídící schopnosti trenéra, které jsou prvkem 

firemní/týmové kultury, a zvláště popisuje manaţerské a vůdcovské schopnosti. 

Vedoucí/lídři určují směr, mají vize, vytvářejí psychologické a sociální podmínky, 

vštěpují hodnoty, motivují, řeší problémy, komunikují. Zmiňuje tzv. transformativní 

vedení, které není jednostranné, a v němţ je uţíváno moci „rozumným“ způsobem. 

Takový způsob vůdcovství předpokládá schopnost trenéra rozvíjet spolupráci, která je 

moţná pouze v atmosféře důvěry.  

Dále Martens (2006) uvádí, ţe faktor důvěry je další důleţitou podmínkou úspěšného 

trenéra. Zdůrazňuje se především nutnost vytvářet atmosféru důvěry, která předpokládá, 

ţe se trenér dokáţe vcítit do sportovců, porozumět jim a dbát na jejich potřeby. Trenér 

tedy musí slouţit jako model nejen po stránce odborné, ale i osobnostní a musí dokázat 

vést skupinu ke společnému cíli, vytvářet dobré podmínky pro učení, být náročný 

k sobě i ostatním, vytvářet klima důvěry a být tvořivý. 

Důvěra v sebe a ostatní je jedním z nejdůleţitějších podmínek efektivního řízení 

mezilidských vztahů. Mimo důvěru pak uvádí jako důleţitou pro řízení vztahů ještě 

schopnost efektivní komunikace, akceptace a podpory pro řešení konfliktů. 

Brachllow a Sullivan (2006) také uvádějí důvěru jako důleţitou sloţku úspěšného 

trenérského výkonu, ale uvádějí ji v částečně jiném pojetí. Uvádějí, ţe trenér musí mít 

důvěru v sám sebe a důvěru v trénink, který vytvořil. Jakýkoliv náznak nespokojenosti 

nebo podceňování vlastní sebedůvěry můţe být svěřenci zneuţito nebo častou 

nedůvěrou v sebe sama a své schopnosti můţe devalvovat svoji osobnost i autoritu. 

 

Zde jde o to, do jaké míry trenéři důvěřují své schopnosti ovlivňovat procesy učení a 

výkon svěřenců. Jedná se o komplexní koncept, který zahrnuje vypracování strategií, 

vyučování technikám, motivaci sportovců, podporování respektu a sportovního „ducha“ 
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u sportovců. Dostatek důvěry je předpokladem pro dobré výkony, angaţovanost a 

spokojnost. Důvěra trenérů ovlivňuje jejich vlastní postoje a chování, potaţmo i postoje 

a chování sportovců. Bylo zjištěno, ţe trenéři mají více důvěry v sebe sama neţ 

trenérky, i v případech, kdy nejsou hodnoceni jako schopnější (Brachllow, Sulivan, 

2006). 

Hlavními zdroji důvěry jsou podle výše zmíněných autorů minulé úspěchy, kolektivní 

podpora a schopnost sportovců, kteří tvoří tým. Současně se zdá být evidentní, ţe 

podpora různých institucí (vzdělávacích, sportovních…) a pracovního kolektivu jsou 

dobrými zdroji důvěry. Výzkumně bylo dokladováno, ţe důvěra v sebe sama i trénink 

se upevňuje v procesu dalšího vzdělávání. 
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3. CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE 

3.1 CÍLE 

Cílem práce je snaha o východisko z dosavadních poznatků z oborů psychologie 

osobnosti, sportovní psychologie, pedagogiky, sociologie a personalistiky nalézt 

kompetence pro trenérství triatlonu. Jedná se o interdisciplinární (kinantropologický) 

přístup, protoţe trenérství se povaţuje jako multidisciplinární obor. 

3.2 ÚKOLY 

Přehled literatury k danému tématu není jednoznačný, protoţe v české ani cizojazyčné 

literatuře, se přímo tímto tématem nikdo nezabýval. Proto je třeba vycházet z oborů 

sobě si příbuzných nebo podobných. Pouţívat jejich teorie a východiska a pokusit se je 

správně aplikovat na dané téma. Vzhledem k tomu, ţe zde kombinuji humanitní obory 

je úkol této práce velice nesnadný. Můţe se stát, ţe interpretace uvedená v mé práci 

bude čtenářem pochopena jinak, proto se v práci nesnaţím hledat východiska, ale pouze 

pracovat informacemi, které jsem sesbíral. 

Tuto práci povaţuji jako teoretický podklad pro práci magisterskou, ve které bych se 

chtěl nadále této problematice věnovat a podrobit ji praktickému výzkumu.  

3.3 METODIKA PRÁCE 

Základní metodikou práce je sběr některé vydané literatury a dalších zdrojů týkajícího 

se vybraného tématu. Vytvořením literárního přehledu seřadit posbíraná fakta tak, aby 

na sebe co nejvíce navazovala. 

Pro postup v práci jsem si musel nejdříve zvolit oblasti, kterých se chci při zpracování 

zabývat. Protoţe je trenérská profese multidisciplinárním oborem, snaţil jsem se zvolit, 

co nejuţší okruh příbuzných oborů jakými jsou: psychologie, pedagogika, sociologie a 

personalistika. 

Pokusil jsem se popsat trenéra a jeho profesy ze všech moţných úhlů, jiţ zmíněných 

oborů.  Popsat co je to osobnost, sociální vlastnosti trenéra, u kompetencí vyhledat 

definice a osvětlit tento pojem, který je později rozvíjen na profesní kompetence trenéra 

triatlonu. Kdyţ uţ popisuji profesní kompetence trenéra triatlonu, vloţil jsem do své 

práce malé uvedení toho, co triatlon je.  
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4. DESKRIPTIVNĚ ANALYTICKÁ ČÁST PRÁCE 

4.1 PROFESNÍ KOMPETENCE TRENÉRA TRIATLONU 

Pokud vycházím z původu slova kompetence lat.con-petere, shodovat se, souhlasit, 

které se v češtině uţívá pro schopnost, způsobilosti nebo oprávnění. Slovník cizích slov 

definuje kompetenci jako pravomoc nebo rozsah pravomoci, nebo také jako způsobilost. 

Protoţe se toto slovo u nás objevilo z anglofonních zemí, je třeba podívat se po 

přeloţení anglického významu kompetence. Maxmilianův anglický výkladový slovník 

definuje kompetenci (v orig. competence) jako schopnost vykonat něco uspokojivě nebo 

efektivně.  

DEFINICE KOMPETENCE 

 

Jedna z definic kompetence pochází od Richarda Boyatzise, průkopníka kompetenčního 

přístupu. Jeho definice zní: „Kompetence je základní charakteristikou jednotlivce, která 

mu umoţňuje podávat vynikající výkon v dané pozici, roli nebo situaci.“ 

(Boyatzis,1982) 

Woodruff (1992) naráţí na nejednoznačnou shodu o tom, co kompetence je a co ji 

vlastně tvoří. Popisuje kompetenci jako „Deštník, pod který se vejde vše, co můţe 

přímo nebo nepřímo souviset s výkonem“. Ve své definic se snaţí odlišit proces od 

výsledku. Kompetence je tedy podle něj chování, které vede k očekávanému výsledku. 

Pokud je pracovník kompetentní, jsou splněny následující předpoklady: 

 Je vnitřně vybaven vlastnostmi, schopnostmi, vědomostmi, dovednostmi a 

zkušeností, které k takovému chování nezbytně potřebuje. 

 Je motivovaný takové chování pouţít, tedy vidí v poţadovaném chování 

hodnotu a je ochoten tímto směrem vynaloţit potřebnou energii. 

 Má moţnost v daném prostředí takové chování pouţít. 

Kompetence se můţeme rozdělit na dvě hlavní části 

(http://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?SkupinaOboru=28&Dr

uhVzdelani=22&KodStranky=4.1.03, ze dne: 1. 4. 2010): 

1. Profesní kompetence -  jsou úzce svázány s konkrétní odborností a jejich 

zvládnutí umoţňuje, případně usnadňuje výkon určitých profesí či povolání. S 

tím, jak získávají na významu kvalifikace přesahující jednotlivé profese a mění 

se poţadavky na práci, roste i důraz kladený na klíčové kompetence. 

http://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?SkupinaOboru=28&DruhVzdelani=22&KodStranky=4.1.03
http://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?SkupinaOboru=28&DruhVzdelani=22&KodStranky=4.1.03
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2. Klíčové (přenositelné) kompetence- takové znalosti, schopnosti a dovednosti, 

které se jeví jako nezbytné pro úspěšné uplatnění nejenom na trhu práce, ale i v 

běţném ţivotě. Jejich zvládnutí by mělo přispět k větší flexibilitě pracovníků v 

širokém slova smyslu, tzn. k jejich schopnosti vykonávat rozličné odborné úkoly 

nebo měnit bez větších problémů různé profese, a napomáhat slaďovat 

schopnosti pracovníků a poţadavků kladených ze strany zaměstnavatele. 

Při pojetí trenérství jako multidisciplinárního oboru, stojí více za pozornost pojetí 

klíčových kompetencí, které v sobě zahrnují více přenositelných odborných znalostí 

mezi profesemi navzájem příbuznými. Spíše se v trenérství mohou přenášet klíčové 

kompetence navzájem mezi sporty druţstev a potom mezi sporty individuálními 

navzájem si příbuznými. Trenér triatlonu, pokud by chtěl být co nejlepší, by mohl 

například působit jako trenér atletiky u vytrvalců, sledovat jejich metody a učit se od 

atletických trenérů specialistů. To samé by mohl uskutečnit i ve zbývajících sportech 

(plavání a cyklistika) a nabyté zkušenosti by mohl vhodně aplikovat do triatlonu. 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE  

Klíčové kompetence popsal poprvé Mertens v roce 1974. Teprve dnes nabývají na 

významu také ve školní a mimoškolní výuce. Klíčové kompetence samy o sobě jsou 

obsahově neutrální, neboť jsou pouţitelné na libovolný obsah. Jejích zprostředkování je 

však vţdy nutně vázáno na konkrétní obsah. Nabývání klíčových kompetencí je 

celoţivotní proces, který je udrţován dynamikou nového učení a přeučování. 

 Identifikace klíčových kompetencí: 

 Kognitivní přístup. 

 Přístup zaloţený na analýze činností. 

 Přístup zaměřený na společnost. 

 

Kognitivní přístup 

Povolání je chápáno jako svět jednání, v němţ je primárně vyţadován člověk se svou 

poznáním, svou schopností myslet a řešit problémy. Kaţdého člověka poznání rozvijí a 

v trenérské praxi to platí dvojnásob. Pokud je situace trenéra ve sportovním teamu 

taková, ţe se můţe věnovat pouze trenérství a nic ostatního ho nerozptyluje, je to dobrý 

základ proto, být dobrým trenérem, ale ani tady by neměl být brát zřetel pouze na jednu 

činnost. Při takových podmínkách se trenér můţe dále vzdělávat a odborně růst. Měl by 
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přesáhnout okruh své pracovní činnosti a rozvíjet své další schopnosti z hlediska 

sociálních kompetencí, komunikační kompetencí aj.  

Rozvoj poznání dělá trenéra skutečným odborníkem. Ve sportovní přípravě sportovců 

se často pouţívá pojem jednostranné zatíţení. Tento pojem bychom mohli pouţít i u 

trenérů, kteří mohou být také „jednostranně zatíţeni“. Mohou být například odborníky 

v technické přípravě sportovce, ale zase na druhou stranu v kondiční sloţce si nejsou 

moc jistí nebo tu máme trenéry „high – tech“, kteří aţ příliš často a s velkým důrazem 

pouţívají nové moderní měřící technologie a na výsledky z nich dávají aţ přehnaný 

důraz. Proto tedy trenér, který se chce stát lepším odborníkem, by měl:  

 Mít obecný přehled o dané věci a konkrétním případu (znát pojmy) 

 Mít schopnost zařadit konkrétní (konkrétní okolnost jednání) pod obecné a 

obecné vztáhnout na konkrétní. 

 Vidět souvislosti mezi různými jevy, určit příčiny a následky. 

 Umět vytvořit hypotézy o vhodnosti způsobu jednání pro realizaci stanovených 

cílů. 

Mertens (1974) se svým konceptem klíčových kompetencí přihlásil k tomuto 

kognitivně- teoretickému přístupu orientovaného na jednání. Klíčovými kompetencemi 

je nazývá proto, ţe pomáhají vyrovnávat se skutečností, a zvládat tudíţ také nároky 

flexibilního světa práce. 

Tomuto odpovídá i jím předpokládaný seznam klíčových kompetencí: 

 Základní kompetence: základní myšlenkové operace jako předpoklad poznání a 

zvládání nejrůznějších poţadavků a situací. 

 Horizontální kompetence: získávat informace, porozumět jim, zpracovávat a 

chápat jejich specifičnost. 

 Rozšiřující prvky: základní vědomosti v rovině fundamentálních kulturních 

technik (početní operace) a znalostí důleţitých pro určité povolání 

 Dobové faktory: doplňovat mezery ve znalostech vzhledem k novým 

poznatkům. 

 

Přístup založený na analýze činností  

Přístupy zaloţené na analýze činností se snaţí sledovat vzájemné souvislosti profesního 

jednání a ujasňovat, které základní schopnosti jsou potřeba k pruţnému zvládání situací 

v profesi trenéra. V průběhu své činnosti se setkává nejenom se svěřenci, ale i s rodiči 
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svých svěřenců, s ostatními závodníky (např. na společných soustředěních), se 

sponzory, s vedením svazu aj. V kaţdém případě je třeba efektivně jednat se všemi, ale 

jednání se sponzory bude jiného charakteru neţ jednání se svěřenci či s jejich rodiči. 

V tomto případě můţeme analyzovat činnost trenéra na několika úrovních.  

Činnost trenéra můţeme dobře analyzovat podle ADI, coţ je analýza didaktické 

interakce určená pro hodnocení vyučovacího (v našem případě tréninkového) procesu. 

Tato analýza se opírá o kategoriální systém pozorování. Kategoriální systém je tvořen 

těmito kategoriemi: 

 Formy chování trenéra 

 Formy chování svěřence/ců 

 Formy projevu trenéra 

 Postojová aktivita trenéra a míra vyjádření věcného obsahu 

 Druh činnosti, která je předmětem didaktické interakce 

 Činnost svěřence (Dobrý a kol. 1996) 

Kaţdá z činností má svoje subkategorie. Metoda ADI by mohla být účelně pouţita při 

sledování analýzy kompetence činností, které Siegrist (2001) rozlišuje na: 

 Týmové kompetence (racionální dovednosti) 

 Systémová kompetence (řízení) 

 Reflexivita (sebereflexe) 

V případě týmové kompetence je od trenéra vyţadována schopnost empatie a 

upřímnost. Trenér, který vede dlouhodobě jednotlivce nebo skupinu by měl seznamovat 

svěřence se stavbou tréninku tak, aby se svěřenci po nějakém čase byli schopni 

spolupodílet na tvorbě tréninkového plánu. Tím se mění trenérova sociální role z trenéra 

na konzultanta vykonávajícího dozorčí činnost nad sportovcem. Z obecné psychologie 

víme, ţe kdyţ je pozorována osoba vykonávající činnost, provádí činnost přesněji a 

lépe. V roli konzultanta by trenér měl umět diskutovat, umět ustoupit lepšímu 

argumentu a naslouchat svým svěřenců. 

Při systémové kompetenci dochází ze strany trenéra k řízení skupiny, které můţe být 

orientováno dvěma směry. Směrem k cíli, ale také směrem ke skupině a jejímu chodu. 

V tomto případě by se dal trenér označit jako „moderátor“, který svým jednáním a 

chováním usměrňuje jednání navzájem ve skupině a motivuje ji ke splnění společného 

cíle. 
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Siegrist uţil pojem reflexivita, ale v našem případě se hodí spíše sebereflexe. Trenér by 

měl být sebereflexivní, racionálně si uvědomovat dopady své činnosti. Měl by být 

schopný hodnotit svůj výkon. Trenér v tomto případě by měl mít ustálená měřítka 

hodnot, od kterých se odvíjí jeho chování a jednání 

 

Přístup zaměřený na společnost 

Jak uţ bylo naznačeno, jednou ze snah trenéra z hlediska kooperace a spolupráce se 

svěřenci by mělo být seznamování je s tvorbou tréninkového plánu tak, aby svěřenci 

byli schopni podílet se společně s trenérem na jeho dalším průběhu. Jedinec či skupina 

by neměli být pouze pasivními příjemci informací, ale z hlediska tréninkového procesu 

by se na něm měli kreativně podílet. Toto jednání můţe vést ke zlepšení funkce skupiny 

a jejího jednání. Za předpokladu, ţe trenér předává své zkušenosti svým svěřencům, 

měli by být informace předávány tak, aby tvořili jednotu poznatků. Výhodou 

trenérského povolání je, ţe předávání vědomostí nemusí být nutně nudným 

mentorováním, ale převáděním poznatků do praxe i s výsledky. Cílem tedy je svěřence 

nutit přemýšlet na d tréninkem, motivovat ho do dalšího vzdělávání nad rámec 

tréninkových hodin. Při ochabnutí svěřencova zájmu je dobré vhodně zájem oţivit. 

Pokud je svěřenec opravdu schopen sám informace vyhledávat a pracovat s nimi, je na 

trenérovi, aby se svěřencem informace konzultoval a učil ho práci s informacemi. Měl 

by ho vést k celostnímu chápání celkové problematiky ať uţ třeba ve sportovní přípravě 

nebo například ve sportovní výţivě, která je mezi sportovci zvláště oblíbená. Oskar 

Negt (in Siegrist) popisuje toto jednání jako: 

 Znalost faktů 

 Znalost struktur 

 Umění úsudku 

 Znalost vyhodnocování 

Tedy aby svěřence měl v sobě rámec znalostí a být schopný vlastní kritiky k určitým 

poznatkům a vývojům. 
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4.2 PROFESNÍ KOMPETENCE TRENÉRA TRIATLONU 

Pro lepší pochopení činnosti trenéra triatlonu a jeho kompetencí, je lépe se krátce 

seznámit s tím, co triatlon jako sport je, na jakých vzdálenostech se soutěţí jaké jsou 

tréninkové poţadavky a jaký je psychologický profil triatlonisty, který je zde popsán 

velice obecně. 

TRIATLON 

Triatlon je vytrvalostním vícebojem, kombinující tři sporty najednou v jejich 

vytrvalostní podobě s mimořádnými poţadavky na vytrvalostní schopnosti sportovce. 

Oproti některým jiným vícebojům zaloţeným na „sčítání“ výsledků jednotlivých 

disciplín má triatlon charakter homogenního sportu, ve kterém výkon začíná 

okamţikem startu a končí okamţikem cíle a pouze se v jeho průběhu mění charakter 

zatíţení. Nejde o závod v jednotlivých disciplínách, ale triatlon a jeho druhy jsou samy 

o sobě. Triatlonista musí absolvovat plaveckou, cyklistickou a běţeckou část 

v uvedeném pořadí bezprostředně za sebou přičemţ se měří čas od startu plavání do cíle 

běhu. Stanovené délky tratí pro jednotlivé disciplíny triatlonu pro dospělé sportovce 

(sprint TT 0, 75-20-5, olympijský TT 1,5-40-10, dlouhý TT 3,8-180-42). (Horčic, 

Formánek, Triatlon, 2003) 

TRÉNINK TRIATLONU A JEHO SPECIFIKA 

Trénink triatlonu přináší vysoké nároky především na práci a rozvoj funkčních systému 

organizmu. Jde především o fyziologické a biochemické procesy související s našimi 

energetickými a metabolickými systémy, o vysoké nároky na srdeční soustavu a 

oběhovou soustavu, na dýchání a přenos kyslíku. Všechny disciplíny triatlonu tedy 

vyţadují vysokou úroveň dlouhodobé vytrvalosti, která je ale u jednotlivých disciplín 

odlišná především v intenzitě aerobních procesů, v úrovni vytrvalostní síly a schopností 

vyuţívat optimálně zdroje energie charakteristické pro dobu trvání jednotlivých 

disciplín. Dlouhodobé zatíţení klade i vysoké nároky na regulační funkce organismu.  

Trénink triatlonu, stejně jako kaţdý jiný sportovní trénink, je dlouhodobým procesem 

zvyšování speciální výkonnosti na základě odpovídajícího všestranného rozvoje 

sportovce.  Sportovní trénink je komplexním procesem, který probíhá ve vzájemném, 

obousměrném vztahu trenér- závodník. (Horčic, Formánek, 2003) 
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PSYCHOLOGICKÝ PROFIL ZÁVODNÍKA 

Triatlonisté jsou většinou cílevědomí, houţevnatí, vyrovnaní jedinci introvertního 

charakteru s vysokými volními předpoklady. Závod vyţaduje od závodníků jak 

schopnost vypořádat se s často nepříznivými klimatickými podmínkami, tak volní 

schopnosti nezbytné pro udrţení tempa při vzrůstající únavě. Zkušení závodníci se 

projevují vysokou výkonovou motivací, nervovou stabilitou niţší tendencí 

k úzkostnému proţívání závodních i nezávodních situací. U vyspělých závodníků se 

projevuje i nadprůměrná schopnost koncentrace pozornosti se zaměřením na 

dlouhotrvající činnost. (Horčic, Formánek, 2003) 

KOMPETENCE TRENÉRA  

Kompetence můţeme uvaţovat jako sloţku činnosti trenéra, dalo by se říci, ţe činnosti 

jsou praktickou sloţkou práce trenéra a jejich kvalita závisí na úrovni kompetencí 

trenéra. Např. vysoká úroveň komunikační kompetence se v praxi projeví vysokou 

kvalitou instrukcí. Kompetence můţe být chápána jako teoretický konstrukt a činnost 

jako pozorovatelná proměnná.  

Při popsání kompetence trenéra, by se při pojetí trenéra jako pedagogického pracovníka 

dalo vycházet pedagogických kompetencí učitele. Pařízek (in Dytrtová) v roce 1988 

popsal profesi učitele v několika sloţkách, které označil jako způsobilosti pro úspěšný 

výkon profese. Novodobými autory jsou tyto způsobilosti popisovány jako kompetence. 

Zjednodušeně zde můţeme kompetenci chápat jako obsahový rámec popisující profesi: 

 Odborná způsobilost – získaná na základě pedagogické, psychologické a 

didaktické přípravy. 

 Výkonová způsobilost – pracovní zdatnost podmíněná fyzickou a 

neuropsychickou schopností k zvládání pracovního vypětí. 

 Osobní způsobilost – sociální zralost, odpovídající charakterové a volní 

vlastnosti. 

 Společenská způsobilost – morální vlastnosti učitele jako nositele určitých 

hodnot. Učitel by měl být společenským vzorem svým jednáním pro druhé, 

zejména pro mládeţ. 

 Motivační způsobilost – ztotoţnění se s rolí učitele, angaţovanost pro její 

naplnění. 

Švec (in Dytrtová) doplňuje předchozí kompetence o další tři: 
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 Kompetence k výchově a vyučování. 

 Kompetence osobnostní 

 Kompetence rozvíjející osobnost učitele 

Zde nebudu rozepisovat jednotlivé části kompetencí, protoţe uţ byly uţity výše 

v kompetencích trenéra a předchozích bodech zabývajících se kompetencemi obecně. 

Kovář a Jansa (2008) se pokusili vymezit klíčové kompetence v souvislosti 

s vzděláváním. Jako klíčové kompetence trenéra uvádějí: 

 Řízení a plánování 

 Oborově didaktické kompetence 

 Organizace 

 Práce s informacemi, informačními technologiemi 

 Komunikační a sociální kompetence 

 Zpětná vazba reflexe týkající se vlastní práce 

Trenérská i jiná profese můţe být efektivně rozvíjena díky celoţivotnímu vzdělání, 

získávání vědomostí, osvojování si nových dovedností. Praktickým uplatněním nově 

získaných informací pak získávat individuální zkušenost. Souhrnem těchto teoretických 

a praktických zkušeností vznikají konkrétní kompetence pro dané povolání. (Veteška, 

Tureckiová, 2008) 

 

Obrázek 3: Skladba kompetence (Siegrist, 2001) 
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Tento teoretický model nabídnutý Siegristem (2001)můţeme prakticky aplikovat 

například na komunikačních schopnostech a dovednostech. Úroveň komunikační 

kompetence můţeme zjistit pomocí analýzy jednotlivých druhů komunikace. 

Nadřazeným prvkem je zde komunikace, která se zde člení verbální, neverbální a 

psanou. Jako indikátory u verbální komunikace můţeme pouţít intonaci, tempo 

 

Obrázek 4: Možné naznačení struktury komunikační kompetence na základě analýzy činnosti: 

 

Nástroje pro určení profesní kompetence trenéra triatlonu 

Pro tvorbu vlastního modelu kompetencí trenéra se inspiruji podle modelu PETRA, 

který byl pokusně vytvořen pro firmu Siemens AG. Cílem bylo vyvinout způsob 

zprostředkování kompetencí zaměstnanců v odborném vzdělávání. Protoţe neznám celý 

dotazník, pouţiji pouze jeho součásti, které jsou známi a na které později naváţu další 

rozšířený přehled kompetencí vztahovaný směrem k trenérovi triatlonu. Projekt PETRA 

rozlišuje pět hlavních kompetencí: 

1. Organizace a provedení cvičných úkolů 

2. Komunikace a kooperace 

3. Aplikace duševních technik 

4. Samostatnost a odpovědnost 

5. Snášení zátěţe 

Kaţdou kompetenci rozdělují na cíle a indikátory 

 

  

Komunikace 

Verbální 

Intonace Tempo 

Neverbální 

Mimika Gesta 

Psaná 

Grafika Symboly 
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Trenérské kompetence triatlonového trenéra 

Výše bylo uvedeno, ţe triatlon se skládá ze tří sportů, které na sebe během závodu 

plynule a bez přestávek navazují. Trenér triatlonu by neměl hledět při plánování 

tréninků pouze na jednotlivé disciplíny v triatlonu obsaţené, ale na triatlon jako 

specifický sport se svými zákonitostmi a záludnostmi. 

Doby, kdy na závody přijel talentovaný cyklista, který měl dobré plavecké základy a 

vyhrál, uţ jsou dávno pryč. Postupem času se triatlon specializoval jako vlastní 

disciplína. Dnes uţ nestačí být dobrým  plavcem, cyklistou či běţcem, dnes uţ člověk 

musí dobrým triatlonistou. Totéţ platí i u trenérů triatlonu. Stejným vývojem jako 

závodníci prošli i trenéři. Uţ nestačí být odborníkem na jednu disciplínu, ale je třeba být 

odborníkem na všechny tři disciplíny triatlonu a ještě víc. Triatlon jako sport vyuţívá 

technického vybavení v podobě neoprenů, cyklistických kol a cyklistického nářadí 

celkově. Trenér musí hlídat veškeré posuny jak v tréninkových procesech jednotlivých 

sportů, tak technické změny týkající se například změny materiálu v cyklistice, 

optimálního posedu na kole, nového vývoje triatlonových neoprenů atp. Při určení 

profesních kompetencí trenéra nám bude nápomocen jiţ výše uvedený model PETRA, 

který bude rozšířen o pojetí technologických kompetencí podle Negta (1990) tak, aby 

výčet profesních kompetencí trenéra triatlonu byl co nejširší: 

Kompetence: Organizace práce 

Cíle:  Plánování práce, provádění práce, kontrola výsledků 

Indikátory: Cílevědomost, pečlivost, přesnost, znalost struktur RTC, znalost struktur 

tréninku pro určité věkové a výkonostní kategorie, systematický postup, racionální 

práce, schopnost organizovat a koordinovat, flexibilta 

 

Kompetence: Komunikace a spolupráce 

Cíle:  Chování ve skupině, kontakt s ostatními, týmová práce 

Indikátory: Schopnost srozumitelného písemného a ústního vyjadřování, umění 

komunikovat s jedincem a skupinou, schopnost vést jednání na klubové a vyšší úrovni, 

schopnost kooperovat, vcítit se, schopnost integrace, vstřícné chování vůči svěřencům, 

rozhodčím, pořadatelům a představitelům svazu, sociální odpovědnost, čestnost 
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Kompetence: Vzdělání 

Cíle:  Postoj k učení, vyhodnocování a předávání informací 

Indikátory: Ochota dále se vzdělávat a sledovat nové prvky ovlivňující tréninkový 

proces, technická a technologická řešení technických prostředků pouţívaných 

v triatlonu, předvídavé myšlení, schopnost transferu (aplikování, přenesení), kreativita 

 

Kompetence: Samostatnost a odpovědnost 

Cíle:  Vlastní odpovědnost a spoluodpovědnost při práci 

Indikátory: Přemýšlet s ostatními, umět se obrátit pro radu k odborníkům, být si 

vědom kvality, sebekritičnost, znát vlastní meze a nedostatky, schopnost úsudku, 

iniciativa 

 

Kompetence: Orientační vědomosti 

Cíle:  Schopnost historického náhledu 

Indikátory: schopnost pracovat s historickými poznatky, navazovat na ně nové poznatky 

a umět v nich vybírat spojitosti a návaznosti, vědomosti o zrodu sportovní disciplíny, 

genezi pravidel a technických vymoţeností 

 

Kompetence: Znalosti faktů 

Cíle:  Shromaţďování znalostí 

Indikátory: neustále vyhledávání nových poznatků, práce s nimi, vyuţití nových 

technologií, budování kognitivních struktur, znalost pravidel, schopnost transferu a 

selekce nových poznatků. 
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Kompetence: Umění úsudku 

Cíle:  Práce s moderními technologiemi 

Indikátory: co nejširší vyuţití moderních tréninkových prostředků a kontrolních 

mechanismů pro vyhodnocení tréninku ( kamera, měřiče tepové frekvence, GPS, 

reaktometry, akcelerometry atp.) 

 

Kompetence: Znalost struktur 

Cíle:  Vědomosti o znalostech faktů podlehající vyvojovým tendence 

Indikátory: Vědomosti o zákonitostech vyvoje člověka, o dávkování zatíţení se 

zřetelem na věk a na pohlavý, vědomosti o zákonitostech tréninkového plánu 

 

Kompetence:  Znalost vyhodnocování a přenášení 

Cíle:  Schopnost rozeznat výhody a nevýhody měřících technických prostředků 

Indikátory: naučit trenéra práci s moderními měřícími zařízenímí, které mohou být 

dopomocné tréninku, naučit sportovce pracovat s moderními prostředky tj. měřiče 

tepové frekvence,GPS aj., na druhou stranu nestat se otrokem techniky, zachovat si 

zralost úsudku a umět náleţitě pracovat s výsledky, rozlišovat chyby v měření 
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5. ZÁVĚR 

Své vzdělání můţe trenér nabýt studiem vysoké školy s tělovýchovným zaměřením 

(FTVS UK, FTK UP a FSpS MU), nebo školením trenérské licence niţší třídy vypsané 

svazem, který opět spolupracuje s některou z vysokých škol tělovýchovného zaměření.  

Dosaţením licenční třídy by pro trenéra neměla jeho studijní dráha končit. Vzhledem 

k charakteristikám povolání trenéra a předpokladem kvalitní práce je další vzdělání 

v podobě formálního, neformálního a ostatního vzdělávání důleţitou sloţkou jeho 

kvalitního výkonu, nehledě na to, ţe vzdělání je jednou z důleţitých sloţek kompetence 

trenéra. 

Nelze opomenout, ţe zejména v české kotlině povolání trenéra nevyţaduje pouze 

pedagogické kompetence. Zvláště v menších klubech musí trenér skloubit nejenom 

pedagogické vzdělání a nadání, ale musí vystupovat také jako manaţer, diplomat, 

organizátor, řidič a jiné další funkce spojené s fungováním malých klubů či sportovních 

oddílů. Existuje řada výčtu činností trenéra, při které se různí autoři kloní k různým 

důleţitým činnostem této profese s tím, ţe kaţdý autor klade důleţitost ta tu či jinou 

činnost. V podstatném, se ale shodují, ţe činnost trenéra se převáţně zaměřuje na práci: 

projekční, plánovací a realizační. Tyto uvedené činnosti patří mezi klíčové. Další autoři 

k těmto činnostem uvádějí další neméně důleţité činnosti, jako jsou manaţerské a 

organizační činnosti trenéra. Profese trenéra vyţaduje řadu důleţitých osobnostních 

předpokladů/kompetencí, které jsou důleţité pro vykonávání praxe. Opět v literatuře 

narazíme na spoustu teorií týkajících se osobností trenéra. Nejdůleţitějšími vlastnostmi 

se jeví: schopnost motivovat své svěřence, být jim dobrým vůdcem, být autoritativní, 

ale na druhou stanu být schopný objektivní sebereflexe. 

Pro praxi je potřebné všechny vlastnosti umět propojovat a umět je pouţívat 

k adekvátním situacím. 

Profesní kompetence trenéra triatlonu jsou tak široké, ţe zde představený rámec bych 

pokládal spíše za základní. Nicméně i s těmi základními prvky je třeba umět pracovat 

po praktické stránce. Výsledkem teoretického rámce by bylo jeho převedení do 

praktické roviny, kterému bych se rád věnoval ve své magisterské práci.  

Význam slova kompetence pochází z latiny, kdy se v českém jazyce pouţívá jako 

schopnost, dovednost či pravomoc k výkonu (nejčastěji úřední osobou). Můţe nabývat 

tedy významu, kdy je člověk obdařen kompetencí zvenčí, tj. je mu dána funkce, která 



33 

 

nabývá určitých pravomocí, nebo můţe zdůrazňovat vnitřní kvalitu člověka, která je 

dána rozvojem jeho dovedností, nezávisle na venkovním světě.  

V dnešní době se stává slovo kompetence velice moderním. V mediích posloucháme 

odpovědi různých tiskových mluvčí, kteří rádi pouţívají větu: „Na tuto otázku nejsem 

dostatečně kompetentní k odpovědi“. Nebo další: „Zaměstnanec nebyl dostatečně 

kompetentní pro výkon své funkce“. Těmito prohlášeními se opravdu dostáváme 

k popisu kompetence, jako rozevřeného deštníku, pod který se vše schová. 

Dobrým základem trenéra pro jeho práci je předchozí aktivní kariéra sportovce, kdy po 

předchozích zkušenostech s vlastním tréninkem můţe dobře realizovat další tréninkové 

procesy svých svěřenců, ale opět je důleţité jakou má trenér interakční schopnost, 

vzdělání, empatii, schopnost akceptace a schopnost vytvářet vztah se svěřenci. Co trenér 

to odlišná osobnost a popsat tedy „správného“ trenéra nebo jeho vlastnosti není dost 

dobře moţné. Trenér triatlonu by měl mít za sebou zcela určitě aktivní minulost v tomto 

sportu. Dříve se stávalo, ţe triatlon trénovali trenéři plávání, cyklistiky nebo atletiky. 

V dnešní době uţ musí trenér triatlonu kombinovat všechny tyto tři trenéry v jedné 

osobě. 
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