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Abstrakt 

 

Název práce: 

 Vztah mezi trenérem a svěřenci v běžeckém lyžování 

 

Cíle práce: 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit vztahy mezi trenérem a svěřenci v běžeckém lyžování 

v jednotlivých tréninkových skupinách trutnovského oddílu se zaměřením na vzájemnou 

komunikaci. 

 

Metoda práce: 

V bakalářské práci byla použita metoda dotazníku, pozorování a rozhovoru. 

 

Výsledky práce: 

Posouzení vztahu mezi trenérem a svěřenci na základě vyhodnocených dotazníků a 

vlastního pozorování. 

 

Klíčová slova: 

Běžecké lyžování, mezilidské vztahy, trenér, svěřenec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Name of the thesis: 

 The relationship between a coach and trainees in cross-country skiing 

 

Aim of the thesis: 

The aim of this bachelor thesis is to evaluate relationships between a cross-country skiing 

coach and his trainees in individual training groups of Trutnovian club focussing on mutual 

communication. 

 

Methods of the thesis: 

The methods of questionaire, observation and interview were used in this thesis. 

 

Results of the thesis: 

The evaluation of the relationship between a coach and trainees based on evaluated 

questionaires and author´s own observation. 

 

Key words: 

Cross-country skiing, interpersonal relationships, coach, trainee 
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1. Úvod 
V současné době mají děti spoustu možností, jak využít volný čas. Pokud si 

vyberou nějaký sport v tomto případě běžecké lyžování, tráví spoustu hodin pod vedením 

trenéra či trenérky. Je tedy důležité, aby trenér splňoval všechny nároky, které jsou kladeny 

na trenérskou profesi. Trenér by se měl snažit o rozvíjení svěřenců z hlediska celkové 

osobnosti a především se snažit o jejich udržení u sportu. Svěřenec je tedy rozvíjen nejen 

z hlediska sportovního, ale roste z něho člověk v tom nejlepším slova smyslu.  

 Smyslem sportovní přípravy dětí není vytvořit stroj na vyhrávání v dětském věku, 

což je někdy touha některých rodičů nebo trenérů, kteří si prostřednictvím svých dětí nebo 

svěřenců plní neuskutečněné sny. Hlavním mottem by ve sportovní přípravě dětí měla být 

radost z pohybu jako takového a nehledět na dosahované výsledky. Všichni zúčastnění by 

měli pochopit, že podstatou sportovní přípravy dětí je přípravný charakter, ve kterém se 

budují „základní kameny“ pro budoucí výkon. Pro trenéry je většinou největší odměnou 

růst výkonnosti svěřenců, ale trenér by měl mít radost i z jiných než sportovních úspěchů 

svěřence. Trenéři by si měli uvědomit, že ne každý sportuje kvůli výkonnosti, ale že 

svěřenci chodí na tréninky z různých důvodů. Proto by se měli snažit přistupovat v rámci 

možností ke každému individuálně. 

 V této práci shrnujeme poznatky o vztahu mezi trenérem a svěřenci, které jsme 

získali na základě působení v trutnovském oddíle. Výsledky této práce by mohly pomoct 

především budoucím trenérům při práci s mládeží. 
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2. Teoretická východiska 

 

2.1. Běh na lyžích 

 Běh na lyžích patří mezi cyklické sporty vytrvalostního charakteru. Projevuje se 

pravidelnou prací dolních a horních končetin a svalstva trupu. Souhrn dílčích pohybů 

globálně zatěžuje svalstvo celého těla a tím všestranně a harmonicky rozvíjí funkční 

zdatnost organismu. (Ilavský, 2005) 

 

2.1.1. Příprava v běhu na lyžích 

 Během přípravy na běh na lyžích se sportovci seznamují s celou řadou sportů, což 

s sebou přináší velkou pestrost tréninkových prostředků. Některé pomáhají k obecnému 

rozvoji schopností a dovedností, jiné už jsou více specifičtější, kdy jsou rozvíjeny 

schopnosti a dovednosti především ve vztahu k běžeckému lyžování. Při tréninku se musí 

brát v potaz také adaptace na prostředí, kdy se tréninky konají v mrazu a často ve vyšší 

nadmořské výšce. Důležitým předpokladem pro sportovcův rozvoj a výkonnostní růst je 

vytváření přátelské atmosféry a týmového prostředí. Sice se jedná spíše o individuální 

sport, ale týmový duch zde má zajisté velký význam. 

Většina publikací a autorů (Gnad, Ilavský, Chovanec) se shoduje v názoru, že 

předností běhu na lyžích je, že nedochází k nadměrnému přitížení pohybového aparátu. 

Gnad (2005) uvádí, že při silově-vytrvalostním charakteru zatížení na ně nejsou kladeny 

příliš vysoké nároky. 

Důležité je, aby se svěřenci naučili brzo správnému technickému provedení běhu na 

lyžích. Tím si ulehčí práci a vynaložené úsilí nebude tak vysoké, pokud budou provádět 

pohyb správně. Při běhu na lyžích dochází k zapojení velkého množství svalových skupin a 

je takřka ideálním doplňkovým sportem pro sportovce z jiných odvětvích. 

Při výkonu v běhu na lyžích hrají z psychologického hlediska významnou roli 

jednak faktory podmiňující sportovní výkonnost obecně – např. aktivační úroveň a 

schopnost její regulace, motivace, aspirační úroveň, frustrační tolerance atd., především ale 

schopnost odolávat únavě při déletrvající pohybové činnosti, zvláště udržení rychlosti při 

vzrůstající únavě, odolnost vůči nepříznivým klimatickým podmínkám a jejich změnám, 

schopnost vyrovnat se s nevhodně namazanými lyžemi, či negativní změnou počasí, 

riskování pádu nebo nasazení vysoké rychlosti na začátku tratě atd. (Ilavský, 2005) 
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2.1.2. Energetická náročnost  

Běh na lyžích je energeticky velice náročný sport, uvádí se 11-19x vyšší hodnota 

energetického výdeje než při bazálním metabolismu, což je způsobeno množstvím 

zapojených svalů při běhu na lyžích. Je teda žádoucí, aby se svěřenci naučili zásadám 

správného stravování a při trénincích užívali kvalitní doplňkové prostředky výživy. Zde je 

nutné, aby byli svěřenci dostatečně seznámení s touto problematikou a nedocházelo 

z jejich strany ke zneužívání nedovolených dopingových prostředků. Měli by být 

seznámeni s nebezpečím užívaní dopingových látek jak z fyziologického tak morálního 

hlediska.  

Pro podávání dobrých výkonů je nezbytné, aby svěřenci měli i kvalitní regeneraci, 

kdy je ideálním prostředkem především masáž, sauna, plavání aj. Je vhodné, aby trenéři 

naučili své svěřence pečovat o své tělo. 

 

2.1.3. Etapy sportovní přípravy  

Řada publikací se shoduje (Štilec, Dovalil, Bolek), že je nutné vycházet 

z dlouhodobého tréninkového procesu a respektovat přirozený vývoj jedince. Dlouhodobá  

příprava je pak rozdělena na základní, specializovanou a vrcholovou etapu. 

 

Etapa základní sportovní přípravy 

Věk svěřenců se pohybuje od 10 do16 let, což odpovídá kategoriím žactva a mladšího 

dorostu. Hlavním úkolem je všestranný rozvoj, adaptace na zátěž a vytvoření předpokladů 

pro výkonnost v pozdějším věku. 

Etapa speciální sportovní přípravy  

Věk svěřenců se pohybuje od 17 do 20 let, což odpovídá kategoriím staršího dorostu a 

juniorské kategorii. Hlavní úkoly jsou přechod od všestrannosti ke specializaci, nárůst 

zatížení (objem, intenzita), návyky regenerace a psychohygieny, zabezpečení průběžné 

kontroly funkční zdatnosti a zdravotního stavu s ohledem na zvýšené nároky speciální 

etapy. 

Etapa vrcholové sportovní přípravy 

Věk v této kategorii se pohybuje od 20 let výše a je to výhradně kategorie dospělých. 

Hlavní úkoly jsou nejvyšší sportovní výkonnost a její udržení optimálně dlouhou dobu, 

zdravotní zabezpečení umožňující dosažení plánovaných cílů ve spolupráci s  regenerací, 

rehabilitací a podpůrných prostředků. (Ilavský, 2005) 
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2.2. Osobnost trenéra 

Jak uvádí např. Svoboda (2000) stát se trenérem je velmi snadné, trenérská činnost 

se zdá mnoha lidem jako zajímavá a snadná, ale velké rozdíly jsou v kvalitě. 

Martens (2006) říká, že je důležitá sebereflexe. Pokud chcete pomoci svým 

svěřencům, aby poznali sebe sama, musíte jako trenér znát především dobře sám sebe. 

Pokud si položíme otázku. Jak se pozná úspěšný trenér? Nejspíš bychom 

odpověděli podle kritérií, jaký by měl být, jak by se měl chovat a atd. Podle Štilce (1989) 

ale sportovní praxe potvrzuje, že rozhodujícím kritériem v tomto smyslu bývají 

považovány sportovní výsledky. Za úspěšného trenéra bývá tedy označován ten, jehož 

svěřenci se opakovaně umísťují ve sportovních soutěžích na předních místech, což vede ke 

snaze vyhrávat „za každou cenu“. Určitou zpětnou vazbou vypovídající o úspěšnosti 

trenéra dětí a mládeže je i výkonnost bývalého svěřence v dospělosti. 

Trenér si musí uvědomit, že jeho profese kromě trénování souvisí i s výchovným 

působením na svěřence.  

Dle Štilce (1989) by měl mít trenér určité předpoklady jako pozitivní vztah k lidem 

a řadu specifických schopností a dovedností uplatňovaných ve styku s nimi. Být v každém 

ohledu příkladem a vzorem pro své svěřence splňuje skutečně jen velmi málo trenérů. 

Musí být skutečnou autoritou, dokonalým odborníkem a měl by umět své poznatky a 

činnosti předávat. Dále by měl být schopen objektivně posuzovat veškeré jejich projevy a i 

chápat jejich problémy. 

Trenérská práce je především interakční, nestačí tedy jen vědomosti odborné, 

všeobecné i pedagogické a psychologické ani slavné jméno z předchozí sportovní kariéry. 

Ty tvoří dobrý základ pro vlastní práci, výrazně se v ní však uplatňuje i trenérova 

osobnost. (Dovalil, 2005) 

K významným vlastnostem pro úspěch v interakci se sportovci patří: 

1. vůdcovství – jako zaměřenost; výrazná tendence osobnosti, 

2. odpovědnost, 

3. emoční stabilita, 

4. blízký vztah ke členům skupiny, sounáležitost, 

5. ctižádostivost, související se silnou vůlí. 

(Dovalil, 2005) 

S řídící činností trenéra souvisí i jeho role, tj. jeho očekávané chování. Např. při 

studiu osobnosti trenéra a jeho činnosti bylo identifikováno šest dimenzí role (Svoboda, 
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1974): informační, důvěrníka, ukazovací, motivační, referentská a výchovná. Ty se 

promítají i do typologie trenérské činnosti, která mj. v souvislosti se stoupajícími nároky 

na řídící schopnosti trenéra začíná diferencovat podle výkonnostních úrovní.  

 

2.2.1. Trenérské typy 

Trenér – pedagog: Je optimálním typem především pro trénink dětí a mládeže. Ve své 

práci musí důsledně respektovat vývojové zvláštnosti, nesmí opomíjet všestranný rozvoj 

všech svěřenců, měl by být vzorem, být trpělivý, práci zaměřovat perspektivně do 

budoucnosti. Měl by mít hluboké znalosti o rozpoznávání talentu a umět trénink 

přizpůsobit v maximální míře věkovým zvláštnostem. 

Trenér – organizátor: Tohoto trenéra vyžaduje spíše výkonnostní sport. Musí obsáhnout 

nejen vlastní proces z hlediska obsahu, zatěžování atd., ale účastní se také při zajišťování 

podmínek pro trénink i pro účast v soutěžích. Nezřídka musí jednat s různými složkami. 

Důležitá je teoretická příprava i dostatek praktických zkušeností. 

Trenér – specialista: Je vyžadován nejvyšší výkonnostní úrovní sportu. Jsou zde vysoké 

nároky na odbornou kvalifikaci ve všech směrech. Výhodou jsou tvůrčí schopnosti, smysl 

pro kolektivní spolupráci (vedení realizačního týmu). Mimořádné nároky jsou kladeny na 

psychologickou stránku činnosti, přístup a řízení sportovců. (Dovalil, 2005) 

 

2.2.2.Priority při trenérské praxi 

Perič (2004) uvádí 3 základní priority trenéra dětí: 

• nepoškodit děti, 

• vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě, 

• vytvořit základy pro pozdější trénink. 

 

Sportovní výkon má být i u vrcholových sportovců jen prostředkem, nikoliv cílem. 

Cílem má být všestranné zdokonalování a rozvoj osobnosti. Trenér musí být ovšem dobře 

odborně připraven a musí mít potřebné charakterové vlastnosti. Nejdůležitějším 

prostředkem výchovného působení je osobní příklad trenéra. Velká výhoda je, byl-li trenér 

sám závodník, neboť zná všechna úskalí závodní činnosti. Dobrý trenér musí být svým 

svěřencům vzorem nejen ve sportovní činnosti, ale i v občanském životě. (Cihlář, 1976) 
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Trenér si musí uvědomit, že on má dětem pomoci s celkovým rozvojem a nemělo 

by být jeho snahou, aby svěřenci vyhrávali za každou cenu. Proto nemůžeme hodnotit 

trenérské schopnosti jen podle dosažených výsledků jeho svěřenců. 

Výchova všech kladných psychických vlastností se uskutečňuje především 

v průběhu vlastního tréninkového procesu jeho vhodnou motivací, správným použitím 

povzbuzení, pochvaly, pokáráním apod. Velmi důležitou součástí výchovy je i co možná 

dokonalá organizace tréninku a vůbec činnosti kolektivu. (Perič, 2004) 

 

2.2.3. Trenérské kvalifikace v běhu na lyžích 

Trenérskou kvalifikací se rozumí ukončené studium teorie sportovní přípravy dle 

požadavků na příslušnou licenci a odpovídající počet roků odborné praxe. 

Trenér licence C – oddílový trenér, pracuje především s dětmi. 

Trenér licence B – oddílový trenér; sportovních tříd; asistent reprezentačního trenéra,  

                                 připravující se na zvýšení kvalifikace. 

Trenér licence A – oddílový trenér, trenér sportovního centra mládeže, sportovního 

                                 gymnázia, resortního sportovního centra, reprezentační trenér 

Diplomovaný trenér - oddílový trenér, trenér sportovního centra mládeže, sportovního  

                                      gymnázia, resortního sportovního centra, reprezentační trenér,               

                                      lektor.  

 Platnost všech druhů licencí je 4 roky a poté je nutná jejich obnova.  

(Vaněk, 2005) 

  

 

2.3. Osobnost svěřence 

Děti většinou přichází ke kontaktu se sportem v období mladšího školního věku 

(6 - 11 let), kdy se po fyzické stránce vyvíjí klidně a stejnoměrně. V tomto věku je 

většinou k pohybu nemusí nikdo nutit, dětskou přirozeností je hrát si, jak uvádí (Perič, 

Svoboda, Dovalil). Období mladšího školního věku můžeme charakterizovat jako velmi 

šťastnou dobu mládí. Děti se vyvíjejí po všech stránkách rovnoměrně, jsou optimistické, 

aktivní a sugestivní, mají zájem o všechno konkrétní, jsou snadno ovladatelné (dokážeme-

li jejich energii vhodně usměrnit). Období staršího školního věku (11 - 14,15 let) je 

obdobím přechodu z dětství k počínající dospělosti. Je charakterizováno hlavně velkými 

biologickými změnami, které ovšem mají svůj odraz v psychickém vývoji. Vyznačuje se až 
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dvouletým obdobím puberty kolem 12., 13., věku. Celkově je toto období ve vývoji velmi 

nerovnoměrné. Výchovné působení je často neúspěšné, zejména proto, že prohřešky 

pubescentů jsou důsledkem humorálních změn. Období mladistvých (14, 15 let – 18, 20 

let) či adolescence je poslední fáze mezi dětstvím a dospělostí. Dochází v něm k vyrovnání 

všech vývojových disproporcí z minulého období; mladý člověk dosahuje plného rozvoje 

svých fyzických sil, dospívá do tělesné krásy, je plně vyvinut i mentálně a dotváří se jako 

individuální osobnost. Toto období je náročné zvlášť u chlapců, s nimiž je mnohem více 

obtíží než s děvčaty, kdy dochází z jejich strany k odmlouvání, vzdoru atd. (Svoboda 2000) 

Všeobecně se předpokládá, že sportovec svým působením na sportovním poli 

vyrůstá v poctivého, skromného člověka, který se často stává vzorem pro řadu lidí. Proto je 

nutné, aby se trenéři nesoustředili jen na výkonnost, ale zároveň výchovně působili na 

svěřence a ti neselhávali v morálních oblastech, což se mnohdy stává pokud je prioritou jen 

výkonnost a vše ostatní jde stranou. Sportovec pokud chce něčeho dosáhnout musí mít i 

dostatek sebedůvěry, aby byl schopen zvládnout tlak, který sportování a hlavně závodění 

přináší. 

Carmichael (2003) tvrdí, že nejdůležitější vlastnost ducha je sebedůvěra. Háček 

spočívá v tom, že sebedůvěru potřebujete ještě dřív, než dosáhnete úspěchu. Za sociálních 

podmínek, dle jejichž učení je pokora mravně nadřazená pýše, mívají mnozí lidé se 

sebedůvěrou problémy a snadno v ní omylem vidí vychloubačnost či aroganci. 

 

 

2.4. Vzájemný vztah se svěřenci 

Vzájemný vztah dospělých a dětí lze zpevňovat vzájemnou důvěrou. Jak tvrdí 

Bruyneel (2009) bez ohledu na to, zda jde o něco velkého nebo o maličkost, vždy buďte 

otevřeni okamžikům, kdy se skýtá příležitost důvěru dávat i přijímat. 

  Je vhodné, aby trenér získal plnou důvěru svých svěřenců i v soukromých 

záležitostech. K dalším předpokladům dobrého vztahu patří radostná atmosféra a možnosti 

volného vyjádření vlastního názoru. Trenér tráví se svými svěřenci poměrně hodně času a 

díky tomu má velký vliv na jejich život. Stává se vzorem a podle toho by se měl i chovat. 

Musí počítat s tím, že děti budou napodobovat jeho chování a pohyby. Ovlivňuje je i svými 

postoji, co se mu líbí i nelíbí, svými reakcemi atd. Pokud se během přípravy aktivně 

účastní i některých her nebo aktivit, naváže tím se svými svěřenci lepší vztah.  
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Jak se shoduje mnoho autorů (Dovalil, Perič, Štilec), stěžejní je vytvoření kladného 

vztahu ke sportu a směřovat se svěřenci postupnými krůčky k perspektivnímu cíli.  

Nymoen (2006) vidí základní pravidla o sportování dětí především v tom, že přes 

sport bychom měli vybudovat u dětí prostor, kde se cítí bezpečně, v pohodě, kde mají 

získat jisté dovednosti. Mělo by nás vždy zajímat, jak se na tréninku každé dítě cítí a jak 

sportovci mezi sebou vycházejí.  

 

2.4.1. Trenérské zásady 

Pro trenéra vyplývají některé doporučené zásady: 

buď na místě v čas                                       

buď laskavý 

soustřeď se na pozitiva  

pochval 

zajímej se 

ukaž nadšení 

ukaž citové zaujetí 

buď příkladem 

buď autoritou 

stanov cíle 

neboj se jít vlastní cestou 

 (Nymoen, 2006) 

Trenéři mládeže jsou většinou pracovníky dobrovolnými, ale jejich činnost by měla 

mít vždy úroveň profesionální pedagogické práce, protože jde o kontakt s mládeží, v němž 

nemá místo nedůslednost, laxní přístup, neorganizované a nepromyšlené působení, 

zjednodušování problémů výchovy nebo dokonce nedbalé a nezodpovědné chování. 

(Svoboda, 2000) 

Výzkumy ukazují, že trenéři stráví až 80 % času s přibližně pětinou „vyvolených“ 

sportovců z dané skupiny. Z toho vyplývá, že je třeba dávat pozor na to, aby trenér měl 

kontakt stejně často se všemi dětmi. (Nymoen, 2006) 

 

Podle Svobody (2000) by se měl trenér i přes to, že nemůže kontrolovat svoje 

svěřence celý den, snažit působit na tyto charakteristiky: 

• sebeuvědomování, 

• sebecit, sebehodnocení, 

• sebeovládání, 

• zodpovědnost. 
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Svoboda (2000) tvrdí, že z hlediska výkonu by nemělo chybět působení trenéra na 

následující charakteristiky sportovce: 

• cílevědomost a houževnatost, 

• sebevědomí a odvaha, 

• čestné soutěžení, 

• odolnost při neúspěchu. 

Realizační činnosti v trenérské práci mají povahu interakce, která zahrnuje vše 

(vědomé i nevědomé), co se děje mezi trenérem a sportovcem či sportovci a dalšími 

účastníky sportu. Vnější pozorovatelná a poznatelná stránka těchto vztahů se projevuje 

jako chování trenéra, sportovců, funkcionářů a dalších. (Dovalil, 2005) 

Znakem dobrého trenéra dětí je vytvoření příjemného sportovního i společenského 

zázemí. Tréninkové prostředí by mělo vyvolávat příznivé pocity a jakýkoliv strach 

z neúspěchu by měl být co nejdříve potlačen. Vždyť jedním z nejvýznamnějších důvodů, 

proč děti sport dělají, je jeho přirozená zábavná náplň. (Nymoen, 2006) 

Snažíme se tedy vyvarovat křiku a trestů, které snižují radost ze sportu a mohou 

vést až k ukončení aktivní činnosti. Pokud jsou svěřenci peskováni nadávkami, křikem a 

tresty vede to jen k prohloubení jejich strachu z neúspěchu, vytrácí se zábava a chtíč 

něčeho dosáhnout. 

 

Tréninkovou činnost je nutné nejen dobře připravit a zorganizovat, trenér sportovce 

instruuje, opravuje, hodnotí, předvádí provedení, povzbuzuje, chválí a třeba i trestá. Jeho 

činnost přitom spočívá ve: 

- slovních i neverbálních projevech, 

- možnosti předvést cvičení, 

- sledování. 

(Dovalil, 2005) 

 

 Řada trenérů, rodičů, autorů zapomíná na jednu podstatnou věc. Všichni mají 

potřebu se srovnávat, poměřovat a vzájemně se hodnotit. Je třeba si uvědomit, že každá 

generace vyrůstá v jiné době, jak se zmiňuje Nymoen (2006). V tomto směru je třeba 

vycházet ze současných podmínek jak připravenosti svěřenců tak tréninkových možností. 

Dále uvádí, že je důležité, abychom my, trenéři, viděli svět očima dětí a vycházeli 

z předpokladů, s kterými děti do sportování vstupují. 
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2.4.2. Vyvolání zájmu 

 Staré pedagogické moudro říká: „Prvním a předposledním úkolem pedagoga (a tedy 

i trenéra) je vyvolat zájem.“ Jeho podstata spočívá v tom, že trenér může být ten největší 

odborník v daném sportu, ale pokud se mu děti nepodaří zaujmout, jen velmi obtížně 

dosáhne úspěchu.  

Druhé pedagogické moudro tvrdí: „Trénink není pracovní tábor.“ Děti by měly 

chodit na trénink rády, nikoliv jenom proto, že rodiče chtějí. Měly by vnímat atmosféru 

radosti a pohody na tréninku, která vytváří přátelské vztahy mezi dětmi i ve vztahu 

k trenérům. Měly by se těšit na to, co nového se naučí a jakou zábavu zase zažijí. (Perič, 

2004) 

 

 

2.5. Morální a charakterové vlastnosti svěřence 

Hošek (1985) uvádí, že komplex vlastností se vztahem k charakteru a zaměřenosti 

sportovce se ukazuje pro vývoj sportovní kariéry nejdůležitější. Tvrdí, že jsou tyto 

vlastnosti výchovně velmi ovlivnitelné a vytvářejí se právě v období, které je totožné 

s účastí ve sportu. Tím vyvstává ohromná odpovědnost tělovýchovných pedagogů za 

formování podstatných složek osobnosti sportovce, jejichž význam přetrvává i po ukončení 

sportovní kariéry.  

Na význam morálně volních vlastností ukazuje i většina studií sportovní 

personologie. (Hošek, 1985) 

Dovalil (2005) popisuje mravní výchovu jako výchovu osobnosti občana s určitými 

specifickými aspekty, které jsou dány charakterem sportovní činnosti.  

Choutka (1982) popisuje morální přípravu jako zaměření na tříbení a upevňování 

mravních citů, jako jsou např.: svědomitost, odpovědnost, obětavost, čestnost, vztah ke 

kolektivu a další, vše na základě uvědomělého rozumového přístupu k tréninkové práci.  

 Vždy je důležité obsáhnout všechny základní úkoly formování osobnosti, k nimž 

patří: 

- výchova mravních návyků a zvyků, 

- výchova mravních citů, 

- výchova mravních představ, názorů a přesvědčení, 

- výchova mravních motivů. 
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-výchova vůle a charakteru 

(Dovalil, 2005) 

 

 Trénink charakteru znamená dle Martense (2006) seznamovat sportovce se 

správnými zásadami a poté jim pomoci tyto zásady správně uplatňovat.  

Během sportovní přípravy se setkáváme i s pojmem sportovní chování, což je  

podle Martense (2006) v podstatě dobrý charakter, projevující se ve sportu. Sportovní 

chování spočívá v respektu k soupeři, k rozhodčím, ke spoluhráčům, k trenérovi – a zvláště 

je o hře (sportu) samotné.  

Ogilvie (1982) popsal tři typy osobnosti sportovce, se kterými bývají ve sportovní 

přípravě chronické problémy. Na prvním místě popisuje typ těžko trénovatelného 

sportovce, který odmítá působení trenéra, vzpírá se programu, vyhýbá se kontaktu, 

dohaduje se, argumentuje jinými autoritami, nerespektuje trenérské rozhodnutí a dostává se 

do kompetenčních sporů. Dále popisuje egocentrického sportovce, který je žárlivý, 

vyžaduje zvláštní ohledy, chce trénovat v jiné podobě než ostatní, je neustále v opozici, má 

tendenci k primadonství a nerespektuje stanovené normy. Třetím typem je sportovec 

úzkostný, s malou odolností vůči stresovým situacím, s výraznými předstartovními stavy, 

s občasnými neurotickými projevy a ostrými změnami sebehodnocení. (Ogilvie, 1982 

v Hošek, 1985, s. 63) 

V dobře vedené sportovní činnosti se utvářejí všechny morálně volní vlastnosti, 

které jsou nezbytné k růstu sportovní výkonnosti. Především je to cílevědomost, odvaha, 

rozhodnost, odpovědnost, samostatnost, vytrvalost a ještě mnohé další. (Hošek, 1985) 

Ve sportovní přípravě by se nemělo zapomínat na čestnost a fair-play. Dle 

Nymoena (2006) čestnost znamená víc než jen dodržování pravidel. Je to respekt vůči 

jiným, zúčastňování se aktivit pozitivně laděných. Čestnou hrou se vždy vyhrává. 

Respektem k sportovním pravidlům a zákonům učíme děti, že je důležité mít jasné hranice 

a hodnoty.  

 

 

2.6. Komunikace 

Dle Martense (2006) je trénování v podstatě celé o vztazích a komunikaci. Úspěšní 

trenéři jsou mistry komunikace a neúspěšní jsou neúspěšní ne proto, že by měli menší 

znalosti. Ale proto, že neumějí komunikovat se sportovci.  
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 Podobný názor má i Bruyneel (2009), domnívá se, že skutečná hodnota 

komunikace obvykle ani tak nespočívá v tom, co si jeden druhému řeknete, nýbrž 

v prostém, intenzivním a neustále se opakujícím zájmu spolu mluvit. 

Každý trenér má určitě představu o tom, jaký by měl být a jak by měl  se svými 

svěřenci komunikovat. Nymoen (2006) se domnívá, že trenér by měl být vnímavý 

k potřebám druhých, lidský, měl by mít přirozenou autoritu. Trenér se musí vžít do pocitu 

učení. Suchá a autoritativní instruktáž, může aktivity brzdit. S dětmi by měl trenér 

komunikovat „dětskou řečí,“ což dává oboustranné sebevědomí a pocit bezpečí.  

 Trenér by měl komunikovat se všemi stejně a nedávat najevo, že má někoho raději. 

Měl by každého brát takového jaký je a ne podle toho jakých úspěchů dosahuje na 

závodech. Doporučuje se ptát se spíš na svěřencovi pocity při závodech, tréninku, jak se 

mu trénování líbí atd. Svěřenec má možnost vyjádřit své zážitky, prožitky a nemusí se 

zodpovídat z výsledků, když bychom se jen zeptali jak dopadl na závodech, jaký měl čas a 

podobně. 

Martens (2006) se přiklání ke kooperativnímu způsobu komunikace, protože je 

založen na vzájemném respektu mezi trenérem a sportovcem. Kooperativní trenéři 

komunikují pozitivně, důvěryhodným způsobem a ostatní povzbuzují k témuž. Mluví 

hlasitě, jsou přímí a konstruktivní, zaměřují se na zlepšení výkonnosti týmu pozitivním 

způsobem. Kooperativní trenéři jsou také dobrými posluchači a hledají způsob, aby ostatní 

pochopili jejich sdělení. 

 

Tři formy komunikace dle Martense (2006): 

Za prvé, komunikace neznamená jen vydávání příkazů a pokynů, ale také přijímaní reakcí 

na tyto pokyny od sportovců. 

Za druhé, komunikace se dělí na verbální a neverbální. Odhad hovoří o tom, že přes 70 % 

komunikace je neverbálního charakteru.  

Za třetí, komunikace má dvě složky: obsahovou a emoční. Obsahová je podstatou 

předávaného pokynu a emoční vyjadřuje pocity, které přitom máte.  

 

 Svoboda (2000) si pokládá otázku. Jak vlastně komunikace probíhá? Neznamená to 

jen něco sdělovat, jde o oboustranný proces, který zahrnuje nejméně čtyři faktory: 

a) vyjadřovací, tj. sdělování informací, 

b) naslouchání, tj. přijímaní informací, 
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c) neverbální vyjadřování i chápání, 

d) porozumění konfliktům a rozvíjení umění konfrontace. 

 

 

 

2.7. Sport jako socializační prostředí 

Během sportovní přípravy dětí a mládeže na ně do značné míry působí vliv okolí. 

Podle Svobody (2000) socializace znamená, že se člověk učí dovednostem, postojům, 

hodnotám a chování, které mu umožňují začlenit se do společnosti v níž žije. Působí na 

něho okolí, v němž důležité role hrají rodina, vrstevníci, škola, obec, média, zaměstnání. 

Sport může mít v této struktuře dosti významnou úlohu, zejména pro ty, kteří sportují 

aktivně s dostatečnou angažovaností.  

Cílem sportovní výchovy je přizpůsobení se nárokům sportovního života s úsilím o 

maximální výkon a s přispíváním k rozvoji osobnosti sportovce. Sport není jen výkon 

samostatný, je mnohem košatější, širší, a proto hovoříme o sportovním životě.  

(Svoboda, 2000) 

Shapiro (1998) tvrdí, že sociálním dovednostem je možné se naučit a konverzační 

dovednosti dětem pomáhají navazovat kontakty s jednotlivci i skupinami. K sociálním 

dovednostem patří umění sdílet osobní informace, klást otázky druhým a vyjadřovat zájem 

a souhlas s druhými. Tomu se přiklání i Nymoen (2006), když tvrdí, že při sportování dětí 

učíme děti, spolupracovat s dalšími. Jinými slovy řečeno, dětský sport učí děti vyvíjet se 

společensky a buduje přátelství s vrstevníky. 

Jak uvádí Shapiro (1998) humor může sehrát zvlášť důležitou roli při tom, jak se u 

dětí vyvíjejí sociální schopnosti. Humor může zlehčit řadu situací, může se stát 

pomocníkem při boji se stresem a úzkostí. 

Důležitým předpokladem pro spokojené trénování svěřenců je prostředí, kde se 

budou cítit šťastně, vesele a kam budou chodit rádi nejen z důvodu zlepšování svých 

dovedností, ale i s ohledem na partu, přátele a trenéra. Optimální je přátelský vztah 

s trenérem , kdy jim trenér může být vzorem a učí je nejen sportovním dovednostem. 

Schopnost dětí vycházet s dospělými, zejména s autoritami, je důležitou součástí jejich 

sociálního vývoje a vysoce oceňovaný emoční rys. (Shapiro, 1998)  
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2.8  Motivace a psychologická příprava 

 Motivace je stav, který aktivuje chování a dává mu směr. Subjektivně je vnímán 

jako vědomá touha: přání jíst, pít, milovat se. Existuje široké spektrum motivů, které 

zahrnuje jak fyziologické činitele, jako je žízeň, tak sociálně a kulturně podmíněné motivy, 

jako je např. touha vyniknout. (Atkinson, 2003) 

 

2.8.1. Vliv motivace 

Velký vliv má motivace a především pozitivní, z toho pak vyplývá pohodové prostředí, 

kde se děti nebojí projevit, jelikož jsou především chváleny a povzbuzovány. Mělo by 

převládat pozitivní hodnocení nad negativním, a to v poměru 3-4:1, a nejdřív vždy 

hodnotíme pozitivně. Můžeme použít pravidlo 3P, které spočívá v pochválení-pokárání-

pochválení. U negativního hodnocení dáváme pozor, aby naše výtky nesklouzly 

k frázovitému a nekonkrétnímu hodnocení jako např. „všechno bylo špatně“, snažíme se 

naopak o vypíchnutí, v čem je chyba, a na tuto konkrétní věc upozornit. 

Děti potřebují pocit sounáležitosti a bezpečí a je na trenérovi, aby takové prostředí 

zajistil. Cítí-li se děti v daném prostředí dobře, jsou více motivované pro trénink a je větší 

naděje, že budou v daném sportu pokračovat. (Nymoen, 2006) 

Každý sportovec je ovlivňován řadou motivačních seskupení, hlavních, vedlejších, 

navzájem se překrývajících i často vzájemně protichůdných. Tak je tvořena složitá a 

proměnlivá motivační struktura každého sportovce, související s jeho osobnostní a 

podléhající určitému vývoji. Hlavním vlivem, určujícím vývoj motivační struktury je 

kromě věku i výkonnost sportovce. (Slepička, 2006)  

 Jak Slepička (2006) dále uvádí, mladému sportovci často ani příliš nezáleží na tom, 

jaký sport provozuje, řídí se vnějšími podněty (např. parta) a libostí prožitků. Mají zde vliv 

i často nahodilé okolnosti (sportoviště blízko bydliště, četba, vliv blízkých lidí, školní TV 

aj.) 

Perič (2004)  tvrdí, že ve sportovní přípravě dětí chápeme hlavní úkoly motivace ve 

dvou rovinách:  

prožitkové – zažít legraci, hrát si, zažít něco, na co budu rád vzpomínat, 

být úspěšný – moci srovnávat své síly s ostatními, umět něco, co ostatní nedokážou. 
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Motivační hesla jsou jednou z oblastí, kterou trenéři využívají velmi málo. 

V optimálním případě se umístí na místo, kam děti pravidelně chodí (např. do kabiny, do 

komory, kde se ukládají tréninkové pomůcky apod.) Měla by mít přiměřenou velikost a 

výraznou grafickou podobu. Jejich obsahem jsou jednoduchá motta, která souvisejí 

s výkonem v daném sportu, např.: 

- Jen jeden soupeř tě může porazit – ty sám! 

- Ten, kdo bude víc trénovat, bude i lepší závodník! 

- Závod končí až cílovou páskou! Nikdy dřív! 

- Jen ten dobře závodí, kdo má ze závodění radost! 

Děti hesla dlouhodobě vidí, čtou a přemýšlejí o nich, a tak se postupně stávají i jejich 

sportovní „filozofií“. (Perič, 2004) 

 

Podle Hoška (1985) má z hlediska motivace nesmírný význam kauzální atribuce 

tréninkových situací, aby si v každém okamžiku dovedl mladý sportovec odpovědět na 

otázku smyslu svého konání. Tréninkové situace je nutné neustále obohacovat o nové 

podněty a všemožně zpestřovat. Radost se uchová hlavně hrou a  humorem. Dále se 

zmiňuje o poměru kritiky a chvály, kdy se musí uvážlivě respektovat situace a kritika by 

měla obsahovat i naznačenou cestu k nápravě.  

Velkým nepřítelem motivace ve sportu je únava. Je důležité, rozlišovat fyzickou 

únavu a umět ji rozpoznat od únavy psychické. Fyzická únava se projevuje nahromaděním 

škodlivých látek a bolestí ve tkáních, únava všeobecná může být jen zdánlivě i fyzická, ale 

ve skutečnosti jde jen o psychickou únavu z monotónního tréninku, z pocitu přílišné 

náročnosti úkolů tréninku. Jde spíše pak o averzi k úkolu. (Svoboda, 2000) 

Dále Svoboda (2000) uvádí, že s únavou souvisí i nuda, a to nejen ze zmíněné už 

otupělosti jednotvárnou činností, ale i z nečinnosti. Zamýšlí se nad použitím např. určité 

„legrácky“, která přiláká pozornost, uvolní atmosféru, rozptýlí únavu a vede k opětovnému 

zvýšení úsilí v činnosti. 

Opravdu motivovat neznamená člověka nutit různými vnějšími prostředky 

k pohybu a postrkovat k činnosti. Opravdová motivace je umění vytvořit prostor, v němž 

jedinec sobě najde vůli přinutit se k činnosti. (Svoboda, 2000) 

Martens (2006) se domnívá, že sportovci musí pochopit, že vítězství je důležité, ale 

musí být až na druhém místě. Na prvním místě je dosažení osobních cílů. Toto je základní 
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princip pochopení motivace ve sportu. Sportovci musí vidět a vnímat úspěch, který je 

podmíněn dosažením jejich cílů, a nikoliv překonáním výkonů ostatních. 

Důležitým prvkem ve sportovní přípravě je radost. O tom pojednává i Slepička 

(2006), kde tvrdí, že prožívání radosti je nezbytnou podmínkou sportování. Čistě drilový, 

výdělečný nebo rozumový sport bez prvku radostného zaujetí, není vlastně 

v psychologickém slova smyslu sportem, právě pro absenci radostné hravosti. Neradostný 

sport zpravidla nemá dlouhé trvání. 

 Jelínek (2006) se ve své knize zmiňuje o tom, že tajemství úspěchu se může 

jmenovat cíl. Úspěch je jakýmsi hnacím motivačním motorem veškeré činnosti, která 

nemusí mít pouze soutěžní charakter. Dále se zamýšlí nad tím, že každý sportovec musí 

mít nějaký motiv, kvůli kterému sportuje. Přichází na mnoho důvodu jako jsou peníze, 

uznání, prestiž atd., ale každopádně je nutné, abychom byli úspěšní, mít dostatečný motiv. 

Jeho síla hraje důležitou roli při cestě za úspěchem.  

 Na téma motivace hovoří i Nymoen (2006), kdy se zamýšlí nad zvládáním 

sportovních úkolů nebo dosahování úspěchů. 

 Pohyb je pro děti přirozený už od narození. Tuto přirozenou schopnost však 

můžeme my, dospělí, zničit už v prvních 18-19 letech života. V deseti letech je až 70 % 

dětí aktivních v nějakém sportu, v devatenácti sportuje už jen 30 %. Důvodů je jistě více, 

ale významným je ztráta motivace. A právě ta bývá ovlivněna trenérem. Někteří trenéři a 

všichni rodiče mají představy, jaké mají děti být. Všichni si přejí, aby se jim v tom, co 

dělají, dařilo. To je jistě správné. Negativně může působit příliš silná snaha po dosažení 

vysokých výkonů. Příliš ambiciózní trenéři i rodiče se stopkami v rukou a autoritativními 

radami mohou způsobit, že se děti stanou nejistými. Mladým sportovcům začne záležet na 

tom, aby neudělali chybu a aby neprohráli. Radost z dosažení něčeho, radost z kolektivu, 

radost ze zlepšování se vytratí. (Nymoen, 2006) 

 

2.8.2. Psychologická příprava  

 Psychologie je o dovednosti komunikace se sportovcem, poskytování vhodných 

instrukcí zvyšujících motivaci sportovce, poskytování sociální opory, koučování sportovce 

v závodě a vedení psychologické přípravy sportovce, což je především výuka a nácvik 

psychologických dovedností. Mottem psychologické přípravy je, že psychologické 

dovednosti se lze naučit, je možné je trénovat, stejně jako dovednosti fyzické. (Tomešová, 

2008)  
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 Dle Tomešové (2008) by měla být psychologická příprava součástí sportovní 

přípravy již u 10-11-ti letých dětí, kdy se začíná s nácvikem dovedností. Učí se, že 

k úspěchu je třeba více než jen fyzická dřina. 13-14-ti leté děti jsou pak schopny na 

psychologické přípravě začít systematiky pracovat na základě své rozvíjející se schopnosti 

sebereflexe. 

  

Z psychologického hlediska se při běhu na lyžích setkáváme hlavně s: 

• předstartovními stavy – jedná se především o zklidnění aktuálních psychických 

stavů před vlastním startem, 

• startovními stavy – okamžik vlastního startu, kdy je závodník pod psychickým 

tlakem z obav při nasazení vhodného tempa, 

• postartovními stavy -  situace v závodě spojená především se schopností odolávat 

únavě při déletrvající pohybové činnosti, vyrovnat se s namazáním lyží, počasím 

atd. 

            (Gnad, 2005) 

 

Psychologická příprava velmi často souvisí i s přípravou taktickou, při které se 

závodník učí právě tyto často krizové situace vhodně řešit. Psychiku závodníka určitým 

způsobem může ovlivňovat trenér, ve složitějších případech psycholog. (Gnad, 2005) 

V psychologické přípravě dětí a mládeže by měla dominovat vnitřní motivace. Jak 

se zmiňuje Štilec (1989), většina trenérů se domnívá, že se vnitřní a vnější motivace sčítají, 

když kromě vnitřního potěšení je aktivita ještě z vnějšku odměněna. To je ovšem omyl. 

Vnější odměny otupí vnitřní motivaci. 

 

 

2.9 Emoce ve sportu 

Emoce jsou popsány jako komplexní stav vznikající v reakci na určité afektivně 

zabarvené zážitky. Nejzákladnější pocity, které prožíváme, zahrnují nejen motivy, ale také 

emoce jako radost a vztek. Mezi emocemi a motivy je úzký vztah, s tím rozdílem, že 

emoce jsou obvykle aktivovány vnějšími událostmi a emoční reakce směřují k těmto 

událostem. (Atkinson, 2003) 

Sport je emociogenní, tj. zdrojem emocí. Patrně patří mezi nejemociogennější 

zájmové činnosti člověka. Příčinou je především soutěživost sportovních aktivit, 
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vyvolávající bouřlivou emoční dynamiku, nejistota sportovního výsledku a zastoupení 

herních prožitků. Z časového hlediska by se dal sled emocí rozdělit na předstartovní stavy, 

soutěžní stavy, pozávodní stavy. (Hošek, 2006)  
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3. Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit vztahy mezi trenérem a svěřenci v běžeckém 

lyžování v jednotlivých tréninkových skupinách trutnovského oddílu se zaměřením na 

vzájemnou komunikaci. Zároveň se pokusíme popsat rozdíly v názorech závodníků 

různých věkových kategorií na chování a činnost svého trenéra.  

 

3.1. Úkoly práce 

1. Studium literatury a dostupných informací o vztahu trenéra a svěřence. 

2. Studium literatury a dostupných informací k problematice v běžeckém lyžování. 

3. Vypracování dotazníku a jeho zpracování. 

4. Na základě vlastního pozorování a odpovědí v dotazníku zhodnotit vztahy mezi 

trenérem a svěřenci. 

5. Na základě videozáznamů a vlastní přítomnosti na trénincích se zaměřit na 

rozdělování pozornosti mezi svěřence, vztahy ve skupině, komunikaci, motivaci a 

kázeň. 
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4. Metodika práce 

Pro bakalářskou práci jsme vytvořili dotazník jak pro svěřence tak trenéry. Dotazník je 

rozdělen na tři části (A, B, C) a celkově obsahuje 77 otázek.  

• V 1. časti A) je položeno trenérům a svěřencům 49 otázek a našim úkolem je 

porovnat, jak se dotazování shodují v otázkách. Otázky jsou směřovány na 

problematiku vztahu mezi trenérem a svěřenci a především jsou zaměřeny na 

osobnost trenéra, vlastní tréninkový proces a obecné otázky sportovní přípravy 

v běhu na lyžích. 

• Ve 2. části B) je položeno 20 odlišných otázek svěřencům a trenérům. V této části 

nám jde o získání dalších cenných odpovědí, které se i nadále vztahují k dané 

problematice, a my tím získáváme širší pohled na vztah trenéra a svěřenců. 

• Ve 3. části C) se jedná o 8 otevřených otázek, kde mají dotazovaní možnost 

písemně se vyjádřit k tématu. Dále byly otázky z této části použity pro interview, 

kdy jsme mohli na odpovědi dotazovaných mohli reagovat a získat tak více 

podkladů. 

 

4.1. Použité metody 

• Dotazník – Je to metoda, která shromažďování dat zakládá na dotazování osob. 

Charakterizuje se tím, že je určena pro hromadné získávání údajů. (Skalková, 1982) 

Dotazník byl v tomto případě použit za účelem získání informací o názorech, 

postojích, pocitech a zkušenostech dotazovaných ve vztahu mezi trenérem a 

svěřenci. 

• Interview (rozhovor) – Patří k metodám společenských věd, kdy shromažďování 

dat je založeno na přímém dotazování, tj. verbální komunikaci výzkumného 

pracovníka a respondenta. Metoda rozhovoru je charakterizována především 

přímou sociální interakcí. (Skalková, 1982) V našem případě se jednalo o rozhovor, 

který plynule navazoval na vyplnění 3. části již zmíněného dotazníku. Vycházeli 

jsme ze stejných otázek a především jsme se snažili o zdůvodnění odpovědí. 

• Pozorování – Je jako vědecká metoda cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání 

výchovných jevů a procesů, které směřuje k odhalování podstatných souvislostí a 

vztahů sledované skutečnosti. (Skalková, 1982) V našem případě se jednalo o 

zúčastněné pozorování, které probíhalo během tréninků a pro pozdější 
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vyhodnocování jsme používali i videokameru pro analýzu námi sledovaných 

skutečností. 

 

 
4.2. Charakteristika oddílu 

Ski klub Olfin car – Vella Trutnov vznikl v květnu 1995. Je zaměřen výhradně na 

lyžařské běžecké disciplíny, doplňkově se sportovci účastní závodů horských kol a 

přespolních běhů. Sídlem klubu je Základní škola Komenského v Trutnově, se kterou klub 

úzce spolupracuje. Klub v současné době sdružuje cca 150 členů, z nichž převážná většina 

je v mládežnických kategoriích. Nejmladší žáci jsou náborově zařazeni do přípravky, kde 

se učí základnímu kontaktu s lyžemi. Pro žáky 2. stupně ZŠ Komenského jsou zřízeny 

sportovní třídy, kam se dělají talentové zkoušky. Nejúspěšnější absolventi sportovních tříd 

jsou pak zařazeni do sportovního centra mládeže, které je přímo řízeno Svazem lyžování 

ČR. Vedle SCM jsou dospělí sportovci zařazeni do výkonnostní skupiny na regionální 

úrovni. Poslední skupiny tvoří trenéři, rozhodčí a funkcionáři. Klub se v běžeckém 

lyžařském sportu řadí mezi největší a nejúspěšnější kluby v České republice. Medailová 

umístění z republikových závodů jsou toho dokladem.  

Zatím nejvýraznějších úspěchů v klubu dosáhli: 

� V sezóně 1997/1998 Ondřej Bíman získal titul Mistra světa v juniorském 

štafetovém závodě ve švýcarském Svatém Mořici. 

� V sezóně 2003/2004 Eva Nývltová obsadila 2. místo ve štafetě na juniorském 

mistrovství světa v norském Strynu. 

� V sezóně 2004/2005 zaznamenali sportovci historické úspěchy. Na juniorském 

mistrovství světa ve finském Rovaniemi získaly bronzové medaile Eva Nývltová a 

Martina Chrástková ve štafetě, Ondřej Horyna obsadil 1. místo na EYOF 2005 

Montheney ve Švýcarsku v individuálním závodě a později i ve štafetě. 

� V sezónně 2005/2006 navázali závodníci na předchozí úspěchy např. Eva 

Nývltová, odchovankyně oddílu, se zúčastnila OH 2006 (Torino) a na MSJ získala 

další cenné kovy. Ondřej Horyna získal bronzovou medaili ve štafetě na MSJ ve 

slovinském Slovinj. 

� V sezóně 2006/2007 vybojoval Ondřej Horyna stříbrnou medaili na MSJ v Italském 

 Tarvisiu. 
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O kvalitě trenérské práce hovoří i pravidelné každoroční zařazení členů do 

reprezentačních družstev. Za úspěchy klubu je nutno vidět spoustu práce, kterou odvádějí 

trenéři i technický personál, v mnoha případech v jedné osobě. Klub vychovává sportovce 

ve všech kategoriích od těch nejmenších přes žákovské a dorostenecké až po juniory a 

připravuje dobré podmínky pro trénink a závodění i dospělým. Široká dětská základna 

vytváří dobré předpoklady pro zachování pozic v republikových žebříčcích. Prvořadým 

cílem klubu je však poskytnout dětem a mladým lidem smysluplnou činnost pro 

mimoškolní dobu, která navíc posiluje vědomí, že žádný úspěch není možno očekávat bez 

vlastního přičinění. 

(olfincar-vella, 2009) 

 

 

 

4.3. Charakteristika zkoumaných skupin 

1) Skupina mladšího a staršího žactva 

Počet členů: 21 (15 chlapců, 6 dívek) 

Průměrný věk:  11,3 roků 

Průměrná délka závodní kariéry: 4,7 roků 

 

• Trenéři: 

1) O.Š. 

Věk: 35 let 

Doba trenérské praxe: 10 let  

Působil jako trenér u staršího žactva, jako asistent trenéra působil u mladšího/staršího 

dorostu a dospělých. V současné době působí jako hlavní trenér u kategorie mladšího a 

staršího žactva. 

 

2) Z. P. 

Věk: 48 let 

Doba trenérské praxe: 23 let 

Až doposud působí jako trenér u kategorie žactva a současně vykonává funkci předsedy 

klubu. 
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3) P. M. 

Věk: 45 let 

Doba trenérské praxe: 20 let 

Působil jako trenér u kategorií dorostu a žactva. V současné době působí u kategorie 

mladšího a staršího žactva.  

 

4) J. L.  

Věk: 61 let 

Doba trenérské praxe: 34 let Až doposud působí jako trenér nejmladšího žactva. 

 

2) Skupina mladšího/staršího dorostu, juniorů/juniorek a dospělých  

Počet členů: 10 ( 4 chlapci, 6 dívek) 

Průměrný věk: 15,7 roků 

Průměrná délka závodní kariéry: 8,4 roků 

 

• Trenéři:  

1) M.V. 

Věk: 30 let 

Doba trenérské praxe: 2 roky 

Působí jako hlavní trenér u kategorií dorostu a dospělých. 

 

2) M. S. 

Věk: 27 let 

Doba trenérské praxe: 3 roky 

Působil u kategorie žactva. V současné době působí jako trenér u kategorie dorostu. 

 

3) J. S.  

Věk: 23 let 

Doba trenérské praxe: 2 roky 

Působí jako trenér u kategorie dorostu. 
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5. Výsledková část 

Výsledky pro bakalářskou práci jsme získávali během soustředění s trutnovským 

oddílem. Jednalo se o první letní soustředění v Horním Bradle a účastnila se ho většina 

členů od přípravky až po dospělé. Během této pětidenní akce byli mladí sportovci 

rozděleni do tří tréninkových skupin dle kategorií. Mimo přípravku, jsme pro spolupráci 

využívali všechny členy ostatních dvou skupin. Výsledky jsme čerpali celkem od 38 členů 

z čehož bylo 7 trenérů, 21 členů mladšího a staršího žactva a 10 členů bylo ve skupině 

dorostu a dospělých. V Trutnově působí dva profesionální trenéři, kdy jeden vede 

sportovní třídy při ZŠ Komenského a stará se kompletně o žáky a druhý trenér je vedoucím 

SCM a má na starost kategorie dorostu až po dospělé. Nutno dodat, že odpovědi svěřenců 

jsou směřovány pouze dvěma vedoucím trenérům. Každý má na starost svoji skupinu a 

během tréninků a soustředění z organizačních a bezpečnostních hledisek využívají pomoc 

dobrovolných trenérů. Svěřenci tedy hodnotili jen vedoucího trenéra své skupiny, zatímco 

trenéři museli hodnotit skupinu jako celek. Věk svěřenců se pohyboval mezi 9-20 lety, což 

vybízelo k zamyšlení, jestli má na vztah mezi trenérem a svěřenci nějakým způsobem vliv 

věk. Spolupracovali jsme se dvěma skupinami, kde se průměrný věk pohyboval kolem 

jedenácti a šestnácti lety. Zajímalo nás, jestli tedy výsledky budou ovlivněny jejich věkem. 

 Ukázalo se, že mladší sportovci inklinují k zábavnému trenérovi a jejich snahou je 

se naučit novým dovednostem, zatímco starší oceňují komunikativního trenéra, který jim 

pomůže na cestě za úspěchy. Věk dále nebyl nijak významný a spíše záleželo na 

svěřencích, jaké mají ve sportu cíle, názory a co očekávají od běžeckého lyžování.  

Ve skupině dorostu/dospělých docházelo k mnohem větší shodě v odpovědích, což 

je důležité pro dobré fungování tréninkové skupiny. Výsledky pak vypovídají o tom, že ve 

skupině mají podobné názory jak trenéři tak svěřenci. Určitě je vhodné, aby se trenér a 

svěřenci vzájemně co nejvíce poznali. Jedině vzájemnou souhrou a porozuměním, pak 

může trenér úspěšně vést sportovce ke splnění jejich cílů. Navíc je nutné si uvědomit, že 

trenér vede několik svěřenců najednou a každý je svým způsobem individuem. Myslíme si, 

že v tomto případě nestačí, aby nám dotazovaní odpověděli na určité otázky, ale důležité je 

zažít atmosféru na trénincích na vlastní kůži. Vlastní pozorování spočívalo v pasivním 

působením na trénincích, sledování a zaznamenávání námi potřebných podkladů pro práci. 

Především jsme byli svědky vzájemné interakce mezi zúčastněnými na vlastní oči, což se 

ukázalo jako ideální kombinace společně s vyplněním dotazníku. 
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5.1. Výsledky dotazníku skupiny mladšího a staršího žactva : část A) 

Otázky Odpovědi trenérů (počet 
odpovědí) 

Odpovědi svěřenců (počet 
odpovědí) 

1) Jaký je cíl pří trénování 
svěřenců? 

a) úspěchy (0) 
b) udržení u sportu (0) 
c) rozvoj dovedností (2) 
d) celková výchova 
osobnosti (2) 

a) úspěchy (10) 
b) udržení u sportu (3) 
c) rozvoj dovedností (7) 
d) celková výchova 
osobnosti (1) 

2) Z jakého důvodu si vybral 
trenér tuto profesi? 

a) naplnění nesplněných 
ambic jako závodníka (0) 
b) práce spojená se sportem 
(2) 
c) práce s dětmi (1)  
d) předávání zkušeností (1) 

a) naplnění nesplněných 
ambic jako závodníka (1) 
b) práce spojená se sportem 
(8) 
c) práce s dětmi (5)  
d) předávání zkušeností (7) 

3) Má vliv předchozí kariéra 
trenéra jako úspěšného 
lyžaře? 

a) ano (1) 
b) spíše ano (1) 
c) ne (2) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (7) 
b) spíše ano (11) 
c) ne (2) 
d) spíše ne (1) 

4) Nejlepšími trenéry/kami 
jsou ti kteří? 

a) individuálně se věnují 
každému svěřenci a zajímají 
se o jeho sportovní rozvoj (0) 
b) v tréninku vytvářejí 
příjemné a zábavné prostředí 
(1) 
c) učí svěřence pro vítězství 
potřebným dovednostem (1) 
d) se zajímají o svěřencův 
sportovní i osobní život (2) 

a) individuálně se věnují 
každému svěřenci a zajímají 
se o jeho sportovní rozvoj (7) 
b) v tréninku vytvářejí 
příjemné a zábavné prostředí 
(10) 
c) učí svěřence pro vítězství 
potřebným dovednostem (4) 
d) se zajímají o svěřencův 
sportovní i osobní život (0) 

5) Myslíte si, že trenér 
ovlivňuje svěřence více než 
rodiče? 

a) ano (0) 
b) spíše ano (2) 
c) ne (2) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (1) 
b) spíše ano (1) 
c) ne (16) 
d) spíše ne (3) 

6) Myslíte si, že je nutná 
100% trenérova znalost 
problematiky běžeckého 
lyžování? 

a) spíše teoretické znalosti 
(0) 
b) spíše praxe (0) 
c) důležité je, jak budu 
používat teoretické znalosti 
v praxi (4) 
d) (0) 

a) spíše teoretické znalosti 
(3) 
b) spíše praxe (6) 
c) důležité je, jak budu 
používat teoretické znalosti 
v praxi (9) 
d) volná odpověď: neví (3) 

7) Jakou má trenér 
trpělivost? 

a) vybuchnu kvůli každé 
maličkosti (0) 
b) občas mi ujedou nervy (1) 
c) řeším vše v klidu (0) 
d) občas vybuchnu, ale jen 
abych svěřence trochu 
„vyplašil“ (3) 

a) vybuchne kvůli každé 
maličkosti (0) 
b) občas mu ujedou nervy (6) 
c) řeší vše v klidu (9) 
d) občas vybuchne, ale jen 
aby svěřence trochu 
„vyplašil“ (6) 

8) Trenér je charakterní, 
pomáhající rozvíjet morální 

a) ano (1) 
b) spíše ano (3) 

a) ano (5) 
b) spíše ano (16) 
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hodnoty? c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

9) Vede trenér své svěřence 
po všech stránkách správnou 
cestou? 

a) ano (1) 
b) spíše ano (3) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (10) 
b) spíše ano (8) 
c) ne (3) 
d) spíše ne (0) 

10) Má trenér u svěřenců 
autoritu? 

a) ano (2) 
b) spíše ano (2) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (10) 
b) spíše ano (9) 
c) ne (2) 
d) spíše ne (0) 

11) Trénuje trenér raději 
chlapce nebo dívky? 

a) chlapce (0) 
b) dívky (0) 
c) tuto problematiku neřeším 
(4) 

a) chlapce (2) 
b) dívky (3) 
c) tuto problematiku neřeší 
(16) 

12) Myslíte si, že trenér 
(muž) je lepší než trenér 
(žena)? 

a) ano (0) 
b) ne (0) 
c) pohlaví nerozhoduje (3) 
d) záleží na kategorii (věku 
svěřenců) u které působí (1) 

a) ano (6) 
b) ne (1) 
c) pohlaví nerozhoduje (12) 
d) záleží na kategorii (věku 
svěřenců) u které působí (2) 

13) Vyhýbá se trenér 
vulgárním výrazům? 

a) určitě ano (1) 
b) občas mně něco ujede (3) 
c) nevím (0) 
d) nevyhýbám (0) 

a) určitě ano (5) 
b) občas mu něco ujede (10) 
c) nevím (4) 
d) nevyhýbá (2) 

14) Vyhýbají se svěřenci 
vulgárním výrazům? 

a) určitě ano (0) 
b) občas jim něco ujede (3) 
c) nevím (0) 
d) nevyhýbají (0) 

a) určitě ano (4) 
b) občas mně něco ujede (13) 
c) nevím (3) 
d) nevyhýbám (1) 

15) Ovlivňuje trenérova 
zásadovost a důslednost 
chování svěřenců? 

a) chovají se podobně (4) 
b) myslím, že ne (0) 
c) nevím (0) 

a) chovají se podobně (10) 
b) myslím, že ne (2) 
c) nevím (9) 

16) Pokud má svěřenec 
nějaký zdravotní problém 
trenér se přiklání? 

a) zjistím omezení pro 
trénování a případně pošlu za 
doktorem (2) 
b) mohou to být jen 
subjektivní pocity, nechám 
trénovat a dále se uvidí (0) 
c) záleží na svěřenci a 
situaci, jak se cítí, iniciativu 
nechám na svěřenci nebo na 
rodičích (2) 
d) přesvědčím se, zda je 
zdravotní problém omezující 
a nebezpečný pro zdraví (0) 

a) zjistí omezení pro 
trénování a případně pošle za 
doktorem (2) 
b) mohou to být jen 
subjektivní pocity, nechá 
trénovat a dále se uvidí (8) 
c) záleží na svěřenci a 
situaci, jak se cítí, iniciativu 
nechá na svěřenci nebo na 
rodičích (8) 
d) přesvědčí se, zda je 
zdravotní problém omezující 
pro zdraví (3) 

17) Mají svěřenci strach 
pokud si mají s trenérem 
promluvit např. o ( 
nepřítomnosti na tréninku, 
nemoci, zranění)? 

a) ne, komunikují se mnou 
bez strachu ať se jedná o 
jakékoliv téma (4) 
b) za daných okolností, 
myslím, že ano (0) 
c) ano, vždy, ani nezáleží na 

a) ne, komunikuj bez strachu 
ať se jedná o jakékoliv téma 
(14) 
b) za daných okolností, 
myslím, že ano (4) 
c) ano, vždy, ani nezáleží na 



 33 

důvodu rozhovoru (0) důvodu rozhovoru (4) 
18) Jak se vypořádává trenér 
s kázní? 

a) vytvářím týmové 
prostředí, kde jsou svěřenci 
naučeni zodpovědnému 
chování (2) 
b) uchyluji se 
k autoritativnímu způsobu 
vedení (1) 
c) během tréninku ke 
kázeňským problémům 
nedochází (1) 

a) vytváří týmové prostředí, 
kde jsou svěřenci naučeni 
zodpovědnému chování (10) 
 
b) uchyluje se 
k autoritativnímu způsobu 
vedení (8) 
c) během tréninku ke 
kázeňským problémům 
nedochází (3) 

19) Důvěřují svěřenci 
trenérovi? 

a) ano (3) 
b) ne (0) 
c) jak kdy (0) 
d) jak kdo (1) 

a) ano (10) 
b) ne (0) 
c) jak kdy (11) 
d) X (nebylo v možnostech) 

20) Jak řeší trenér pozdní 
příchody na tréninky? 

a) neřeším, občas se to stát 
může (1) 
b) fyzický trest (0) 
c) nějaký jiný způsob 
potrestání (0) 
d) domluva (3) 

a) neřeší, občas se to stát 
může (7) 
b) fyzický trest (6) 
c) nějaký jiný způsob 
potrestání (0) 
d) domluva (8) 

21) Má trenér důvěru 
svěřenců, pokud jim 
připravuje lyže na závod? 

a) ano, nikdy jsem je 
nezklamal (0) 
b) ano a ani občasný 
neúspěch v mazání důvěru 
nenaruší (4) 
c) ne (0) 
d) spíše jen u některých (0) 

a) ano, nikdy mě nezklamal 
(12) 
b) ano a ani občasný 
neúspěch v mazání důvěru 
nenaruší (6) 
c) ne (3) 
d) X (nebylo v možnostech) 

22) Vyvíjí trenér na svěřence 
tlak, že by měl podávat dobré 
výkony?  

a) ano (1) 
b) spíše ano (3) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (2) 
b) spíše ano (10) 
c) ne (5) 
d) spíše ne (4) 

23) Dává trenér svěřencům 
výkonnostní cíle před 
sezónou? 

a) ano (2) 
b) ne (2) 
c) ano, ale pouze některým 
(0) 

a) ano (14) 
b) ne (7) 
c) X (nebylo v možnostech) 

24) Zajímá se trenér o 
životosprávu svěřenců? 

a) ano, formou diskuzí se jim 
snažím vysvětlit, co by měli 
dodržovat (3) 
b) snažím se jim být 
příkladem a vést je ke 
správné životosprávě (0) 
c) ne, svěřenci musí dbát o 
svoji životosprávu sami (1) 

a) ano, formou diskuzí se jim 
snažím vysvětlit, co by měli 
dodržovat (8) 
b) snaží se nám být 
příkladem a vést nás ke 
správné životosprávě (6) 
c) ne, musíme dbát o svoji 
životosprávu sami (7) 

25) Vede trenér svěřence 
k zásadám správné výživy? 

a) ano,je to nezbytnost pro 
dobrý výkon (0) 
b) ano,je dobré, aby věděli 
základy správné výživy (4) 
 

a) ano,je to nezbytnost pro 
dobrý výkon (4) 
b) ano,je dobré, abychom 
věděli základy správné 
výživy (13) 
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c) ne, nepokládám to za 
důležité (0) 
d) ne, záleží na svěřencích 
(0) 

c) ne, nepokládá to za 
důležité (0) 
d) ne, záleží na nás 
svěřencích (4) 

26) Šíří trenér mezi svěřence 
osvětu,aby se vyvarovali 
používání dopingových 
prostředků? 

a) ano (4) 
b) ne (0) 

a) ano (17) 
b) ne (4) 

27) Ovlivňují trenérovy 
postoje k alkoholu, kouření, 
návykovým látkám svěřence? 

a) ano (3) 
b) spíše ano (0) 
c) ne (1) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (7) 
b) spíše ano (0) 
c) ne (11) 
d) spíše ne (3) 

28) Jak nejlépe motivuje 
trenér svěřence? 

a) vlastním příkladem (0) 
b) odměnou (0) 
c) pocitem vítězství (0) 
d) cílem něčeho dosáhnout 
(4) 

a) vlastním příkladem (4) 
b) odměnou (3) 
c) pocitem vítězství (0) 
d) cílem něčeho dosáhnout 
(14) 

29) Jaký má trenér vztah se 
svěřenci? 

a) přátelský (4) 
b) profesionální (0) 
c) pedagogický (0) 
d) opoziční (0) 

a) přátelský (21) 
b) profesionální (0) 
c) pedagogický (0) 
d) opoziční (0) 

30) Pří komunikaci se 
svěřenci trenér 
upřednostňuje? 

a) vzájemné tykání (3) 
b) já tykám-svěřenci vykají 
(0) 
c) vzájemné vykání (0) 
d) individuálně (1) 

a) vzájemné tykání (21) 
b) trenér tyká-svěřenci vykají 
(0) 
c) vzájemné vykání (0) 
d) individuálně (0) 

31) Při komunikaci s rodiči 
trenér upřednostňuje? 

a) vzájemné tykání (1) 
b) vzájemné vykání (0) 
c) individuálně (3) 

a) vzájemné tykání (6) 
b) vzájemné vykání (4) 
c) individuálně (11) 

32) Co svěřence nejvíce 
zaujme,když se učí novým 
dovednostem? 

a) vlastní ukázka (0) 
b) rozebírání videozáznamů 
(1) 
c) zábavná forma (3) 
d) opravování (0) 

a) vlastní ukázka (6) 
b) rozebírání videozáznamů 
(2) 
c) zábavná forma (9) 
d) opravování (4) 

33) Chová se trenér jinak 
k šikovným a nešikovným 
svěřencům? 

a) ano (0) 
b) spíše ano (0) 
c) ne (2) 
d) spíše ne (2) 

a) ano (6) 
b) spíše ano (3) 
c) ne (9) 
d) spíše ne (3) 

34) Je trenér dostatečně 
empatický ke svěřencům? 

a) jen při vítězství (0) 
b) jen při frustraci (0) 
c) v každé situaci (2) 
d) podle situace (2) 

a) jen při vítězství (2) 
b) jen při frustraci (0) 
c) v každé situaci (4) 
d) podle situace (15) 

35) Věnujete trenér jako 
vedoucí pozornost nejen 
fyzickému, ale i 
psychickému a sociálnímu 
prostředí, které sportovce 
obklopuje? 

a) pozornost je věnována 
hlavně fyzickému rozvoji (0) 
b) snažím se (1) 
c) spíše ne (0) 
d) pozornost je věnována 
celkovému rozvoji (3) 

a) pozornost je věnována 
hlavně fyzickému rozvoji (2) 
b) snaží se (15) 
c) spíše ne (1) 
d) pozornost je věnována 
celkovému rozvoji (3) 

36) Mluví trenér se svěřenci a) preventivně (2) a) preventivně (3) 
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o morálním chování? b) jen pokud něco provedou 
(2)  
c) nemluvím (0) 

b) jen pokud něco provedeme 
(14)  
c) nemluví (4) 

37) Akceptuje trenér 
problémy dívek při tréninku 
spojené s menstruací? 

a) ano (4) 
b) spíše ano (0) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (2) 
b) spíše ano (0) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 
x) neví 19 

38) Jak jsou svěřenci 
motivováni k úspěšnému 
sportování? 

a) splnit si své potřeby (3) 
b) odměna (1) 
c) touha po slávě (0) 

a) splnit si své potřeby (15) 
b) odměna (2) 
c) touha po slávě a uznání (4) 

39) Co dělá trenér,aby 
sportovce motivoval? 
(pořadí): je příkladem, 
komunikuje, povzbuzuje, 
instruuje 

1. povzbuzuji 
2. komunikuji 
3. jsem příkladem 
4. instruuji 

1. je příkladem 
2. povzbuzuje 
3. komunikuje 
4. instruuje 

40) Nechá trenér svěřence, 
aby si sami určovali a tvořili 
tréninkové prvky? 

a) ano, ale jen v době 
individuálních tréninků (1) 
b) ano, ale jen při společném 
tréninku (0) 
c) ne, nevěřím, že by odvedli 
kvalitní trénink (0) 
d) ano (2) 
e) ne (1) 

a) ano, ale jen v době 
individuálních tréninků (6) 
b) ano, ale jen při společném 
tréninku (2) 
c) ne, nevěří, že bychom 
odvedli kvalitní trénink (0) 
d) ano (6) 
e) ne (7) 

41) Ovlivňuje počasí (déšť, 
zima atd.) tréninkovou píli 
svěřenců? 

a) ano, někoho více někoho 
méně (3) 
b) ano, spíše ale jen některé 
svěřence (1) 
c) ne, nezáleží na počasí (0) 

a) ano, někoho více někoho 
méně (4) 
b) ano, spíše ale jen některé 
svěřence (5) 
c) ne, nezáleží na počasí (11) 

42) Vyčítají někdy svěřenci 
trenérovi po závodě špatně 
namazané lyže? 

a) ano,někdy si myslí, že by 
dopadli lépe (1) 
b) ano, ale neopodstatněle (0) 
c) ne, vědí, že se to stát může 
(3) 
d) ne, ani bych to nepřipustil, 
mohlo by to vést 
k vymlouvání (0) 

a) ano,někdy si myslím, že 
bych dopadl/a lépe (2) 
b) ano, ale neopodstatněle (1) 
c) ne, vím, že se to stát může 
(16) 
d) ne, mohlo by to vést 
k vymlouvání (2) 

43) Musí si svěřenci vést 
tréninkové denníky? 

a) ano, je to nutností (1) 
b) ano,ale až od určitého 
věku (2) 
c) ne (1) 
d) záleží na nás svěřencích 
(0) 

a) ano, je to nutností (0) 
b) ano,ale až od určitého 
věku (0) 
c) ne (16) 
d) záleží na nás svěřencích 
(5) 

44) Kdo má největší vliv na 
dítě? (trenér, rodiče, 
kamarádi, škola) 

a) trenér (1) 
b) rodiče (3) 
c) kamarádi (0) 
d) škola (0) 

a) trenér (0) 
b) rodiče (16) 
c) kamarádi (5) 
d) škola (0) 

45) Nejoblíbenější období na 
trénování? 

a) jaro (1) 
b) léto (1) 

a) jaro (6) 
b) léto (5) 
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c) podzim (0) 
d) zima (2) 

c) podzim (0) 
d) zima (10) 

46) Mimo osobní kontakt je 
trenér se svěřenci ve spojení? 

a) e-mail (0) 
b) telefon (2) 
c) pouze osobně (1) 
d) kombinace (1) 

a) e-mail (0) 
b) telefon (12) 
c) pouze osobně (3) 
d) kombinace (6) 

47) Jaký sport baví svěřence 
nejvíce? 

a) lyže (3) 
b) kolo (0) 
c) běh (0) 
d) hry (1) 

a) lyže (7) 
b) kolo (7) 
c) běh (3) 
d) hry (4) 

48) Může být v týmu 
svěřenec s nějakým typem 
postižení? 

a) nepřipadá v úvahu (0) 
b) jen za jistých okolností (3) 
c) ano (1) 

a) nepřipadá v úvahu (5) 
b) jen za jistých okolností (5) 
c) ano (9) 
d) neví (2) 

49) Míváte občas týmové 
schůzky? 

a) ano(3) 
b) ne (1) 

a) ano (16) 
b) ne (5) 

 

 Po porovnání odpovědí trenérů a svěřenců jsme dospěli k těmto výsledkům: 

K naprosté shodě došlo jen u otázky č. 29, další poměrně vysoká shoda byla u otázek č. 8, 

9, 10, 11, 13, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, kdy se shodovaly alespoň 2/3 dotazovaných. 

Trenéři si ve svých názorech byli většinou velice blízcí, ale u svěřenců je vidět velký 

rozptyl v názorech, způsobený nejspíš věkovým rozdílem, kdy se věk v této tréninkové 

skupině pohybuje mezi devíti a třinácti lety. Po prostudování odpovědí a věku svěřenců se 

ale tato myšlenka nepotvrdila. Nebyla zde jasná spojitost mezi věkem svěřenců a určitými 

odpověďmi. Z vlastního pozorování musíme říct, že zcela určitě by se optimální shoda 

měla hledat v odpovědích, kde mají svěřenci stejné nebo podobné odpovědi jako trenéři. 

Myslíme si, že pokud mají mezi sebou trenéři a svěřenci pochopení a znají se už delší čas, 

určitě je vhodné hodnotit shodu kladně. 

 Pro nás jsou především podstatné výsledky, které se vztahují k vzájemným vztahům, 

komunikaci, motivaci a problematice lyžování. 

Problematika vzájemných vztahů: Trenér i svěřenci charakterizují vzájemný vztah jako 

přátelský, který ale nijak nesnižuje trenérovu autoritu. Shodují se v názoru, že trenér vede 

své svěřence po všech stránkách správnou cestou  a z hlediska sportovcova rozvoje se 

věnuje fyzickému, psychickému i sociálnímu prostředí, které sportovce obklopuje. 

Stejného názoru jsou dotazovaní i ve smyslu trénování různého pohlaví, shodují se, že tuto 

problematiku trenér neřeší, což je dobré k vytváření dobrého kolektivu. Podobně důležité 

je, aby trenéři nedělali rozdíly mezi jednotlivými sportovci a chovali se ke všem stejně. 

V tomto smyslu se mezi sebou neshodovali ani svěřenci v žákovské skupině, polovina je 



 37 

názoru, že trenér se chová stejně k šikovným i nešikovným, ale druhá polovina s nimi 

nesouhlasí. Trenéři uvedli, že se chovají ke všem stejně, s čímž na základě pozorování 

musíme souhlasit. V otázce větší obliby trenéra či trenérky se většina shodla, že pohlaví 

nerozhoduje, ale přesto šest chlapců uvedlo trenéra. Z pohledu ovlivňování svěřenců, je 

zajímavá otázka na trenérovu důslednost a zásadovost. Trenéři se domnívali, že se svěřenci 

chovají podobně, ale zdá se, že se tak děje jen v polovině případů, protože druhá polovina 

uvedla že neví a dva uvedli že ne. Očekávali jsme téměř stoprocentní shodu, jelikož 

svěřenci se musí přizpůsobit nárokům trenéra a převážně se pak začnou chovat podobně. 

Z kázeňského hlediska se trenér snaží předcházet různým prohřeškům pomocí vytváření 

takového prostředí, kde k tomu nebudou mít příležitost. Svěřenci dodávají, že pokud se 

přeci jen vyskytne nějaký problém, trenér se uchyluje k autoritativnímu vedení. Jedním 

z problémů jsou občasné pozdní příchody, které jsou podle trenéra řešeny domluvou, 

kdežto sportovci tvrdí, že podle situace je buď domluva, trest a nebo to neřeší. Vždy záleží 

na momentální situaci, jak se k tomu trenér postaví. Svěřenci jsou trenéry vedeni ke 

správné výživě a životosprávě, na čemž se z větší části shodují. V této věkové kategorii je 

velice důležité působit na svěřence v tomto směru kladně a jít jim příkladem, ne jenom 

v tomto směru se trenér stává vzorem pro svěřence a je nutné, aby si z něho mohli brát to 

nejlepší. Zarážející je, že trenéři si myslí, že  má vliv jejich postoj k alkoholu a jiným 

návykovým látkám, ale 2/3 závodníků uvedlo že nikoliv. Dotazování se příliš neshodovali 

v otázce, jací jsou nejlepší trenéři. V tomto případě je to hlavně věc názoru. Trenéři 

upřednostňují zájem o svěřencův sportovní život, ale závodníci dávají přednost 

příjemnému a zábavnému prostředí. Jedná-li se o tuto věkovou kategorii, tak je 

pochopitelné, když jde sportovcům hlavně o zábavu.  

Komunikace: Především trenéři si uvědomují důležitost komunikace, které přikládají 

velkou váhu ve vzájemné interakci. Dotazovaní mezi sebou upřednostňují tykání a 

s rodičem trenér komunikuje individuálně (ve smyslu tykání X vykání). Dále z odpovědí 

vyplývá, že je trenér se svěřenci v kontaktu nejen osobně, ale také prostřednictvím telefonu 

a webových stránek klubu, což byl dodatek trenérů v dotazníku. Pokud je třeba, celá 

skupina se občas sejde na týmové schůzce. Při vzájemné komunikaci se trenéři snaží 

vyhýbat vulgárním výrazům, ale občas jim něco ujede, s čímž souhlasí i závodníci a ve 

stejném duchu mluví o sobě. Jedná se o spolupráci s mládeží, tak by měl být slovník co 

nejvybíravější. Obsahem vzájemné komunikace nejsou pouze instrukce k trénování, ale 

trenér se snaží svěřence vést k morálnímu chování prostřednictvím prevence a svěřenci 
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jsou názoru, že spíše na ně trenér působí z hlediska morálního chování hlavně když něco 

provedou  

Motivace: Svěřenci jsou motivováni cílem něčeho dosáhnout, v čemž se shodují s trenéry, 

dále jsou motivováni trenérovým příkladem a odměnou. Je vhodné, aby měli sami 

sportovci touhu něčeho dosáhnout. Z odpovědí vyplývá, že motivací je už splnění si svých 

potřeb, kdy pro každého to znamená něco jiného. Pořadí trenérových motivačních 

vlastností je následující (Trenéři: povzbuzovat, komunikovat, být příkladem, instruovat X 

Svěřenci: být příkladem, povzbuzovat, komunikovat, instruovat). Aby mohl trenér uplatnit 

své motivační působení na svěřence, je důležitá důvěra. V našem případě uvádí svěřenci, 

že trenérovi důvěřují, ale polovina dotázaných závodníků uvedla jak kdy. 

Problematika běžeckého lyžování: V tomto směru je důležité si říci, proč vlastně mládež 

tento sport vykonává a co od něho očekává. Především je to obliba běžeckého lyžování a 

zimy jako takové vůbec. Sportovci mají pestrou sportovní přípravu a nejoblíbenější 

lyžování dosahuje největší oblíbenosti na stejné úrovni s cyklistikou, až poté následují hry 

a běh. Nejrozšířenějším cílem při trénování jsou, dle svěřenců, úspěchy následované 

rozvojem dovedností a udržením u sportu. Naopak u trenérů je primárním cílem rozvoj 

dovedností a celková výchova. Trenéry vedlo k této profesi, práce spojená se sportem a 

pak také práce s dětmi a předávání zkušeností, na čemž se shodují i se závodníky. Trenéři 

nejsou jednotní v názoru, jestli má vliv předchozí kariéra trenéra jako úspěšného lyžaře. 

Svěřenci mají v této otázce jasno a uvádějí, že má. My můžeme pouze spekulovat, že má 

nejspíš větší obdiv a očekávání, ale v podstatě bude záležet stejně jenom na jeho 

trenérských schopnostech. Podle trenérů i svěřenců je nejvíce důležité, jak se teoretické 

znalosti používají v praxi. Zábava je vyzdvihována i pokud se svěřenci učí novým 

dovednostem. S ohledem na zimní sezónu a přípravu lyží mají svěřenci v trenéra naprostou 

důvěru, což si myslí i trenéři. 

 

 

5.2. Výsledky dotazníku skupiny dorostu a dospělých : část A) 

Otázky Odpovědi trenérů (počet 
odpovědí) 

Odpovědi svěřenců (počet 
odpovědí) 

1) Jaký je cíl pří trénování 
svěřenců? 

a) úspěchy (0) 
b) udržení u sportu (0) 
c) rozvoj dovedností (1) 
d) celková výchova 
osobnosti (2) 

a) úspěchy (6) 
b) udržení u sportu (2) 
c) rozvoj dovedností (1) 
d) celková výchova 
osobnosti (1) 
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2) Z jakého důvodu si vybral 
trenér tuto profesi? 

a) naplnění nesplněných 
ambic jako závodníka (0) 
b) práce spojená se sportem 
(2) 
c) práce s dětmi (0) 
d) předávání zkušeností (1) 

a) naplnění nesplněných 
ambic jako závodníka (1) 
b) práce spojená se sportem 
(6) 
c) práce s dětmi (0) 
d) předávání zkušeností (3) 

3) Má vliv předchozí kariéra 
trenéra jako úspěšného 
lyžaře? 

a) ano (1) 
b) spíše ano (0) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (2) 

a) ano (2) 
b) spíše ano (7) 
c) ne (1) 
d) spíše ne (0) 

4) Nejlepšími trenéry/kami 
jsou ti kteří? 

a) individuálně se věnují 
každému svěřenci a zajímají 
se o jeho sportovní rozvoj (0) 
b) v tréninku vytvářejí 
příjemné a zábavné prostředí 
(0) 
c) učí svěřence pro vítězství 
potřebným dovednostem (0) 
d) se zajímají o svěřencův 
sportovní i osobní život (3) 

a) individuálně se věnují 
každému svěřenci a zajímají 
se o jeho sportovní rozvoj (6) 
b) v tréninku vytvářejí 
příjemné a zábavné prostředí 
(4) 
c) učí svěřence pro vítězství 
potřebným dovednostem (0) 
d) se zajímají o svěřencův 
sportovní i osobní život (0) 

5) Myslíte si, že trenér 
ovlivňuje svěřence více než 
rodiče? 

a) ano (0) 
b) spíše ano (1) 
c) ne (2) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (0) 
b) spíše ano (3) 
c) ne (2) 
d) spíše ne (5) 

6) Myslíte si, že je nutná 
100% trenérova znalost 
problematiky běžeckého 
lyžování? 

a) spíše teoretické znalosti 
(0) 
b) spíše praxe (0) 
c) důležité je, jak budu 
používat teoretické znalosti 
v praxi (3) 
d) volná odpověď (0) 

a) spíše teoretické znalosti 
(0) 
b) spíše praxe (3) 
c) důležité je, jak budu 
používat teoretické znalosti 
v praxi (6) 
d) volná odpověď: neví (1) 

7) Jakou má trenér 
trpělivost? 

a) vybuchnu kvůli každé 
maličkosti (0) 
b) občas mi ujedou nervy (0) 
c) řeším vše v klidu (1) 
d) občas vybuchnu, ale jen  
abych svěřence trochu 
„vyplašil“ (2) 

a) vybuchne kvůli každé 
maličkosti (0) 
b) občas mu ujedou nervy (5) 
c) řeší vše v klidu (5) 
d) občas vybuchne, ale jen 
aby svěřence trochu 
„vyplašil“ (0) 

8) Trenér je charakterní, 
pomáhající rozvíjet morální 
hodnoty? 

a) ano (0) 
b) spíše ano (3) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (4) 
b) spíše ano (3) 
c) ne (0) 
d)spíše ne (3) 

9) Vede trenér své svěřence 
po všech stránkách správnou 
cestou? 

a) ano (0) 
b) spíše ano (3) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (2) 
b) spíše ano (7) 
c) ne (1) 
d) spíše ne (0) 

10) Má trenér u svěřenců 
autoritu? 

a) ano (2) 
b) spíše ano (1) 
c) ne (0) 

a) ano (5) 
b) spíše ano (4) 
c) ne (1) 



 40 

d) spíše ne (0) d) spíše ne (0) 
11) Trénuje trenér raději 
chlapce nebo dívky? 

a) chlapce (0) 
b) dívky (0) 
c) tuto problematiku neřeším 
(3) 

a) chlapce (0) 
b) dívky (0) 
c) tuto problematiku neřeší 
(10) 

12) Myslíte si, že trenér 
(muž) je lepší než trenér 
(žena)? 

a) ano (0) 
b) ne (1) 
c) pohlaví nerozhoduje (2) 
d) záleží na kategorii (věku 
svěřenců) u které působí (0) 

a) ano (3) 
b) ne (0) 
c) pohlaví nerozhoduje (7) 
d) záleží na kategorii (věku 
svěřenců) u které působí (0) 

13) Vyhýbá se trenér 
vulgárním výrazům? 

a) určitě ano (0) 
b) občas mně něco ujede (1) 
c) nevím (0) 
d) nevyhýbám (2) 

a) určitě ano (0) 
b) občas mu něco ujede (3) 
c) nevím (0) 
d) nevyhýbá (7) 

14) Vyhýbají se svěřenci 
vulgárním výrazům? 

a) určitě ano (0) 
b) občas jim něco ujede (2) 
c) nevím (0) 
d) nevyhýbají (1) 

a) určitě ano (1) 
b) občas mně něco ujede (5) 
c) nevím (0) 
d) nevyhýbám (4) 

15) Ovlivňuje trenérova 
zásadovost a důslednost 
chování svěřenců? 

a) chovají se podobně (2) 
b) myslím, že ne (1) 
c) nevím (0) 

a) chovají se podobně (4) 
b) myslím, že ne (5) 
c) nevím (1) 

16) Pokud má svěřenec 
nějaký zdravotní problém 
trenér se přiklání? 

a) zjistím omezení pro 
trénování a případně 
svěřence pošlu za doktorem 
(0) 
b) mohou to být jen 
subjektivní pocity, nechám 
trénovat a dále se uvidí (0) 
c) záleží na svěřenci a 
situaci, jak se cítí, iniciativu 
nechám na svěřenci nebo na 
rodičích (0) 
d) přesvědčím se, zda je 
zdravotní problém omezující 
a nebezpečný pro zdraví (3) 

a) zjistí omezení pro 
trénování a případně pošle za 
doktorem (5) 
 
b) mohou to být jen 
subjektivní pocity, nechá 
trénovat a dále se uvidí (0) 
c) záleží na svěřenci a 
situaci, jak se cítí, iniciativu 
nechá na svěřenci nebo na 
rodičích (5) 
d) přesvědčí se, zda je 
zdravotní problém omezující 
a nebezpečný pro zdraví (0) 
 

17) Mají svěřenci strach 
pokud si mají s trenérem 
promluvit např. o ( 
nepřítomnosti na tréninku, 
nemoci, zranění)? 

a) ne, komunikují se mnou 
bez strachu ať se jedná o 
jakékoliv téma (1) 
b) za daných okolností, myslí 
že ano (2) 
c) ano, vždy ani nezáleží na 
důvodu rozhovoru (0) 

a) ne, komunikuj bez strachu 
ať se jedná o jakékoliv téma 
(7) 
b) za daných okolností, 
myslím, že ano (3) 
c) ano, vždy ani nezáleží na 
důvodu rozhovoru (0) 

18) Jak se vypořádává trenér 
s kázní? 

a) vytvářím týmové 
prostředí, kde jsou svěřenci 
naučeni zodpovědnému 
chování (3) 
b) uchyluji se 
k autoritativnímu vedení (0) 

a) vytváří týmové prostředí, 
kde jsou svěřenci naučeni 
zodpovědnému chování (5) 
 
b) uchyluje se 
k autoritativnímu způsobu 
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c) během tréninku ke 
kázeňským problémům 
nedochází (0) 

vedení (0) 
c) během tréninku ke 
kázeňským problémům 
nedochází (5) 

19) Důvěřují svěřenci 
trenérovi? 

a) ano (3) 
b) ne (0) 
c) jak kdy (0) 
d) jak kdo (0) 
 

a) ano (7) 
b) ne (0) 
c) jak kdy (3) 
d) X (nebylo v možnostech) 

20) Jak řeší trenér pozdní 
příchody na tréninky? 

a) neřeším, občas se to stát 
může (1) 
b) fyzický trest (0) 
c) nějaký jiný způsob 
potrestání (0) 
d) domluva (2) 

a) neřeší, občas se to stát 
může (9) 
b) fyzický trest (0) 
c) nějaký jiný způsob 
potrestání (0) 
d) domluva (1) 

21) Má trenér důvěru 
svěřenců, pokud jim 
připravuje lyže na závod? 

a) ano, nikdy jsem je 
nezklamal (0) 
b) ano a ani občasný 
neúspěch v mazání důvěru 
nenaruší (3) 
c) ne (0) 
d) spíše jen u některých (0) 

a) ano, nikdy mě nezklamal 
(2) 
b) ano a ani občasný 
neúspěch v mazání důvěru 
nenaruší (7) 
c) ne (1) 
d) X (nebylo v možnostech) 

22) Vyvíjí trenér na svěřence 
tlak, že by měl podávat dobré 
výkony?  

a) ano (0) 
b) spíše ano (1) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (2) 

a) ano (0) 
b) spíše ano (4) 
c) ne (3) 
d) spíše ne (3) 

23) Dává trenér svěřencům 
výkonnostní cíle před 
sezónou? 

a) ano (3) 
b) ne (0) 
 

a) ano (6) 
b) ne (4) 

24) Zajímá se trenér o 
životosprávu svěřenců? 

a) ano, formou diskuzí se jim 
snažím vysvětlit, co by měli 
dodržovat (3) 
b) snažím se jim být 
příkladem a vést je ke 
správné životosprávě (0) 
c) ne, svěřenci musí dbát o 
svoji životosprávu sami (0) 

a) ano, formou diskuzí se jim 
snažím vysvětlit, co by měli 
dodržovat (3) 
b) snaží se nám být 
příkladem a vést nás ke 
správné životosprávě (1) 
c) ne, musíme dbát o svoji 
životosprávu sami (6) 

25) Vede trenér svěřence 
k zásadám správné výživy? 

a) ano, je to nezbytnost pro 
dobrý výkon (0) 
b) ano,je dobré, aby věděli 
základy správné výživy (3) 
c) ne, nepokládám to za 
důležité (0) 
d) ne, záleží na svěřencích 
(0) 

a) ano, je to nezbytnost pro 
dobrý výkon (0) 
b) ano,je dobré, aby věděli 
základy správné výživy (0) 
c) ne, nepokládá to za 
důležité (0) 
d) ne, záleží na nás 
sportovcích (10) 

26) Šíří trenér mezi svěřence 
osvětu,aby se vyvarovali 
používání dopingových 
prostředků? 

a) ano (3) 
b) ne (0) 

a) ano (5) 
b) ne (5) 
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27) Ovlivňují trenérovy 
postoje k alkoholu, kouření, 
návykovým látkám svěřence? 

a) ano (1) 
b) spíše ano (2) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

a) ano(0) 
b) spíše ano (0) 
c) ne (10) 
d) spíše ne (0) 

28) Jak nejlépe motivuje 
trenér svěřence? 

a) vlastním příkladem (0) 
b) odměnou (0) 
c) pocitem vítězství (0) 
d) cílem něčeho dosáhnout 
(3) 

a) vlastním příkladem (1) 
b) odměnou (0) 
c) pocitem vítězství (2) 
d) cílem něčeho dosáhnout 
(7) 

29) Jaký má trenér vztah se 
svěřenci? 

a) přátelský (2) 
b) profesionální (1) 
c) pedagogický (0) 
d) opoziční (0) 

a) přátelský (10) 
b) profesionální (0) 
c) pedagogický (0) 
d) opoziční (0) 

30) Pří komunikaci se 
svěřenci trenér 
upřednostňuje? 

a) vzájemné tykání (3) 
b) já tykám-svěřenci vykají 
(0) 
c) vzájemné vykání (0) 
d) individuálně (0) 

a) vzájemné tykání (10) 
b) trenér vyká-svěřenci tykají 
(0) 
c) vzájemné vykání (0) 
d) individuálně (0) 

31) Při komunikaci s rodiči 
trenér upřednostňuje? 

a) vzájemné tykání (0) 
b) vzájemné vykání (0) 
c) individuálně (3) 

a) vzájemné tykání (4) 
b) vzájemné vykání (1) 
c) individuálně (5) 

32) Co svěřence nejvíce 
zaujme,když se učí novým 
dovednostem? 

a) vlastní ukázka (1) 
b) rozebírání videozáznamů 
(0) 
c) zábavná forma (2) 
d) opravování (0) 

a) vlastní ukázka (3) 
b) rozebírání videozáznamů 
(1) 
c) zábavná forma (5) 
d) opravování (1) 

33) Chová se trenér jinak 
k šikovným a nešikovným 
svěřencům? 

a) ano (1) 
b) spíše ano (0) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (2) 

a) ano (1) 
b) spíše ano (1) 
c) ne (2) 
d) spíše ne (6) 

34) Je trenér dostatečně 
empatický ke svěřencům? 

a) jen při vítězství (0) 
b) jen při frustraci (0) 
c) v každé situaci (1) 
d) podle situace (2) 

c) v každé situaci (2) 
d) podle situace (8) 
c) v každé situaci (0) 
d) podle situace (0) 

35) Věnujete trenér jako 
vedoucí pozornost nejen 
fyzickému, ale i 
psychickému a sociálnímu 
prostředí, které sportovce 
obklopuje? 

a) pozornost je věnována 
hlavně fyzickému rozvoji (0) 
b) snažím se (1) 
c) spíše ne (0) 
d) pozornost je věnována 
celkovému rozvoji (2) 

a) pozornost je věnována 
hlavně fyzickému rozvoji (2) 
b) snaží se (4) 
c) spíše ne (2) 
d) pozornost je věnována 
celkovému rozvoji (2) 

36) Mluví trenér se svěřenci 
o morálním chování? 

a) preventivně (2) 
b) jen pokud něco provedou 
(1)  
c) nemluvím (0) 

a) preventivně (1) 
b) jen pokud něco provedeme 
(3)  
c) nemluví (6) 

37) Akceptuje trenér 
problémy dívek při tréninku 
spojené s menstruací? 

a) ano (2) 
b) spíše ano (1) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (6) 
b) spíše ano (2) 
c) ne (1) 
d) spíše ne (1) 

38) Jak jsou svěřenci a) splnit si své potřeby (3) a) splnit si své potřeby (6) 
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motivováni k úspěšnému 
sportování? 

b) odměna (0) 
c) touha po slávě a uznání (0) 

b) odměna (0) 
c) touha po slávě a uznání (4) 

39) Co dělá trenér,aby 
sportovce motivoval? 
(pořadí): je příkladem, 
komunikuje, povzbuzuje, 
instruuje 

1. komunikuji 
2. povzbuzuji 
3. instruuji 
4. jsem příkladem 

1. komunikuje 
2. povzbuzuje 
3. je příkladem 
4. instruuje 

40) Nechá trenér svěřence, 
aby si sami určovali a tvořili 
tréninkové prvky? 

a) ano, ale jen v době 
individuálních tréninků (2) 
b) ano, ale jen při společném 
tréninku (0) 
c) ne, nevěřím, že by odvedli 
kvalitní trénink (1) 
d) ano (0) 
e) ne (0) 

a) ano, ale jen v době 
individuálních tréninků (6) 
b) ne, nevěří, že bychom 
odvedli kvalitní trénink (1) 
c) ne, nevěří, že bychom  
odvedli kvalitní trénink (1) 
d) ano (3) 
e) ne (1) 

41) Ovlivňuje počasí (déšť, 
zima atd.) tréninkovou píli 
svěřenců? 

a) ano, někoho více někoho 
méně (3) 
b) ano, spíše ale jen některé 
svěřence (0) 
c) ne, nezáleží na počasí (0) 

a) ano, někoho více někoho 
méně (7) 
b) ano, spíše ale jen některé 
svěřence (1) 
c) ne, nezáleží na počasí (2) 

42) Vyčítají někdy svěřenci 
trenérovi po závodě špatně 
namazané lyže? 

a) ano,někdy si myslí, že by 
dopadli lépe (1) 
b) ano, ale neopodstatněle (0) 
c) ne, vědí, že se to stát může 
(2) 
d) ne, ani bych to nepřipustil, 
mohlo by to vést 
k vymlouvání (0)  

a) ano,někdy si myslím, že 
bych dopadl/a lépe (0) 
b) ano, ale neopodstatněle (0) 
c) ne, vím, že se to stát může 
(10) 
d) ne, ani by to nepřipustil, 
mohlo by to vést 
k vymlouvání (0) 

43) Musí si svěřenci vést 
tréninkové denníky? 

a) ano, je to nutností (0) 
b) ano,ale až od určitého 
věku (3) 
c) ne (0) 
d) záleží na svěřencích (0) 

a) ano, je to nutností (7) 
b) ano,ale až od určitého 
věku (3) 
c) ne (0) 
d) záleží na svěřencích (0) 

44) Kdo má největší vliv na 
dítě? (trenér, rodiče, 
kamarádi, škola) 

a) trenér (0) 
b) rodiče (2) 
c) kamarádi (1) 
d) škola (0) 

a) trenér (1) 
b) rodiče (9) 
c) kamarádí (0) 
d) škola (0) 

45) Nejoblíbenější období na 
trénování? 

a) jaro (1) 
b) léto (1) 
c) podzim (0) 
d) zima (1) 

a) jaro (2) 
b) léto (1) 
c) podzim (1) 
d) zima (6) 

46) Mimo osobní kontakt je 
trenér se svěřenci ve spojení? 

a) e-mail (0) 
b) telefon (0) 
c) pouze osobně (0) 
d) kombinace (3) 

a) e-mail (0) 
b) telefon (9) 
c) pouze osobně (0) 
d) kombinace (1) 

47) Jaký sport baví svěřence 
nejvíce? 

a) lyže (2) 
b) kolo (1) 
c) běh (0) 
d) hry (0) 

a) lyže (7) 
b) kolo (0) 
c) běh (2) 
d) hry (1) 
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48) Může být v týmu 
svěřenec s nějakým typem 
postižení? 

a) nepřipadá v úvahu (0) 
b) jen za jistých okolností (2) 
c) ano (1) 

a) nepřipadá v úvahu (4) 
b) jen za jistých okolností (3) 
c) ano (2) 
x) neví (1) 

49) Míváte občas týmové 
schůzky? 

a) ano(3) 
b) ne (0) 

a) ano (8) 
b) ne (2) 

 

Po porovnání odpovědí trenérů a svěřenců jsme dopěli k těmto výsledkům: 

Naprosté shodě došlo u dvou otázek č. 11 a 30, ale shoda byla poměrně častá i v jiných 

otázkách č. 2, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 28, 29, 32, 34, 37, 41, 47, kdy se shodovaly 

alespoň 2/3 dotazovaných. Věk svěřenců se v této dotazované skupině pohybuje mezi 

třinácti až dvaceti lety. Je zde patrné, že oproti skupině žactva, je tato skupina 

kompaktnější a v otázkách se více shodují s trenérem. Svěřenci už jsou starší, zkušenější a 

na mnohé otázky se dívají  jinou perspektivou, což je asi nepravděpodobnější důvod 

častější shody.  

Stejně jako u skupiny žactva jsou pro nás podstatné výsledky při nichž se zaměřujeme na 

vzájemné vztahy, komunikaci, motivaci a problematiku lyžování. Nyní se ale více 

zaměříme na rozdíly oproti skupině žactva. 

Problematika vzájemných vztahů: Trenéři charakterizují vzájemný vztah se svěřenci jako 

přátelský, pouze jeden trenér jako profesionální. Jedná se už o starší závodníky, s kterými 

je nutný odlišný způsob jednání, ale celkově je založen na přátelském vzájemném přístupu. 

V této skupině kromě dvou svěřenců všichni uvedli, že se trenér chová stejně k šikovným i  

méně šikovným svěřencům, s čímž souhlasí i trenéři, ale jeden trenér uvedl že ne. Zde 

záleží jak si tuto otázku dotazovaní vyložili. Z hlediska chovaní se ke svěřenci jako 

k osobnosti  si myslíme, že trenéři nedělají mezi šikovnými a méně šikovnými rozdíly. Na 

druhou stranu jsou zde ale větší výkonnostní rozdíly a v tomto případě trenéři pomalejším 

jedincům ulevují. V otázce na trenérovu zásadovost a důslednost, už všichni svěřenci 

odpověděli ve smyslu ano nebo ne. Většina svěřenců si myslí, že je to neovlivňuje a 

shodují se tak s jedním trenérem. Jsme přesvědčeni, že tyto vlastnosti na svěřence mají vliv 

ať si ho připouštějí nebo ne. Pokud ovšem jejich trenér takový není, pak je to nemůže ani 

ovlivňovat. Z hlediska kázně v této skupině nedochází ke kázeňským problémům, 

především díky zodpovědnému chování závodníků. Pochopitelně se už jedná o starší 

závodníky od kterých se očekává větší samostatnost a tréninková píle. Občasné pozdní 

příchody na tréninky trenér řeší domluvou a nebo to neřeší, jak uvádějí svěřenci. Myslíme 

si, že je nutné svěřence vést k dochvilnosti, jelikož by se mohlo stát, že by si pak na 
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tréninky chodil každý v kolik chce. Trenéři se svěřenci se vůbec neshodovali v otázkách 

životosprávy a zásadách správné výživy. Trenéři uvedli, že se zajímají o životosprávu 

svěřenců a měli by vědět základy správné výživy. S tím ovšem závodníci nesouhlasí a 

tvrdí, že musí dbát o životosprávu sami a zásady správné výživy záleží také na nich. 

V tomto směru nejde dát za pravdu ani jedné straně, jelikož nemáme podklady ani 

z vlastního pozorování. Určitě je vhodné, aby jim trenér radil a vysvětlil jim výhody jak 

správné životosprávy tak výživy. Úplná neshoda se svěřenci nastala v otázce, jestli 

ovlivňují trenérovy postoje k alkoholu a jiným návykovým látkám. Závodníky trenérovy 

postoje neovlivňují, zatímco trenéři si myslí že ano. I po delší době a přemýšlení o této 

otázce si neumíme vysvětlit její výsledky. Pokud svěřenci správně porozuměli otázce, je 

zarážející, pokud je to ani z části neovlivňuje. Nejlepší trenéři se podle svěřenců 

a možností v dotazníku individuálně věnují každému svěřenci a zajímají se o jeho 

sportovní rozvoj, s čímž do jisté míry souhlasí i trenéři, kteří upřednostňují zájem o 

svěřencův sportovní i osobní život.  

Komunikace: V této skupině si důležitost komunikace uvědomují jak trenéři tak svěřenci, 

kdy i z hlediska motivace je komunikování na prvním místě. Stejně jako ve skupině žactva 

si i tady trenér a svěřenci tykají. Při vzájemné komunikaci se trenéři až na jednoho 

nevyhýbají vulgárním výrazům a podobně jsou na tom i svěřenci, kteří se jim také 

nevyhýbají nebo tvrdí, že jim občas něco ujede. Z našeho pohledu by se všichni členové 

klubu měli snažit mluvit slušně, jelikož nevystupují pouze za sebe, ale reprezentují celý 

klub. Komunikace se ubírá především výkonnostním směrem, kdy je řešen především 

zdravotní stav, pocity při trénování atd. Vůbec se neshodují v názorech na komunikaci ve 

smyslu morálního působení. Trenéři uvedli, že preventivně na svěřence působí, ale 

závodníci uvádějí, že nepůsobí a pokud, tak vždy pokud něco provedou. 

Motivace: Stejně jako žactvo jsou i v těchto kategoriích závodníci motivování především 

cílem něčeho dosáhnout. I zde je hlavním motivačním prvkem splnění si svých potřeb a 

dále pak touha po slávě a uznání. Pořadí trenérových motivačních vlastností je následující: 

(Trenéři: komunikovat, povzbuzovat, instruovat, být příkladem X Svěřenci: komunikovat, 

povzbuzovat, být příkladem, instruovat). Zde je potvrzení důležitosti komunikace a na 

dalším místě je povzbuzovaní. Trenér má v této skupině větší důvěru svěřenců, která by se 

měla se zvyšujícím věkem prohlubovat. 

Problematika běžeckého lyžování: V této věkové skupině se u svěřenců prohloubil vztah 

k lyžím jako nejoblíbenější sportovní aktivitě, což samozřejmě souvisí i s oblibou zimy 
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jako ročního období. Hlavním cílem jsou podle svěřenců úspěchy a podle trenérů je cílem 

celková výchova osobnosti. Trenéry vedla k této profesi práce spojená se sportem s čímž 

souhlasí i většina závodníků. Vliv předchozí kariéry trenéra jako úspěšného lyžaře, má 

především na svěřence, trenéři si spíše myslí, že to vliv nemá.. Stejný názor jako u žactva 

mají dotazovaní na důležitost používání teoretických znalostí v praxi. Pokud se svěřenci 

učí novým dovednostem, tak je nejvíce zaujme zábava a pak vlastní ukázka. V přípravě 

přípravy  lyží, jde o vzájemnou důvěru, kterou nenaruší ani případný neúspěch. 

 

 

5.3. Výsledky dotazníku skupiny žactva a dorostu/dospělých : část B - Trenéři 

Otázky Odpovědi trenérů žactva 
(počet odpovědí) 

Odpovědi trenérů 
dorostu/dospělých (počet 
odpovědí) 

1) Jaký styl spíše uplatňujete 
při trénování? 

a) autoritativní styl (trenér 
diktátor) (0) 
b) submisivní styl (trenér 
opatrovatel) (0) 
c) kooperativní styl (trenér 
učitel) (4) 

a) autoritativní styl (trenér 
diktátor) (0) 
b) submisivní styl (trenér 
opatrovatel) (0) 
c) kooperativní styl (trenér 
učitel (3) 

2) Dáváte najevo při 
trénování emoce? 

a) ano (0) 
b) spíše ano (4) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

a) ano 2 
b) spíše ano (1) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

3) Jak přistupujete ke 
svěřencům při trénování? 

a) individuálně (0) 
b) skupinově (0) 
c) dle potřeby a možností 
střídám individuální a 
skupinový přístup (4) 

a) individuálně (0) 
b) skupinově (0) 
c) dle potřeby a možností 
střídám individuální a 
skupinový přístup (3) 

4) Souhlasíte s názorem, že 
tým ovlivňuje trenéra a 
trenér ovlivňuje tým? 

a) ano (3) 
b) spíše ano (1) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (2) 
b) spíše ano (0) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (1) 

5) Myslíte si, že je zapotřebí 
rozvíjet i psychiku svěřenců? 

a) ano (4) 
b) spíše ano (0) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (3) 
b) spíše ano (0) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

6) Jako trenér máte svoji vizi 
nebo dáváte přednost 
faktům? 

a) spíše vizi (1) 
b) spíše fakta (0) 
c) kombinace (3) 

a) spíše vizi (0) 
b) spíše fakta (0) 
c) kombinace (3) 

7) Dbáte na vytváření 
dobrého kolektivu nebo je to 
zcela záležitost svěřenců? 

a) volný průběh (0) 
b) zasahuji v určitých 
momentech (1) 
c) záleží mi na vzájemných 
vztazích v týmu (3) 

a) volný průběh (0) 
b) zasahuji v určitých 
momentech (0) 
c) záleží mi na vzájemných 
vztazích v týmu (3) 
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d) nezáleží mi na 
vzájemných vztazích v týmu 
(0) 

d) nezáleží mi na 
vzájemných vztazích v týmu 
(0) 

8) Jak řešíte případnou apatii 
k trénování u prokazatelně 
nadaného svěřence a naopak 
u svěřence, co nevypadá 
nadějně? 

a) pokouším se motivovat 
oba stejně (4) 
b) mám snahu motivovat 
hlavně nadaného svěřence 
(0) 
c) nebudu to řešit, jestli 
budou chtít sportovat, tak si 
to uvědomí sami (0) 
d) mám snahu motivovat 
hlavně nenadaného svěřence 
(0) 

a) pokouším se motivovat 
oba stejně (2) 
b) mám snahu motivovat 
hlavně nadaného svěřence 
(0) 
c) nebudu to řešit, jestli 
budou chtít sportovat, tak si 
to uvědomí sami (1) 
d) mám snahu motivovat 
hlavně nenadaného svěřence 
(0) 

9) Máte předsudky při 
trénování nového svěřence? 

a) ano (0) 
b) spíše ano (0) 
c) ne (4) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (0) 
b) spíše ano (2) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (1) 

10) Co je nejdůležitější ve 
vztahu se svěřenci? 

a) znalost sportu (0) 
b) motivace (1) 
c) komunikace (3) 
d) empatie (0) 

a) znalost sportu (0) 
b) motivace (1) 
c) komunikace (2) 
d) empatie (0) 

11) Určete pořadí jakou váhu 
dle Vás má při tréninku? 

1. kondice  
2. technika 
3.-4. psychika 
3.-4. taktika 

1.-2. kondice  
1.-2. psychika 
3. technika 
4. taktika 

12) Jak rozvíjíte charakter a 
sportovní chování u 
svěřenců? 

a) vlastním příkladem (0) 
b) celkově během tréninků, 
závodů a soustředění (4) 
c) nerozvíjím (0) 

a) vlastním příkladem (0) 
b) celkově během tréninků, 
závodů a soustředění (3) 
c) nerozvíjím (0) 

13) Co je podle Vás 
nejdůležitější? 

1. vysvětlovat 
2.-3. mluvit 
2.-3. inspirovat 
4. demonstrovat 

1. mluvit 
2. vysvětlovat 
3. demonstrovat 
4. inspirovat  

14) Zacházíte s každým 
svěřencem stejně? 

a) ano (2) 
b) spíše ano (2) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (0) 
b) spíše ano (2) 
c) ne (1) 
d) spíše ne (0) 

15) Všímáte si rozdílů u 
svěřenců v dospívání? 

a) fyzických (1) 
b) intelektových (0) 
c) sociálních (0) 
d) všech (2) 
x) žádných (1) 

a) fyzických (0) 
b) intelektových (0) 
c) sociálních (0) 
d) všech (3) 
 

16) Mají stejnou možnost 
sportovního růstu dívky jako 
chlapci? 

a) ano (2) 
b) spíše ano (2) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (3) 
b) spíše ano (0) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

17) Byl/a by jste schopen/na 
navázat sexuální vztah se 

a) ano (0) 
b) ne (3) 

a) ano (0) 
b) ne (1) 



 48 

svěřenkyní/svěřencem? c) možná (1) „záleželo by 
na kategorii a okolnostech“ 

c) možná (2)  

18) Myslíte si, že dívky 
někdy používají výmluvy na 
menstruaci, pokud se jim 
nechce trénovat? 

a) nevím, nelze to poznat 
(0) 
b) ano (1) 
c) ne věřím, že si nevymýšlí 
(2) 
x) neodpovězeno (1) 

a) nevím nelze to poznat (1) 
b) ano (0) 
c) ne věřím, že si nevymýšlí 
(2) 
 

19) Setkáváte se 
s předstíráním úsilí či 
výmluvami? 

a) ano, stále u stejných 
svěřenců (0) 
b) ano, u všech (0) 
c) ne, záleží na svěřencích 
jaké mají svědomí, jistý si 
být nemůžu (0) 
d) občas (4) 

a) ano, stále u stejných 
svěřenců (0) 
b) ano, u všech (0) 
c) ne, záleží na svěřencích 
jaké mají svědomí, jistý si 
být nemůžu (1) 
d) občas (2) 

20) Myslíte si, že je vhodné 
udržovat týmové prostředí 
pomocí zábavných tréninků? 

a) ano, především 
v mladších kategoriích (2) 
b) ano, ale čím jsou svěřenci 
starší, tak omezovat (0) 
c) ano, ve všech věkových 
kategoriích to není na škodu 
(2) 
d) ne, není třeba (0) 

a) ano, především 
v mladších kategoriích (1) 
b) ano, ale čím jsou svěřenci 
starší, tak omezovat (0) 
c) ano, ve všech věkových 
kategoriích to není na škodu 
(2) 
d) ne, není třeba (0) 

 

Tyto otázky byly určeny jen pro trenéry. Jak je vidět z výsledků, trenéři se 

v odpovědích velmi shodovali, z čehož lze vyvozovat, že na jejich názory nemá příliš vliv 

věk svěřenců, které trénují. Na odpovědi nemělo vliv, jestli se jedná o trenéra žactva nebo 

dorostu. Z toho lze lehce vyvodit, že na podstatu trenérské práce nemá vliv, o jak staré 

svěřence se jedná. Nejdůležitější je v mladším věku svěřence pro běžecké lyžování 

zaujmout a dále je u tohoto sportu udržet. K odlišným odpovědím došlo jen zřídka, a to 

bylo způsobeno spíš jinými názory trenérů. Neshoda trenérů prakticky panovala jen u 

otázky č. 9, kdy trenéři žactva uvedli, že nemají předsudky při trénování nového svěřence, 

zatímco trenéři dorostu/dospělých uvedli dvakrát že ano a jednou spíše že ne. Zde bychom 

mohli pouze spekulovat, jestli se trenéři starších svěřenců nechají ovlivnit například 

pověstí závodníků, která je může provázet z působení v mladších kategoriích a nebo je 

k této odpovědi vedlo něco jiného. 
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5.4. Výsledky dotazníku skupiny žactva a dorostu/dospělých: část B - Svěřenci 

Otázky Odpovědi svěřenců žactva 
(počet odpovědí) 

Odpovědi svěřenců 
dorostu/dospělých (počet 
odpovědí) 

1) Dělám sport kvůli? a) sobě (17) 
(b) rodičům (4) 
c) trenérovi 0) 

a) sobě (10) 
(b) rodičům (0) 
c) trenérovi 0) 

2) Jsi rád/a pokud je k Vám 
trenér empatický?  

a) ano (9) 
b) ne (2) 
c) nepozoruji (10) 

a) ano (7) 
b) ne (0) 
c) nepozoruji (3) 

3) Trénujete raději pokud je 
trenér/ka aktivní během 
tréninku? (např. s Vámi 
lyžuje, běží , jede na kole) 

a) ano a myslím, že se i více 
snažím (10) 
b) ano, je to lepší než, když 
trenér jen stojí a pokřikuje 
(5) 
c) ne, je mně to jedno (5) 
d) nikdy jsme o tom 
nepřemýšlel (1) 

a) ano a myslím, že se i více 
snažím (3) 
b) ano, je to lepší než, když 
trenér jen stojí a pokřikuje 
(4) 
c) ne, je mně to jedno (1) 
d) nikdy jsme o tom 
nepřemýšlel (2) 

4) Všímáte si kromě 
trenérovy verbální 
komunikace i neverbální? 

a) ano (10)  
b) ne (2) 
c) nevím (9) 

a) ano (6)  
b) ne (1) 
c) nevím (3) 

5) Sportujete z několika 
důvodů, očíslujte podle 
důležitosti? 

1. zábava 
2. kvůli sobě 
3. úspěch 
4. zdraví 
5. učení se novým 
dovednostem 
6.kolektiv 
7. dobrý trenér 
8. pocit užitečnosti 

1. kvůli sobě 
2. úspěch 
3. zábava  
4. kolektiv 
5. zdraví 
6. učení se novým 
dovednostem 
7. dobrý trenér 
8. pocit užitečnosti 

6) Pokud Vás trenér/ka 
opravuje nebo Vám říká co 
byste měl/a zlepšit. Říkáte 
si? 

a) má pravdu, příště to 
musím udělat, jak říká (18) 
b) už by toho mohl nechat, 
pořád se mu něco nelíbí (0) 
c) nechám ho ať se vypovídá 
a stejně to za chvíli 
zapomenu (3) 

a) má pravdu, příště to 
musím udělat, jak říká (10) 
b) už by toho mohl nechat, 
pořád se mu něco nelíbí (0) 
c) nechám ho ať se vypovídá 
a stejně to za chvíli 
zapomenu (0) 

7) Máte strach z neúspěchu? a) ano,mám ale „zdravý“ 
strach, který mě motivuje 
(2) 
b) ano, mám většinou strach, 
který mě limituje podat 
dobrý výkon (4) 
c) ne, strach nemám, 
sportování je pro mě hlavně 
zábava (15) 

a) ano,mám ale „zdravý“ 
strach, který mě motivuje (4) 
b) ano, mám většinou strach, 
který mě limituje podat 
dobrý výkon (5) 
c) ne, strach nemám, 
sportování je pro mě hlavně 
zábava (1) 

8) Cítíte se trenérem/kou 
někdy zahanbování? 

a) ano (4) 
b) ne (17) 

a) ano (1) 
b) ne (9) 
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9) Pokládáte za důležité, aby 
trenér/ka uměl 
improvizovat? 

a) ano (10) 
b) spíše ano (11) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (5) 
b) spíše ano (4) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (1) 

10) Jste spokojený/á se 
svým trenérem? 

a) ano (20) 
b) spíše ano (1) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (0) 

a) ano (8) 
b) spíše ano (1) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (1) 

11) Zajímá se trenér/ka o 
Váš prospěch ve škole? 

a) ne, stará se jen o 
záležitosti spojené 
s trénováním (10) 
b) ano, záleží mu na našem 
dobrém prospěchu (3) 
c) ano, ale spíše se jen zeptá, 
jak nám to jde (8) 

a) ne, stará se jen o 
záležitosti spojené 
s trénováním (1) 
b) ano, záleží mu na našem 
dobrém prospěchu (1) 
c) ano, ale spíše se jen zeptá, 
jak nám to jde (8) 

12) Ptá se Vás trenér/ka 
během tréninku, jak se 
cítíte? 

a) ano (6) 
b) spíše ano (5) 
c) ne (6) 
d) spíše ne (4) 

a) ano (6) 
b) spíše ano (3) 
c) ne (0) 
d) spíše ne (1) 

13) Zajímá se trenér/ka o 
Vaše další zájmy, koníčky 
atd.? 

a) ne, zájem má jen o náš 
sport (2) 
b) občas (14) 
c) ano, chce mít o nás 
celkový přehled (5) 

a) ne, zájem má jen o náš 
sport (0) 
b) občas (5) 
c) ano, chce mít o nás 
celkový přehled (5) 

14) Mluvíte spolu 
s trenérem/kou o svém 
osobním životě? 

a) ano, ale jen když 
potřebuji jeho/její radu (5) 
b) ano (4) 
c) ne (12) 

a) ano, ale jen když 
potřebuji jeho/její radu (2) 
b) ano (5) 
c) ne (3) 

15) Kontroluje trenér/ka 
Vaši vhodnost oděvu na 
trénink? 

a) ano, učí nás se správně 
oblékat (12) 
b) ano,občas (5) 
c) ne, sami musíme nejlépe 
vědět, jak se obléct (4) 

a) ano, učí nás se správně 
oblékat (3) 
b) ano,občas (4) 
c) ne, sami musíme nejlépe 
vědět, jak se obléct (3) 

16) Kontroluje trenér/ka 
Vaši hygienu? (např. na 
soustředění) 

a) ano (4) 
b) spíše ano (7) 
c) ne (5) 
d) spíše ne (5) 

a) ano (0) 
b) spíše ano (0) 
c) ne (5) 
d) spíše ne (5) 

17) Myslíte si, že trenérovi 
záleží, co budete jednou 
dělat? (sport, živnost, atd.) 

a) ano (4) 
b) spíše ano (4) 
c) ne (5) 
d) spíše ne (8) 

a) ano (0) 
b) spíše ano (0) 
c) ne (7) 
d) spíše ne (3) 

18) Jednáte s trenérem vždy 
na rovinu? 

a) ano, důvěra je mezi námi 
důležitá (4) 
b) snažím se (16) 
c) ne, jednám podle toho, 
jak se to hodí mně (1) 
d) ne (0) 

a) ano, důvěra je mezi námi 
důležitá (4) 
b) snažím se (5) 
c) ne, jednám podle toho, jak 
se to hodí mně (1) 
d) ne (0) 

19) Chválí trenér svěřence 
během tréninku? 

a) ano (15) 
b) spíše ano (5) 

a) ano (5) 
b) spíše ano (4) 
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c) ne (0) 
d) spíše ne (1) 

c) ne (0) 
d) spíše ne (1) 

20) Myslíte si, že pokud se 
Vám nepodaří závod, že to 
trenéra mrzí? 

a) myslím, že moje výkony 
ho příliš nezajímají (1) 
b) určitě (6) 
c) spíše ano (8) 
d) ne (6) 

a) myslím, že moje výkony 
ho příliš nezajímají (1) 
b) určitě (4) 
c) spíše ano (5) 
d) ne (0) 

 

Tyto otázky byly naopak jen pro svěřence. Svěřenci ze skupiny žactva se 

v názorech příliš neshodovali, ale pokud se výsledky porovnaly se skupinou 

dorostu/dospělých, tak panovala všeobecná shoda v názorech a nehraje zde roli věk 

svěřenců. Odpovědi jsou spíše ovlivněny odlišnými názory, na které může mít vliv do jisté 

míry osobnost trenéra. Podstatné jsou otázky č. 5 a 7, u kterých se projevuje odlišný cíl a 

náhled na běžecké lyžování. Skupina žactva vyzdvihuje podstatu zábavy během sportovní 

přípravy a pro svěřence není příliš důležitá výkonnost. Oproti tomu skupina 

dorostu/dospělých upřednostňuje jak výkonnost tak úspěchy. Dále u otázky č. 17 dvě 

třetiny svěřenců žactva uvedlo, že si myslí, že trenérovi nezáleží, co budou jednou dělat 

(sport, živnost atd.) a u skupiny dorostu a dospělých si to myslí všichni. Myslíme si, že 

trenérům určitě záleží, jak si povedou svěřenci jak ve sportu tak v životě. Úspěch svěřenců, 

jak ve sportu tak v životě je vlastně prezentování trenérovi práce. 

 

 

5.5. Výsledky dotazníku skupiny žactva a dorostu/dospělých: část C) 

V této části bylo trenérům a svěřencům položeno celkově 8 otázek s otevřenou 

odpovědí (z toho bylo 5 otázek shodných pro trenéry i svěřence a 3 otázky byly odlišné). 

Většina odpovědí byla velice strohých, což ale vyřešilo následné interview, kdy se 

dotazovaní opět vyjadřovali k otázkám, ale tentokrát ústně a snahou bylo, aby zdůvodnili 

své odpovědi. 

 

1) Zdůvodněte z jakého důvodu upřednostňujete tykání nebo vykání s trenérem? 

Na tuto otázku odpověděli všichni velice podobně. Jak trenéři tak svěřenci se 

shodují v názoru, že je pro ně přijatelnější tykání. Hlavním důvodem je: vzájemná 

otevřenost, přátelštější vztah, snazší komunikace, osobnější kontakt. Většinou uváděli, že 

pokud už spolu trénují déle, tak jim tykání přijde přirozenější. 
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2) Jaký by měl být ideální trenér především s ohledem na vztah se svěřenci? 

Trenéři uváděli, že by to měl být člověk s přirozenou autoritou a respektem. Jako 

další vlastnosti určili: přátelský-kamarádský (v určitých mezích), vstřícný, empatický. 

Svěřenci ze skupiny žactva  si ideálního trenéra představovali jako člověka, který je hodný, 

zábavný, ochotný, se smyslem pro humor, přátelský (často uváděli takový jako náš trenér). 

Svěřenci ze skupiny dorostu uváděli: komunikativní, měl by ve skupině vytvářet 

pohodovou atmosféru, přirozená autorita, dobrý psycholog. 

 

3) Jaký máte názor na trénování skupiny děvčat nebo chlapců vzhledem 

k trenérskému vedení trenérem mužem nebo trenérem ženou ? (děvčata – trenér žena 

nebo muž; chlapci – trenér žena nebo muž atd.) 

Na tuto problematiku nemá z řad trenérů nikdo vyhraněný názor. Podle jejich slov 

záleží na schopnosti vedení, na osobnosti trenéra či trenérky a záleží, jak se celý 

tréninkový proces zvládne. Důležitým prvkem je způsob vzájemného přístupu obou stran. 

Ale může se stát, že v některých momentech je vhodnější znalost pohlaví, když žena 

trénuje ženy a muž muže, což by ale nemělo mít nějaký vetší význam.  

U skupiny žactva se shodovali, že na ně nemá vliv jestli je trénuje žena nebo muž a 

celkově jim je to jedno a nebo si nebyli jistí svým názorem a tvrdili, že neví. 

U skupiny žactva jsem se setkal s několika názory. Z celkového hlediska je pro mladší 

věkovou skupinu jedno, kdo koho trénuje, ale od dorostového věku je upřednostňován 

trenér muž. Hlavním důvodem je přirozená autorita a vetší důvěra. 

 

4) Je jediným měřítkem kvality trenérovy práce úspěch svěřenců? 

Trenéři se jednomyslně shodli, že ne. Z jejich odpovědí vyplývá, že úspěch je až 

taková ta poslední třešnička v mozaice trenérovy práce. Trenér by se měl snažit vytvářet u 

svěřenců vztah ke sportu (udržení u běžeckého lyžování) a další jeho snahou je, aby 

svěřenci prožívali radostné chvíle během provozovaných aktivit. Trenér musí mít štěstí na 

skupinu svěřenců, protože bez dobré skupiny není dobrý výsledek. 

U skupiny žactva si většina svěřenců neuměla přestavit nic jiného než úspěch, ale nakonec 

jsme se shodli, že jsou i jiná měřítka, jak lze ocenit práci trenéra. Dále tedy svěřenci 

uváděli, že lze ocenit jaké dovednosti a jak dobře naučil trenér svěřence lyžovat. 

Skupina dorostu byla v odpovědích velice nejednotná. Někteří upřednostňovali jen úspěch, 

domnívali se, že ostatní je vedlejší. Byli i tací, kteří v odpovědích skákali z jednoho názoru 
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ke druhému a skončilo to u neutrálního nevím. Zbylá část uváděla, že sice úspěch potěší, 

ale mělo by to být jedno z měřítek. Sledovat by se měl celkový rozvoj osobnosti, trenérské 

vedení a jak svěřenci přistupují k tréninku. 

 

5) Vede Vás trenér ve sportu k fair play? 

Z odpovědí trenérů a svěřenců vyplývá, že trenéři samozřejmě vedou svěřence 

k fair play, ale spíše záleží na poctivosti a svědomí každého zvlášť. Důležité je, aby se 

takto uměli chovat na závodech. 

 

Trenéři: 

6) Chtěl bych, aby se svěřenci tréninkem co možná nejlépe rozvíjeli nebo trénuji 

proto, abych uspokojil své osobní ambice? 

Trenéři se zmiňovali, že jim záleží na rozvoji osobnosti svěřenců a jejich snahou je 

oboustranná spokojenost a motivace do další práce. Jedna odpověď se ale vymykala 

ostatním. Bylo to tvrzení, že bez dobrého rozvoje nemůže být vysokých ambic. Trenérům 

úspěchy svěřenců přinášejí radost z dobře vykonané práce, ale v těchto věkových 

kategoriích se ve své podstatě nejedná o vrcholový sport a stále je nutné mít na paměti 

celkový rozvoj svěřenců. Především se jedná o to, aby svěřenci měli radost z vykonávané 

činnosti a učili se jak novým dovednostem použitelných ve sportu tak v životě. 

 

7) Jakým způsobem rozvíjíte charakter u svěřenců ve sportovní přípravě? 

Trenéři se shodovali v názoru, že charakter u svých svěřenců rozvíjejí různými 

výchovnými prostředky, které spočívají v účasti na trénincích, soustředěních, závodech, 

kde se kromě sportovních dovedností učí i správnému chování. Trenéři se snaží vštěpovat 

do hlavy svěřencům, aby se chovali slušně, zodpovědně, s určitou pokorou a byli 

cílevědomí. Především u mladších svěřenců se trenér často stává jejich vzorem a podle 

toho se také musí umět chovat. 

 

8) Máte v klubu se svěřenci nějaká pravidla? 

V tomto směru jde spíše o nepsaná pravidla. Jedná se o vzájemnou důvěru, 

respektování a o určitý systém při trénování. Samozřejmostí je účast na trénincích, 

závodech a soustředěních. Důležitá je komunikace ne jenom ze strany trenéra, ale od 
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svěřenců se očekává aktivní přístup k tréninkům a pokud se nemůže svěřence dostavit na 

trénink, očekává se od něj omluvení z tréninku.  

 

Svěřenci: 

6) Kdyby jste si mohli vybrat ze dvou trenérů, kterého si spíše vyberete a proč? 

● První trenér bude prahnoucí po úspěchu, kterému bude záležet jen na 

předvedených výkonech, ale určitě dosáhnete sportovních úspěchů. 

● Druhý trenér bude zábavný, bude Vás rozvíjet jak po stránce sportovní tak lidské, 

ale nejspíš nedosáhnete sportovních úspěchů. 

Svěřenci z obou skupin odpovídali velice podobně. Našlo se pár výjimek: 2 

svěřenci z dorostu a 4 svěřenci z žactva, kteří označili prvního trenéra. Hlavním důvodem 

byla jistota úspěchu, jelikož kvůli tomu sportují. Dále uvedli, že pokud by jim chyběla 

zábava, tak tu mohou najít na jiných místech než na trénincích. Jinak věří, že ve vývoji 

osobnosti nic neztratí, jelikož na ně nepůsobí pouze trenér. Zbytek svěřenců by dal 

přednost druhému trenérovi. Sice je pro ně dosažení úspěchu motivací, ale běžeckému 

lyžování se věnují kvůli mnoha dalším okolnostem jako: zábava, kolektiv a pokud je trenér 

obohatí svými zkušenostmi a znalostmi do života, je to jen výhoda. Dalším argumentem 

bylo, že pro dosahování úspěchů je lepší být součástí kolektivu, kde převládá pohodová 

atmosféra a věří, že úspěchu by nakonec také dosáhli.  

 

7) Popište, čeho si vážíte na svém trenérovi nebo co by měl na sobě případně zlepšit? 

Ve skupině žactva pěli na svého trenéra všichni svěřenci jen samou chválu. 

Především vyzdvihovali trenérovy dobré vlastnosti, že je ochotný, trpělivý, zábavný, 

přátelský. Dále svěřenci oceňovali trenérův pozitivní přístup k trénování a že nedělá 

rozdíly mezi úspěšnými a neúspěšnými svěřenci a ke všem se chová stejně. Ve skupině 

dorostu si trenéra svěřenci váží pro jeho komunikativnost, celkovou starost o svěřence, 

zodpovědnost a také pro zábavu během tréninků. Výtky se většinou týkaly jeho nervózního 

chování na závodech, což většinou přenáší na svěřence. Ojediněle se vyskytovaly negativní 

názory na jeho pasivní přístup k nedochvilnosti svěřenců a také vzájemnou vulgární 

komunikaci se svěřenci.  
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8) Proč se věnujete běžeckému lyžování? 

Svěřenci ze skupiny žactva určili jako hlavní důvod, že je to baví. V dalších 

odpovědích se zmiňovali o motivaci něčeho dosáhnout, učení se novým dovednostem a 

přátelích. V jednom případě lyžuje svěřenec kvůli rodičům. Ve skupině dorostu byly 

odpovědi podobné, všechny svěřence tento sport baví, hlavně kvůli pestrosti sportovní 

přípravy na zimní sezónu. Ve většině případů se zmiňovali o společných zájmech jako 

rodina a hlavní motivací pro trénování je dosažení úspěchu a dobrý kolektiv.  

 

5.6. Zhodnocení pozorování 

Jako další bod jsme si vytyčili zhodnocení vztahů svěřenců a trenérů, motivace, 

komunikace a popřípadě kázně. Pozorování jsme si rozvrhli tak, abychom strávili 

rovnocenný čas se skupinou žactva i dorostu. I přes to, že jsme byli na pěti trénincích u 

každé skupiny a pořídili i několik videozáznamů, nedošli jsme k požadovaným výsledkům. 

Organizačně bylo velice těžké skloubit naše pozorování a zaznamenávaní s jejich 

tréninkem. Jelikož se jedná o přípravu v terénu: běh, kolo, kolečkové lyže a jiné aktivity, 

tak byla skupina málo času kompaktní a většinou jsme posbírali jen chvilkové epizodky. 

Proto jsme se rozhodli o subjektivní zhodnocení obou skupin. 

 

1) skupina žactva (21 svěřenců, 2 trenéři) 

Bylo znát, že se jednalo o první soustředění, kdy přešli ke skupině žactva noví 

svěřenci z přípravky. Trenér se musel vypořádat s horší ukázněností, ale stačilo pouze 

zvýšit hlas či občas někoho napomenout a rozjívenost svěřenců se uklidnila. Trenéři se 

věnovali všem svěřencům stejně a zvláště trpělivě vysvětlovali úkoly během tréninků. 

Chtěli jsme změřit průměrné procentuální zastoupení promluveného času trenéra, což se 

nám zcela nepodařilo. Pokud byla skupina pohromadě, trenéři na svěřence téměř neustále 

mluvili, především se jednalo o vysvětlování, pochvaly, upozorňování na chyby, 

napomínaní atd. Z motivačního hlediska měli během tréninků svěřenci neustálé výzvy, aby 

se naučili novým dovednostem a trenéři jim k tomu dopomáhali svými radami a  

pochvalami. Z hlediska komunikace si všichni zúčastnění tykali a nebyli jsme svědky 

žádných vulgárních výrazů. 
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2) skupina dorostu (10 svěřenců, 2 trenéři) 

Skupina působila kompaktním dojmem, kde už každý věděl jak se má chovat a co 

se po něm požaduje. Trenéři se museli vypořádávat jen s občasnou nedochvilností 

svěřenců, kterou ale přecházeli bez povšimnutí nebo situaci zlehčovali nějakou vtipnou 

poznámkou. Trenér komunikoval se všemi stejně, ale jelikož je skupina složena ze 

svěřenců ml. a st. dorostu a dospělých, nejmladším ve skupině požadavky více vysvětloval. 

Trenéři promluvili určitě méně času než u skupiny žactva, což bylo způsobeno především 

větším tréninkovým zatížením. Oproti skupině žactva bylo v popředí komunikace 

výkonnost a většina motivace byla směřována pro co nejvyšší odvedený výkon. Z hlediska 

vzájemné komunikace si všichni zúčastnění tykali, ale docházelo k občasným vulgárním 

výrazům jak ze strany trenéra tak svěřenců. 
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6. Shrnutí 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit vzájemný vztah mezi trenérem a svěřenci 

v běžeckém lyžování. Vybrali jsme klub, kde jsem strávil celou svoji aktivní kariéru a pro 

naše pozorování jsme využili první klubové soustředění v tomto roce. Pro spolupráci se 

nám podařilo získat všechny zúčastněné trenéry i svěřence. Nutno dodat, že 

profesionálními trenéry jsou v klubu jen O.Š., který vede skupinu žactva a M.V., který má 

na starost skupinu dorostu a dospělých. Vycházeli jsme z předpokladu, že bude určitě 

vhodné strávit nějaký čas s nimi, abychom si udělali celkový obrázek o spolupráci trenéra 

a svěřenců a nevycházeli jsme pouze z výsledků  dotazníku. Předpokládali jsme, že u 

skupiny žactva budeme mít nejspíš problém, aby svěřenci otázky pochopili a budeme jim 

muset při vyplňování asistovat.  

Naše obavy se brzo po příjezdu potvrdily a nakonec jsme strávili několik hodin 

společným vyplňováním. Z prvotního nadšení svěřenců, že budou odpovídat na otázky, se 

většinou stala „nucená“ činnost. Sice souhlasíme s názorem, že dotazník byl poměrně 

obsáhlý, ale vzhledem k tomu, že na vyplnění měli prakticky 5 dnů, tak si myslíme, že to 

bylo optimální. Po vysvětlení některých pojmů, se nám společnými silami podařilo vyplnit 

všechny dotazníky. Naprosto bez problémů si s dotazníkem poradila skupina 

dorostu/dospělých a trenéři. 

 Musíme konstatovat, že jsme byli svědky opravdu kvalitní práce ze strany trenérů 

především u skupiny žactva. Pokud bylo potřeba, trenéři velice rychle improvizovali a 

splňovali všechna kritéria, která jsou kladena na úspěšného trenéra jako jsou: pozitivní 

vztah, respekt, vzor, autorita. Během tréninků panovala dobrá atmosféra, při níž svěřenci 

zažili i spoustu legrace. Nebyl to jen náš dojem. Sami svěřenci, pokud se jednalo o 

trenérovu osobnost a problematiku spojenou s trénováním, oceňovali jeho kvality a hlavně 

se v odpovědích shodovali. O kvalitě vedení vypovídají i úspěchy svěřenců, kdy jsou 

schopni se prosadit na přední příčky jak krajských tak republikových závodů. Trenér se 

musí v tomto věkovém období staršího školního věku vyrovnat hlavně s dospíváním svých 

svěřenců. Někdy se jedná o projevy vzdoru, jindy se musí potýkat s větší leností svěřenců. 

Jak vyplývá z dotazníku, většina závodníků provozuje běh na lyžích kvůli sobě a tudíž je 

k tomu nikdo nenutí. Se svým trenérem je spokojeno 100 % dotázaných a všichni oceňují 

jeho celkový přístup k trénování a jeho osobnost. Myslíme, že je velmi důležité, aby 

svěřenci nadále byli pozitivně naladěni na trénování. Trenér může být jen jejich vůdcem na 

cestě za úspěchy, poslední krok však musí zvládnou sami. Samozřejmě je jisté, že ze všech 
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nebudou šampióni, ale je to právě i ten nejposlednější člen skupiny, který tvoří tréninkovou 

partu. Díky působení ve skupině se sportovci naučí mnohým dovednostem, správnému 

chovaní a jiným pro život důležitých vlastnostem, které ocení až za mnoho let. Když se 

vrátíme zpět k výsledkům z dotazníku, tak je nemožné očekávat, že se ve všech otázkách 

bude trenér a svěřenci shodovat. Podstatné je, že shoda ale nastala v otázkách, které jsou z 

hlediska celkového rozvoje a udržení u sportu důležité. Jedná se hlavně o otázky, kdy se 

mají svěřenci vyjádřit k osobnosti trenéra. Trenér vede své svěřence po všech stránkách 

správnou cestou, má jejich důvěru, motivuje je cílem něčeho dosáhnout a má s nimi 

přátelský vztah. Trenéři si uvědomují důležitost komunikace, která má velký význam, ale 

bohužel svěřenci v této věkové kategorii ještě nejsou tak komunikativní a je s nimi v tomto 

ohledu spoustu práce. Největší vliv na svěřence mají rodiče, ale přesto se jeden z trenérů 

domnívá, že to je právě on, kdo má největší vliv a v odpovědích svěřenců nebylo 

výjimkou, že největší vliv mají kamarádi. Ve sportovní přípravě dětí si je třeba uvědomit, 

že trenér jedná s dětmi a ne s mladými dospělými. Sami svěřenci tvrdí, že důležitá je 

radostná atmosféra, kde zažijí i zábavu. Mnohdy si ani neuvědomují, že vlastně trénují. 

 Skupina dorostu a dospělých má pouze 10 členů, ale za to dosahujících výborných 

výsledků. Samozřejmě by bylo optimální, aby se počet členů v této skupině blížil skupině 

žactva, ale přechod mezi těmito dvěma kategoriemi je velmi problematický. Především 

sportovci odcházejí na střední školu, objevují jiná lákadla života a sport jako zábava 

ustupuje do pozadí. Zaměření této práce není od toho, abychom se zabývali koncem 

lyžařské kariéry, ale zcela určitě tento problém úzce s touto prací souvisí. Trenér se 

svěřenci vycházel velmi dobře, má u svých svěřenců zcela jistě respekt a ti si ho váží. Ale 

jak vyplynulo z dotazníku a následně i z rozhovoru se svěřenci, často je z něho cítit 

nervozita až zbrklost. Odpověď lze nejspíš hledat jen ve dvouleté trenérské praxi a zatím 

malou praktickou zkušeností s vedením svěřenců. Z našeho pohledu nám často přišla 

nevhodná vulgární komunikace mezi některými svěřenci a trenérem. Nesmí zapomínat, že 

v této kategorii je to stále ještě mládež, které je mezi 15-20 lety. Jak vyplynulo 

z dotazníku, trenér i svěřenci si jsou své vulgární komunikace vědomi a nebrání se jí. 

Zarazila nás především otázka č. 15. Jestli ovlivňuje trenérova zásadovost a důslednost 

chování svěřenců? Trenéři odpověděli, že se svěřenci chovají podobně, ale svěřenci si to 

myslí pouze ve čtyřech případech a šest si myslí že ne. V tréninku je to jedna z poměrně 

důležitých vlastností a je zarážející, že zde byla tak malá shoda. Podobný „problém“ nastal 

u otázky č. 27. Jestli svěřence ovlivňují trenérovy postoje k alkoholu, kouření a 
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návykovým látkám? Trenér tvrdí spíše ano, ale svěřenci jsou jiného názoru a tvrdí ne. 

Svěřenci si mnohem více uvědomují váhu komunikace a stejně jako trenér ji přikládají 

vedoucí pozici v motivaci. V otázce největšího vlivu na dítě se v této kategorii ztrácí 

význam kamarádů a zvyšuje se vliv rodičů. Svěřenci už nesportují, aby se naučili novým 

dovednostem a rozvíjeli svoji osobnost, ale důležitým faktorem je úspěch. I přes to by se 

nemělo opomíjet výchovné působení a stále je důležitým faktorem zábava během tréninků. 

Ideálního trenéra si představují jako komunikativního člověka, který má přirozenou 

autoritu. Z toho vyplývá, že jak trenér tak svěřenci mají stejnou představu, jen svěřenci 

ještě vyžadují, aby byl trenér dobrý psycholog. Na trenéra v této věkové kategorii jsou 

kladeny větší nároky ze strany svěřenců, jelikož je hlavní motivací něčeho dosáhnout a 

trenér musí svěřence umět připravit na závody jak z fyzické tak psychické stránky. 

 Obě skupiny svěřenců se shodují s trenéry, že neřeší problematiku, jestli trénují 

raději chlapce nebo dívky. Také si myslí, že na svěřence má vliv předchozí kariéra trenéra 

jako úspěšného lyžaře. Což má význam hlavně v začátcích, ale později se musí projevit 

jako dobrý trenér a obstát na druhé straně „bariéry“. Dotazovaní dále uvedli, že trenéři mají 

při trénování autoritu a spíše inklinovali k názoru, že na trénovaní nemá vliv, jestli je trenér 

muž nebo žena. Během pozorování bylo patrné, že trenéři mají se svěřenci přátelské 

vztahy, které mají určité meze. Dále se svěřenci s trenérem shodují, že s ním komunikují 

beze strachu, ať se jedná o jakékoliv téma. V této otázce nejsme zcela přesvědčeni o její 

pravdivosti. Možná by bylo na místě použít místo slova strach například respekt nebo 

nějaké jiné slovo, ale myslíme si, že svěřenci s trenéry hovoří neradi, pokud se jedná o 

nějaké nepříjemné téma. Dále mají trenéři důvěru svěřenců v přípravě lyží a ani občasný 

neúspěch důvěru nenaruší. Navíc svěřenci v žactvu většinou uvedli, že je zatím nikdy 

v přípravě lyží nezklamal. Ze strany svěřenců nedochází k vyčítaní, že by jim trenér špatně 

namazal lyže, souhlasí, že se to stát může. Důležité je, že si svěřenci uvědomují, že i trenér 

může občas chybovat a nesnaží se ho obviňovat z neúspěchu. Ve vzájemné komunikaci 

upřednostňuje trenér i svěřenci tykání, což je více osobní a pro vzájemnou komunikaci i 

snazší. Tato problematika je poměrně dost řešena a myslíme si, že není univerzální návod, 

jestli je vhodnější vykání nebo tykání. Svěřenci většinou plynule postupují kategoriemi a 

s trenéry se za tu dobu velmi dobře poznají, proto je evidentní, že tykaní je v tomto směru 

logičtější. V otázce vyjádření empatie se shodují jak trenéři tak svěřenci, že jsou trenéři 

dostatečně empatičtí vždy dle situace. Jak vyplývá z dotazníku, tak se trenéři věnují kromě 

fyzickému rozvoji i psychickému a sociálnímu prostředí, které sportovce obklopuje. Stále 
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je nutné brát v potaz, že svěřenec není jen stroj na vyhrávání, ale že se během sportovní 

přípravy vyvíjí v dospělou osobnost, která bude mít vliv na celý svěřencův pozdější život. 

Svěřenci i trenéři se shodují, že největší vliv na ně mají stále rodiče. Je pravda, že největší 

zodpovědnost a vliv má rodina svěřence, ale trenér a svěřenci tvoří specifickou skupinu, 

která má z našeho pohledu velký význam. 

 Myslíme si, že v celkovém vztahu trenéra a svěřence, hraje zásadní roli komunikace 

na které musí jak trenér tak svěřenec stále pracovat, aby spolu měli dobré vztahy. Další 

poměrně důležitou roli hraje umění improvizace, kdy se trenér musí vypořádat 

s nečekanými situacemi jako je zranění, nemoc, výpadek formy atd. Z hlediska dobrých 

vztahů ve skupině je žádoucí, aby měl trenér ke každému svěřenci stejný přístup, ať se 

jedná o mistra republiky nebo posledního. V tomto směru je důležitá trenérova osobnost, 

záleží na něm, jak se mu podaří zvládat jeho cíle při trénování a jak se mu bude dařit 

v celkové interakci se svěřenci. Trenéra určitě potěší výsledky, které jeho svěřenci 

dosáhnou, ale zcela určitě by měl být rád i za jiné než pouze sportovní úspěchy.  
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7. Závěr 

Z hlediska cíle práce se nám podařilo zhodnotit vzájemné vztahy trenéra a svěřenců 

na základě dotazníku a vlastní přítomnosti na soustředění. Podařilo se nám zjistit několik 

užitečných souvislostí pro přípravu v běhu na lyžích. 

Z našeho průzkumu jsme došli k závěru, že i přes mládežnický věk většiny 

závodníků, jsou to přeci jenom individuality a vyvíjející se osobnosti. Je na trenérovi, jak 

dovede improvizovat a individuálně přistupovat k jedinci. Přesvědčili jsme se zcela 

konkrétně o tom, že trenéři mohou mít sebelepší tréninkový plán, ale především záleží, jak 

jsou schopni řešit každý den nečekané situace. Ukázalo se, jak je důležitý osobní kontakt, 

vyhodnocení problému a především komunikace. Dospěli jsme k názoru, že ve 

vzájemných vztazích a komunikaci hraje trenér rozhodně důležitější roli než závodník 

vzhledem k tomu, že vede, určuje, ovlivňuje, alespoň v našem sledování tomu tak bylo. 

Úspěšné vedení svěřenců znamená i umění vžít se do role závodníka. V našem případě byli 

oba vedoucí trenéři svého času výborní závodníci, což má zcela jistě výhodu v tom, že 

v určitých situacích se mohou vžít do pocitů, které prožívají jejich svěřenci, jež sami 

mnohdy prožívali. Při práci trenéra pak čerpají nejen z teoretických znalostí, trenérské 

praxe, ale také svých zkušeností. Myslíme, že trenéři by si měli uvědomit, že mají mnohem 

větší vliv na své svěřence, než si sami připouštějí. Pokud vydrží svěřenec u sportu až do 

dorostové kategorie, tráví s trenérem mnohdy více času než s rodinou. Je tedy vhodné, aby 

trenér přistupoval k trénovaní jako všestranné činnosti ne jenom z pohledu vlastního 

sportovního výkonu, ale měl celkový přehled o svěřenci. Velký problém je s úbytkem 

svěřenců při přestupu do dorostových kategorií, kde je za potřebí hledat možnosti udržení 

svěřenců u sportu. 

 Při hodnocení dotazníku s časovým odstupem víme, že bychom některé body 

zjednodušili a zdokonalili. Vzhledem k tomu, že tato problematika není příliš řešena, 

vycházeli jsme především z vlastních znalostí a zkušeností. Příště by určitě stálo za zvážení 

položit menší počet otázek v dotazníku. 
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9. Přílohy 

Dotazník pro trenéra/ku 
 
Jméno: 
Věk: 
Doba trenérské praxe: 
Kategorie u kterých jsem působil/la (chronologicky): 
Kategorie u které nyní působím 
 
A) 
 
1) Jaký je Váš cíl při trénování svěřenců? 
a) úspěchy (výsledky) 
b) udržení u sportu 
c) rozvoj dovedností 
d) celková výchova osobnosti 
 
2) Z jakého důvodu jste si vybral/la práci trenéra? 
a) naplnění nesplněných ambic jako závodníka 
b) práce spojená se sportem 
c) práce s dětmi 
d) předávání zkušeností 
 
3) Myslíte si, že má na svěřence vliv předchozí kariéra 
trenéra jako úspěšného lyžaře? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
4) Nejlepšími trenéry/kami jsou ti kteří? 
a) individuálně se věnují každému svěřenci a zajímají se jen o 
jeho sportovní rozvoj 
b) v tréninku vytvářejí příjemné a zábavné prostředí 
c) učí svěřence pro vítězství potřebným dovednostem 
d) se zajímají o svěřencův sportovní i osobní život 
 
5) Myslíte si, že jako trenér/ka ovlivňujete své svěřence 
více než rodiče? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
6) Myslíte si,že je nutná 100% trenérova znalost 
problematiky běžeckého lyžování při trénování? 
a) spíše teoretické znalosti 
b) spíše praxe 
c) důležité je, jak budu používat teoretické znalosti v praxi 
d) (volná odpověď) 
 
7) Jakou máte trpělivost? 
a) vybuchnu kvůli každé maličkosti 
b) občas mi ujedou nervy 
c) řeším vše v klidu 
d) občas vybuchnu, ale jen abych svěřence trochu „vyplašil“ 
 
8) Myslíte si, že jako trenér jste charakterní, pomáhající 
rozvíjet morální hodnoty? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
9) Myslíte si, že své svěřence vedete po všech stránkách 
správnou cestou? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
10) Máte u svěřenců autoritu? 

a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
11) Trénujete raději chlapce nebo dívky? 
a) chlapce 
b) dívky 
c) tuto problematiku neřeším 
 
12) Myslíte si, že trenér (muž) je lepší než trenér (žena)? 
a) ano 
b) ne 
c) pohlaví nerozhoduje  
d) záleží na kategorii (věku svěřenců) u které působí 
 
13) Vyhýbáte se vulgárním výrazům? 
a) určitě ano 
b) občas mně něco ujede 
c) nevím 
d) nevyhýbám 
 
14) Vyhýbají se svěřenci vulgárním výrazům během 
tréninku? 
a) určitě ano 
b) občas jim něco ujede 
c) nevím 
d) nevyhýbají 
 
15) Ovlivňuje nějak trenérova zásadovost a důslednost 
chování svěřenců? 
a) chovají se podobně 
b) myslím, že ne 
c) nevím 
 
16) Pokud má svěřenec nějaký zdravotní problém, k čemu 
se přikláníte? 
a) zjistím omezení pro trénování a případně svěřence pošlu za 
doktorem 
b) mohou to být jen subjektivní pocity, nechám trénovat a dále 
se uvidí 
c) záleží na svěřenci a situaci, jak se cítí, iniciativu nechám na 
svěřenci nebo na rodičích 
d) přesvědčím se, zda je zdravotní problém omezující a 
nebezpečný pro zdraví 
 
17) Myslíte, že Vaší svěřenci mají strach, pokud si s Vámi 
mají promluvit např. o (nepřítomnosti na tréninku, 
nemoci, zranění, neúčasti na soustředění, atd.) 
a) ne, komunikují se mnou bez strachu ať se jedná o jakékoliv 
téma 
b) za daných okolností, myslím že ano 
c) ano, vždy, ani nezáleží na důvodu rozhovoru 
 
18) Jak se vypořádáváte s kázní svěřenců? 
a) vytvářím týmové prostředí, kde jsou svěřenci naučeni 
zodpovědnému chování 
b) uchyluji se k autoritativnímu způsobu vedení 
c) během tréninku ke kázeňským problémům nedochází 
 
 
19) Myslíte, že Vám svěřenci důvěřují? 
a) ano 
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b) ne 
c) jak kdy 
d) jak kdo 
 
20) Jak řešíte pozdní příchody na tréninky? 
a) neřeším, občas se to stát může 
b) fyzický trest 
c) nějaký jiný způsob potrestání 
d) domluva 
 
21) Myslíte si, že máte důvěru svěřenců, pokud jim 
připravujete lyže na závod? 
a) ano, nikdy jsme je nezklamal 
b) ano a ani občasný neúspěch v mazaní důvěru nenaruší 
c) ne 
d) spíše jen u některých 
 
22) Vyvíjíte na svěřence tlak, že by měli podávat dobré 
výkony? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
23) Dáváte svěřencům výkonnostní cíle před sezónou? 
a) ano 
b) ne 
c) ano, ale pouze některým 
 
24) Zajímáte se o životosprávu svěřenců? 
a) ano, formou diskuzí se jim snažím vysvětlit, co by měli 
dodržovat 
b) snažím se jim být příkladem a vést je ke správné 
životosprávě 
c) ne, svěřenci musí dbát o svoji životosprávu sami 
 
25) Vedete svěřence k zásadám správné výživy? 
a) ano, je to nezbytnost pro dobrý výkon 
b) ano, je dobré, aby věděli základy správné výživy 
c) ne, nepokládám to za důležité 
d) ne, záleží na svěřencích 
 
26) Šíříte mezi své svěřence osvětu, aby se vyvarovali 
používání dopingových prostředků? 
a) ano 
b) ne 
 
27) Ovlivňují Vaše postoje k alkoholu, kouření, 
návykovým látkám Vaše svěřence? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne  
d) spíše ne 
 
28) Jak nejlépe motivujete svěřence? 
a) vlastním příkladem 
b) odměnou 
c) pocitem vítězství 
d) cílem něčeho dosáhnout 
 
29) Jaký máte vztah se svými svěřenci? 
a) přátelský 
b) profesionální 
c) pedagogický 
d) opoziční 
 
30) Při komunikaci se svěřenci upřednostňuji? 
a) vzájemné tykání 
b) já tykám-svěřenci vykají 
c) vzájemné vykání 
d) individuálně 
 
31) Při komunikaci s rodiči upřednostňuji? 
a) vzájemné tykání 

b) vzájemné vykání 
c) individuálně 
 
32) Co svěřence při tréninku nejvíce zaujme, když se učí 
novým dovednostem? 
a) vlastní ukázka 
b) rozebírání videozáznamů 
c) zábavná forma 
d) opravování 
 
33) Chováte se jinak k šikovným a nešikovným 
svěřencům? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
34) Jste dostatečně empatický/á ke svým svěřencům? 
a) jen pří vítězství 
b) jen při frustraci 
c) v každé situaci 
d) podle situace 
 
35) Věnujete jako vedoucí pozornost nejen fyzickému, ale i 
psychickému a sociálnímu prostředí, které sportovce 
obklopuje? 
a) pozornost je věnována hlavně fyzickému rozvoji 
b) snažím se 
c) spíše ne 
d) pozornost je věnována celkovému rozvoji 
 
36) Mluvíte se svěřenci o morálním chování? 
a) preventivně 
b) jen pokud něco provedou 
c) nemluvím 
 
37) Akceptujete problémy dívek při tréninku spojené 
s menstruací? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
38) Jak jsou svěřenci motivování k úspěšnému sportování? 
a) splnit si své potřeby 
b) odměna 
c) touha po slávě a uznání 
 
39) Co dělám, abych sportovce motivoval? (pořadí) 
jsem příkladem … 
komunikuji       … 
povzbuzuji        …  
instruuji            … 
 
40) Necháte občas svěřence, aby si sami určovali a tvořili 
tréninkové prvky? 
a) ano, ale jen v době individuálních tréninků 
b) ano, ale jen při společném tréninku 
c) ne, nevěřím, že by odvedli kvalitní trénink 
d) ano 
e) ne 
 
41) Myslíte si, že počasí (déšť, zima, mráz atd.) ovlivňuje 
tréninkovou píli svěřenců? 
a) ano, někoho více někoho méně 
b) ano, spíše ale jen některé svěřence 
c) ne, nezáleží na počasí 
 
42) Vyčítají Vám někdy svěřenci po závodě špatně 
namazané lyže? 
a) ano, někdy si myslí, že by dopadli lépe 
b) ano, ale neopodstatněle 
c) ne, vědí, že se to stát může 
d) ne, ani bych to nepřipustil, mohlo by to vést k vymlouvání 
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43) Musí si svěřenci vést tréninkové deníky? 
a) ano, je to nutností 
b) ano, ale až od určitého věku 
c) ne 
d) záleží na svěřencích 
 
 
44) Kdo má největší vliv na dítě? 
a) trenér 
b) rodiče 
c) kamarádi 
d) škola 
 
45) Nejoblíbenější roční období na trénování? 
a) jaro 
b) léto 
c) podzim 
d) zima 
 
46) Mimo osobní kontakt jsem se svěřenci ve spojení? 
a) e-mail 
b) telefon 
c) pouze osobně 
d) kombinace 
 
 
47) Jaký sport baví svěřence nejvíce? 
a) lyže 
b) kolo 
c) běh 
d) hry 
 
48) Může být u Vás v týmu (skupině) svěřenec s nějakým 
typem postižení? 
a) nepřipadá v úvahu 
b) jen za jistých okolností 
c) ano 
 
49) Míváte občas týmové schůzky? 
a) ano 
b) ne 
 
B) 
 
1) Jaký styl spíše uplatňujete při trénování? 
a) autoritativní styl (trenér diktátor) 
b) submisivní styl (trenér opatrovatel) 
c) kooperativní styl (trenér učitel) 
 
2) Dáváte najevo při trénování emoce? 
a) ano  
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
3) Jak přistupujete ke svěřencům při trénování trénování? 
a) individuálně 
b) skupinově 
c) dle potřeby a možností střídám individuální a skupinový 
přístup 
 
4) Souhlasíte s názorem, že tým ovlivňuje trenéra a trenér 
ovlivňuje tým? Známé jako transformativní vedení – 
oboustranně dynamický vztah 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
5) Myslíte si, že je zapotřebí rozvíjet i psychiku svěřenců? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 

d) spíše ne 
 
6) Jako trenér/ka máte svoji vizi nebo dáváte přednost 
faktům? 
a) spíše vizi 
b) spíše fakta 
c) kombinace 
 
7) Dbáte na vytváření dobrého kolektivu nebo je to zcela 
záležitost svěřenců? 
a) volný průběh 
b) zasahuji v určitých momentech 
c) záleží mi na vzájemných vztazích v týmu 
d) nezáleží mi na vzájemných vztazích v týmu 
 
8) Jak řešíte případnou apatii k trénování u prokazatelně 
nadaného svěřence a naopak u svěřence, co nevypadá 
nadějně? 
a) pokouším se motivovat oba stejně 
b) mám snahu motivovat hlavně nadaného svěřence 
c) nebudu to řešit, jestli budou chtít sportovat, tak si to 
uvědomí sami 
d) mám snahu motivovat hlavně nenadaného svěřence 
 
9) Máte předsudky při trénování nového svěřence? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
10) Co je nejdůležitější ve vztahu se svěřenci? 
a) znalost sportu 
b) motivace 
c) komunikace 
d) empatie 
 
11) Určete pořadí, jakou váhu dle Vás má při tréninku? 
technika    … 
taktika      … 
kondice    …  
psychika   … 
 
12) Jak rozvíjíte charakter a sportovní chování u 
svěřenců? 
a) vlastním příkladem 
b) celkově během tréninků, závodů a soustředění 
c) nerozvíjím 
 
13) Co je podle Vás nejdůležitější? (pořadí) 
mluvit            …  
vysvětlovat    … 
demonstrovat … 
inspirovat       … 
 
14) Zacházíte s každým svěřencem stejně? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
15) Všímáte si rozdílů u svěřenců v období dospívání? 
a) fyzických 
b) intelektových 
c) sociálních 
d) všech 
 
16) Mají stejnou možnost sportovního růstu dívky jako 
chlapci? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
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17) Byl/a by jste schopen/na navázat sexuální vztah se 
svěřenkyní/svěřencem? 
a) ano 
b) ne 
c) možná 
 
18) Myslíte si, že dívky někdy používají výmluvu na 
menstruaci, pokud se jim nechce trénovat? 
a) nevím nelze to poznat 
b) ano 
c) ne, věřím, že si nevymýšlí 
 
19) Setkáváte se s předstíráním úsilí či výmluvami? 

a) ano, stále u stejných svěřenců 
b) ano, u všech 
c) ne, záleží na svěřencích jaké mají svědomí, jistý si být 
nemůžu 
d) občas 
 
 
20) Myslíte si, že je vhodné udržovat týmové prostředí 
pomocí zábavných tréninků? 
a) ano, především v mladších kategoriích 
b) ano, ale čím jsou svěřenci starší, tak omezovat 
c) ano, ve všech věkových kategoriích to není na škodu 
d) ne, není třeba 

 
C) 
 
1) Zdůvodněte z jakého důvodu upřednostňujete tykání nebo vykání se svěřenci? 
 
 
 
 
 
 
2) Jaký by měl být ideální trenér především s ohledem na vztah se svěřenci? 
 
 
 
 
 
 
 
3) Jaký máte názor na trénovaní skupiny děvčat nebo chlapců vzhledem k trenérskému vedení trenérem mužem nebo trenérem 
ženou? ( děvčata - trenér žena nebo muž; chlapci - trenér žena nebo muž atd.) 
 
 
 
 
 
 
 
4) Je jediným měřítkem kvality trenérovy práce úspěch svěřenců? 
 
 
 
 
 
 
5) Vede své svěřence ve sportu k fair play? 
 
 
 
 
 
 
6) Chtěl bych, aby se svěřenci tréninkem co možná nejlépe rozvíjeli nebo trénuji proto, abych uspokojil především své osobní 
ambice? 
 
 
 
 
 
 
 
7) Jakým způsobem rozvíjíte charakter u svěřenců ve sportovní přípravě? 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Máte v klubu se svěřenci nějaká pravidla? 
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Dotazník pro svěřence  
 
Pohlaví: 
Věk: 
Kategorie: 
Délka sportovní kariéry v běhu na lyžích: 
 
A) 
 
1) Jaký je Váš cíl při trénování? 
a) úspěchy (výsledky) 
b) udržení u sportu 
c) rozvoj dovedností 
d) celková výchova osobnosti 
 
2) Z jakého důvodu si vybral trenér/ka tuto profesi? 
a) naplnění nesplněných ambic jako závodníka 
b) práce spojená se sportem 
c) práce s dětmi 
d) předávání zkušeností 
 
3) Myslíte si, že má na svěřence vliv předchozí 
kariéra trenéra/ky jako úspěšného lyžaře? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
4) Nejlepšími trenéry/kami jsou ti kteří? 
a) individuálně se věnují každému svěřenci a zajímají se 
o jeho sportovní rozvoj 
b) v tréninku vytvářejí příjemné a zábavné prostředí 
c) učí svěřence pro vítězství potřebným dovednostem 
d) se zajímají o svěřencův sportovní i osobní život 
 
5) Myslíte si, že Vás trenér/ka ovlivňuje více než 
rodiče? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
6) Myslíte si,že je nutná 100% trenérova znalost 
problematiky běžeckého lyžování při trénování? 
a) spíše teoretické znalosti 
b) spíše praxe 
c) důležité je, jak budu používat teoretické znalosti 
v praxi 
d) (volná odpověď) 
 
7) Jakou má trenér/ka trpělivost? 
a) vybuchne kvůli každé maličkosti 
b) občas mu/ji ujedou nervy 
c) řeší vše v klidu 
d) občas vybuchne, ale jen aby svěřence trochu 
„vyplašil“ 
 
8) Myslíte si, že Váš trenér/ka je charakterní, 
pomáhající rozvíjet morální hodnoty? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
9) Myslíte si, že Vás trenér/ka vede po všech 
stránkách správnou cestou? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
10) Má Váš trenér autoritu? 
a) ano 
b) spíše ano 

c) ne 
d) spíše ne 
 
11) Trénuje trenér/ka raději chlapce nebo dívky? 
a) chlapce 
b) dívky 
c) tuto problematiku neřeší 
 
12) Myslíte si, že trenér (muž) je lepší než trenér (žena)? 
a) ano 
b) ne 
c) pohlaví nerozhoduje  
d) záleží na kategorii (věku svěřenců) u které působí 
 
13) Vyhýbá se trenér/ka vulgárním výrazům? 
a) určitě ano 
b) občas mu něco ujede 
c) nevím 
d) nevyhýbá 
 
 14) Vyhýbáte se vulgárním výrazům během tréninku? 
a) určitě ano 
b) občas mně něco ujede 
c) nevím 
d) nevyhýbám 
 
15) Ovlivňuje nějak trenérova zásadovost a důslednost chování 
svěřenců? 
a) chovají se podobně 
b) myslím, že ne 
c) nevím 
 
16) Pokud má svěřenec nějaký zdravotní problém, k čemu se Váš 
trenér přiklání? 
a) diskuze a případně svěřence pošle za doktorem 
b) mohou to být jen subjektivní pocity, nechá trénovat a dále se uvidí 
c) záleží na svěřenci a situaci, jak se cítí, iniciativu nechá na svěřenci 
nebo na rodičích 
d) přesvědčí se, zda je zdravotní problém omezující a nebezpečný pro 
zdraví 
 
17) Máte strach, pokud si musíte s trenérem/kou promluvit např. 
o (nepřítomnosti na tréninku, nemoci, zranění, neúčasti na 
soustředění, atd.) 
a) ne, komunikuji s trenérem bez strachu ať se jedná o jakékoliv téma 
b) za daných okolností, myslím že ano 
c) ano, vždy, ani nezáleží na důvodu rozhovoru 
 
18) Jak se vypořádává trenér/ka s Vaší kázní? 
a) vytváří týmové prostředí, kde jsou svěřenci naučeni 
zodpovědnému chování 
b) uchyluje se k autoritativnímu způsobu vedení 
c) během tréninku ke kázeňským problémům nedochází 
 
19) Důvěřujete Vašemu trenérovi/ce? 
a) ano 
b) ne 
c) jak kdy 
 
20) Jak řeší trenér/ka pozdní příchody na tréninky? 
a) neřeší, občas se to stát může 
b) fyzický trest 
c) nějaký jiný způsob potrestání 
d) domluva 
 
21) Má trenér/ka Vaši důvěru, pokud Vám připravujete lyže na 
závod? 
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a) ano, nikdy mě nezklamal 
b) ano a ani občasný neúspěch v mazaní důvěru 
nenaruší 
c) ne 
 
22) Vyvíjí na Vás trenér/ka tlak, že byste měli 
podávat dobré výkony? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
23) Dává Vám trenér/ka výkonnostní cíle před 
sezónou? 
a) ano 
b) ne 
 
24) Zajímá se trenér/ka o Vaši životosprávu? 
a) ano, formou diskuzí se nám snaží vysvětlit, co 
bychom měli dodržovat 
b) snaží se nám být příkladem a vést nás ke správné 
životosprávě 
c) ne, musíme dbát o svoji životosprávu sami 
 
25) Vede Vás trenér k zásadám správné výživy? 
a) ano, je to nezbytnost pro dobrý výkon 
b) ano, je dobré, abychom věděli základy správné 
výživy 
c) ne, nepokládá to za důležité 
d) ne, záleží na nás sportovcích 
 
26) Šíří mezi Vás trenér/ka osvětu, aby jste se 
vyvarovali používání dopingových prostředků? 
a) ano 
b) ne 
 
27) Ovlivňují Vás postoje Vašeho trenéra/ky 
k alkoholu, kouření, návykovým látkám? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne  
d) spíše ne 
 
28) Jak Vás trenér/ka nejlépe motivuje? 
a) vlastním příkladem 
b) odměnou 
c) pocitem vítězství 
d) cílem něčeho dosáhnout 
 
29) Jaký vztah má s Vámi trenér/ka? 
a) přátelský 
b) profesionální 
c) pedagogický 
d) opoziční 
 
30) Při komunikaci se svěřenci trenér/ka  
upřednostňuje? 
a) vzájemné tykání 
b) já tykám-svěřenci vykají 
c) vzájemné vykání 
d) individuálně 
 
31) Při komunikaci s rodiči trenér/ka 
upřednostňuje? 
a) vzájemné tykání 
b) vzájemné vykání 
c) individuálně 
 
32) Co Vás při tréninku nejvíce zaujme, když se 
učíte novým dovednostem? 
a) vlastní ukázka  
b) rozebírání videozáznamů 
c) zábavná forma 
d) opravování 

 
33) Chová se trenér/ka jinak k šikovným a nešikovným 
svěřencům? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
34) Je k Vám trenér/ka dostatečně empatický/á? 
a) jen pří vítězství 
b) jen při frustraci 
c) v každé situaci 
d) podle situace 
 
35) Věnuje trenér jako vedoucí pozornost nejen fyzickému, ale i 
psychickému a sociálnímu prostředí, které sportovce obklopuje? 
a) pozornost je věnována hlavně fyzickému rozvoji 
b) snaží se 
c) spíše ne 
d) pozornost je věnována celkovému rozvoji 
 
36) Mluví s Vámi trenér/ka o morálním chování? 
a) preventivně 
b) jen pokud něco provedeme 
c) nemluví 
 
37) Akceptuje trenér/ka problémy dívek při tréninku spojené 
s menstruací? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
38) Jak jste motivování k úspěšnému sportování? 
a) splnit si své potřeby 
b) odměna 
c) touha po slávě a uznání 
 
39) Co dělá trenér/ka, aby Vás motivoval? (pořadí) 
je příkladem … 
komunikuje  … 
povzbuzuje   … 
instruuje        … 
 
40) Nechá Vás trenér/ka občas, aby jste si sami určovali a tvořili 
tréninkové prvky? 
a) ano, ale jen v době individuálních tréninků 
b) ano, ale jen při společném tréninku 
c) ne, nevěří, že bychom odvedli kvalitní trénink 
d) ano 
e) ne 
 
41) Ovlivňuje Vaši tréninkovou píli počasí(déšť, zima, mráz atd.)  
? 
a) ano, někoho více někoho méně 
b) ano, spíše ale jen některé svěřence 
c) ne, nezáleží na počasí 
 
42) Vyčítáte někdy trenérovi/ce po závodě špatně namazané lyže? 
a) ano, někdy si myslím, že bych dopadl/a lépe 
b) ano, ale neopodstaněno 
c) ne, vím, že se to stát může 
d) ne, ani by to nepřipustil, mohlo by to vést k vymlouvání 
 
43) Musíte si vést tréninkové deníky? 
a) ano, je to nutností 
b) ano, ale až od určitého věku 
c) ne 
d) záleží na nás svěřencích 
 
44) Kdo má největší vliv na dítě? 
a) trenér 
b) rodiče 
c) kamarádi 
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d) škola 
 
 
45) Nejoblíbenější roční období na trénování? 
a) jaro 
b) léto 
c) podzim 
d) zima 
 
46) Mimo osobní kontakt je s Vámi trenér/ka ve 
spojení? 
a) e-mail 
b) telefon 
c) pouze osobně 
d) kombinace 
 

47) Jaký sport Vás baví nejvíce? 
a) lyže 
b) kolo 
c) běh 
d) hry 
 
48) Může být u Vás v týmu (skupině) svěřenec s nějakým typem 
postižení? 
a) nepřipadá v úvahu 
b) jen za jistých okolností 
c) ano 
 
49) Míváte občas týmové schůzky? 
a) ano 
b) ne

B) 
 
1) Dělám sport  kvůli? 
a) sobě 
b) rodičům 
c) trenérovi 
 
2) Jsi rád/a pokud je k Vám trenér empatický? 
a) ano 
b) ne 
c) nepozoruji 
 
3) Trénujete raději pokud je trenér/ka aktivní 
během tréninku? (např. s Vámi lyžuje, běží, jede na 
kole atd.) 
a) ano a myslím, že se i více snažím 
b) ano, je to lepší než, když trenér jen stojí a pokřikuje 
c) ne, je mně to jedno 
d) nikdy jsme o tom nepřemýšlel 
 
4) Všímáte si kromě trenérovy verbální komunikace 
i neverbální?  
a) ano 
b) ne 
c) nevím 
 
5) Sportujete z několika důvodu, očíslujte podle 
důležitost? 
úspěch                                     … 
zábava                                     … 
kolektiv                                   … 
pocit užitečnosti                      … 
kvůli sobě                                … 
učení se novým dovednostem …  
dobrý trenér                             … 
zdraví                                       … 
 
6) Pokud Vás trenér/ka opravuje nebo Vám říká co 
byste měl/a zlepšit. Říkáte si? 
a) má pravdu, příště to musím udělat, jak říká 
b) už by toho mohl nechat, pořád se mu něco nelíbí 
c) nechám ho ať se vypovídá a stejně to za chvíli 
zapomenu 
 
7) Máte strach z neúspěchu? 
a) ano, mám ale „zdraví“ strach, který mě motivuje 
b) ano, mám většinou strach, který mě limituje podat 
dobrý výkon 
c) ne, strach nemám, sportování je pro mě hlavně 
zábava 
 
8) Cítíte se trenérem/kou někdy zahanbováni?  
a) ano 
b) ne 
 
9) Pokládáte za důležité, aby trenér/ka uměl 
improvizovat? 

a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
10) Jste spokojený/á se svým trenérem? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
11) Zajímá se trenér/ka o Váš prospěch ve škole? 
a) ne, stará se jen o záležitosti spojené s trénováním 
b) ano, záleží mu na našem dobrém prospěchu 
c) ano, ale spíš se jen zeptá, jak nám to jde 
 
12) Ptá se Vás trenér/ka během tréninku, jak se cítíte? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
13) Zajímá se trenér/ka o Vaše další zájmy, koníčky atd.? 
a) ne, zájem má jen o náš sport 
b) občas  
c) ano, chce mít o nás celkový přehled 
 
14) Mluvíte spolu s trenérem/kou o svém osobním životě? 
a) ano, ale jen když potřebuji jeho/její radu 
b) ano 
c) ne 
 
15) Kontroluje trenér/ka Vaše vhodnost oděvu pro trénink? 
(např. je zima tak Vám doporučí se více obléct) 
a) ano, učí nás se správně oblékat 
b) ano, občas  
c) ne, sami musíme nejlépe vědět, jak se obléct 
 
16) Kontroluje trenér/ka Vaši hygienu? (např. na soustředění) 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
17) Myslíte si, že trenérovi/ce záleží, co budete jednou dělat? 
(jestli budete sportovat, jak se budete živit atd.) 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
18) Jednáte s trenérem/kou vždy na rovinu? 
a) ano, důvěra je mezi námi důležitá 
b) snažím se  
c) ne, jednám podle toho, jak se to hodí mně 
d) ne 
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19) Chválí trenér svěřence během tréninku? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) ne 
d) spíše ne 
 
 

20) Myslíte si, že pokud se Vám nepodaří závod, že to trenéra 
mrzí? 
a) myslím, že moje výkony ho příliš nezajímají 
b) určitě 
c) spíše ano 
d) ne

 
 
C) 
 
 
1) Zdůvodněte z jakého důvodu upřednostňujete tykání nebo vykání s trenérem? 
 
 
 
 
 
 
 
2) Jaký by měl být ideální trenér především s ohledem na vztah se svěřenci? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Jaký máte názor na trénovaní skupiny děvčat nebo chlapců vzhledem k trenérskému vedení trenérem mužem nebo trenérem 
ženou? ( děvčata - trenér žena nebo muž; chlapci - trenér žena nebo muž atd.) 
 
 
 
 
 
 
 
4) Je jediným měřítkem kvality trenérovy práce úspěch svěřenců? 
 
 
 
 
 
 
 
5) Vede Vás trenér ve sportu k fair play? 
 
 
 
 
 
 
 
6) Kdyby jste si mohli vybrat ze dvou trenérů, kterého si spíše vyberete a proč? (zaškrtněte a zdůvodněte) 
O   První trenér bude prahnoucí po úspěchu, kterému bude záležet jen na předvedených  
      výkonech, ale určitě dosáhnete sportovních úspěchů. 
O   Druhý trenér bude zábavný, bude Vás rozvíjet jak po stránce sportovní tak lidské, ale  
      nejspíš nedosáhnete sportovních úspěchů.   
 
 
 
 
 
 
 
7) Popište, čeho si vážíte na svém trenérovi nebo co by měl na sobě případně zlepšit? 
 
 
 
 
 
 
8) Proč se věnujete běžeckému lyžování?
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