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Příloha č. 1 Etický kodex trenéra (Crespo, Miley, 2003)  

Každý trenér by měl dbát a snažit se dodržovat etický kodex, který vytvořila 

mezinárodní tenisová federace ITF. Kodex má následující etická pravidla: 

1. Trenér by měl vždy respektovat své svěřence, být k nim upřímný a chovat se zásadově. Měl 

by dodržovat veškeré dohody a závazky, jak ústní, tak písemné. 

2. Trenér by měl hráčům a všem zúčastněným osobám poskytovat zpětnou vazbu a činit tak 

citlivým způsobem s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Nikdy by zpětná vazba 

neměla být příliš negativní. 

3. Měl by respektovat právo svých svěřenců na konzultaci některých otázek s jinými trenéry 

či osobami. Měl by úzce spolupracovat s různými specialisty (vědečtí pracovníci, lékaři, 

fyzioterapeuti atd.). 

4. Měl by být k hráčům spravedlivý a nepřistupovat k nim rozdílně z důvodu jejich 

národnosti, barvy pleti, sexuální orientace, náboženské vyznání, politickým názorům, 

sociálně-ekonomickému postavení, míry sportovního nadání či z jiných důvodů. 

5. Měl by pomáhat budovat a všestranně podporovat nezávislost svých svěřenců a vést je 

k odpovědnosti za jejich chování, výkony, rozhodnutí a činy. 

6. Měl by zapojovat hráče do rozhodování o otázkách, které se jich týkají. 

7. Měl by, po konzultaci s hráči a ostatními osobami podílejícími se na sportovní přípravě 

hráče, jasně určit, které informace jsou důvěrné a tuto důvěrnost respektovat. 

8. Měl by vytvářet prostředí, ve kterém se jeho svěřenci vzájemně podporují.  

9. Měl by vést své svěřence k vzájemnému respektu na základě obecných lidských hodnot a 

ne podle jejich tenisové úrovně. 

10. Měl by vždy používat vhodné tréninkové metody, ze kterých budou hráči dlouhodobě 

profitovat a vyhnout se takovým metodám, které by mohly mít škodlivý vliv. 

11. Měl by vhodně stanovovat všechny tréninkové úkoly a cíle s ohledem na věk, zkušenosti, 

schopnosti a psychický a fyzický stav hráčů. 
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12. Měl by si uvědomovat svoji pozici a vliv, který na své svěřence má a měl by se vyhnout 

jakýmkoliv sexuálním intimnostem, které by z jeho vztahu s hráči či hráčkami mohly 

vyplynout. 

13. Měl by se vyhnout všem situacím, které by ho v očích hráčů mohly diskreditovat. 

14. Měl by své svěřence aktivně odrazovat od užívání dopingu, alkoholu, kouření a užívání 

jakýchkoliv jiných zakázaných látek. 

15. Měl by respektovat skutečnost, že jeho osobní cíle se nemusí vždy shodovat s tenisovými 

cíly jeho svěřenců a zaměřovat se na realisticky stanovené cíle, které zohledňují růst a vývoj 

svěřenců. 

16. Měl by si uvědomovat individuální rozdíly mezi jednotlivými svěřenci a vždy přemýšlet o 

tom, co je z dlouhodobého hlediska pro každého hráče to nejlepší. 

17. Měl by stanovovat svým svěřencům cíle, které jsou jednak splnitelné, jednak zároveň 

motivující. 

18. Měl by být pro své svěřence vzorem, který jim ukazuje pozitivní aspekty sportu a zejména 

tenisu tím, že dodržuje nejvyšší standarty jak slušného chování, tak přístupu k tréninku a tím 

zvyšuje prestiž tenisu i trenérského povolání. 

19. Nikdy by neměl zneužívat své postavení trenéra ke svému osobnímu, politickému nebo 

ekonomickému prospěchu na úkor zájmu svých svěřenců. 

20. Měl by podporovat své svěřence a ostatní trenéry ve vytváření upřímných a čestných 

vzájemných vztahů a jejich udržování. 

21. Měl by respektovat ostatní trenéry a chovat se k nim slušně. 

22. Je-li požádán, aby začal trénovat s novým svěřencem, měl by se vždy přesvědčit o tom, že 

ten skutečně ukončil spolupráci s předchozím trenérem a že se tak stalo klidným a 

profesionálním způsobem. 

23. Měl by respektovat úlohu rozhodčích a organizátorů turnajů, kteří se snaží zajistit klidné a 

v souladu s pravidly probíhající soutěže. 

24. Měl by znát a řídit se tenisovými pravidly, řády a standarty a k témuž vést své svěřence. 

Trenér by měl respektovat jak literu, tak ducha těchto pravidel a řádů. 
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25. Měl by pravdivě a čestně uvádět svou kvalifikaci. 

26. Měl by být otevřený k názorům jiných lidí a ochotný se dále vzdělávat a rozvíjet své 

trenérské schopnosti. 
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Příloha č. 2 Otázky pro rozhovor s tenisovými trenéry 

1) Co vás dovedlo k tenisu? 

2) V kolika letech vás napadlo, že budete trenérem? 

3) S jakou věkovou kategorií jste začínal? 

4) Setkal jste se na začátku s nějakými problémy, které jste musel řešit? 

5) Čerpal jste z někoho nějakou inspiraci? Radil vám někdo na začátku? 

6) Momentálně pracujete s jakou věkovou kategorií? 

7) Máte nějaké problémy, které musíte řešit? 

8) Váš největší úspěch ve vaší trenérské kariéře? 

9) Nějaký neúspěch ve vaší trenérské kariéře? 

10) Je něco co ovlivňuje váš přístup k hráčům? 

11) Trénování hráček a hráčů, jaký je rozdíl? 

11) Máte nějaké slabší stránky v něčem? 

12) Jak komunikujete s hráči?   

13) Jak probíhá komunikace s rodiči? 

14) Co vás motivuje na dvorci s hráči? 

15) Rozebíráte nějak taktiku s hráči, nebo jim dáváte volnou ruku? 

16) Tvoříte si tréninkový plán? 

17) Z čeho čerpáte zkušenosti jako trenér? 

18) Myslíte si, že skvělý hráč se rovná skvělý trenér? 

19) Co je u vás na prvním místě, vítězství nebo hráč? 

20) Váš cíl v trenérské kariéře? 

21) Co byste chtěl zlepšit na své práci? 
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22) Jaké je vaše vzdělání?  

23) Myslíte si, že jsou důležitější spíše zkušenosti než vzdělání?  

23) Jak se hodnotíte jako trenér? 

 

 

 

 

 


