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ÚVOD

V dnešní době je přímo nutností, aby se lidé ve svém volném čase věnovali pohybovým 

aktivitám,  jde  především o  osoby se  sedavým způsobem zaměstnání,  neboť  úbytek 

svalů,  který  je  v  určité  míře  s  rostoucím věkem přirozený,  razantně  roste  právě  při 

nedostatku pohybu.

Velice  oblíbenou  volnočasovou aktivitou  se  stalo  cvičení  ve  fitness  centrech.  Počet 

těchto  zařízení  stále  roste.  Z  pravidla  se  vyskytují  nejen  v  centrech  měst,  ale  i  na 

okrajích, a jsou tak dostupné všem. Nabízejí možnost posilování jednotlivých svalových 

skupin na speciálních posilovacích strojích a zároveň i tzv. kardio zóny pro posílení 

kardiovaskulárního  systému.  Tento  způsob  cvičení  využívají  i  sportovci  z  různých 

sportovních odvětví, jako doplnění tréninku či kompenzaci.  Fitness centra přinášejí do 

oblasti  cvičení  běžných  lidí  možnost  individualizovat  velikost  zátěže,  a  to  kdykoli 

během provozování této pohybové aktivity. 

Ačkoliv se dá říci, že posilovny nezejí prázdnotou, stále existuje vysoké procento lidí, 

kteří vnímají posilování na strojích jako něco "nezdravého", škodlivého. Na tom má 

jistě podíl především dnešní podoba kulturistiky, jejíž přívrženci mají většinou velmi 

nepřirozeně  vyvinutou  muskulaturu,  což  je  samozřejmě  dáno  používáním  různých 

podpůrných  prostředků,  které  jsou  v  soutěži  považovány  za  doping.  Tyto  špatné 

příklady jen poskytují výmluvu pro pohybovou pasivitu a pohodlný nezdravý životní 

styl. Pravdou je, že každá pohybová činnost může vést ke zranění. Toto riziko je možné 

minimalizovat  předchozí  konzultací  s  odborníky,  jakými  jsou  fitness  konzultanti, 

instruktoři fitness center a osobní trenéři. Cvičení ve fitness centrech lze v tom případě 

zařadit mezi nejméně rizikové pohybové aktivity. 

Tato práce je věnována posilování ve fitness centrech na rekreační úrovni. Snahou je 

vyvrácení mýtu o škodlivosti tohoto způsobu cvičení a  ovlivnění mínění klientů, kteří 

stále  ve  velkém počtu  považují  služby osobních  trenérů  za  nepotřebné.  Nároky na 

osobní trenéry se stále zvyšují, stejně jako nároky na většinu dnešních profesí. Smyslem 

práce je zjistit právě tyto nároky a uspořádat je do žádaného profilu osobního trenéra 

fitness.
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Práce je strukturována do několika kapitol. Nejprve jsou vymezeny cíle a úkoly práce. 

Větší  část  práce  je  věnována  rozboru  odborné  literatury,  zabývající  se  danou 

problematikou.  Následuje  kapitola  obsahující  metody  a  postupy,  podle  kterých  je 

vytvořena praktická část práce, orientovaná na tvorbu kompetenčního profilu osobního 

trenéra fitness, což je následováno diskuzí a formulací závěru práce. Jako poslední jsou 

v práci uvedeny literární zdroje a příloha. 
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1 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE

Cíle práce

Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření kompetenčního profilu osobního trenéra 

fitness. Tento profil bude obsahovat přibližně deset kompetencí, které jsou nejdůležitější 

pro to, aby jedinec na dané pozici podával vynikající výkon.

Úkoly práce

1. Studium odborné literatury zabývající se problematikou kompetencí, trenérství a 

fitness.

2. Identifikace  kompetencí  souvisejících  s  pozicí  osobního  trenéra  fitness  na  

základě odborné literatury a metody rozhovoru.

 

3. Vytvoření  dotazníku  kompetencí  osobního  trenéra  fitness  a  jeho  distribuce  

dvěma cílovým skupinám: klientům fitness center a osobním trenérům fitness.

4. Interpretace  výsledků  dotazníkového  šetření,  grafické  znázornění,  vytvoření  

kompetenčního profilu.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1 Lidské zdroje

2.1.1 Vytváření a analýza pracovních míst 

Práce  a  pracovní  místa  musejí  být  vytvořeny  a  analyzovány  dřív,  než  se  začne  s 

ostatními personálními činnostmi. Vytváření pracovních míst je proces, během něhož se 

definují  konkrétní  pracovní  úkoly  jedince  a  seskupují  se  do  pracovních  míst,  která 

musejí  uspokojovat  jak  potřeby  organizace,  tak  i  potřeby  držitelů  pracovních  míst. 

Analýza pracovního místa poskytuje obraz práce na pracovním místě a tím vytváří i 

představu  o  pracovníkovi  daného  místa.  Jde  o  proces  zjišťování,  zaznamenávání, 

uchovávání a analyzování informací o úkolech, metodách,  odpovědnosti,  vazbách na 

jiná  pracovní  místa,  podmínkách  práce  apod.  Cílem  analýzy  je  zpracování  všech 

informací a  vytvoření tzv. popisu pracovního místa. Tento popis je potom základem pro 

odvození  požadavků,  které  pracovní  místo  klade  na  pracovníka.  Jedná  se  o  tzv. 

specifikace pracovního místa. Analýza pracovních míst je rozhodujícím východiskem 

pro proces vytváření pracovních míst nebo změnu jejich profilu. Vytváření a analýza 

pracovních míst je systematickým procesem, přičemž se v první řadě hledají možnosti 

zvýšení efektivity (Koubek, 2001). 

Proces vytváření pracovních úkolů a pracovních míst má podle Koubka (2001) čtyři 

fáze:

1. specifikace jednotlivých úkolů;

2. specifikace metod provádění každého úkolu;

3. kombinace jednotlivých úkolů a jejich přiřazování konkrétním pracovním místům a 

jedincům;

4. stanovení vztahu pracovního místa k jiným pracovním místům. 
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Přístupy k vytváření pracovních úkolů a míst

Mechanický  přístup sleduje  cíle  produktivity  a  efektivnosti  využívání  prostředků. 

Zanedbává poněkud zájmy pracovníka.

Motivační  přístup je  přístupem  spíše  psychologickým.  Sleduje  zájmy  organizace 

nepřímo tím, že uspokojuje potřeby pracovníka skrze vytváření vhodných podmínek pro 

efektivní práci.

Ergonomický přístup se zaměřuje na fyzický stránky práce. Snaží se eliminovat jejich 

negativa, a tím přispět ke zvýšení produktivity a kvality práce.

Percepční  přístup se  orientuje  na  duševní  stránky práce.  Snaží  se  zmírnit  negativní 

účinky na práci, které souvisejí s hranicemi duševních schopností člověka.

Nejefektivnější je kombinace těchto přístupů (Koubek, 2001).

Specifikace požadavků pracovního místa na pracovníka

• Fyzické požadavky (síla, manuální zručnost, pracovní doba, vzhled, zdraví);

• duševní požadavky: -  intelektuální  schopnosti  (úroveň  vzdělání,  jazykové 

znalosti,  organizační schopnosti, verbální schopnosti, schopnost řešit problémy), 

- požadované znalosti získané vzděláním a praxí;

• dovednosti: - psychomotorické (rychlost, přesnost),

-  sociální  (schopnost  komunikace,  vedení  lidí,  kontrolování, 

motivování);

• vzdělání a kvalifikace (vzdělání nezbytné k vykonávání dané práce, požadovaná 

úroveň, stupeň dokončeného vzdělání, požadovaná odborná příprava a praxe);

• pracovní zkušenosti;

• charakteristiky osobnosti a postojů (iniciativa, temperament,  povaha, názory)  

(Koubek, 2001).
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2.1.2 Výběr pracovníků

Úkolem  výběru  pracovníků  je  rozpoznat,  který  z  uchazečů  o  zaměstnání  bude 

pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům obsazovaného pracovního místa, 

ale přispěje i k vytváření zdravých mezilidských vztahů v organizaci, akceptuje hodnoty 

příslušné  organizace  a  je  dostatečně  flexibilní,  aby  se  přizpůsobil  předpokládaným 

změnám  na  pracovním  místě.  Z  toho  vyplývá,  že  výběr  musí  brát  v  úvahu  nejen 

odborné,  ale  i  osobnostní  charakteristiky  uchazeče,  jeho  potenciál  a  flexibilitu.  V 

procesu výběru je nutné specifikovat kritéria, zvážit a prověřit validitu a spolehlivost 

těchto kritérií pro předvídání budoucího pracovního výkonu uchazeče a najít a zvolit 

metody zjišťování, do jaké míry uchazeč zvoleným kritériím vyhovuje (Koubek, 2001). 

Posuzování uchazečů:

Jedná  se  o  posuzování  míry  vhodnosti  každého  z  uchazečů  pro  obsazované  místo. 

Podstatou  je  porovnání  povahy  pracovního  místa  a  požadavků  osobnostní 

charakteristiky pracovníka s charakteristikami uchazeče. Jde především o to, stanovit 

požadavky  na  odbornou  způsobilost  a  na  základě  čeho  bude  daná  způsobilost 

posuzována, stanovit kritéria úspěšnosti práce, stanovit faktory předikování úspěšného 

výkonu práce, stanovit kritéria žádoucích rysů osobnosti  pracovníka a metody jejich 

zjišťování (Koubek, 2001).

Kritéria výběru:

Tři druhy kritérií podle Lewise (1985):

1. Celoorganizační kritéria (vlastnosti, které organizace u svých pracovníků 

považuje za cenné a důležité - schopnost přijmout hodnoty organizace, 

pružnost, přizpůsobivost ke změnám apod.)

2. Týmová kritéria (vlastnosti, které by měl mít jedinec pracující v určitém 

konkrétním  týmu.  Jde  o  to,  aby  uchazeč  zapadl  do  kolektivu  svými 

odbornými  schopnostmi  a  charakteristikami  osobnosti,  byl  schopen 

přijmout hodnoty týmu.)

3. Kritéria pracovního místa (odpovídají specifikaci pracovního místa.)
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2.1.3 Pracovní hodnocení 

Funkce

Poznávací:  umožňuje  vedoucímu  analyzovat  činnosti  podřízených  pracovníků  a 

ověřovat si vhodnost zvolených postupů a rozhodnutí.

Motivační: věcné pracovní hodnocení vytváří pocit důležitosti vykonané práce.

Personální:  umožňuje posoudit,  jak daný vedoucí přistupuje k práci s lidmi a jak je 

schopen využít výsledků hodnocení pro řízení (Wagnerová, 2005).

Cíle 

Mezi hlavní cíle pracovního hodnocení patří podle Wagnerové (2005):

♦ zlepšení výkonu;

♦ stanovení odměny;

♦ rozhodování o pracovním zařazení (zda pracovník setrvá na stejné pozici nebo ne);

♦ potřeby odborného školení a přípravy;

♦ mentální hygiena (vyjasnění si situace mezi hodnoceným a hodnotitelem, "pročištění 

vzduchu").

Další žádoucí cíle:

♦ zaměstnanci znovu připomenout, jaké jsou na něj kladeny požadavky;

♦ optimálně motivovat zaměstnance k tomu, aby podával co nejlepší výkon;

♦ definovat cíle pro další vzdělávání;

♦ ujasnit si rozdíly ve vnímání výkonu mezi hodnoceným a hodnotitelem;

♦ vytvořit podklady pro mzdové odměňování zaměstnance (Wagnerová, 2005).
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Kritéria 

Primární je analýza pracovní činnosti a definice úspěchu v práci. Výkonnost je součtem 

nebo průměrem výkonnosti v jednotlivých klíčových ukazatelích nezbytných pro výkon 

dané práce.

Existují dva odlišné způsoby měření pracovního chování:

▪ objektivní údaje o produktivitě;

▪ údaje vycházející z posuzování.

Hodnocení musí vycházet z objektivních reálných výkonů, nikoliv z potencionálních 

vlastností jedince. Kritéria mají být co nejobjektivnější. Pracovní hodnocení má za úkol 

zvýšení  výkonnosti  a  musí  být  hodnoceny  pouze  ty  determinanty,  které  jsou  pod 

kontrolou  hodnoceného.  Kritéria  pracovního  úspěchu  a  cíle  činnosti  by  měla  být 

pracovníkovi předem známa (ROBBINS, 1989).

Klasicky  používaná  kritéria  hodnocení  jsou  podle  Matouška  a  Růžičky,  jak  uvádí 

Wagnerová (2005):

▪ výkon jedince (množství práce);

▪ kvalita práce (jakost);

▪ samostatnost;

▪ iniciativnost;

▪ pracovní spolehlivost a ukázněnost;

▪ vytrvalost;

▪ přizpůsobivost;

▪ poměr k práci a pracovní ochota;

▪ dodržování pracovní doby;

▪ smysl pro spolupráci;

▪ smysl pro osobní odpovědnost;

▪ organizování vlastní činnosti;

▪ poměr k podniku.
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Metody

Obecná klasifikace metod: ▪ měření vlastností (iniciativa, spolehlivost, kreativita, ...);

▪ měření chování;

▪ měření výsledků (Wagnerová, 2005).

2.1.4 Nástroje rozvoje lidských zdrojů 

1. Distanční metody, e-learning:

Firemní vzdělávání bývá obvykle velmi nákladnou záležitostí, proto v současnosti firmy 

přistupují k takovým formám vzdělávání, které umožňují individuální a samořízenou 

výuku zaměstnanců, obvykle v jejich volném čase.  Distanční vzdělávací metody jsou 

jakousi formou dálkového studia. Výuka probíhá především ve formě individuálního 

studia. Další metodou, která bývá i doplňkem distančního vzdělávání, je e-learning. Jde 

o  interaktivní  výukové  programy,  poskytovány  především  skrze  internet.  Bývají 

kombinací teorie a řešení modelových situací. Obě uvedené formy vzdělávání efektivně 

podporují především získávání znalostí, méně již dovedností.

2. Školení a tréninky:

Zde jde především o zvládání uměle vytvořených situací. Školení je více zaměřeno na 

získávání znalostí a trénink na nácvik dovedností.  Modelové situace jsou napsané tak, 

aby z nich bylo možné dobře odvodit příslušnou teorii a nacvičit související dovednosti. 

Výsledkem je řešení aplikovatelné na celou škálu podobných problémů. Školený by měl 

být schopen tyto obecněji zaměřené poznatky  a dovednosti použít při řešení reálných 

kauz.  Řešení  reálných  situací velmi  instruktivně  popisuje  vhodné  chování  ve  zcela 

konkrétní  problémové  situaci.  Výsledky  tohoto  šetření  bývají  bezprostředně 

aplikovatelné  ve  firmách.  Zároveň  je  ale  tento  přístup  náročný  na  účastníka  kurzu, 

protože předpokládá a požaduje schopnost zobecnění. 
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3. Poradenství a koučování:

Poradenství a koučování pracuje s realitou. Jsou řešeny konkrétní kauzy. Poradenství je 

zaměřeno spíše na dodávání teoretických předpokladů k řešení konkrétních problémů. 

Koučování se soustředí na rozvoj individuálních dovedností. 

4. Pozorování praxe a zpětná vazba:

Tento  přístup  je  založen  na  přítomnosti  pozorovatelů  při  skutečném řešení  úloh  ve 

firmě. Pozorování je pochopitelně následováno analýzou a zpětnovazebními diskusemi. 

Jedná se o velmi efektivní formu intenzivního rozvoje lidských zdrojů.

5. Metody vzájemné podpory:

Největší nároky na adresáty rozvoje lidských zdrojů pochopitelně kladou ty metody, kde 

své vzdělávání berou lidé do vlastních rukou nebo si v jeho rámci pomáhají navzájem. 

Role pozorovatele a poskytovatele zpětné vazby se ujímají sami účastníci vzdělávání. 

Zpětná  vazba  je  vzájemná,  což  může  vést  k  velmi  pozitivním důsledkům v  rámci 

mezilidských vztahů a podávaných výkonů (Plamínek, Fišer, 2005).

Bariéry při vzdělávání pracovníků 

Je  důležité  umět  rozpoznat  překážky,  které  účastníkovi  komplikují  cestu  k  poznání, 

postupně je oslabovat, případně zcela odstranit (Barták, 2003).

Hlavní skupiny bariér podle Bartáka (2003):

• percepční bariéry (překážky, které brání jasně vnímat podstatu problému);

• bariéry kultury (člověk se s věkem stále více podřizuje referenčním rámcům, 

které od něho  společenské prostředí vyžaduje); 

• bariéry pracovního prostředí (nedostatek spolupráce, konzervatizmus,..);

• intelektuální a výrazové bariéry (nedostatečná adekvátnost, nesrozumitelnost); 

• emoční bariéry (strach ze selhání, neschopnost reagovat na výzvu ke změně, 

nedostatečná představivost, pružnost, kreativita,..).
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Z těchto možných bariér podle stejného autora vyplývají následující doporučení:

○  přiměřenost  a  adekvátnost  vzdělávacího  procesu  ve  vazbě  na  podmínky 

rozvoje motivace  a zájmu účastníka;

○ uspokojování potřeb orientace účastníka v rovině: -poznávací 

-emotivně  hodnotové

-operační 

Cíle vzdělávání podle Bartáka (2003)

Aspekty cíle: ▪ kdo má koho co naučit;

▪ s jakým výsledkem, v jakém čase a v jaké kvalitě.

Cíle se člení na: ▪  hlavní,  směrné  (vymezují  základní  zaměření  vzdělávacího 

procesu);

▪  dílčí,  operační  (vyplývají  z  hlavních  a  představují  jejich 

konkretizaci).

Principy a zásady lektorské práce:

1. Princip optimálního řízení

Opírá  se  o  využívání  vědeckých  poznatků.  Patří  sem  zásady  jako  soustavnost, 

uvědomělost, aktivita, důslednost, přístupnost, úměrnost, názornost, spojování teorie s 

praxí  a  trvalost.  Účastník  si  s  sebou  do  vzdělávacího  procesu  přináší  jistý  soubor 

vědomostí,  zkušeností  a  dovedností,  na  něž  je  možno  navázat.  Optimalizace 

vzdělávacího  procesu  spočívá  především  v  tom,  že  je  účastníkova  pozornost 

soustředěna na hlavní fakta a jejich vztahy.

2. Princip názornosti

Základem každého poznávacího procesu je  přímá smyslová zkušenost.  Ta umožňuje 

vytvoření  vlastního  názoru  na  daný  problém,  ačkoliv  chybí  účastníkova  předchozí 

zkušenost.
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3. Princip přístupnosti a přiměřenosti

Tento princip klade důraz především na to, že je potřeba k účastníkům vzdělávacího 

procesu  přistupovat  diferencovaně,  a  to  například  podle  úrovně  jejich  vědomostí, 

dovedností, zkušeností, návyků, apod.

4. Princip soustavnosti

Uspořádání plánu do logických celků, které na sebe vzájemně navazují. Zdůrazňování 

hlavních poznatků a vztahů mezi nimi.

5. Princip kontinuity akce

Základem je navazování na starší poznatky s cílem dosáhnout u účastníků uceleného 

systému poznatků.

6. Princip uvědomělosti a aktivity

Vedení  svěřenců  k  pochopení  smyslu  programu  a  aktivního  využívání  osvojených 

poznatků.

7. Princip trvalosti

Vyžaduje, aby si svěřenci byli schopni i s větším časovým odstupem vybavit získané 

vědomosti a dovednosti a prakticky je použít.

8. Princip spojení teorie s praxí (Barták, 2003).
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2.2 Kompetence

2.2.1 Východiska 

Kvalifikace,  které  jsou omezeny na  konkrétní  situace,  extrémně rychle  zastarávají  a 

stávají se bezcennými. Týká se to především technických znalostí a dovedností. Proto je 

potřeba se trvale orientovat na novinky a jejich zavádění. Nové požadavky na firmy 

vyžadují  kompetence,  které  přesahují  jednotlivé  profese.  Nadprofesní  kompetence 

umožňují pracovníkům další systematické vzdělávání v odborné oblasti, a tím zvyšují 

samostatnost a odbornou kompetentnost (Brassard, 1992).

Orientace  na  procesy vede  k  celostnímu pohledu na  technické  předměty a  procesy, 

neboť překonává izolované chápání odborných technických vědomostí. Brassard (1992, 

s.34) tvrdí,  že  "Klíčové  kompetence  mají  delší  životnost  než  kvalifikace  vázané  na  

profesi.  Proto  mohou  sloužit  jako  základ  pro  další  učení,  a  tím  současně  zvyšovat  

sociální kompetentnost těch, kteří se školí." 

Schopnost řešit problémy, hodnotit, zdůvodňovat, komunikovat, kooperovat, schopnost 

kreativity, atd., nestojí vedle sebe izolovaně, ale různým způsobem se prolínají a musejí 

být chápány jako součásti celého procesu vzdělávání a dalšího školení, sloužící dalšímu 

vlastnímu rozvoji. (Richter, 1995).

Kompetence stojí až na vrcholu pyramidy, která začíná hodnotami, coby neviditelným 

motivačním činitelem, který se projevuje v postojích a přístupu k lidem, úkolům nebo 

budoucnosti.  Z  postojů  pak  vznikají  jednotlivé  kompetence.  Existují  čtyři  základní 

postoje, které se objevují u všech úspěšných zaměstnanců. Jsou to zaujetí, zacílenost, 

myšlení  v  příležitostech  a  důvěryhodnost.  Každá  kompetence  by  poté  měla  být 

rozpracována do jednotlivých projevů chování (Hroník a spol., 2008).
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2.2.2 Vymezení pojmu

Osobní předpoklady jedince k výkonu náročné pracovní činnosti je třeba rozdělit na 

pracovní způsobilost, kvalifikaci a kompetenci.  Pracovní způsobilost vystihuje poměr 

požadavků na straně pracovní činnosti a odpovídajících vlastností osobnosti na straně 

pracovníka. Vyjadřuje komplexní připravenost jedince zvládat pracovní úkoly v rámci 

určitého  pracovního  zařazení  (Štikar,  1996).  Kvalifikací  pracovníka rozumíme  jeho 

celkovou připravenost na výkon práce. Jde především o jeho schopnosti, dovednosti, 

znalosti,  vzdělání  a  praxi  (Wagnerová,  2005).  Kompetence  vyjadřuje  žádoucí  stav 

vývoje  pracovních  předpokladů  (pracovní  způsobilosti  a  kvalifikace)  v  daném 

pracovním zařazení a v konkrétních podmínkách (Bedrnová, Nový, 1998).

Pojem  kompetence  jako  první  zavedl  Boyatzis  (1982,  s.20) a  definoval  jej  jako 

"schopnost  člověka  chovat  se  způsobem  odpovídajícím  požadavkům  práce  v  

parametrech daných prostředím organizace, a tak přinášet žádoucí výsledky". 

Existují  další  definice  kompetencí  dle  různých  autorů.  Například  Burgoyne  (1988) 

mluví o kompetenci jako o schopnosti a ochotě plnit úkoly. Spencer  (1990, s.19) zase 

tvrdí, že kompetence je "jakákoliv individuální vlastnost, která může být měřena nebo 

spolehlivě počítána a může umožnit výrazné rozlišení mezi efektivním a neefektivním 

výkonem." Další autor, Woodruffe (1990), který se zabývá problematikou kompetencí, 

vysvětlil tento pojem jako jakési dimenze pracovního chování, které ovlivňují výkon. 

Furnham (1990) zase vidí kompetence jako základní schopnosti a způsobilosti potřebné 

k dobrému výkonu práce.  Jde vlastně o rovnováhu mezi  subjektivními  předpoklady 

pracovníka a objektivními požadavky na výkon práce. Tato rovnováha je samozřejmě 

pohyblivá a vyžaduje neustálý adaptační proces, jak doplňuje  Bedrnová (2000). 

Kompetence by měly být chápány jako pojmy, které mohou do určité míry vyjadřovat 

vztah mezi očekávaným a skutečným výkonem (Holmes, 1992).
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Kompetence říkají, jaké podmínky musí splnit člověk, který vykonává příslušnou úlohu. 

Tyto podmínky se týkají výkonu práce i potenciálu tohoto člověka. I u kompetencí by 

měl  konkrétní  člověk dostat  relevantní  informace  o  tom,  co  by měl  splnit,  aby byl 

úspěšný.  Jenom člověk,  který  dokáže,  že  své  zdroje  umí  využít  v  praxi,  může  být 

hodnocen jako kompetentní vzhledem k dané úloze (Plamínek, Fišer, 2005).

Základní kompetence podniku

Jedním z klíčových faktorů úspěchu podniku na rychle se měnících trzích je inovace, a 

to i přes reálná rizika neúspěchu. Zákazníci se chtějí odlišovat, být originální. Podnik 

musí věnovat maximální úsilí především zkracování doby vývoje inovačních produktů. 

K tomu, aby organizace dosáhla úspěchu, je za potřebí trvale rozvíjet její schopnost 

vymýšlet inovace a převést je v inovační produkty uplatnitelné na trhu. Tyto výjimečné 

schopnosti, které konkurence nedokáže jednoduše nebo vůbec nepodobit,  se nazývají 

základní  kompetence.  Úkolem  organizace  je  trvale  rozvíjet  portfolio  základních 

kompetencí, což jí umožní získávat na trhu udržitelnou konkurenční výhodu.

Jednoduše řečeno, základní kompetence představují silné stránky organizace. Tradiční 

pohled na podnik vychází z předpokladu, že její prosperitu zajišťuje portfolio produktů, 

které  nabízí  na  jednotlivých  trzích.  Naproti  tomu  moderní  pohled  vychází  z 

předpokladu, že prosperity může organizace dosáhnout pouze vytvářením a rozvojem 

portfolia základních kompetencí. Základní kompetence umožňují budovat nové trhy a 

odstraňovat konkurenci (Šmída, 2003).

Základní kompetence lze charakterizovat, dle rozdílných pohledů, následovně.:

● Základní kompetence jsou jedinečné a konkurencí těžko napodobitelné schopnosti, 

které organizace dokáže dokonale využít s vynaložením minimálního úsilí a zdrojů, a 

které přinášejí jedinečnou hodnotu zákazníkům. 

●  Základní  kompetence  jsou  souborem  strategicky  nejdůležitějších,  hodnotu 

vytvářejících dovedností v organizaci. Musí být orientované na růst, odlišovat podnik 

od ostatních, mít hodnotu pro zákazníka a vytvářet konkurenční výhodu.

● Základní kompetence jsou takové konkurencí  nenapodobitelné klíčové schopnosti, 

které umožňují vstup na široké spektrum nepříbuzných trhů (Šmída, 2003).
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2.2.3 Členění kompetencí

Kompetence  dělíme  na  sociální  a  pracovní.  Ty  jsou  ovlivněny  různými  faktory, 

například  osobnostním  profilem  jedince.  Obě  části  mají  společné  to,  že  se  týkají 

požadavků na výkon ve skutečném životě, zaměřují se na výsledky chování.

 Pracovní  kompetence  můžou  negativně  ovlivnit  osobnostní  faktory,  jako  je 

labilita,  neprůbojnost,  přehnané  sebevědomí  apod.  Pracovní  kompetence  se  týkají 

očekávání výkonu na pracovišti a jsou někdy označovány jako "tvrdé kompetence".

 Sociální  kompetence  vyjadřuje  určitou  schopnost  efektivně  zvládat  situace 

interpersonálního charakteru. Důležité kritérium je míra vlivu jedince na své okolí. Tyto 

kompetence  bývají  označovány  jako  "měkké".  Patří  sem  vnímavost,  otevřenost, 

flexibilita,  iniciativa  nebo  například  příjemné  vystupování.  Sociální  kompetence  je 

komplexem těchto složek (Wagnerová, 2005).

Boyatzis (1982) kompetence rozdělil na:

◦ řízení cílů a kroků;

◦ usměrňování podřízených;

◦ řízení lidských zdrojů;

◦ vedení. 

Šmída (2003) dělí základní kompetence na tři skupiny:

a) individuální kompetence (kompetence jednotlivce);

b) organizační kompetence;

c) klíčové kompetence. 

Na počátku jsou podle téhož autora zdroje, které rozdělil na fyzické (hmotné), lidské a 

organizační (organizační kultura, pověst firmy). Následuje způsobilost, kterou se rozumí 

schopnost  jedinečně  využívat  zdroje.  Tato  schopnost  následně  vede  k  vytváření 

kompetencí a jejich systémových využitím vznikají  základní kompetence.  Jednotlivé 

skupiny kompetencí jsou rozepsány níže dle stejného autora.
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individuální kompetence

Individuální  kompetence představují  znalosti,  dovednosti  a  schopnosti,  které  odlišují 

vynikající  zaměstnance  od  průměrných.  Tyto  kompetence  mohou  mít  všichni 

zaměstnanci v podniku, od pracovníků na nejnižší úrovni až po vrcholový management. 

Organizace si musí být vědoma, že zaměstnanci tvoří nejcennější aktivum a pracovníci, 

kteří disponují danými znalostmi, se mohou uplatnit kdekoli jinde. Proto je důležité, aby 

organizace vytvořila pro zaměstnance příjemné motivační prostředí, ve kterém se budou 

moci seberealizovat. Tvorbu a rozvoj individuálních kompetencí je třeba integrovat s 

personalistikou. 

Individuální kompetence můžeme rozdělit na tři části:

● znalosti, přičemž je nutné zajišťovat jejich neustálou aktualizaci;

● schopnosti;

● dovednosti.

Organizace  musí  svým  zaměstnancům  umožnit  trvalý  rozvoj  jejich  schopností  a 

vědomostí, například za pomoci externích kurzů. 

organizační kompetence

Organizační  kompetence  představují  univerzální  charakteristiky  úspěšných 

organizačních systémů bez ohledu na odvětví. Patří sem plánování práce, organizování 

zdrojů, řešení krizových situací, dokončování úkolů, měření postupu prací (umožňuje 

zjistit množství práce, kterou zbývá vykonat), řízení rizika. 

klíčové kompetence

Klíčové kompetence jsou tři až čtyři kompetence, které odlišují podnik od konkurence a 

vytvářejí konkurenční výhodu. Tvorba klíčových kompetencí předpokládá, že podnik 

dokáže  využít  nejmodernější  technologii  nebo  své  specifické  dovednosti  v  určitém 

oboru. Je důležité sledovat technologický pokrok, situaci ve vědě a výzkumu.
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2.2.4 Klíčové kompetence

2.2.4.1  Definice klíčových kompetencí

Poprvé je popsal Mertens (1974, s.36): "Klíčové kompetence jsou samy o sobě obsahově  

neutrální, neboť jsou použitelné na libovolný obsah. Jejich zprostředkování je však vždy  

nutně  vázáno  na  konkrétní  obsah."  Přičemž  získávání  klíčových  kompetencí  je 

celoživotním procesem (Belz, Siegrist, 2001).

Reetz a Reitmann (1990) označili klíčové kompetence jako určitý druh metavědomostí a 

zacházení  s  vědomostmi.  Vidí  v  nich  důležitý  článek  pro  pochopení  a  řešení 

nejrůznějších problémů profesního vzdělávání v situaci rychle se měnících rámcových 

podmínek.

Klíčové  kompetence  nemohou  nahradit  odborné  znalosti,  mohou  ale  vést  k  jejich 

lepšímu využívání. Za klíčovou lze označit jakoukoliv kvalifikaci, s jejíž pomocí může 

jedinec uplatnit své odborné znalosti při řešení problémů a přenášet je na jiné oblasti. 

Nabývání klíčových kompetencí souvisí s rozvojem vlastní osobnosti (Richter, 1995).

2.2.4.2   Identifikace klíčových kompetencí

Kognitivní přístup: 

Povoláním se rozumí svět jednání, ve kterém je vyžadován člověk se svou schopností 

myslet a řešit problémy, resp. se svou kognitivitou. Pracovní činnost, rozšířena kognicí, 

se  stává  skutečnou  odbornou schopností,  a  to  ve  spojení  s  kompetencemi  v  oblasti 

metod,  a  se  sociálními  kompetencemi.  Kognice  je  zde  definována  jako  schopnost 

pojmenovat  jednotlivé  události,  uspořádat  je,  určit  jejich  vzájemné  souvislosti, 

postihnout  zákonitosti  jejich  výskytu.  Za  předchůdce  takto  chápaného  jednání  je 

považován Hegel (Belz, Siegrist, 2001).
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Aby člověk mohl jednat musí: • mít  obecný přehled o konkrétním případu (znát 

pojmy); 

• mít  schopnost  zařadit  konkrétní  pod  obecné  a 

obecné  vztáhnout pod konkrétní;

• vidět souvislosti mezi různými jevy, určit příčiny 

a následky;

• umět  vytvořit  hypotézy  o  vhodnosti  způsobů 

jednání  pro  realizaci  stanovených  cílů  (Belz, 

Siegrist, 2001).

Seznam klíčových kompetencí podle Mertense (1974):

○ základní  kompetence:  základní  myšlenkové operace  jako předpoklad  kognitivního 

zvládání nejrůznějších situací a požadavků;

○ horizontální kompetence: získat informace, porozumět jim, zpracovávat je a chápat 

jejich specifičnost;

○ rozšiřující  prvky: základní vědomosti v rovině fundamentálních kulturních technik 

(početní operace) a znalostí důležitých pro určité povolání (technika měření, ochrana 

práce,..);

○ dobové faktory: doplňovat mezery ve znalostech vzhledem k novým poznatkům.

Přístup založený na analýze činností:

Tento přístup se snaží sledovat vzájemné souvislosti  profesního jednání a ujasňovat, 

které  základní  schopnosti  jsou  potřebné  k  pružnému  zvládání  situací  v  zaměstnání. 

Dnešní  profesní  život  provázejí  rychlé  změny,  proto  je  třeba  aby  bylo  profesně 

specifické  jednání  neustále  modifikováno.  Tady  hrají  důležitou  roli  právě  klíčové 

kompetence, které představují trvalou hodnotu v procesu změn. Tento vývoj lze označit 

jako  přechod  od  práce  podle  pokynů  k  samostatnosti.  Tradiční  schéma  získávání 

profesních schopností, založené na instrukcích, lze interpretovat následovně: předvést-

napodobit a kontrolovat-procvičovat. V moderních pracovních procesech se klade více 

důraz na samostatnost,  týmovou práci  a  práci  v komplexních systémech.  Pracovníci 

musejí být schopni převést cílové zadání dle vlastního uvážení do postupných kroků, 

sami provádět jednotlivé činnosti, při závadách nejprve sami provést analýzu chyb a 
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hledat  možnosti,  jak problém odstranit.  Od jednotlivců jsou vyžadovány schopnosti, 

označované  jako  týmová  kompetence.  Patří  sem  například  empatie,  upřímnost, 

schopnost  kompromisu,  ochota  naslouchat,  atd.  Další  významnou  schopností  je  tzv. 

systémová kompetence. Systémy, které zasahují do pracovního procesu jsou komplexní 

organizace  i  právní  prostředí,  ve  kterém  se  ekonomické  subjekty  pohybují.  K 

organizování a výkonu práce jsou v důsledku toho vyžadovány dodatečné schopnosti, 

jako je jednání v grémiích, promýšlení důsledků práce. Chování, které jedinec přijme za 

své,  můžeme nazvat  reflexivním.  Reflexivitou rozumíme klíčovou kompetenci,  které 

činí  člověka  schopným  hodnotit  po  kritickém  porovnání  vlastní  výkon  podle 

dosažených výsledků (Belz, Siegrist, 2001).

Přístup zaměřený na společnost:

Známí autoři označují přístupy orientované na činnost jako "adaptační kompetence". 

Podle nich mnoho podnikových vzdělávacích konceptů slouží pouze k přizpůsobování 

se  vnitropodnikovým systémům.  Naproti  tom chybí  tzv.  "tvůrčí  kompetence",  které 

mohou přispět ke zlepšení naší šance na přežití, k rozšíření naší schopnosti politicky 

jednat a k rozvoji demokratické kultury v naší společnosti (Belz, Siegrist, 2001).

Mikelis (1989 in Belz, Siegrist, 2001) předkládá sedm hlavních principů:

▪  zasaženost  jako  vnitřní  reakce 

subjektu na  vnější skutečnosti;

▪  oživení  citu  a  školení  schopnosti 

vnímat;

▪  pěstování soudnosti;

▪  učit se jednat;

▪  celostní přístup ke světu;

▪ současnou situaci chápat v

historických  souvislostech;

▪  utváření budoucnosti s fantazií.
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Společenské klíčové kompetence podle Negta (1989 in Belz, Siegrist, 2001):

Formální kompetence: ▫ myšlení v souvislostech.

Materiální kompetence: ▫ technická kompetence;

▫ ekologická kompetence;

▫ kompetence v poznávání smysluplnosti.

Kaiser (1992) určil pět hlavních klíčových kompetencí:

■ organizace a provedení cvičných úkolů (cílevědomost, přesnost, pečlivost, flexibilita, 

systematický přístup, schopnost organizovat, ..);

■ komunikace  a  kooperace  (vyjadřovací  schopnosti,  otevřenost,  kooperace,  empatie, 

čestnost,..);

■ aplikace  technik  učení  a  technik  duševní  práce  (ochota  vzdělávat  se,  kreativita, 

formálně logické myšlení, systémové myšlení, abstrahování,..);

■ samostatnost a odpovědnost (spolehlivost, disciplína, iniciativa,..);

■ snášení zátěže (koncentrace, vytrvalost, odolnost vůči frustraci, přizpůsobivost,..).

Marco Siegrist v roce 1995 prováděl průzkum, ve kterém zkoumal význam klíčových 

kompetencí  při  novém obsazování  pracovních  míst  ve  švýcarském deníku.  Ze  682 

inzerátů na pracovní místa požadovali inzerenti následující klíčové kompetence:

1. Komunikativnost a kooperativnost: 34 %

2. Schopnost řešit problémy a tvořivost: 15,5 %

3. Samostatnost a výkonnost: 25,1 %

4. Odpovědnost: 11,4 %

5. Schopnost uvažovat a učit se: 8,7 %

6. Schopnost zdůvodňovat a hodnotit: 4,6 % 

(Belz, Siegrist, 2001).
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Druhé šetření 3420 inzerátů s nabídkami pracovních příležitostí, které provedl v roce 

1997 Horst Belz, mělo tyto výsledky:  

     1. Komunikativnost a kooperativnost: 40,2 %

       2. Schopnost řešit problémy a tvořivost: 18,6 %

     3. Samostatnost a výkonnost: 26,9 %

     4. Odpovědnost: 9,9 %

     5. Schopnost uvažovat a učit se: 4,5 %

     6. Schopnost zdůvodňovat a hodnotit: 6,9 %  

    (Belz, Siegrist, 2001).

Tyto  výzkumy  jednoznačně  ukazují  význam  jednotlivých  kompetencí  a  nezbytnost 

jejich osvojení pro profesní činnost.

2.2.4.3   Struktura klíčových kompetencí

Klíčové  kompetence  podle  Belze  a  Siegrista  (2001)  zahrnují  množství  kompetencí, 

které přesahují hranice jednotlivých odborností. Rovina kompetencí se vyznačuje mimo 

jiné  tím,  že  různé  schopnosti  působí  společně.  Jakýmsi  potenciálem k  disponování 

kompetencemi je individuální kompetence k jednání. Ta se vyvíjí ze spolupůsobení:

• sociální kompetence  (schopnost týmové práce, kooperativnost, 

schopnost čelit konfliktním situacím, komunikativnost);

• kompetence  ve  vztahu  k  vlastní  osobě  (nakládání  s  vlastní 

hodnotou, být svým vlastním manažerem, schopnost sebereflexe, 

vědomé rozvíjení vlastních hodnot, schopnost posuzovat sám sebe 

a dále se rozvíjet);

• kompetence  v  oblasti  metod  (plánovitě  uplatňovat  odborné 

znalosti, vypracovávat tvořivá řešení, strukturovat a klasifikovat 

nové informace, dávat věci do kontextu, kriticky přezkoumávat, 

zvažovat šance a rizika).
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Kompetence  jsou  složeny z  různých schopností  a  z  jejich  vzájemného  ovlivňování. 

Získávají  se  reflexivně,  přičemž  reflexe  je  porovnání  a  spojování  jednotlivých 

schopností  za  účelem získání  kompetencí.  Zde je  brán zřetel  na  vlastní  hodnotovou 

škálu jedince a na individuální životní cíle (Richter, 1995).

Reflexe se může uskutečňovat pouze ve skupině, což je také předpokladem pro osvojení 

klíčových kompetencí (Belz, Siegrist, 2001).

2.2.5 Měření kompetencí

Různé názory na to, co jsou kompetence, ovlivňují i  postupy jejich měření. Existuje 

více  metod,  které  se  liší  v  přesnosti  posouzení,  náročností  použití  a  větší  či  menší 

vhodností  pro  různé  typy  kompetencí.  Přístupy  k  měření  můžeme  rozdělit  na  více 

skupin (Wagnerová, 2005; Kubeš a spol., 2004).

Přístupy k měření úrovně kompetencí podle Kubeše a spol. (2004):

1. Behaviorální p  ř  ístup  

Jedná se o pozorování chování pracovníků v různých situacích, například během cvičení 

nebo  při  použití  různých  podnětů.  Dané chování  má  schopnost  vypovídat  o  úrovni 

kompetence.  Pozorovatelé  jsou  vyškoleni  identifikovat  tyto  projevy  chování. 

Pozorování jsou po zpracování následně hodnocenému sdělena, aby pracovník poznal 

silné a slabé stránky svého chování, tedy měřené kompetence, a mohl provést změny.

2. Analogové metody

Princip  analogových  metod  spočívá  v  tom,  že  existuje  značná  podobnost  mezi 

modelovou situací, při které je kompetence posuzována, a reálnou pracovní situací. Pro 

posouzení jsou využívány situace, které se v práci dané osoby vyskytují přímo, nebo 

situace velmi podobné.  Typickým příkladem jsou skupinová cvičení,  například hraní 

rolí. Analogové metody zkoumají chování tady a teď, v podnětové situaci.
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3. Analytické metody

Analytické metody vycházejí z předpokladu, že existuje určitá společná skupina rysů, 

které jsou univerzálně  potřebné a užitečné. Snaží se izolovat podstatu kompetencí ve 

smyslu  určitých  generických kvalit  člověka,  a  měřit  je.  Podnětové  situace  se  vůbec 

nemusí shodovat s pracovní realitou. K typickým reprezentantům patří testy schopností, 

především  mentálních,  dotazníky  zjišťující  míru  temperamentu,  motivační  testy, 

dotazníky všech zájmů a další převážně psychometrické nástroje.

4. Další metody

a) Competency based interview

Podstatou  metody  Competency  based  interview  (dále  jen  CBI)  je  rozhovor  mezi 

hodnotitelem a hodnoceným, který přivádí hodnoceného k identifikování a analyzování 

minulých  událostí,  přičemž  hodnotitel  v  odpovědích  hledá  důkazy  o  přítomnosti 

kompetencí.  Nejčastější  výhradou  k  použití  CBI  je  jeho  nedostatečná  přesnost. 

Posuzovaný pracovník má po dobu rozhovoru za úkol charakterizovat několik projektů 

nebo úkolů, za které odpovídal nebo v nichž hrál  klíčovou roli.  Taktéž musí popsat 

výsledek, s nímž tento projekt ukončil.  To, jak o událostech vypovídá, odkrývá jeho 

chování. Metoda velmi dobře odhaluje kompetence výkonové (proaktivita, orientace na 

cíl, orientace na výkon), ale i některé kognitivní kompetence (vyhledávání informací, 

analytické myšlení, tvorba konceptů apod.). Méně dokáže odhalit koncepční pružnost a 

celou řadu interpersonálních kompetencí.

b) 360° hodnocení

Hodnocení  metodou  360°  zpětné  vazby  zahrnuje  získávání  informací  o  jedinci  z 

různých  zdrojů  a  umožňuje  pohled  na  jeho  dovednosti  prostřednictvím 

spolupracovníků.  Zaměstnanci  přijímají  hodnocení  od  svých  spolupracovníků  jako 

objektivnější v porovnání s hodnocením pouze od nadřízeného. Dalším pozitivem této 

metody je, že samotní hodnotitelé, respektive spolupracovníci a zákazníci jedince, cítí 

větší zodpovědnost za dění ve firmě a mohou kulturu firmy ovlivňovat.  Nejdůležitější 

je stanovit, které kompetence je potřeba měřit. 
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Využití 360° zpětné vazby je velmi široké, jde aplikovat například při:

● strukturálních změnách řízení;

● při změně organizační kultury;

● zaměstnaneckých vztazích.

2.2.6 Hodnocení kompetencí

Dosažení kompetence je podmíněno naplněním předpokladů (dosažením požadované 

úrovně jednotlivých lidských zdrojů) a opakovaným dosahováním výsledků. Obě tyto 

složky jsou zahrnuty do systému hodnocení kompetencí. Kompetence jsou hodnoceny 

pro každou úlohu zvlášť (Plamínek, Fišer, 2005). 

Typy hodnocení podle Plamínka, Fišera (2005):

Krátkodobé hodnocení výkonu

K hodnocení  výkonu by mělo  docházet  častěji  než  k  vyhodnocování  disponibilních 

zdrojů, nejlépe jednou za měsíc. Při hodnocení výkonu se pracovník dozví od svého 

nadřízeného,  zda  v  hodnoceném  období  splnil  nebo  nesplnil  požadované  úkoly. 

Informace o plnění požadavků na výkon se archivují a slouží jako jeden ze vstupů pro 

dlouhodobě zaměřené hodnocení kompetence.

Dlouhodobé hodnocení výkonu a zdrojů

Dlouhodobě zaměřené hodnocení kompetencí  má dvě části.  První částí  jsou výkony 

pracovníka  ve  stávajících  úlohách  v  uplynulém  delším  období,  přičemž  v  rámci 

hodnocení  se  hledají  způsoby,  jak  tuto  výkonnost  optimalizovat  s  ohledem  na 

požadavky firmy a možnosti pracovníka. Výsledná doporučení nejsou jednosměrným 

plánem rozvoje, ale výsledkem diskuse, neboť hodnotitel i hodnocený společně navrhují 

možné postupy.

34



V druhé  části  se  hodnocení  kompetence  zabývá  plánováním a  přípravou  kariérního 

rozvoje pracovníka. To umožňuje nabídnout lidem úlohy, pro které mají požadované 

zdroje nebo u nichž existují předpoklady, že pro daného člověka nebude problém si 

požadované zdroje osvojit.

Takovýmto  způsobem  lze  plánovat  jak  vertikální  kariéry,  tak  i  plánovat  a  rozvíjet 

kariéry horizontální.

Mimořádné hodnocení kompetencí

Při hodnocení může vyplynout zjištění, že možnosti a požadavky nejsou v rovnováze. 

Obvykle se to stává v těchto dvou případech:

- pracovník si nově osvojil zdroje požadované pro 

jinou úlohu,  než kterou dosud vykonává;

-  pracovník  opakovaně  nedosahuje  požadované 

výkonnosti.  

V tomto případě se využívá právě mimořádného hodnocení kompetencí, kterým se má 

prověřit,  zda člověk disponuje potřebnými zdroji a zda je schopen za pomoci těchto 

zdrojů dosahovat požadovaných výsledků. To je možné zjistit jen při praktické činnosti. 

Pracovníkovi je přidělena zkušební úloha, kterou vykování pod dohledem supervizora, 

který  podle  výsledku rozhodne o přiznání  kompetence  a  doporučí  buď další  rozvoj 

lidských zdrojů nebo změnu požadavků.

2.2.7 Význam kompetencí

O kompetence opíráme řešení rozmanitých potíží, neboť rozvoj firmy i řešení různých 

jejích potíží lze regulovat právě ovlivňováním kompetencí lidí. Proto je nezbytné vždy 

vztahovat  pojmy  kompetence  a  úloha  ke  konkrétnímu  člověku.  Jde  o  to,  aby  se 

požadavky na  výkon  dostaly  až  k  danému  člověku  tak,  že  jasně  definují  úlohy.  A 

možnosti, kterými daný člověk disponuje, aby šly definovaným požadavkům vztříc, a to 

tak, že se jim konkrétní člověk učí rozumět a naplňovat je svou prací (Plamínek, Fišer, 

2005).
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Orientace na rozvoj kompetencí ve firmách s sebou přináší řadu pozitivních důsledků 

pro jejich řízení. Do výčtu primárních dopadů, přímých výstupů, patří podle Plamínka a 

Fišera (2005) především:

○ vyjasnění  a  srozumitelná  definice  dlouhodobého směřování  firmy a 

zavedení komplexního systému cílů a ukazatelů;

○ jednoznačná  a  srozumitelná  definice  požadavků  na  výkon  každého 

zaměstnance; 

○ nastavení podmínek pro efektivní spolupráci prostřednictvím definice a 

řízení firemních dějů;

○ identifikace a definice všech složek lidských zdrojů potřebných pro 

fungování firemního systému;

○ zavedení systému individuálního hodnocení a rozvoje lidských zdrojů;

○ zavedení systému celkového hodnocení a rozvoje firemní kultury;

○ vytvoření souladu požadavků na výkon firmy a dostupných lidských 

zdrojů;

○ zavedení mechanismů zabezpečujících stabilitu a dynamiku.

Ještě  významnější  jsou,  dle  stejných  autorů,  dopady  sekundární,  které  se  projeví  v 

důsledku přímých dopadů.  Základním sekundárním dopadem je  dlouhodobá celková 

úspěšnost (vitalita) firmy, provázená především následujícími pozitivními vlivy:

○ omezení operativního řízení a rozšíření kapacity manažerů pro řízení 

strategického rozvoje;

○ omezení kompetenčních sporů a celkové zlepšení mezilidských vztahů;

○ zlepšení interní a externí komunikace a schopnosti spolupracovat;

○ vyšší loajalita lidí ve firmě a zvýšená iniciativa při zlepšování 

firemních systémů;

○ zvýšení orientace na zákazníky, vyšší kvalita služeb i nárůst tržeb;

○ zvýšení efektivity firemních investic do rozvoje lidských zdrojů;

○ zvýšení průhlednosti firmy z pohledu plánování a čerpání finančních 

prostředků a zdrojů ostatních kategorií;

○ vyšší úspěšnost prováděných změn a jejich řízený dopad na všechny

firemní systémy.
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Pojem kompetence  je  jádrem personálního  řízení.  Cílem je  získat  a  rozvíjet  vysoce 

kompetentní jedince, kteří budou připraveni dosahovat stanovených cílů. Kompetence 

jsou spojeny s:

▫ získáváním a výběrem;

▫ řízením lidských zdrojů;

▫ řízením výkonu;

▫ řízením odměňování (Wagnerová, 2005).

2.2.8 Kompetence v systému řízení  

Plamínek  a  Fišer  se,  v  díle:  Řízení  podle  kompetencí  z  roku  2005,  zabývají 

kompetencemi  v  souvislosti  s  řízením  podniku.  Uvádějí  termín  "Management  by 

Competencies"  (dále  jen  MbC),  což  je  určitý  přístup  k  řízení  firem.  Jedná  se  o 

harmonický rozvoj tzv. "měkkých" a "tvrdých" aspektů podnikání. 

Vykonaná  práce  a  lidské  zdroje  jsou  spojeny  v  dualitu,  která,  právě  na  úrovni 

jednotlivých lidí, rozhoduje o úspěchu či neúspěchu firem. Tuto dualitu autoři nazvali 

právě  kompetencí a  od  toho  odvodili  název  pro  přístup  k  vedení  a  řízení  firem, 

založeném  na  souladu  mezi  lidskými  zdroji  a  lidskou  prací,  Management  by 

Competencies. 

V tomto smyslu posuzujeme skutečný výkon, ale v závislosti na potenciálu, který má 

daný člověk k dispozici pro určitý výkon. Vitalita firmy je množinou kompetencí jejích 

lidí, neboť ve firmách pracují lidé, kteří úkol bezprostředně vykonávají, ale i lidé, kteří 

stanovují požadavky na daný výkon. V obou případech je důležité, aby byli kompetentní 

vzhledem k svěřeným úkolům.

Člověk a úloha v systému MbC

Člověk  má  v  systému  MbC  naprosto  klíčovou  roli.  Důležité  je  vytvářet  potřebné 

prostředí  a  zajistit  to,  aby se  ke každému člověku dostaly právě všechny relevantní 

informace. Proto je potřeba naučit se informace vybírat a strukturovat.
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Úloha je nejnižší stavební prvek systému firemních myšlenek. Klíčové je, že úlohy a 

kompetence  se  týkají  konkrétních  lidí  v  konkrétní  pracovní  pozici.  Úlohou  je 

konkrétnímu člověku přiřazena odpovědnost za určitý výkon. Další složkou úlohy je 

informace o zdrojích, které jsou k jejímu vykonání nezbytné. Tím můžeme vyhodnotit 

zda  konkrétní  člověk,  z  pohledu  zdrojů,  kterými  disponuje,  může  danou  úlohu 

vykonávat,  či  ne.  Množina  úloh  kompletně  popisuje  firemní  děje.  Firma  je  tedy  z 

funkčního hlediska definována jako množina úloh.

Ve  firmách  jsou  možnosti  a  požadavky  většinou  od  sebe  do  jisté  míry  oddělené. 

Problémy  pak  často  vznikají  tím,  že  požadavky  na  výkon  neodpovídají  aktuálním 

možnostem firmy.  MbC  se  snaží  o  to  aby se  tyto  dvě  složky vyvíjely  vzájemném 

souladu. Ačkoliv je úspěch firem poměřován dosaženými výsledky, jeho základ tkví v 

kompetencích  lidí,  kteří  pro  firmu  pracují.  Kompetenci  můžeme  vidět  jako  souhrn 

dosahovaného  výkonu  (lidské  práce)  a  přinášeného  potenciálu  (lidských  zdrojů). 

Přičemž pojem kompetence vztahují autoři pouze ke konkrétním úlohám, které mají lidé 

vykonávat. Téměř všechny úspěchy a neúspěchy firem jsou dány kompetencemi lidí, 

kteří za výkon firmy odpovídají. Lidé mohou působit problémy tím, že nekompetentně 

pracují, ale také tím, že práci nekompetentně zadávají a řídí. Orientací na kompetence 

odstraníme příčiny problémů,  ne  pouze  jejich  viditelné  projevy.  Z toho vyplývá,  že 

MbC klade velký  důraz na  intenzivní  práci  s  lidskými  zdroji.  Je  tu  snaha o změnu 

tradičního systému vertikálního řízení. Odpovědnost a pravomoci nejsou distribuovány 

podle pracovních pozic, ale podle vykonávaných úloh. Tento posun usnadňuje týmovou 

práci, umožňuje opouštění direktivního řízení, usnadňuje rozvoj horizontálních kariér a 

má pozitivní vliv na stabilitu a dynamiku firmy.

Zavádění

Autoři zde využívají propojení  teorie vitality  Jiřího Plamínka a  teorii omezení, jejímž 

autorem je Eliyah M. Goldratt. Teorie vitality definuje základní vitální znaky firmy, a to 

užitečnost,  efektivitu,  stabilitu  a  dynamiku,  a  nastiňuje,  v  jakém  pořadí  a  jakým 

způsobem tyto znaky vytvořit. Teorie omezení je založená na tom, že žádný vitální znak 

nelze rozvinout k dokonalosti nezávisle na jiných. Proto je potřeba budovat každý znak 

tak dlouho, dokud je v něm skulinka, která omezuje rozvoj firmy. Z toho vyplývá, že 

východiskem pro aplikaci MbC v konkrétní firmě je posouzení jejích vitálních znaků a 
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lokalizace aktuálního hlavního omezení. To následně vede k definici potřebných změn. 

Přičemž, aby mohly změny nastat,  a vyplnily se tak strategické cíle,  je nutné velmi 

kompetentně pracovat. Na strategické, taktické i operativní úrovni určujeme ukazatele 

(parametry,  které  mají  být  měřeny)  a  normy (hodnoty  parametrů,  které  mají  být 

naměřeny). "Dokud  jsou úzkým hrdlem firmy firemní myšlenky, produkty a užitečnost, 

je  třeba  jim  věnovat  přednostní  pozornost.  Jakmile  jsou  ale  myšlenky  definovány 

natolik, že o úspěchu přestane rozhodovat "co" a klíčovou otázkou se stane "jak", je 

užitečnost na místě nejvyšší priority vystřídána efektivitou". Všechny zásahy provádí 

MbC změnami na úrovni kompetencí lidí,  kteří pro firmu pracují. K tomu, abychom 

našli  potřebného  nositele  daných  kompetencí,  využíváme  tzv.  funkční  model  firmy. 

Jedná se o zobrazení hlavních vztahů ve firmě. Výsledkem úspěšného působení MbC je 

vitální  firma,  schopná měnit  a  rozvíjet  svůj  potenciál  a  kompetentně  jej  využívat  k 

dosahování stanovených cílů.

Nástroje

Autoři  vytvořili  sadu  nástrojů,  které  mohou  být  rutinně  využity  ve  standardních 

situacích. Na zhruba 80 % situací, se kterými se v praxi setkáváme, máme připravené 

schéma postupu. Užití těchto postupů obvykle vyžaduje určitou modifikaci, ale princip 

řešení zůstává stejný. Důležitou součástí jsou speciální matice, v nichž jsou k různým 

rolím a k úlohám konkrétních lidí přiřazovány údaje o požadovaných úrovních lidských 

zdrojů a výkonů. Existuje ale asi 20 % situací, které vyžadují tvořivost. Předpokládají 

nový princip řešení nebo méně obvyklou aplikaci stávajících nástrojů.

2.2.9 Kompetenční model

Různé kompetence můžeme určitým způsobem uspořádat a vytvořit tak  kompetenční 

model. Z toho vyplývá, že se jedná o soubor kompetencí, neboli způsobilostí, které jsou 

nezbytné  pro  řízení  organizace.  Kompetenční  model  se  vztahuje  k  výsledkům, 

měřitelnému výkonu. Reprezentuje,  jak (jakými procesy a jakým přístupem k práci) a 

čím (s  kterými  vstupy a  předpoklady)  lze  dosáhnout  určitého  měřitelného  výsledku 

(Hroník a spol., 2008). 
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Skrze kompetenční model můžeme propojit popis práce s hodnotami a principy firmy. 

Popis  práce  nám říká,  co  má  člověk  dělat,  zatímco  hodnoty a  principy  představují 

vnitřní vodítka zejména pro situace nejistoty a říkají nám, jak se chovat v situacích, 

které nejsou zahrnuty v popisu práce (Hroník a spol., 2008). 

 

Podle Kubeše,  Spillerové a  Kurnického  (2004,  s.33) kompetenční  model  popisuje  „ 

konkrétní  kombinaci  vědomostí,  dovedností  a  dalších  charakteristik  osobnosti,  které 

jsou potřebné k  efektivnímu plnění  úkolů  v  organizaci.  Pro přehlednost  a  snadnější  

měření jsou tyto vědomosti,  dovednosti  a další charakteristiky obvykle seskupeny do  

více homogenních celků, nazývaných kompetence.“

Kompetenční model dle Hroníka  (2007, s.28) „obsahuje jednotlivé kompetence, které 

jsou vybrané ze všech možných a uspořádané podle nějakého klíče. Tento klíč  otevírá 

dveře různými směry.“

Hroník (2006) stanovil, že efektivní kompetenční model je takový, který:

• vychází z očekávaného a pozorovatelného chování;

• obsahuje nejvýše 10-12 jednotlivých kompetencí;

• vytváří most mezi firemními hodnotami a popisem práce;

• platí pro všechny nebo alespoň pro klíčové pozice ve firmě;

• je sdílený, tzn. že byl vytvořen nejen shora, ale i zdola a po jeho vytvoření je neustále 

oživován.

Kompetenční  model  napomáhá  při  výběru,  hodnocení,  rozvoji  a  odměňování 

pracovníků (Kubeš a kol., 2004).
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Druhy kompetenčních modelů uvádí Kubeš a spol. (2004):

1. Model  ústředních  kompetencí  -  vzniká,  pokud organizace  hledá  kompetence, 

které jsou společné pro všechny pracovníky bez ohledu na pracovní pozici. 

2. Specifický kompetenční  model  -  identifikuje  kompetence charakteristické pro 

konkrétní pracovní pozici v konkrétní organizaci. 

3. Generický  kompetenční  model  -  nabízí  osvědčený  seznam  kompetencí 

vztahujících  se  ke  konkrétní  pracovní  pozici  bez  ohledu  na  to,  kde  je 

vykonávána. 

4. Preskriptivní (vypůjčený) kompetenční model - organizace si převezme hotový 

model např. z nabídky konzultačních či personálních agentur. 

5. Kombinovaný přístup přizpůsobuje už vytvořený model na základě klíčových 

parametrů organizace, která ho bude používat. 

6. Přístup  šitý  na  míru  -  zabývá  se  důkladnou  identifikací  pracovních  pozic, 

organizace i vnějšího okolí. Je časově i metodologicky náročný, ale spolehlivě 

připravuje zázemí pro precizní personalistickou práci v organizaci, která si ho 

zvolí. 
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2.3 Fitness

2.3.1 Historie fitness a kulturistiky

Prapůvod tohoto sportu můžeme vidět již ve Starověkém Řecku a Římě, kdy principem 

bylo zdvihání břemen. Cílem posilování byl nárůst síly, aby se jedinec mohl porovnávat 

s  ostatními  při  zápasech.  Z  toho  vyplývá,  že  hlavním  motivem byla  soutěživost  a 

uznání.  Tento  druh  sportu  byl  samozřejmě  součástí  starověkých  olympijských  her. 

Obecně řečeno se člověk odjakživa snažil  nějakým způsobem zlepšit  svoji  fyzickou 

výkonnost, a to ke zlepšení právě bojového potencionálu a hlavně k přežití v přírodě, 

výjimečně k udržení nebo zlepšení zdraví (http: //www.aktin.cz, 2010).

Hlavním zakladatelem kulturistiky je Angličan Eugen Sandow, který se narodil v roce 

1867  na  Polsko-německém  pomezí.  Vymýšlel  tréninkové  metody  a  vypracoval 

metodické postupy zvyšování zátěže pro mládež. (http://www.aktin.cz, 2010). Sandow, 

student medicíny,  věnoval velkou pozornost rozvoji jednotlivých svalových skupin a 

zlepšení funkcí celého organismu. Velkého uznání  se dočkala jeho kniha Body-building 

vydaná roku 1903 v Londýně. Stala se základem kulturistiky nejen v Evropě, ale i v 

Americe.  Název  knihy  dal  jméno  celému  hnutí  a  používají  ho  nejen  v  anglicky 

mluvících zemích (Silvester, 1992).

Nejvýraznější  rozvoj  kulturistiky  nastal  po  2.  světové  válce,  kdy byla  v  roce  1946 

založena bratry Weiderovými Mezinárodní federace kulturistiky IFBB ("International 

Federation of Body Builders"). ČSSR se stala členem této federace v roce 1969 a nyní 

je zde sdruženo 130 členských zemí. V naší zemi se kulturistika rozvíjí právě od 60.let. 

Před rokem 1989 byla u nás kulturistika organizována v rámci ČSTV a dělila se na tzv. 

kondiční kulturistiku (bez soutěžních cílů) a soutěžní kulturistiku (Stackeová, 2003).

V 80.letech bylo posilovaní, jako forma tělesné činnosti, vnímáno spíše negativně. Mezi 

atraktivní  sporty této  doby patřily především aerobní  aktivity.  Posilovací  cviky byly 

zařazeny  až  na  koncích  tréninkových  jednotek.  To  pouze  přispělo  k  negativnímu 

vnímání  tohoto  druhu pohybu  a  prohloubení  jeho  neoblíbenosti  u  cvičenců.  Dalším 

problémem 80.let v přístupu k posilování byla obvykle špatná technika prováděných 

cviků. 
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Až s narůstající oblibou  kulturistiky, vzrůstal i počet lidí, kteří se věnovali teoretických 

aspektům posilování.  Zkušenosti  kulturistů  se  postupně začali  dostávat  i  k trenérům 

ostatních sportů (Kolouch, Welburn, 2007).

Po  roce  1989  došlo  ke  komercionalizaci  fitness  a  k  velkému  nárůstu  počtu  fitness 

center. Posilovací stroje byly stále dokonalejší (Stackeová, 2003).

2.3.2 Fitness a kulturistika v současnosti

V dnešní době existuje sportovní kulturistika, v jejímž rámci vznikly i soutěže fitness, 

coby  reakce  na  extrémní  formy  kulturistiky  a  její  dopingové  skandály.  Kondiční 

kulturistika  je  vnímána  jako  fitness  v  obecném  slova  smyslu  s  nesoutěžními  cíli 

(Stackeová, 2003).

Formy posilování podle Šedivého (2007):

► sportovní  -  vrcholová  úroveň  (za  pomoci  nelegálních  substancí,  především 

anabolických steroidů),

► kondiční - kulturistika "čistá", naturální (bez používání nelegálních látek).

Posilování  je  definováno  Kolouchem  a  Welburnem  (2007,  s.27)  jako:  "nezbytná 

pohybová aktivita, která cíleně a programově nahrazuje fyzické stimuly, které během  

relativně  krátkého  časového  úseku  několika  desítek  let  zmizely  z  habituální  zátěže  

současného člověka."  Podstatou posilování  je záměrné vystavení  svalů zátěži,  což v 

daném svalu  vyvolá  svalovou kontrakci.  Pomocí  zvolené  velikosti  zátěže  a  správné 

techniky provádění pohybu se do cílových svalů vyšlou takové podněty, které navodí 

žádoucí  fyziologické  a  strukturální  změny.  Kromě  zřejmého  účinku  posilování  na 

vzhled těla, je možné touto formou pohybu zastavit přirozené ubývání svalů, způsobené 

stárnutím  nebo  nedostatkem  pohybu,  a  předejít  závažným  poruchám,  například 

osteoporóze.  To  samozřejmě  umožňuje  být  i  ve  vysokém  věku  samostatným  a 

nezávislým na pomoci okolí.  Obliba posilování  se v posledních desetiletích výrazně 

zvýšila.  Pravidelně ale  provádí  posilovací cviky jen mizivá část  populace  (Kolouch, 

Welburn, 2007).
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Fitness jako sport může být spojován s cvičením v tělocvičně bez zátěže (např. strečink, 

aerobik)  nebo s posilováním ve fitness centru na posilovacích strojích či  s náčiním. 

V širokém pojetí  patří do fitness sportů také jogging, běh apod. a stává se životním 

stylem, včetně specifické úpravy stravování (Fořt, 2005).

Kvalitní posilování je podmíněno dvěma faktory:

● moderními  fitness  centry  -  pro  běžného  zájemce  o  posilování  je  vhodné  a 

potřebné, aby měl možnost využít kvalitní posilovací stroje, které jasně definují průběh 

pohybu,  omezují  možnosti  chybného  provedení  cviku,  umožňují  rychlé  a  přesné 

přizpůsobení velikosti zatížení;

● individuálním  přístupem  ke  cvičení  -  zkušený  trenér  fitness,  na  základě 

diagnostiky  aktuálního  stavu  zájemce  o  posilování,  sestaví  individuální  posilovací 

program (Kolouch, Welburn, 2007).

2.3.3 Fitness centra

HISTORIE

První zmínkou v dějinách výroby tréninkových strojů  je rok 1904, kdy vídeňský lékař 

Max Herz nechává vyrobit u německé firmy Rossel  & Co speciální tréninkové stroje 

pro  své  pacienty.  S  nástupem  2.  světové  války  je  ale  výroba  zastavena.  Dalším 

průkopníkem byl v roce 1971 Američan Arthur Jones, který na Floridě zakládá firmu 

Nautilus Sports Medical. Jeho posilovací stroj Nautilus byl patnáct let považován na 

americkém trhu za vzor moderního tréninkového stroje. V roce 1986 se na trhu objevují 

nové  technologie  ve  výrobě  posilovacích  strojů  (pneumatika,  hydraulika, 

elektrotechnika). Největší fitness komplex na světě byl vytvořen v New Yorku v roce 

1997 pod názvem Chelsea Piers (Mieβner, 2004).

Do roku 2000 nebyla u nás potřeba pro provozování fitness centra žádná kvalifikace. 

Nyní je k získání živnosti v tomto oboru nutno absolvovat kurz u školícího zařízení s 

akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Stackeová, 2003).
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DEFINICE

Fitness centra můžeme v širším slova smyslu vnímat jako zařízení umožňující pomocí 

přístrojů  a  pomůcek  stimulovat,  napodobovat  dříve  běžné  pohybové  činnosti,  a  tím 

zabránit devastaci hybného systému.

Lidé se zde schází proto, aby uvedli do pohybu svá těla, přičemž jejich hlavní cíl se 

může různit. Někteří si chtějí dokázat své schopnosti a dovednosti, jiní se zaměřují spíše 

na vzhled, zdraví, sílu, obratnost,  vytrvalost.  Dnešní vážný nedostatek tělesné zátěže 

způsobuje mnoho zdravotních obtíží. Například nemoci srdce byly do začátku minulého 

století nesmírně vzácné. Dnes jimi trpí více než 50 % populace a výskyt těchto chorob 

se stále častěji objevuje i u nižších věkových skupin. Nedostatek tělesné zátěže vede k 

úbytkům na svalech, snížení hodnoty klidového výdeje energie, poklesu úrovně svalové 

síly, obezitě, diabetu, již zmíněným nemocím srdce a dalším zdravotním komplikacím. 

Fitness  centra  vznikla  spontánně  z  různých  posiloven  a  gymnastických  sálů.  Jejich 

současný  dynamický  nástup  je  přirozenou  reakcí  na  změněné  podmínky  pro  život. 

Fitness centra mají především kompenzační charakter.

Obecným ukazatelem kvality daného fitness centra může být jeho prosperita, případně 

počet  pravidelných návštěvníků.  Fitness  centra  se  od sebe liší  velikostí,  vybavením, 

dostupností, zaměřením a cenou (Kolouch, Welburn, 2007). 

Ve fitness centrech se dnes cvičí více z preventivních a zdravotních důvodů. Nový trend 

vede k racionální výživě, udržení a zlepšení tělesných funkcí. Dá se říci, že znečištění 

životního prostředí a stoupající kriminalita patří mezi hlavní důvody, proč lidé preferují 

provádění pohybových aktivit  ve sportovních zařízení,  kde je jim poskytnut veškerý 

komfort (Mieβner, 2004).

Za pozornost stojí motivace lidí k návštěvám fitness center například z hlediska věku a 

pohlaví. Mladí lidé vstupují do těchto sportovních zařízení, protože chtějí zformovat své 

tělo, lidé středního věku přicházejí s cílem své tělo udržet ve formě a lidé starší chtějí 

něco  udělat  pro  své  zdraví.  Z hlediska  pohlaví  chtějí  ženy  nejčastěji  zeštíhlit  a 

zformovat, muži chtějí naopak zpevnit a zesílit své tělo (Osten, 2005).
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Volba vhodného fitness centra:

○ Pozitiva cvičení ve fitness centru: - 90% lidí, kteří se rozhodli zlepšit svou tělesnou a 

duševní kondici a začnou s tím doma, skončí s tréninkem po pár měsících z důvodů 

jednotvárnosti nebo zdánlivého nedostatku času;

-  ve  fitness  centrech  se  scházejí  lidé  podobného 

smýšlení a s podobnými cíli, kterých chtějí cvičením dosáhnout, jsou zde zastoupeny 

všechny sociální skupiny;

-  ve  většině  fitness  centrech  jsou  k  dispozici 

kvalifikovaní trenéři, kteří poskytují profesionální služby;

- ve fitness centrech je k užití tréninkové vybavení, 

které si běžný klient nemůže dovolit k zakoupení do domácího užívání (Mieβner, 2004).

○ Relevantní kritéria výběru fitness centra podle Mieβnera (2004) :

- poloha centra;

- velikost zařízení (někteří klienti dávají přednost "rodinné" atmosféře,  

jiní spíše preferují větší centra);

-  poplatky (běžně časové permanentní  průkazy nebo členské smlouvy, 

sepsané na 1 rok a více, které umožňují klientovi využívat i jiných služeb 

centra,   například sauny, cvičebních kurzů, atd.);

- otevírací doba;

- čistota (nejvyšší priorita většiny sportovců);

-  nadstandardní  služby  (péče  osobního  trenéra,  možnost  zapůjčení 

ručníku, hlídání dětí během tréninku, atd.);

 - celková atmosféra (ochota a odbornost personálu, ostatní návštěvníci,

vybavení, osvětlení, zvuková kulisa, atd.). 

Dle Thorna (1998) můžeme fitness centra rozřadit do dvou základních typů:

  Fitness centrum se základním, obecným vybavením, jako jsou činky, základní 

posilovací stroje.

  Fitness centrum vyšší třídy, kde nalezneme větší výběr posilovacích strojů a 

dále solárium, masáže, saunu, vířivku a další služby.
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2.3.4 Trenér fitness

2.3.4.1   Osobnost a role trenéra

Osobnostní kvality trenéra podle Bartáka (2003):

▫  analytická  schopnost  (schopnost  věci  rozebrat,  utřídit,  rozdělit  problém na 

části, rozlišit, co  je hlavní a co okrajové, kategorizovat);

▫  logické  myšlení  (schopnost  myslet  v  logických  krocích,  od  konkrétnímu k 

obecnému, od obecného ke konkrétnímu);

▫ syntetická schopnost (schopnost sestavovat z částí funkční celek);

▫ celostní myšlení (schopnost pochopit a prakticky uplatňovat, že celek je víc 

než součet jeho částí);

▫  hodnotící  schopnost  (schopnost  přesně  hodnotit  trénink  i  účastníky  podle 

předem  stanovených a akceptovaných hodnotových měřítek); 

▫ intuice (schopnost podvědomě analyzovat, syntetizovat, hodnotit, instinktivní 

vybavování nápadů, možných řešení);

▫ paměť (interakce, vzájemné podmiňování a ovlivňování);

▫ tvořivost (schopnost spojit dvě nebo více myšlenek do jednoho celku, který se 

vyznačuje novostí a originalitou);

▫ komunikativnost (schopnost sdělování myšlenek, podnětů, nápadů v logických, 

  pochopitelných a přesvědčivě působících celcích);

▫ empatie (vcítění se do způsobu myšlení a cítění druhých, schopnost naslouchat, 

brát v úvahu stanoviska a podněty svěřenců).

Typologie trenéra

Smyslem typologie je identifikace jedince s určitým typem a poznání jeho nedostatků. 

Typ je vzorem pro jedince, u nichž jsou stejné znaky uspořádány stejným způsobem 

(Svoboda, 2008).
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Tutko a Richards (1971) rozlišili tyto typy:

1. Trenér autoritářský (hard-nosed), který vyžaduje kázeň, přesné plnění 

úkolů, zdůrazňuje poslušnost. Hodně trestá, hrozí a nedokáže navázat přátelský kontakt 

se sportovci. Je strnulý při dodržování všech pravidel a plánů. Má samozřejmě i jisté 

přednosti. Dokáže si udržet pořádek a dohlédnout na plnění úkolů.  

2. Trenér přátelský (nice guy) užívá pozitivních prostředků, je pružný v 

řízení tréninku. Dobře motivuje svěřence, dovede experimentovat,  vytváří  uvolněnou 

atmosféru, zajímá se o jednotlivce, a proto bývá oblíbený. Členové družstva drží spolu a 

mívají výsledky, někomu však nemusí tento přístup vyhovovat. Je chápán jako „slabý“ 

trenér.

3. Trenér intenzivní  (driven) je  odvozen  od  trenéra  autoritářského,  ale 

méně trestá. Liší se také vyšší emocionalitou. Bere vše osobně, dramatizuje situace a je 

stále  nespokojený. Někdy má nerealistické nároky, což některé sportovce odrazuje.

4. Trenér snadný (easy going) je opakem trenéra intenzivního. Z ničeho si 

nic nedělá, improvizuje, nic ho nerozhází, tváří se vždy suverénně. Sportovci se cítí 

volnější a nezávislejší. Mnohdy ale nezajistí intenzivní didaktický proces.

5. Trenér  chladný  počtář  (business  like) dovede  získat  potřebné 

informace.  Je  bystrý,  logický,  vzdělává  se,  ale  je  osobně  chladný.  Nevytváří 

emocionálně příznivou atmosféru, chybí mu lidskost.

Ideální  trenérský  typ  samozřejmě  neexistuje.  Vhodnost  daného  typu  závisí  na 

konkrétních podmínkách a na typu svěřence, se kterým je trenér v kontaktu (Svoboda, 

2008).
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Svoboda v roce 1974 publikoval výsledky výzkumu, který byl prováděn mezi více než 

250 trenéry převážně  vyšších  tříd.  Z  výzkumu vyplynulo,  že  se  u  trenérů  projevují 

převážně tyto tendence:

1. vůdcovství

2. odpovědnost

3. emoční stabilita

4. sounáležitost, blízký vztah s okolím

5. ctižádost až lstivost (Svoboda, 2008).

Pokud se trenér chce dozvědět, jak působí jako osobnost, musí znát podle Lefebvra a 

Bedarda (1982 in Svoboda, 2008) tři základní věci:

► svůj sport, 

► své svěřence,

► sebe samotného.

Poznání  třetího  z  uvedených faktorů  bývá  z  pravidla  nejobtížnější.  Svoboda (1997) 

proto stanovil čtyři hlediska, ze kterých je užitečné se na sebe dívat:

► aréna – vše, co o sobě trenér ví, ví i jeho svěřenci;

► slepé místo – vše, co o sobě trenér neví, ale sportovci ano;

► fasáda – vše, co o sobě trenér ví, ale sportovci ne;

► neznámé  –  vše,  co  o  sobě  neví  a  neví  to  ani  sportovci  (nejhlubší 

neuvědomělá motivace, ztracená zkušenost, emoční bloky).

Na  velikosti  arény závisí  úroveň  projevů  trenérské  osobnosti  a  zlepšení  kontaktu  s 

druhými. Arénu lze zvětšit snížením zejména slepého místa (přijímáním zpětné vazby a 

sebereflexí). Naopak zmenšit lze oblast fasády a to tím, že trenér dává najevo, jaké jsou 

jeho skutečné dojmy a proč reagoval právě takovým způsobem. Významné je nejen to, 

co o sobě trenér ví, ale i co si o sobě připouští, co reflektuje (Svoboda, 1997). 
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Role trenéra

S  pozicí  trenéra  přichází  i  role,  respektive  chování,  které  se  od  trenéra  očekává. 

Očekávání  různých  osob,  s  nimiž  trenér  přichází  do  kontaktu  (např.  vedení  klubu, 

svěřenci trenéra), se ale často diametrálně liší (Svoboda, 2008).

Šest dimenzí sociální role trenéra podle Svobody (2008):

1. Informátor (instruuje, vysvětluje, informuje)

2. Důvěrník (naslouchá svým svěřencům, hledá důvody jejich jednání)

3. Ukazňovatel (vyžaduje poslušnost, trestá)

4. Motivátor (podněcuje k aktivitě, odměňuje)

5. Referent (řešení problému přináší ke svěřencům, k vedení)

6. Vychovatel (působí na osobnost sportovce)

To, jak trenér plní roli trenéra, je do určité míry dáno i jeho osobností. Přičemž proces 

adaptace na nároky trenérské práce může pozitivně ovlivnit i vývoj osobnosti (Svoboda, 

2008).

Trenérská práce podle Suchého a Náhlovského (2007) posiluje vlastnosti jako:

○ odpovědnost;

○ otevřenost, upřímnost;

○ pozitivní postoj;

○ životní optimismus;

○ respekt, tolerance k druhým lidem;

○ odstup a nadhled;

○ soustředění na cíle a priority;

○ férovost;

○ sebeovládání;

○ sebedůvěra.
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2.3.4.2  Kompetence trenéra

Kompetentního trenéra podle Bartáka (2003) charakterizuje:

▫ odborná připravenost;

▫ zkušenosti;

▫ praxe;

▫ pedagogické schopnosti s dovednosti ve vztahu ke vzdělávání dospělých;

▫ schopnost veřejně vystupovat;

▫ schopnost řídit interaktivní vzdělávací formy;

▫ metodická způsobilost;

▫ adaptabilita;

▫ pozitivní přístup, aktivita, iniciativa, kolegialita.

Mezi  nejdůležitější  schopnosti  pro trenéra patří  schopnost  motivovat  své svěřence a 

umět s nimi komunikovat.

Motivace je možná, pokud existují neuspokojené potřeby, ty je třeba oslovovat. Nejlépe 

se  dá  druhého  motivovat  skrze  představy  a  zapojení  emocí.  Existuje  i  negativní 

motivace, která má určitá pravidla jejího použití:

▫ použijeme ji pouze tehdy, když pozitivní nefunguje;

▫ jedná se o tlak, který jakmile povolí, povolí i výkon;

▫ negativní motivace znamená neustálou kontrolu;

▫ je přijatelná jen pokud je spojena s uznáním lidí a uspokojením potřeb 

po splnění požadavků (Hospodářová, 2008).

Zásady motivace dle Hospodářové (2008):

▪  pouze  motivovaný  vedoucí  motivuje  ostatní  (jde  dobrým 

příkladem, umí rozeznat, co druhé motivuje, stanovuje podnětné, 

ale  realistické  cíle,  je  spravedlivý,  dává  pozitivní  zpětnou 

vazbu,..);

▪ přiměřená chvála (konstruktivní negativní zpětná vazba).
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Motivační nástroje podle Bělohlávka (2010):

○  Pochvala  -  užívá  se  v  případě,  kdy  jedinec  dosáhl 

požadovaného  cíle  nebo  se  mu  podařilo  něco  mimořádného,  tento  nástroj  posiluje 

pozitivní  chování,  pochvala  by  měla  být  konkrétní,  osobně  zaměřená,  spojená  s 

rozhovorem a otázkami.

○   Kritika  -  negativní  motivace  k  tomu,  aby  jedinec  určitou 

aktivitu neopakoval nebo ji prováděl jiným způsobem, tento nástroj  by měl být opět 

konkrétní, zaměřený na výsledky a chování, nikoli na osobu.

○   Zadávání  vhodných  úkolů  -  tento  nástroj  přímo  pomáhá 

rozvíjet  schopnosti  jedince vykonáváním nových činností,  důležité při  zadávání  jsou 

jasné instrukce, postupné dávkování a konkrétní zpětná vazba.

Druhou  jmenovanou  schopností  trenéra  je  komunikace.  Komunikací  zjednodušeně 

myslíme  předávání  a  přijímání  informací.  Jedná  se  o  proces  vytváření  sdíleného 

porozumění, přičemž existují tři úrovně porozumění:

akce;

↑ 

informace; 

↑ 

vztah.

Každá  z  úrovní  je  základem  pro  tu  následující.  Nejdůležitějším  důvodem  pro 

komunikaci je budování vztahů s druhými lidmi. Vytváření vztahu je v podstatě proces 

porovnání našich vzorců chování. Vztah se z velké části tvoří neverbální komunikací 

(postoje,  gesta,  výraz,  ..).  Dalšími  aspekty,  které  přispívají  k  vytváření  vztahů  jsou 

verbální a hlasový projev. Naproti tomu informace závisí na způsobu našeho myšlení. 

Podoba informace se stále mění a odráží to, jak přemýšlíme, je dynamická. Komunikace 

není o předávání spousty informací, ale o vytváření významu těchto informací a jeho 

sdílení.  Je  nutné,  aby  posluchač  pochopil,  co  mu  chceme  sdělit.  Akce  je  hlavním 

důvodem  komunikace.  Klíčem  k  efektivní  akci  nejsou  přesné  informace,  ale 

přesvědčivé vize. Vizí v této souvislosti myslíme jakoukoli myšlenku, vyjádřenou ve 

větě (Barker, 2007).
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Hlavním a  nejdůležitějším způsobem,  jak  si  vyměňujeme  myšlenky,  je  konverzace. 

Rozhovor je flexibilní a dynamický. 

Existuje  sedm  osvědčených  strategií  pro  zlepšení  vedení  rozhovorů  podle  Barkera 

(2007):

▪ vyjasnění si svého cíle - lidé se často pouštějí do rozhovoru bez toho, aniž by věděli, k 

čemu směřují; podstatné je na začátku rozhovoru cíl jasně sdělit, oba účastníci musí cíl 

znát;

▪ strukturování svých úvah - uspořádání myšlenek, v první fázi myšlení uvažujeme o 

problému, ve druhé o řešení;

▪ rozvržení času - na rozhovor a během něho (v průběhu většiny rozhovorů se jejich 

rychlost mění, efektivní konverzace začíná pomalu a v průběhu se zrychluje);

▪ nalezení společných témat; 

▪ vyhýbání se sporům;

▪  často  shrnovat  výsledky  -  to  umožňuje  formulovat  cíl  a  ověřovat  jeho  dosažení, 

strukturovat uvažování, efektivněji rozvrhnout čas, nacházet společná témata, překonat 

kontroverzní způsoby uvažování;

▪ použití vizuálních pomůcek - nejběžnější je využití kousku papíru, méně nápadné jsou 

potom  gestikulace  a  výrazy  obličeje,  nejúčinnější  pomůckou  je  využíván  slovních 

obrazů (vytváření představ).

Součástí účinné komunikace je aktivní dotazování a naslouchání. Trenér se při aktivním 

naslouchání snaží aktivně chápat účastníkovu situaci a podstatu jeho postojů, názorů. 

Podstatou  je  podívat  se  na  daný  problém z  pohledu  druhého  člověka  a  pokusit  se 

proniknout  do  způsobu  jeho uvažování  a  zároveň  mu neustále  dávat  najevo,  že  ho 

respektujeme a akceptujeme (Barták, 2003).

Barták (2003) určil základní předpoklady účinného naslouchání:

▪ autenticita (přirozené, vlídné chování, dávat najevo zájem);

▪  otevřenost  (trenér  musí  působit  důvěryhodně,  otevřeně,  se  zjevnou ochotou 

naslouchat);

▪ akceptace (pozitivně vnímat účastníky, jednat s nimi bez předsudků);

▪ empatie (vžít se do situace svěřence, pochopit ho).
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Aktivní  dotazování  úzce  souvisí  s  aktivním  nasloucháním.  Napomáhá  budování 

aktivního vztahu mezi trenérem a jeho svěřencem. 

Druhy dotazů dle Bartáka (2003):

▪  dotazy  uzavřené  (předpokládají  jednoznačnou  odpověď, 

ANO/NE);

▪   dotazy otevřené (zapojují účastníka do konverzace, PROČ?);

▪  dotazy  souhrnné  (shrnutí  určité  části  rozhovoru  ve  formě 

otázky).

V odborné literatuře se můžeme setkat s termínem "kouč". Od 70.let se za koučování 

považuje styl vedení zaměřený na osobu a rozvoj, který měl pracovníky podněcovat k 

dalšímu osobnímu růstu a ke zlepšování jejich výkonnosti.  Dnes je koučování bráno 

jako samozřejmé doplnění dalších opatření ve prospěch personálního rozvoje. Pod tímto 

pojmem  se  chápou  nejrůznější  formy  individuálně  zaměřeného  poradenství  a  péče. 

Jedná  se  o  kombinaci  individuálního  poradenství,  osobní  zpětné  vazby a  prakticky 

orientovaného tréninku. V koučování se jedná o otázky, které se týkají profesní úlohy a 

role, a také osobnosti klienta. Základní myšlenkou  je pomoci lidem vhodnou podporou 

k  vlastní  organizaci  jejich  sil  a  kompetencí  a  k  osobnímu  úspěchu.  Požadavky  na 

koučování a potřebné kompetence je třeba definovat pokaždé v souvislosti se situací 

(Fischer-epe, 2006).

Nástroje působení kouče na koučované podle Suchého a Náhlovského (2007):

● především kladení otázek;

● osobní příklad;

● poskytování zpětné vazby;

● trénink dovedností;

● inspirace.
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Sedm oblastí kompetencí pro dané nástroje koučování podle Fischer-epeho (2006):

• naslouchat a zaujmout stanovisko (aktivní naslouchání – oceňující zájem, obsahové 

porozumění,  emocionální  pochopení;  poskytovat  zpětnou  vazbu,  která  je  nutná  pro 

případné změny a korektury v chování klienta – ta by měla být vázána na konkrétní 

reálnou situaci);

• udržet si přehled (zachování přehledu a orientace v průběhu rozhovoru s klientem);

• postupovat se zaměřením na řešení (konstruktivní dotazování směřující k sebereflexi 

klienta;  tvořit  nová  hodnocení  –  kouč  pomáhá  klientovi  získat  odstup  a  zaměřit 

pozornost  na  pozitivní  aspekty  celkové  situace,  měl  by  rozšiřovat  perspektivu  a 

podporovat důvěru; formulace cílů);

• vyjasnění rolí a úkolů (role = souhrn očekávání, které má relevantní okolí na chování 

osoby; a úkoly jsou spjatá očekávání a k jejich vyjasnění je důležité zodpovědět otázky 

potřebného času a vynaložené energie);

• reflektovat  komunikaci  (analyzovat  problematické  prvky  komunikace,  připravit 

rozhovor, analyzovat vlastní komunikační chování);

• vysvětlování  psycho-logického  světa  (otázky  osobnosti  a  učení,  zvládání  krizí, 

poznávání hlavních motivů a způsobů chování);

• koncentrovaně  prohlubovat  téma  (schopnost  empatie,  řešení  vnitřních  konfliktů  – 

ambivalence,  stanovení  realistických cílů  a  smysluplných postupů,  využití  minulých 

zkušeností).

Úspěšný trenér podle Bartáka (2003) musí:

◦ být připravený, pozitivní, sebevědomý;

◦ hovořit  jen o tom, o čem má právo hovořit  vzhledem ke svému postavení, 

svým zkušenostem a odborným znalostem;

◦ mluvit "spatra"

◦ začít přesvědčivou myšlenkou;

◦ převést složité na jednoduché;

◦ zakončit nejsilnějším argumentem.
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2.3.4.3   Osobní trenér - vymezení pojmu

Nevhodně  zvolená  zátěž  má  na  cvičence  škodlivý  dopad.  Může  dojít  k  úrazu,  či 

opakovanými  chybami  lze  nastartovat  kumulativní  traumatický  syndrom,  rozladit 

svalový systém nebo narušit  pohybové stereotypy.  Tyto důsledky se projevují  až po 

delší době a jejich náprava je náročná a zdlouhavá. Lidé si stále více uvědomují jak je 

správnost provedení cviku a vhodně zvolená zátěž důležitá, a narůstá jejich zájem o 

služby fitness konzultantů a osobních trenérů. Jedním ze zaměstnanců fitness centra je 

instruktor fitness, který má na starosti provozní záležitosti,  ale především dohlíží  na 

cvičící a v případě vzniklých potíží musí být připraven rychle a účinně zasáhnout. V 

zásadě  to  znamená,  že  konzultant  se  věnuje  všem klientům,  ale  podává  jim pouze 

obecné informace o daném fitness centru nebo upozorňuje na hrubé chyby v posilování, 

které by mohly vést ke zranění klienta. Jeho služby jsou zahrnuty v ceně vstupného. 

Zatímco  osobní  trenér,  fitness  konzultant  se  věnuje  klientovi  individuálně.  Provede 

počáteční diagnostiku aktuálního stavu zájemce o posilování, vytvoří mu individuální 

cvičební plán, vysvětlí, jak správně na strojích cvičit, s jakou zátěží, atd. Většina těchto 

osobních  trenérů  poskytuje  i  služby  v  oblasti  zdravé,  racionální  výživy.  Tuto 

nadstandardní službu si ale musí klient zaplatit.  Cena za poskytnutí služeb osobního 

trenéra se pohybuje kolem 200 korun za hodinu (Kolouch, Welburn, 2007).

Nezbytné charakteristiky osobního trenéra podle Koloucha a Welburna (2007):

○ vzdělání - akreditovaná pracoviště MŠMT ČR, trenér má mít přehled v oblasti 

tělovýchovy a tělovýchovného lékařství; 

○ dostatečná praxe a zájem o oblast poradenství;

○ povědomí o nových poznatcích a jejich využití ve své práci.

2.3.4.4   Vzdělání a kvalifikace trenéra fitness

Základem úspěchu  v  práci  osobního  trenéra  je  odborná  kvalifikace.  Pokud se  chce 

osobní trenér uplatnit, je potřeba se neustále vzdělávat. V opačném případě by mohlo 

dojít ke stagnaci v jeho práci, a ta by se stala dále neefektivní (Anderson a kol., 2007).
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Trenérské kurzy mohou být  zájemcem o trenérství  ve fitness  absolvovány pouze na 

institucích s uznanou akreditací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Mimo soukromých škol lze získat kvalifikaci i na některých státních vysokých školách. 

Například na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.  Zde může 

absolvent získat nejvyšší trenérské vzdělání - licence A, nebo druhé nejvyšší trenérské 

vzdělání  -  licence  B  (http://www.ftvs.cuni.cz,  2011).  Všechny  kurzy,  včetně  kurzů 

nabízených státními institucemi, si musí zájemce o trenérské oprávnění zaplatit.

Vybrané vzdělávací instituce osobních trenérů a instruktorů fitness center: 

► Fitnet - Vzdělávací a konzultační centrum pro fitness a welness

    ► PhDr. Vladimír Kolouch Ph.D. Kunštatská 9, Brno

► Tonus – Vojkovická 3, Praha 6 – PaedDr. Petr Tlapák, Csc.

► Trenérská škola Petra Stacha, mistra Evropy, Pod Drinopolem 2, Praha 6

► Trenérská škola při UK FTVS v Praze, Bosé Martino 31, Praha 6

► Prosport – sportovní a vzdělávací středisko, Hrušovská 11 Ostrava

► Akademie instruktorů a cvičitelů ČASPV, Hostýnská 2, Praha 10

► Svaz kulturistiky a fitness ČR, Zámecký okruh 8, Opava

► Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Pilská 9, Praha 14

► Trenérská  škola  Pavla  Provázka  -  Ronnie.cz,  Korunní  98,  Praha  10 

(http://www.firmy.cz, 2011).

Každý z kurzů je v rozsahu 150 vyučovacích hodin a většinou obsahují tyto předměty:

○anatomie;

○    fyziologie;

○    pedagogika a psychologie;

○    výživa a regenerace ve sportu;

○    kineziologie a biochemie;

○    diagnostika pohybového aparátu;

○    metodika posilovaní;

○    technika posilovaní a strečinku;

○    první pomoc a hygiena;

○    provoz fitness.
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2.3.4.5  Vztah trenér-klient

Podstata práce trenéra je dle Mieβnera (2004)  pravidelná, kontinuální péče o klienta; 

sestavení tréninkového plánu a jeho aktualizace; motivace klienta (úspěch v souladu s 

cíli)". Tréninkový plán definuje Tlapák (2007, s.28) jako "návod , v němž je navržen 

celý trénink od rozcvičení až po závěrečný strečink". Obsahuje seznam a pořadí cviků, 

počet sérií (nepřetržité opakování téhož cviku) a opakování. 

Podkladem  k  vytvoření  individuálního  cvičebního  plánu  je  sportovně-diagnostická 

prohlídka. Nejprve musí osobní trenér od klienta zjistit základní údaje. Mezi ty patří 

údaje  o  běžném zatížení  jeho  pohybového aparátu  (např.  typ  zaměstnání,  pohybové 

aktivity) a pravo-/levorukost. Dále je důležitá pracovní poloha klienta a jeho obvyklá 

poloha  při  spaní.  Všechny  tyto  činnosti  ovlivňují  stav  a  vývoj  svalstva.  Při 

nevyváženém zatěžování  jedné  strany těla  oproti  druhé  může  docházet  například  k 

bolestem páteře a skolióze (patologické zakřivení páteře do strany). Podstatný rozdíl v 

rozvoji svalstva je znát například u osob pracujících na zahradě u svého domu a osob ze 

sídlišť, kteří jsou o toho aktivitu ochuzeni. Při tomto úvodním rozhovoru zájemce o 

cvičení formuluje svůj cíl návštěvy fitness centra (např. snížení váhy, odstranění bolestí 

zad)  a  své  časové  možnosti.  Nepostradatelné  jsou  pro  trenéra  i  údaje  o  celkovém 

zdravotním stavu klienta (Tlapák, 2007).

Přístup  trenéra  k  různým klientům se  může  značně  lišit,  to  je  ovlivněno  osobností 

konkrétního klienta.  Rozvoj sportovní výkonnosti  souvisí  s rozvojem celé osobnosti, 

nikoliv  pouze  svalového aparátu.  Proto je  žádoucí,  aby trenér  usiloval  o  to,  poznat 

klientovu  osobnost  prostřednictvím  jeho  projevů  při  jednotlivých  sportovních 

činnostech. K poznání klientovy osobnosti může sloužit celá řada diagnostických testů, 

díky  kterým  lze  určit  vlastnosti  a  charakter  osobnosti  včetně  temperamentu, 

superkompenzačního efektu, morálně volních vlastností, sociální role i jeho motivace k 

výkonu. Osobní trenéři  ve fitness těchto testů  využívají  jen velmi zřídka.  Klientovu 

osobnost poznávají empiricky při práci s ním. Osobní trenér má dostatek času a prostoru 

k  tomu,  aby  se  s  klientem  dostatečně  seznámil.  Trenér  vždy  musí  respektovat 

individualitu osobnosti sportovce a ke každému také individuálně přistupovat (Sekot, 

2004).
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Od první chvíle setkání s klientem usiluje trenér o navázaní vztahu. V tomto případně 

má prvořadý význam. Vztah  je  založen  na spolupráci  rovnocenných a  klient  je  zde 

respektován. Každý trenér může, podle typu klienta, jeho motivace, přání a cílů, volit 

různou míru direktivity v komunikaci a zacházení s klientem. Jde především o to, kolik 

odpovědnosti  přebírá  trenér  a  kolik  prostoru  pro  rozhodování  ponechává  klientovi 

(Lazarová, 2008).

Roberts (1996) zmiňuje některé důležité komponenty vztahu trenéra s klientem:

► Profesionalita (trenér musí na klienta působit pozitivním prvním dojmem, což 

závisí  na  jeho  chování,  jazyku,  vystupování,  vzhledu,  vědomostech,  umění 

naslouchat, atd.).

► Transparentnost,  jasnost  (trenér  jasně  vymezuje  a  dodržuje  hranice  vztahu  s 

klientem, hned na začátku si oba vyjasní průběh tréninku, metody, zájmy klienta, 

atd.).

► Důvěrnost  (všechny osobní,  psychologické,  zdravotní  a  jiné  informace,  které 

trenér o klientovi získá musí použít jen pro potřeby jeho tréninku, nesdělovat je 

třetím osobám).

► Útočiště  (trenér  vytváří  místo,  kde  se  může klient  cítit  sám sebou,  kde  není 

hodnocen a může se svobodně projevovat jeho osobnost). 

► Otevřený k experimentům (přičemž by trenér měl vždy sledovat zájmy klienta).

► Přátelství (vztah mezi trenérem a klientem se stává mnohdy důvěrným, což ale 

může v nějakém případě být i rizikové).

► Velkorysost (trenérova přirozená shovívavost vůči klientovi).

U nás zatím nejsou služby osobních trenérů dostatečně využívány. Je to dáno tím, že 

mnozí lidé si nedovedou představit, co mohou od daných odborníků vlastně očekávat. 

Není zde žádná norma, podle které lze hodnotit kvalitu práce trenérů. Každý klient má 

jiné  požadavky  na  práci  odborníka.  Někteří  dají  přednost  méně  zkušenému  a 

vzdělanému  trenérovi,  který  je  ale  dokáže  silně  motivovat  a  posilování  pod  jeho 

vedením je zábavné. Jiní zase u osobního trenéra preferují pevnou ruku a mnohaletou 

praxi. V každém případě kvalitní práce osobních trenérů může, při snaze zlepšit svůj 

zdravotní stav a kondici, sehrát klíčovou roli (Kolouch, Welburn, 2007).
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3 METODOLOGIE

3.1 Tvorba kompetenčního modelu

Mezi  autory,  kteří  se  zabývají  problematikou  kompetenčních  modelů,  jsem  zvolila 

Kubeše, Spillerovou a Kurnického. V jejich díle z roku 2004 s názvem  Manažerské 

kompetence popisují  fáze  tvorby  kompetenčních  modelů,  a  to  jasně  a  přehledně. 

Jednotlivé fáze jsou následující:

A. Přípravná fáze

Cílem  přípravné  fáze  je  identifikovat  cílovou  skupinu  pro  vznikající  kompetenční 

model,  dále  získat  informace  o cílech,  kritických faktorech  úspěchu a  strategických 

záměrech organizace a porozumět organizační struktuře. Za hlavní nástroj této fáze jsou 

považovány  strukturované  rozhovory  s  manažery  na  strategických  pozicích  a  také 

studium organizačních materiálů. Výstupem přípravné fáze jsou konečná rozhodnutí o 

koncepci sběru dat a použité techniky.

B. Fáze získávání dat

V rámci této fáze jsou využívány techniky používané při analýze práce a pracovního 

místa. Cílem těchto postupů je získat podrobné informace o pracovním místě. Při tvorbě 

kompetenčního  modelu  se  používají  různé  zdroje  a  techniky  získávání  dat,  autoři 

uvádějí tyto:

● rozhovor nebo metodu kritických situací; 

● panely expertů; 

● průzkumy; 

● databáze kompetenčních modelů; 

● analýzy pracovních funkcí či úkolů; 

● přímé pozorování. 

Pro použití uvedených technik je důležitý záměr projektu, finanční a časové možnosti a 

také  zkušenosti konzultantů. Pro všechny projekty však platí, že není možné spoléhat se 

na jediný zdroj získávání informací.
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C. Fáze analýzy a klasifikace informací

Průběh analýzy a klasifikace informací je ovlivněn záměrem projektu, jeho rozsahem a 

použitými  technikami  sběru  dat.  Důležité  je  také  to,  zda  jsou  získané  informace 

posuzovány  vzhledem  k  již  existujícímu  kompetenčnímu  modelu,  nebo  zda-li  jsou 

kompetence posuzovány poprvé. Výstupem této fáze je seznam kompetencí, který se 

ještě  v  poslední  fázi  testuje  na  širším  vzorku  respondentů.  Ačkoli  každá  z  výše 

uvedených  metod  sběru  dat  má  jistá  specifika  pro  jejich  analýzu,  existují  společné 

kroky, které mohou mít různé variace a doplňky, ale jejich principy jsou vždy stabilní:

 ○ Na začátku je nutné popsat jednotlivé projevy chování, které jsou typické pro 

určitou  pozici,  popřípadě  označit  zdroj  těchto  údajů,  aby  bylo  možné  je  později  v 

případě potřeby kombinovat.

 ○ Poté  ze  všech  získaných  informací  identifikovat  ty,  které  přímo  popisují 

behaviorálně pozorovatelné  projevy,  aktivity,  které  přispívají  k  úspěšným  či 

neúspěšným výkonům. Výsledkem tohoto kroku je, že do další fáze analýzy se dostanou 

pouze ty záznamy, které mohou být zdrojem pro tvorbu a popis kompetencí.

 ○ Ve třetím kroku se jednotlivé výroky zařazují do kompetenčních témat. Vzniklé 

skupiny kompetencí se dále analyzují, a to s cílem vytvořit homogenní celky. Tyto celky 

už tvoří základ kompetence a jejích projevů. 

○ V  posledním  kroku  je  vhodné  získané  projevy,  které  jsou  zařazené  do 

kompetencí, ověřit na širším vzorku respondentů. Jednotlivé výroky jsou přehodnoceny 

pomocí dotazníkové metody. Získají se tak informace, které vypovídají o potřebnosti 

jednotlivých projevů, případně celých kompetencí, v dané pozici. Načež tato informace 

bude též důležitá pro konečné  rozhodnutí,  zda  kompetenci  zařadit  či  nezařadit  do 

kompetenčního modelu.

D. Popis a tvorba kompetencí, tvorba kompetenčního modelu

Podstatou  této  fáze  je  propracování  charakteristiky  kompetence  a  to  tak,  aby  co 

nejpřesněji vystihovala a srozumitelně popisovala chování, kterým je charakterizována. 

Poté  je  třeba  kompetenci  definitivně  pojmenovat  a  následně  vytvořit  stupnici,  tzn. 

popsat různé projevy kompetence podle úrovně jejího rozvoje. Pro tvorbu kompetence i 

stupnic platí jisté principy – je třeba používat jednoduchý, srozumitelný jazyk, dále je 

třeba nalézt přiměřený kompromis mezi úrovní všeobecnosti a konkrétnosti popisu, a 

také  v  definici  nebo  v  popisu  kompetence  by se  neměl  objevit  název  kompetence. 
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Definitivní název kompetence je vytvořen tehdy, když existuje popis stupnic, nikdy ne 

naopak. Název by pak měl být zkráceným a souhrnným vyjádřením chování, které tvoří 

jádro  kompetence.  Výstupem  této  fáze  je  vytvoření  předběžného  kompetenčního 

modelu.

E. Ověření a validizace modelu

Poslední  fází  tvorby kompetenčního  modelu  je  fáze  ověření  a  validizace  vzniklého 

kompetenčního  modelu.  Úkolem této  fáze  je  ověření  toho,  zda  kompetenční  model 

opravdu  popsal  takové  chování,  díky  kterému  pracovníci  dosahují  nadprůměrných 

výsledků, zda-li se na něj mohou organizace spolehnout, když jej použijí při výběru, 

hodnocení, identifikaci potřeb rozvoje a vzdělávání, apod. Validizace je velice důležitá a 

obvykle  se  provádí  transformováním popisů  chování  u  jednotlivých  kompetencí  do 

položek dotazníku a vytvoření nástroje pro 360° zpětnou vazbu.

3.2 Vhodné metody sběru dat

3.2.1 Rozhovor

Jedná se o techniku přímé komunikace s respondentem s možností přímé zpětné vazby. 

Tazatel má šanci motivovat respondenta k odpovědi nebo používat názorné pomůcky 

pro zvýšení srozumitelnosti a jednoznačnosti otázek. Běžný rozsah osobního dotazování 

se pohybuje mezi 30 a 40 minutami. Další výhodou této metody je vysoká spolehlivost 

získaných údajů. Naproti tomu se jedná o velmi náročnou techniku z hlediska nákladů a 

času (Přibová, 1996).

Existují dva způsoby provádění rozhovoru podle Foreta, Stávkové (2003):

● standardizovaný - předem připraven, tazatel přesně ví na co se má ptát, musí dodržet 

          pořadí otázek, atd.;

● nestandardizovaný (nestrukturovaný, volný) - není předem určeno pořadí a formulace 

       otázek; 

●  polostandardizovaný  (strukturovaný)  -  spojuje  výhody  výše  zmíněných  typů,  je  

nejčastější variantou.
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Hague (2003) zmiňuje techniku hloubkového interview. Jedná se o kvalitativní metodu 

sběru dat. Rozhovor je delší, nestrukturovaný a používá se, pokud je potřeba zabránit 

zapojení subjektivního názoru tazatele. Hlavní slovo zde má respondent. Pokud je počet 

potenciálních respondentů malý, používá se při získávání dat strukturovaný rozhovor.

Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami

Tento  typ  rozhovoru  se  skládá  z  řady  pečlivě  formulovaných  otázek,  na  něž  mají 

jednotliví respondenti odpovědět. Využívá se v případě, že se snažíme minimalizovat 

variaci otázek kladených dotazovanému a tím i vliv tazatele při rozhovoru. Nejčastěji se 

používá v situaci,  kdy nemáme šanci rozhovor opakovat,  máme poměrně  málo  času 

nebo jako úvodní čí závěrečný rozhovor (Hendl, 2005).

3.2.2 Dotazník

Prostředek písemného dotazování,  který respondenti  dostávají  různými  distribučními 

kanály a sami rozhodují o tom, zda a kdy dotazník vyplní. Výhodou této metody je 

možnost respondenta promyslet si svoji odpověď. Mezi hlavní nedostatky naopak patří 

nižší  návratnost  dotazníků,  která  se  pohybuje  běžně  okolo  30  %.  Každý  dotazník 

zasílaný poštou by měl být doprovázen dopisem, ve kterém realizátor průzkumu uvede 

smysl a cíl průzkumu, způsob získání adresy respondenta, slib zachování anonymity, 

jasné pokyny pro vyplnění, termín, do kterého je třeba dotazník vyplnit, poděkování za 

spolupráci  a  podpis  tazatele.  Stále  progresivnější  je  rychlé  a  nízkonákladové 

elektronické dotazování (Přibová, 1996).

Obecné zásady tvorby dotazníku podle Přibové (1996):

1. Vytvoření seznamu informací, které má dotazovaný přinést.

2. Určení způsobu dotazování.

3. Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr.

4. Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace.

5. Pilotáž (předprůzkum).
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Foret a Stávková (2003) určili dva hlavní požadavky na tvorbu dotazníku:

● účelově technické požadavky - sestavit a formulovat otázky tak, aby mohl respondent 

co nejpřesněji odpovědět;

● psychologické požadavky - vytvoření podmínek, které by napomáhaly k tomu, aby 

respondent odpovídat stručně a pravdivě.

Z toho vyplývají čtyři oblasti požadavků:

1. celkový dojem (grafická úprava, formát, barva a kvalita papíru, ..);

2. formulace otázek (jednoznačnost, srozumitelnost,..);

3. typologie otázek (otevřené/polootevřené/uzavřené);

4. manipulace s dotazníkem.

Strukturovanost dotazníku:

1. Strukturovaný dotazník  má pevnou logickou strukturu,  vylučuje  odbočení  od 

tématu, ale není možné zachytit individuální odlišnosti. Výhodou je rychlé provedení, 

snadný záznam a zpracování.

2. Polostrukturovaný  -  obsahuje  určitý  počet  polouzavřených  nebo  otevřených 

otázek (Přibová, 1996).

Škálování

K získání údajů o názorech se často používají stupnice, kterými respondent ohodnotí 

určité  vlastnosti.  Stupnice  může  být  numerická  nebo  slovní.  Důležité  je  správně 

stylizovat  otázky,  způsob  položení,  standardizace.  Tentýž  dotazník  musí  být 

distribuován  všem  respondentům,  odpovědi  musejí  být  zaznamenávány  stejným 

způsobem (Hague, 2003).
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Škálování  je  dle  Přibové  (1996,  s.79):  "velmi  rozšířený  postup  určený  k  převádění  

nesouměřitelných  znaků  na  znaky  měřitelné."  Jedná  se  o  formu  otázky,  jejímž 

prostřednictvím  respondent  zařadí  zkoumaný  problém  na  určitém  kontinuu  (např.: 

postoje,  názory).  Tatáž  autorka  uvádí,  že  kontinuum  může  být  vyjádřeno  verbálně 

(např.:  líbí/nelíbí),  číselně  (např.:  1-5)  a  nebo graficky.  Pro respondenty je  mnohdy 

problém vyjádřit svůj názor na škále, proto je užitečné typy škál kombinovat (Přibová, 

1996). 

Číselné škálování

Respondent  hodnotí  velikost  nějaké  vlastnosti  přidělením  určité  číselné  hodnoty. 

Důležité je jasné popsání každého hodnotícího stupně, neboť je mezi respondenty silně 

odlišná interpretace jednotlivých stupňů (Přibová, 1996).

Vyhodnocování dotazníků

1.   Uspořádání výsledků do tabulek rozdělení četností - úkolem je zpřehlednění údajů, 

získání nových poznatků. Absolutní četnost je počet jednotek v každé skupině.

2.   Vážený  aritmetický  průměr  -  poskytuje  charakteristiku  statistického  souboru  v 

případě, že hodnoty v tomto souboru mají různou důležitost, různou váhu.

Výpočet váženého aritmetického průměru:  

           n...soubor; x...hodnota; w...váha (Přibová, 1996).
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4 KOMPETENČNÍ PROFIL TRENÉRA FITNESS

4.1 Přípravná fáze

Cíl  průzkumu:  identifikace  kompetencí  osobního  trenéra  fitness;  vytvoření 

kompetenčního profilu osobního trenéra fitness, resp. stanovení souboru kompetencí, 

kterými by měl jedinec disponovat, aby na dané pracovní pozici dosahoval vynikajících 

výsledků. 

Zvolené informační zdroje: ● odborná literatura;

● rozhovor;

● průzkum.

Předpokládané  využití  výsledků:  pro  potřeby  výběru  osobního  trenéra  fitness, 

především  ze  strany  majitelů  fitness  center,  dále  jejich  hodnocení,  případně 

odměňování. Průzkum prezentuje kompetence, které jsou pro klienty osobních trenérů 

nezbytné v porovnání s kompetencemi, které považují za nezbytné ve své profesi sami 

trenéři. 

4.2 Fáze získávání dat

Pro  potřeby  průzkumu,  respektive  stanovení  žádoucích  kompetencí,  byly  použity 

informace z odborné literatury, zabývající se problematikou kompetenčních modelů a 

trenérství, především bylo v této fázi využito děl následujících autorů: Barták; Hroník, 

Vedralová,  Horváth;  Kubeš,  Spillerová,  Kurnický;  Osten.  Výsledkem  je  seznam 

kompetencí žádoucích na většině pracovních pozic a seznam kompetencí,  které jsou 

specifické pro profesi trenéra.
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Další zvolenou metodou pro získání potřebných dat je rozhovor. Podstatou je zjišťování 

potřebných kompetencí konkrétně pro pozici  osobního trenéra fitness.  Rozhovoru se 

účastnili dva úspěšní trenéři fitness, přičemž jako faktor úspěšnosti byl zvolen počet 

klientů každého z trenérů v porovnání s dobou, po kterou tuto profesi vykonávají, a také 

byl  výběr  proveden  na  základě  pozitivních  recenzí  jejich  služeb  ze  strany  klientů. 

Rozhovory trvaly přibližně 30 minut a otázky byly předem vytvořené. Tento seznam 

otázek byl pouze pro mé potřeby v případě, kdy bude nutné rozhovor usměrnit. V obou 

rozhovorech jsem ale do vyjádření trenérů téměř nezasahovala. Tak byla zabezpečena i 

minimalizace mého vlivu na výsledek.  Vzhledem k tomu,  že uvedení  trenéři  nedali 

jasný souhlas s uveřejněním jejich jmen, uvádím alespoň jejich společné pracoviště, kde 

poskytují  služby osobního trenéra fitness.  Jedná se  o  fitness  centrum BBC v Praze. 

Názory  obou  trenérů  se  více  či  méně  shodovaly.  Z  rozhovorů  vyplynulo  několik 

specifických kompetencí pro práci osobního trenéra fitness.

4.3 Fáze analýzy a klasifikace informací

Na základě předchozí fáze je možné popsat projevy chování a identifikovat ty, které 

přímo souvisí  s  úspěšným výkonem na sledované pracovní  pozici.  V této  fázi  jsem 

využila i vlastních zkušeností a znalostí. Pravidelně navštěvuji fitness centra bezmála 

sedm let. Aktivně se zajímám o problematiku  cvičení ve fitness centrech, o posilování 

obecně, a již jsem se osobně setkala s několika osobními trenéry i jejich klienty. 

Jednotlivé výroky jsem utřídila do následujících skupin kompetencí: pracovní, sociální, 

trenérské. Do pracovních kompetencí byly zařazeny kompetence jako: sebevzdělávání, 

organizační schopnosti. Za sociální kompetence jsou uváděny například: orientace na 

klienta, iniciativa, empatie a součástí trenérských kompetencí jsou mimo jiné: kreativita, 

sebereflexe, vedení příkladem.   

Nakonec byl proveden průzkum, jehož úkol spočíval v ověření důležitosti stanovených 

projevů kompetencí. Průzkumu se účastnilo pomocí dotazníkového šetření 10 osobních 

trenérů  fitness.  Dotazník  obsahoval  všechny kompetence  získané  z  výše  uvedených 

zdrojů a ke každé z nich byla přiřazena pětibodová stupnice. Respondenti měli za úkol 

ohodnotit  kompetence,  které  opravdu  souvisí  s  pozicí  osobního  trenéra  fitness.  Na 

základě  tohoto  průzkumu  byly  vyřazeny  všechny  kompetence,  u  kterých  výrazně 
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převažoval stupeň ohodnocení 1 nebo 5. Tyto kompetence jsou pro potřeby výzkumu 

irelevantní, neboť jsou buď zanedbatelné nebo naprosto nezbytné a tudíž by průzkum 

nepřinesl žádné nové poznatky.

4.4 Popis a tvorba kompetencí, kompetenčního modelu

Cílem  této  fáze  je  vytvořit  předběžný  kompetenční  model/profil  osobního  trenéra 

fitness. Ke stanoveným kompetencím se přiřazují jejich charakteristiky. Důležité je, aby 

popis kompetencí byl jasný a srozumitelný všem následným respondentům, a to bez 

ohledu  na  věk  nebo  stupeň  vzdělání.  Dále  je  důležitá  i  jednoznačnost  daných 

charakteristik.  Předběžný kompetenční  profil  obsahuje 44 charakteristik  sledovaných 

kompetencí. Pro každou z nich byla vytvořena tříbodová stupnice. Jednotlivé body jsou 

definovány takto: 1 - důležitá kompetence, 2 - velmi důležitá, 3 - nezbytná.  

4.5 Ověření a validizace modelu

Pro ověření modelu bylo použito dotazníkové šetření. Způsob provedení průzkumu a 

vyhodnocení  údajů z  dotazníků vychází  z  odborné literatury,  a  to  především z díla: 

Marketingový výzkum v praxi z roku 1996 od Přibové. Průzkumu se účastnilo celkem 

128 respondentů. 

4.5.1   Struktura dotazníku

Úvod dotazníku je věnován informacím, které jsou důležité pro následné demografické 

třídění respondentů. Účastníci průzkumu zde uvádějí své pohlaví, věk a vztah k fitness 

centru, přičemž mají na výběr ze dvou možností: klient/ka, osobní trenér/ka.

Převážná část dotazníku obsahuje výpis kompetencí uspořádaných do tří skupin, a to 

pracovní  kompetence,  sociální  kompetence  a  trenérské  kompetence.  U  každé 

kompetence  je  tříbodová  stupnice,  která  představuje  stupně  důležitosti,  jak  bylo 

popsáno výše. Dotazník je zobrazen v příloze č.1.
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4.5.2   Výběr respondentů

Osloveni byli respondenti z řad  klientů fitness center a osobních trenérů fitness z celé 

ČR. Z důvodu charakteristiky daného sportu a samotné profese trenéra, jehož služby 

jsou bez výjimky hrazené klientem, jsem se zaměřila na osoby starší 18 let.  

Klienti  fitness  center se  od  sebe  navzájem liší  věkem,  stupněm vzdělání  a  dalšími 

faktory, které ovlivňují jejich vnímání profese trenéra. To způsobuje, že někteří klienti 

dávají  přednost  například  schopnosti  osobního  trenéra  vytvořit  pro  ně  zajímavý  a 

zábavný program, před bohatou praxí  a znalostmi v oboru.  Jiní  zase potřebují  spíše 

přísné  vedení  s  jasnými  pravidly.  Každý  klient  je  jiný.  Samozřejmě  bylo  snahou 

postihnout co nejširší spektrum.

Osobní trenéři fitness jsou druhou neméně důležitou skupinou dotazovaných, neboť je 

žádoucí porovnat jejich mínění s názory klientů. V tomto průzkumu představují jakýsi 

současný stav úrovní sledovaných kompetencí v jejich profesi.  Naproti tomu mínění 

klientů je možné vidět jako stav žádoucí.

4.5.3   Distribuce dotazníků

Z dostupných distribučních kanálů bylo využito elektronické formy, především kvůli 

časové úspoře a finančním možnostem. Cílové skupiny byly osloveny pomocí emailů, a 

to  s  průvodním  dopisem,  který  vysvětloval  podstatu  průzkumu  a  měl  motivovat 

respondenty k odpovědi. I přes to byla návratnost dotazníků poměrně nízká, činila 27,5 

%. Tímto distribučním kanálem bylo rozesláno 200 dotazníků a z nich bylo vyplněno 

55.  Výhodou  této  formy  distribuce  je,  kromě  zmíněné  časové  úspory  a  finanční 

nenáročnosti, možnost oslovení respondentů z celé ČR.

Dotazníky byly distribuovány mezi cílové skupiny i osobně. Návratnost dotazníků byla 

v tomto případě přibližně 97% - z celkem 75 rozdaných dotazníků se vrátilo vyplněných 

73.  Nevýhodou  tohoto  způsobu  je  značné  omezení  lokalitou.  Dotazníky  byly  takto 

distribuovány především ve městech Praha a Chomutov.

Celkem bylo distribuováno mezi respondenty 275 dotazníků s návratností 46,6 %.
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4.5.4   Interpretace výsledků průzkumu  

Respondenti - demografické členění

1. Podle pohlaví

Dotazníkového šetření se účastnilo z celkového počtu 128 respondentů 64 žen a stejný 

počet mužů. Z toho vyplývá, že jejich zastoupení činilo v obou případech 50 %.

                                          Graf č.1: Rozdělení respondentů podle pohlaví

2. Podle věku

Respondenti se zařazovali do jedné ze čtyř z nabízených možností: 18-24 let, 25-30 let, 

31-40 let, 41 a více let. Nejpočetnější byly první dvě skupiny. 

Tabulka č. 1: Rozdělení respondentů podle věku

Věk (roky) Počet respondentů Procentuální zastoupení

18-24 40 31,25 %
25-30 42 32,81 %
31-40 20 15,63 %
41 a více 26 20,31 %

                                                    Graf č.2: Rozdělení respondentů podle věku
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3. Podle vztahu k fitness centru                                                  

Účastníci průzkumu si mohli vybrat ze dvou možností -  Klient/ka, Osobní trenér/ka. 

Klientů, kteří vyplnili dotazník, je 102, což činí 79,7 %. Zbylých 20,3 % připadá na 

osobní trenéry, jejichž počet odpovídá 26 dotazníkům.

                           Graf č.3: Rozdělení respondentů podle vztahu k fitness centru

Tabulka č. 2: Zastoupení mužů a žen mezi trenéry a klienty

Počet mužů Procenta Počet žen Procenta 

Trenéři 12 46,2 % 14 53,8 %
Klienti 52 51 % 50 49 %

                                 Graf č. 4: Zastoupení mužů a žen mezi trenéry a klienty
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Tabulka  č. 3: Zastoupení jednotlivých věkových skupin mezi trenéry a klienty

18-24 
let

% 25-30 
let

% 31-40 
let

% 41  a 
více let

%

Trenéři 4 15 % 6 23 % 10 39 % 6 23 %
Klienti 36 35,3 % 36 35,3 % 10 9,8 % 20 19,6 %

                            Graf č. 5: Zastoupení jednotlivých věkových skupin mezi trenéry a klienty

Kompetence osobního trenéra fitness

U každé  z  hodnocených kompetencí  byla  stanovena četnost  ohodnocení  stupněm 3, 

respektive počet respondentů, kteří danou kompetenci označili za nezbytnou. Dále byl u 

každé z kompetencí stanoven vážený aritmetický průměr, což je hlavní determinant pro 

vytvoření seznamu kompetencí vynikajícího osobního trenéra fitness. 

Z celkového počtu 44 kompetencí, které byly respondenty hodnoceny v dotazníku, bylo 

vybráno 9 takových kompetencí, u nichž převyšuje vážený aritmetický průměr hodnotu 

2,4.  Tato hranice byla  stanovena  vzhledem k výsledkům,  a  to  tak,  aby byl  dodržen 

maximální  počet  10 kompetencí,  které  vytváří  kompetenční  profil.  V případě,  že  se 

některé  vážené  aritmetické  průměry  u  dvou  či  více  kompetencí  shodovaly,  bylo 

přihlíženo  ke  zmíněným  četnostem.  Konečný  seznam  kompetencí,  které  utváří 

kompetenční profil osobního trenéra fitness, je uveden v tabulce č. 4.
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Tabulka  č. 4: Kompetence osobního trenéra fitness

Pořadí Kompetence Vážený arit.průměr Četnost  ohodnocení 
3 

1. Vysoká  úroveň  znalostí  v  oboru  a 
zacházení s těmito znalostmi

2,664 95

2. Schopnost motivovat druhé 2,578 81
3. Orientace  na  klienta  (sledování 

zájmů klienta)
2,563 86

4. Poskytování zpětné vazby 2,523 78
5. Budování důvěry s klientem 2,484 76
6. Kreativita  při  tvorbě  tréninkového 

plánu
2,438 65

7. Schopnost  samostatného 
rozhodování

2,422 76

8. Diskrétnost, takt, etické chování 2,422 71
9. Iniciativa, pracovní nasazení 2,414 70

Výsledky průzkumu ukazují,  že nejdůležitější kompetencí osobního trenéra fitness je 

jeho odborná způsobilost.  To neznamená, že trenér pouze získá potřebné vzdělání, k 

tomu,  aby  mohl  tuto  práci  vykonávat,  ale  že  dokáže  s  takto  nabytými  znalostmi 

zacházet, respektive je schopen znalosti v praxi použít,  přičemž je žádoucí, aby tato 

schopnost byla na vysoké úrovni. 

S druhým nejvyšším váženým aritmetickým průměrem skončila schopnost motivovat 

druhé. Myslí se tím samozřejmě schopnost osobního trenéra fitness správně, pozitivně a 

případně i  negativně,  motivovat  svého klienta,  aby dál setrval ve svém úsilí.  Jak se 

ukázalo v průzkumu, tato schopnost má velký vliv na kvalitu práce osobního trenéra a je 

jistě nezbytná především na začátku klientova tréninkového úsilí.

Třetí  kompetencí  je  orientace  na  klienta.  Trenér  se  seznámí  s  klientovými  cíli, 

požadavky a je žádoucí, aby následně k těmto cílům ve své práci směřoval. Klient je 

právě  tou  klíčovou  osobou,  o  kterou  se  při  tréninku  jedná,  a  osobní  trenér  by měl 

sledovat pouze jeho zájmy, nikdy ne své vlastní.  
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Poskytování  zpětné  vazby je  jistě  také  nezbytnou  kompetencí  osobního  trenéra,  jak 

dokládá  výsledek  průzkumu.  Pokud  trenér  klientovi  poskytuje  dostatečnou  zpětnou 

vazbu, má to pozitivní vliv i na motivaci klienta. Ten může vidět, jaké udělal pokroky 

nebo co je potřeba zlepšit.

Nezbytností je v dané profesi i budování důvěry s klientem. Klient si musí být jistý, že 

daný trenér je pro něj ten nejlepší, který mu pomůže dosáhnout tíženého cíle. Jak již 

bylo popsáno v teoretické části práce, velmi záleží na osobnosti klienta. Osobní trenér si 

klientovu  důvěru  může  získat  různými  způsoby,  ale  vždy  musí  uvažovat  jeho 

individualitu.

Šestého  umístění  v  žebříčku  kompetencí  osobního  trenéra  fitness  dosáhla  kreativita 

trenéra  při  vytváření  tréninkového  plánu  a  tréninkové  jednotky.  Tvůrčí  schopnosti 

trenéra  a  nápaditost  mohou mít  značný vliv  na  rozšíření  jeho klientely.  Pokud jsou 

tréninky monotónní,  rutinní,  bez  zajímavých prvků nebo nějakých obměn,  klient  se 

může po krátkém čase nudit, cvičení ho přestane bavit a v krajním případě zanevře na 

posilování vůbec. 

Osobní trenér se také musí umět samostatně rozhodnout. Jako jediný má za svou práci 

zodpovědnost, a proto by měl být i tím jediným, který činní důležitá rozhodnutí.  To 

samozřejmě nevylučuje případné další vzdělávání v oboru nebo doplnění znalostí od 

zkušenějších  trenérů.  Rozhodný  trenér,  který  si  je  jistý  svým  stanoviskem,  budí 

mnohem více důvěry.

Neméně  důležitou  kompetencí  osobního  trenéra  je  schopnost  být  taktní  a  diskrétní. 

Trenér, který na potkání vypráví o své obézní klientce, není jistě tím nejvhodnějším. 

Osobní  informace,  které  klient  svému trenérovi  sdělí,  by se  neměly dostat  k  třetím 

osobám. Taktní trenér dokáže formulovat své stanovisko tak, aby nepůsobilo urážlivě 

nebo nezpůsobovalo klientovi rozpaky. Samozřejmě by se měl trenér vyjadřovat bez 

vulgarismů.

Poslední  kompetencí,  jejíž  vážený  aritmetický  průměr  překročil  hranici  2,4,  je 

iniciativa.  Osobní  trenér  působí  na  svého  klienta  i  touto  schopností.  Jeho  pracovní 

nasazení musí být na takové úrovni, aby z něj neměl klient pocit, že trenéra jeho práce 

nebaví a nezajímá se o klientovo úsilí. Iniciativní trenér vytváří pozitivní atmosféru, ve 

které klient cítí, že je o něj zájem.
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Tabulka  č. 5: Četnosti ohodnocení kompetencí stupněm 3, dělené podle pohlaví

Kompetence Muži
četnost

Muži
% 

Ženy
četnost

Ženy
%

Vysoká  úroveň  znalostí  v 
oboru  a  zacházení  s  těmito 
znalostmi

46 72 % 49 77 %

Schopnost motivovat druhé 33 51,5 % 48 75 %
Orientace  na  klienta 
(sledování zájmů klienta)

38 59 % 48 75 %

Poskytování zpětné vazby 30 47 % 48 75 %
Budování důvěry s klientem 30 47 % 46 72 %
Kreativita  při  tvorbě 
tréninkového plánu

29 45 % 36 56 %

Schopnost  samostatného 
rozhodování

35 55 % 41 64 %

Diskrétnost,  takt,  etické 
chování

31 48 % 40 62,5 %

Iniciativa, pracovní nasazení 31 48 % 39 61 %

Tabulka číslo 5 ukazuje, v jakém počtu muži a ženy ohodnocovali kompetence osobního 

trenéra  fitness  nejvyšším  stupněm  3.  Procenta  dokládají  v  jakém  procentuálním 

zastoupení jsou tato ohodnocení vůči celému souboru, který činní v případě můžu i žen 

64 respondentů.

Je  patrné,  že  ženy častěji  ohodnocovaly kompetence  nejvyšším stupněm důležitosti, 

zatímco  muži  byli  v  tomto  směru  spíše  rezervovanější.  Nejvýraznější  shoda  obou 

pohlaví  panuje u kompetence,  která dopadla v celkovém hodnocení nejlépe.  Vysoká 

úroveň znalostí byla označena za nezbytnou kompetenci u obou skupin ve více než 70 

% případů. Největší rozdíl mezi muži a ženami je u poskytování zpětné vazby. Zatímco 

ženy tuto  kompetenci  považují  ze  75  % za  nezbytnou,  u  můžu kompetence  získala 

nejvyšší  ohodnocení  ve  30  případech,  tzn.  47  %  mužů  poskytování  zpětné  vazby 

považuje za nezbytnou v profesi osobního trenéra fitness.
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Tabulka  č. 6: Četnosti ohodnocení kompetencí stupněm 3, dělené na trenéry a klienty

Kompetence Trenéři
četnost

Trenéři
% 

Klienti
četnost

Klienti
%

Vysoká  úroveň  znalostí  v 
oboru  a  zacházení  s  těmito 
znalostmi

19 73 % 76 75 %

Schopnost motivovat druhé 19 73 % 62 61 %
Orientace  na  klienta 
(sledování zájmů klienta)

18 69 % 68 67 %

Poskytování zpětné vazby 12 46 % 66 65 %
Budování důvěry s klientem 20 77 % 56 55 %
Kreativita  při  tvorbě 
tréninkového plánu

13 50 % 52 51 %

Schopnost  samostatného 
rozhodování

16 62 % 60 59 %

Diskrétnost,  takt,  etické 
chování

13 50 % 58 57 %

Iniciativa, pracovní nasazení 16 62 % 54 53 %

Z tabulky č.  6 vyplývají  určité  rozdíly mezi  osobními trenéry a  klienty ve vnímání 

důležitosti daných kompetencí. Velký rozdíl je patrný u kompetence budování důvěry s 

klientem. 77 % respondentů z řad trenérů vidí tuto kompetenci jako jednu ze stěžejních 

své  práce,  naproti  tomu  u  klientů  se  nejvyšší  ohodnocení  objevilo  z  55  %.  Další 

významná odlišnost mezi osobními trenéry a klienty je ve vnímání toho, jak důležité je, 

aby  trenér  svému  klientovi  poskytl  zpětnou  vazbu.  Pro  klienty  je  tato  kompetence 

nezbytná ze 65 %. Počet trenérů, kteří kompetenci ohodnotili trojkou, nedosahoval ani 

50  %.  O  přibližně  10  % se  potom liší  kompetence  pracovní  nasazení  a  schopnost 

motivovat druhé.  V obou případech se k jejich nezbytnosti  přiklonilo více trenérů v 

poměru k velikosti jejich skupiny. U ostatním kompetencí jsou odlišnosti mezi osobními 

trenéry a klienty nevýrazné.
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5 DISKUZE

Nejvyšší umístění kompetence, kterou prezentuje vysoká úroveň znalostí v oboru, není 

žádným překvapením. Dá se říci, že je to jediná kompetence ze všech 44, u které bylo 

možné  předem  očekávat  vysokou  četnost  nejvyššího  ohodnocení  a  vysoký  vážený 

aritmetický průměr. Jeví se to jako samozřejmost, že bude mít trenér znalosti ve svém 

oboru. Zde jsou ale tyto znalosti ještě rozšířené o vysokou úroveň, se kterou je trenér 

dokáže  aplikovat  v  praxi.  Vzdělávací  kurz  osobního  trenéra  fitness  může  úspěšně 

absolvovat téměř každý, ale to, jak bude jedinec schopen nabyté znalosti používat ve 

své práci, popřípadě je dále rozšiřovat, výrazně ovlivní kvalitu jeho práce. 

Zařazení schopnosti motivovat druhé do kompetenčního profilu osobního trenéra fitness 

bylo  také  nasnadě,  objevilo  se  zde  ale  pár  překvapivých zjištění.  Schopnost  trenéra 

motivovat svého klienta pokládají z procentuálního hlediska za důležitější sami trenéři. 

Zde bylo očekáváno vysoké ohodnocení především ze strany klientů, kteří často nemají 

vůli ve cvičení setrvat nebo vůbec začít. Samozřejmě se vnucuje myšlenka, že klient, 

který už se rozhodl využít služeb trenéra, nepotřebuje být motivován zvnějšku, neboť je 

odhodlaný podstoupit  to  úsilí  a  dosáhnout  svého cíle.  Nicméně  výsledek průzkumu 

ukazuje, že i oni považují v určitém procentu tuto schopnost za nezbytnou, ačkoliv u 

trenérů nápadně převažuje, což je pozitivní zjištění. Dá se odvodit, že osobní trenéři se 

ve většině případech snaží své klienty motivovat k činnosti.  Způsoby,  jaké trenéři  k 

motivaci klienta používají, by byly zajímavým tématem dalšího šetření. Bez povšimnutí 

nemůže zůstat ani to, že tato kompetence byla označována za nezbytnou především v 

ženské skupině respondentů. Téměř polovina mužů, z celkového počtu mužské skupiny 

respondentů,  ohodnotila  důležitost  schopnosti  motivovat  druhé  jiným než  nejvyšším 

stupněm. Zatímco ženy tuto schopnost považují za nezbytnou ze 75 %. Z toho vyplývá, 

že ženy potřebují být častěji motivovány a povzbuzovány. 

Vnímání důležitosti jednotlivých kompetencí osobního trenéra fitness se u mužů a žen 

liší ve všech případech. Ženy kladou na kompetence trenéra daleko vyšší nároky než 

muži.  Chtějí si být jisté, že osobní trenér má ty nejlepší  předpoklady pro to, aby je 

dovedl k tíženému cíli. Pravdou je, že se většinou muži v oblasti fitness lépe orientují. 

Což může být i částečné vysvětlení jejich nižších nároků na práci osobního trenéra.
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Za  zmínku  stojí  i  výsledek  rozdělení  počtu  respondentů,  kteří  ohodnotili  budování 

důvěry s klientem jako nezbytnou kompetenci, na klienty a osobní trenéry. Je přirozené 

předpokládat, že důvěra je pro klienta velmi důležitá. Klient svému trenérovi sděluje 

osobní informace, poslouchá trenérovy rady a v neposlední řadě mu za jeho služby platí. 

Přes to všechno průzkum ukazuje, že budování důvěry s klientem vidí jako významnější 

osobní trenéři. Na jednu stranu lze brát jako pozitivum, že je pro osobní trenéry důvěra 

jejich klientů důležitá, ale názor klientů je zarážející. Nižší ohodnocení důležitosti může 

být  dáno  tím,  že  většina  klientů  vnímá  osobního  trenéra  jako  svého  zaměstnance, 

někoho koho si najali na práci. To může razantně ovlivnit jejich spolupráci. Vztah mezi 

klientem a osobním trenérem, pokud má trvat delší období, musí být rovnocenný a obě 

strany se  musejí  navzájem respektovat.  Vzájemná důvěra  je  dle  mého názoru  zcela 

nezbytná.
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6 ZÁVĚR

Na základě  dotazníkového  průzkumu  byl  vytvořen  kompetenční  profil  obsahující  9 

kompetencí, které odlišují vynikajícího osobního trenéra fitness od průměrného. Tomuto 

průzkumu předcházela analýza odborné literatury. Vzhledem k tomu, že nebyl dosud 

vytvořen žádný kompetenční profil, který by mohl být použit jako relevantní zdroj dat 

pro  potřeby  tohoto  průzkumu,  bylo  nutné  pečlivě  prostudovat  díla  autorů,  kteří  se 

zabývají problematikou kompetencí a tvorby kompetenčních modelů. Dále bylo využito 

metody  rozhovoru,  na  jejímž  základě  bylo  možné  určit  kompetence,  které  jsou 

specifické pro práci osobního trenéra.

Výsledný  kompetenční  profil  dle  mého  soudu  vystihuje  nejdůležitější  kompetence, 

kterými by měl vynikající osobní trenér fitness disponovat. Přičemž za nejvýznamnější 

z  nich  byla  na  základě  průzkumu  stanovena  schopnost  osobního  trenéra  fitness 

efektivně využívat svých znalostí v oboru, které by měly být na vysoké úrovni.

Je  třeba  podotknout,  že  výsledky  průzkumu  mohou  být  zkreslené  vlivem  omezení 

lokality při osobní distribuci dotazníků. Kompetenční profil nelze obecně použít pro 

jakýkoliv  případ,  neboť  mohou  existovat  jistá  specifika  konkrétních  pracovních 

prostředí. Nicméně sestavený kompetenční profil může sloužit jako základ pro výběr, 

ohodnocení, případně odměňování osobních trenérů fitness. Demonstruje kompetence, 

které označili klienti fitness center i samotní osobní trenéři za ty nejdůležitější v profesi 

osobního trenéra ve fitness. 

Provedený průzkum je prospěšný nejen pro zmíněný výběr osobního trenéra, ale i pro 

výběr samotné možnosti využití jeho profesionálních služeb, neboť lidé, si většinou ani 

nedokáží představit, co mohou od osobního trenéra očekávat. Snahou bylo i prezentovat 

posilování ve fitness centrech v lepším světle, než v jakém ho vidí bohužel stále velký 

počet  populace.  Podle  mého  názoru  se  jedná  o  vynikající  kompenzační  sportovní 

aktivitu, která se pod profesionálním vedením osobního trenéra fitness stává minimálně 

rizikovou, z hlediska možného poškození pohybového aparátu.
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