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Abstrakt

Název:

Nároky na osobnost trenéra v tenise

Cíle:

Hlavním cílem této práce je získat hlubší pohled na osobnost trenéra a jeho
kompetence na základě hloubkové rozhovoru s tenisovými hráči a trenéry.

Metody:

Práce

využívá

polostrukturovaných

a

hloubkových

rozhovorů

s tenisovými hráči a trenéry. Podkladem pro rozhovory se staly literární
zdroje a nejdůležitějších kompetence získané v dotazníkách bakalářské
práce Jana Králíka.
Polostrukturovaný rozhovor byl využit pro stanovení důležitosti
kompetencí a vytvoření kompetenčního profilu. Metoda hloubkového
rozhovoru byla využita pro hlubší analýzu kompetencí.

Výsledky:

Na základě rozhovorů byl vytvořen kompetenční profil tenisového trenéra
dospělých a následně byl porovnán s kompetenčním profilem z bakalářské
práce Jana Králíka. Vybrané kompetence byly rozebrány do hloubky.

Klíčová slova: tenis, nároky, trenér, osobnost, kompetence

Abstract

Title:

The demands on the personality of the coach in tennis

Objectives:

The main aim of this work is to gain a deeper insight into the coach’s
personality and his competency based on in-depth interviews with tennis
players and coaches.

Methods:

The work utilizes semi structured interviews and in-depth interviews with
tennis players and coaches. Literary sources and the most important
competencies gained from the questionnaires of Jan Králík's bachelor's
thesis became the foundation for the interviews.
Semi structured interview was used for evaluating the importance of the
data and to create a competency profile. The method of in-depth interview
was used for a deeper analysis of competencies.

Results:

Based on the interviews, a competency profile was created and compared
with competency profile of the bachelor thesis of Jan Králík. Selected
competencies needed by a proper tennis coach were thoroughly analyzed.

Keywords:

tennis, demands, coach, personality, competency
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1. ÚVOD
Pro bakalářskou práci bylo zvoleno téma zaměřené na zjištění osobnostních nároků na
trenéra dospělých v tenise. Jedním z důvodů je můj dlouhodobý vztah k tenisu. Tenisem
se zabývám již od svého mládí přibližně 16 let. Celá tato léta jsem členkou stejného
tenisového klubu SK Kometa Praha, který se zaměřuje na závodní a výkonnostní hráče.
V průběhu těchto let jsem zažila spoustu změn, ke kterým došlo v mém mateřském klubu,
a to ať už to byly změny ve vedení, zázemí, tak hlavně změny trenérů. To byly ty, které
měly největší důležitost a dopad na členy a hráče. Já sama se již tři roky věnuji trénování
po té, co jsem složila potřebné zkoušky a získala licenci, což mi otevřelo nový náhled
z druhé strany.
Z vlastní zkušenosti vím, jak moc je trenér důležitou a klíčovou osobou pro každého
sportovce. Pro každého začínajícího sportovce je nejdůležitějším článkem jeho rozvoje.
Proto u něj velmi záleží na jeho osobnosti, kvalitách a zkušenostech, které se přenesou na
jeho svěřence.
Tenis zároveň v dnešní době patří mezi nejpopulárnější a nejrozvíjenější sporty u nás, což
má za příčinu vysoký počet kvalitních profesionálních hráčů a jejich vynikající výsledky
na mezinárodních turnajích.
S růstem zájmu o tenis, stoupá i počet trenérů. Už neplatí to, co jako dřív, že stát se
trenérem je obtížné. V dnešní době bohužel, se kvůli nízkým nárokům a příliš lehkým
zkouškám může stát trenérem i osoba, která na to nemá dostatečné kvality. Proto mezi
zásadní problémy spadá otázka: Jak najít kvalitního trenéra? Na to by mělo být
odpovězeno touto bakalářskou prací.
Cílem je vytvořit kompetenční profil tenisového trenéra dospělých. Kompetenční profil
tenisového trenéra sice byl již dříve vytvořen studentem Janem Králíkem, avšak byl
zpracován pro trenéra mládeže a dospělých. V rámci této práce půjde o ověření již
získaných výsledků a jejich doplnění na základě rozhovorů s dospělými hráči a trenéry
dospělých. Vytvoření souboru kompetencí, které by měl trenér dospělých mít, by měl být
přínosný pro hráče, trenéry i kluby. Měl by nám osvětlit, jaké jsou nedůležitější
kompetence pro trenéra, a zároveň v čem konkrétně by se měl zlepšovat a rozvíjet.
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2. CÍLE A ÚKOLY
Hlavním cílem bakalářské práce je vytvořit kompetenční profil tenisového trenéra
dospělých na základě studia odborné literatury a hloubkových rozhovorů s hráči a trenéry.
Následně porovnat s kompetenčním profilem trenéra mládeže.

Úkoly práce
Studium odborné literatury zaměřené na problematiku trenérství a kompetencí
Vymezení základních pojmů
Vytvoření seznamu kompetencí k posouzení důležitosti
Vlastní posouzení důležitosti experty (trenéry a hráči)
Obsah a zaměření rozhovoru s trenéry (vytvoření operacionalizace rozhovorů)
Popis položek a jejich významu
Sestavení kompetenčního profilu trenéra dospělých a porovnání s trenérem mládeže
Podrobný popis vybraných kompetencí
Zpracování výsledků
Analýza a zhodnocení získaných dat
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
V teoretické části budou, pomocí odborné literatury a jiných zdrojů, definovány základní
pojmy k dané problematice a prezentována teoretická východiska, na kterých je práce
postavena. Definováno tu bude jak už role a osobnost trenéra, tak i jeho sociální a profesní
kompetence.

3.1. Tenis
Tenis, míčový sport, v dnešní době považován za jeden z nejpopulárnějších sportů. Tato
míčová hra uzpůsobená pro 2 hráče (tzn. dvouhra) nebo pro 4 hráče (tzn. čtyřhra), funguje
na principu, kdy soupeři stojí proti sobě a pomocí své tenisové rakety se snaží odpálit
míček přes síť do vyznačeného pole.
Pojem tenis je odvozený z francouzského slova „tennez“, což v překladu znamená berte,
držte. Počátky tenisu jsou zaznamenány již ve 13. století ve Francii, ale zmínky o hře
profesionálů jsou až z 15. století v Anglii, kde se začala pomalu formulovat dnešní
podoba tenisu. Důležitým rokem pro vznik tenisu se stal rok 1874, kdy anglický major
Wingfield stanovil pravidla hry a o rok později si nechal patentovat hru nazvanou tenis.
V té době byl ale dvorec značně odlišný od dnešní podoby. Hřiště se u základních čar
rozšiřovalo a síť svou výškou dosahovala 1,5 m. Podobu obdélníku získalo až časem a
síť se snížila až do dnešní výšky 0,91 m a ačkoliv došlo ke spoustu změnám, základ hry
se nezměnil. Proto je Anglie považována za místo vzniku tenisu.
V červenci 1877 se ve Wimbledonu v All England Croquet Clubu konalo první
mistrovství. Spolu s ním se dodnes pořádají ještě další tři velké turnaje: V New Yorku od
r. 1881, v Melbournu od r. 1905, v Paříži od r. 1925. Jedná se o čtyři nejprestižnější
tenisové turnaje, dnes známé jako Grand Slamy, které se konají každý rok ve stejnou dobu
a každý na svém povrchu (tenisovy-trener.com).
Australian Open – povrch tvrdý, druhá polovina ledna
French Open – povrch antuka, květen a červen
Wimbledon – povrch tráva, červen a červenec
US Open – povrch tvrdý, srpen a září
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Tenisové dění ve světě řídí Mezinárodní tenisová federace označována jako ITF
(odvozeno z anglického názvu International Tennis Federation). Dříve byla známa pod
zkratkou ILTF (International Lawn Tennis Federation). Vznikla roku 1913 se sídlem
v Paříži, dnes sídlí v Londýně. Zastřešuje více než 200 tenisových svazů, a to včetně
Českého tenisového svazu (Lichner, 1985).

3.2. Trenér
Žádný sport, a to ani tenis, není pouze o hráčích, kteří ho reprezentují. Za každým sportem
je schováno spoustu částí, které se na něm podílí.
České označení trenér je odvozeno z anglického slova „to train“, což je chápáno jako:
trénovat, připravovat či vyučovat. Pojem trainer se ale v anglickém jazyce využívá pro
osobu, která se zaobírá především kondicí a fyzickou přípravou. Proto vhodnějším
výrazem je anglický pojem „coach“, který představuje trenéra, který vede tým či svěřence
přímo v turnaji a předává jim své rady ohledně taktické, psychické a technické stránky
(Jansa a kol., 2012).
Dle Průchy, Walterové, Mareše (2009, s. 316) je pojem trenér chápán jako: ,,profese
pedagogického charakteru uplatňující se jednak ve sféře sportu, jednak v profesním
vzdělávání jako instruktor při výcviku praktických dovedností v různých pracovních
odvětvích."
Svoboda in Jansa a kol. (2012, s. 165) zas vymezuje pojem trenéra jako: „Člověk, který
zajišťuje, a hlavně vede trénink sportovce.“
Trenér je hlavní osobou v řízení tréninkového procesu, které se odvíjí od jeho schopností
a vlastností. Proto se v posledních letech osvědčuje, aby v tréninku s ním působil
specializovaný asistent či více asistentů. Trenér patří k náročnějším povoláním, na které
jsou kladeny vysoké nároky, proto byly formulovány předpoklady, které by měl mít
člověk pro práci trenéra. Patří sem vztah ke sportu, všeobecné vzdělání, potřebné
zkušenosti a disponovat s vlastnostmi a schopnostmi, které má mít osobnost trenéra.
(Choutka a Dovalil, 1991).
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Tenisový trenér v ČR
V České republice je vykonávání činnosti tenisového trenéra podmíněno získáním
potřebné licence od Českého tenisového svazu (ČTS). Pod ČTS, který sídlí v Praze, jsou
pořádány kurzy na školení trenérů a po jejich absolvování je možné získat licenci trenéra:
3.třídy, 2. třídy a 1. třídy. Jednotlivé úrovně trenérských osvědčení se liší jak
v požadavcích, tak náročnosti zkoušek. Avšak na získání osvědčení trenéra 1. třídy je
zapotřebí prvně složit všechny předešlé, a to 3. i 2.třídy.
Tou nejzákladnější je licence trenéra 3. třídy, která se dá nejsnadněji a nejrychleji získat.
Školení probíhá zpravidla celkem kolem šesti dnů a po absolvování testu a krátké
praktické zkoušky, úspěšný jedinec získává osvědčení trenéra 3. třídy.
O něco s náročnějším školením a získáním se setkáme u licence 2. třídy. To bývá
rozděleno na dvě části: teoretickou a praktickou. Obě dvě části už bývají probírány
hlouběji, než u předešlého školení a u složení zkoušek už je nutné prokázat značné úsilí.
Poslední a zároveň nejvyšší možná licence je trenér 1. třídy, což už je běh na delší trať.
Je třeba absolvovat dvouleté studium, které je pořádané Fakultou tělesné výchovy a
sportu v Praze pod záštitou ČTS. Studium je zaměřeno nejen na tenis, ale také anatomii,
fyziologii, sportovní trénink, apod. (trenerskaakdemie.eu).

3.2.1. Osobnost trenéra
Na osobnost, jako samotnou, existuje spoustu odlišných definic, které se snaží vymezit
tento pojem.
Raymond Cattel (1967) definuje osobnost jako „konstrukt, který nám odhaluje způsob,
jakým se člověk zachová v konkrétní situaci.”.
„Osobnost je dynamická organizace těch psychofyzických systémů v jedinci, které určují
jeho charakteristické chování a myšlení.“ Takto zní definice od amerického psychologa
jménem Gordon Allport (Drapela, 2001, s.104)
Z trenérského hlediska souhrn schopností a vlastností osobnosti trenéra, je jediné kouzlo,
kterým trenéři působí. Jejich osobnost je to, co je považováno za umění. Spoustu věcí lze
získat vzděláváním i zkušenostmi, ale aby to bylo správně přeneseno do praxe, to už
záleží na určitém souhrnu vlastností trenéra. (Svoboda, 2007). Za tímto tvrzením si stojí
i autorka práce, která je přesvědčena, že ne každý je schopen vykonávat práci trenéra. Jak
13

už bylo zmíněno, všichni nemají na to tu správnou osobnost, která by nabídla potřebné
vlastnosti. Například osoba, které chybí autorita a sebevědomí, nemá příliš velkou šanci
uspět v oboru trenérství.
Podle (Svoboda, 2007) do osobnosti trenéra spadá:
•

Klidný přístup k problémům

•

Rychlé navození pracovní atmosféry

•

Utváření vřelého kontaktu

•

Volba vhodného způsobu prezentace úkolů

•

Precizní komunikace

•

Vystižení vhodného okamžiku k zákroku

Trenérská osobnost je ovlivněna z části trenérskými předpoklady a z druhé části okolních
vlivů. Každý trenér by měl disponovat určitými potřebnými vlastnostmi a schopnosti.
Jeho celkový osobnostní profil je vzorem pro mladé sportovce, vysoká úroveň občanské
a sportovní morálky, cílevědomost a houževnatost, přizpůsobivost, tvořivost (Choutka,
Dovalil, 1991).
Podle (Svoboda, 1997) právě osobnost trenéra je jeden ze tří okruhů, ve kterých musí být
dobrý trenér silný. Neboť naše osobnostní rysy jsou hráči schopni odhalit, aniž by to
trenér považoval za žádoucí. Těmi zbylými důležitými okruhy jsou: znalost sportu, aby
mohl své vědomosti předat dál, a znalost svěřenců, aby mohl identifikovat jejich chování
mající vliv na trénink či zápas.

3.2.2. Typologie trenéra
Podle zmíněných osobností trenéra se utváří typologické přístupy, které vymezují a
rozdělují jedince do jednotlivých skupin na základě jejich chování a rysů osobnosti.
(Jansa a kol., 2012)
Hartl a Hartlová (2015, s. 633) typologii ve své knize formulují jako: „Rozčlenění
soustavy osob, objektů či jevů do skupin dle určitého kritéria, znaku nebo souboru
znaků.“
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Hlavním cílem je vymezit jedince s určitým typem a jeho nedostatky. Tutko a Richards
(1971) rozdělili jednotlivé typy následovně:
1) Trenér autoritářský, který se vyznačuje přísným přístupem. Vyžaduje poslušnost a
dokonalé plnění úkolů. Drží se daných pravidel. Není to přátelský typ a za
nedodržování úkolů udává tresty. Tento typ trenéra má jak svá pozitiva, tak i negativa.
Dokáže si ve svém týmu vychovat poslušné sportovce, kteří si plní své úkoly a
zároveň u kterých se rozvíjí agresivnost. Naopak jeho oblíbenost u sportovců je velmi
nízká a někteří sportovci slabší povahy jeho zacházení těžko snášejí.
2) Trenér přátelský představuje pravý opak. Ve svém tréninku rád střídá své praktiky
řízení. U sportovců bývá velmi oblíbený, a to díky jeho zájmu o ně a atmosféře, kterou
na tréninku utváří. Vytváří tým, ve kterém členové spolupracují a díky tomu dosahují
výsledků. U některých hráčů svou přátelskou povahou může být chápan jako slabý
trenér.
3) Trenér intenzivní je velmi podobný autoritářskému typy, avšak méně trestá a je více
emociální. Tento trenér je většinu svého času nespokojený a zbytečně přeceňuje
závažnost situace. Na členy týmu má vysoké nároky často až nereálná, což působí na
negativně, a tak ztrácí na oblibě.
4) Trenér snadný je opak typu intenzivního. Na hráče působí během tréninku pohodově
a hráči se cítí nezávisle, což může občas zapříčinit neefektivnost tréninku.
Charakteristický je svou improvizací, klidnou povahou a suverénním výstupem.
5) Trenér chladný počtář je charakteristický svým logickým vystupováním. Na vše
přistupuje logicky a využívá osvědčených postupů. Rád se vzdělává a dokáže získat
potřebné informace. Pod jeho vedením však v tréninkové jednotce chybí přátelská a
zklidňující atmosféra. (Svoboda, 2007)
Nutné je zdůraznit, že ať má každý styl své výhody či nevýhody, nelze tvrdit, že je některý
z nich špatný či dobrý. Každému vyhovuje jiný typ trenéra s jiným přístupem.
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Mezi trenéry můžeme vidět rozdílné trenérské styly, které (Martens, 2006) rozdělil do tří
skupin. Vznikla tak typologie postavěná na způsobu vedení tréninkové jednotky.
(Martens, 2006) rozlišuje:
•

Autoritativní styl

•

Submisivní styl

•

Kooperativní styl

Trenér vyznačující se autoritativním stylem, dělá všechny rozhodnutí sám. Často je
označován za diktátora, jelikož říká sportovci přesně, co má udělat, a ten následně plní
jen jeho příkazy. Podstatné pro tenhle přístup jsou trenérovy znalosti a zkušenosti
s dlouholetou praxí. V minulosti tento styl převážně převládal nad ostatními, avšak
v dnešní době se dává pomalu na ústup. Nejčastěji ho využívají začínající trenéři anebo
trenéři pochybující o svých dostatečných znalostech.
Submisivní styl se naopak vyznačuje tím, že trenéři dělají, co nejméně rozhodnutí. Trenér
(ozn. opatrovatel) nevydává žádné příkazy jako u autoritativního stylu a snaží se
nezasahovat do tréninku. Tito trenéři nejsou schopní dávat pokyny a řídit trénink. Ve
výsledku ani nevědí, jak vůbec trénovat.
Poslední styl trénovaní je kooperativní, který je nejpoužívanějším stylem v současné
době. Trenér spolupracuje se svěřenci, se kterými společně rozhoduje. Účelem tohoto
stylu je nalézt rovnováhu mezi vedením sportovců a vedením sami sebe. Dává prostor
pro vznik vyspělých sportovců, kteří budou schopni sami rozhodovat a stanovit své cíle
(Martens, 2006).
Ačkoliv se kooperativní styl zdá jako ta nejvhodnější volba pro trenéra, (Crespo, Miley,
2002) tvrdí, že trenér by se neměl vyhranit jen na jeden trenérský přístup. Nejkvalitnější
trenér využívá kombinaci všech tří trenérských stylů, které implementuje podle
aktuálních potřeb a situace. Každý případ má svůj vhodný styl. (Crespo, Miley, 2002).
S tvrzením autorů Crespo, Miley se ztotožňuje i autorka práce a stojí si za názorem, že
žádný trenér, který zastává jen jeden styl, není schopen dosahovat kvalitních výsledků.
Tabulka vyjmutá z knihy od autorů Crespo, Miley, znázorňuje dobře rozvržený přehled
porovnání tří hlavní trenérských stylů:
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Tabulka č. 1: Porovnání tří hlavních trenérských stylů
Způsob vedení
Autoritativní
Filosofie

Cíle

Rozhodování

Zaměřena na vítězství

Kooperativní

Neformální

Zaměřena na sportovce Bez zvláštního důrazu

Splnění úkolu

Rozvoj sociálního

Absence cíle / zajistit

vědomí a splnění úkolu

hráčovu nezávislost

Rozhoduje trenér

Rozhoduje hráč

Rozhoduje trenér

s přihlédnutím k
hráčovu názoru
Hráč je na trenérovi

Hráč je na trenérovi

hráč

závislý

nezávislý

Styl

Příkazy

Dotazy naslouchání,

Vztah trenér –

Trenérem

Hráčem pomocí

výkonu
Hráčův vývoje

Naslouchání

příkazy

komunikace
Posuzování

Není definováno

Není definováno

trenéra
Trenér projevuje hráči

Trenér projevuje hráči

malou nebo žádnou

důvěru

Není definováno

důvěru
Trenérova

Vnější motivace

Vnější i vnitřní

Bez motivace

motivace

motivační
role
Struktura

Pevná

Flexibilní

tréninku

Zdroj: Crespo, Miley (2001, s. 12)
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Žádná

3.2.3. Činnosti trenéra
„Je souborný pojem pro spektrum odborného působení, spojené s odpovědností za rozvoj
i výchovu sportovce.“ (Dovalil, 2008) Takto je definována činnost trenéra v knize
Lexikon sportovního tréninku od Josefa Dovalila a kol.
Každý trenér by měl ovládat všechny své činnosti, které spadají do jeho profese. Tyto
činnosti jsou náročné a postupem času se stále rozšiřují. Podle (Choutka, Dovalil, 1991)
je můžeme dělit na:
•

Projekční a plánovací

•

Organizační

•

Realizační

•

Komunikativní a výchovné

Projekční a plánovací činnosti mají povahu přípravné fáze, ve které se trenér zaměřuje na
obsahovou stránku tréninkové procesu. Trenér vytváří určitou koncepci tréninku a
zároveň stanovuje jednotlivé úkoly a cíle (Dovalil, 2008). Výsledkem je struktura
tréninkového procesu neboli přehled úkolů rozdělených do časových období (Choutka,
Dovalil, 1991).
Organizační činnost má za úkol řídit celý systém. Spadá do ní práce spojená se soutěži,
doprava či materiální vybavení.
Realizační činnost už zajišťuje samotné trénovaní a spolupráci se samotnými svěřenci
(Choutka, Dovalil, 1991).
Činnost trenéra můžeme rozdělit na dvě hlavní složky, a to teoretickou a praktickou.
Teoretická složka vychází hlavně ze vzdělání a odbornosti, které jsou základem pro
začátek našeho trénování. Jakmile se začneme bavit o tom, jak správně tyto informace
dokážeme využít, dostáváme se do druhé složky, a to praktické (Svoboda, 1997).
Do praktické části řadíme nejen trenérovo vzdělání, ale také jeho schopnosti a
zkušenosti. Takže hlavní rolí pro trenéra jsou informace a poznatky, které získává ať už
sám vzděláváním nebo od ostatních osob (Svoboda, 1997).
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Činnost trenéra je náročnou prací, po které jsou podle (Svoboda, 1997) požadovány tyto
čtyři hlavní nároky:
•

Komplexnost činnosti – důležitá provázanost

•

Sociální postavení v příslušné roli

•

Prověřování výsledků práce – výsledky se ukazují v soutěžích

•

Zjednodušení kritérií hodnocení – hodnocení provádí výše postavěné osoby bez
potřebného vzdělání

3.2.4. Role trenér
Trenér svou činností zastupuje mnoho rolí, jeho činnost nespočívá pouze ve vedení
sportovce v tréninku, ale zároveň zastává činnosti s veřejností, komunikací, medii apod.
(Jansa a kol., 2012). Autorka práce za zároveň jednu z nejdůležitějších rolí trenéra
považuje roli tzv. „parťáka“, tedy člověka, který svého hráče dobře zná a působí i v jeho
osobních věcí. Pro hráče by měl být člověkem, na kterého se může spolehnout a se vším
obrátit.
Jeho roli prezentuje právě jeho chování, které je potřeba k tomu, aby splnil očekávání na
jeho práci. Každý trenér má svůj vlastní styl, do kterého promítá svou osobnost, díky
čemuž vznikají různé osobité styly trénování (Svoboda, 2007).
Podobně jako Svoboda definoval roli trenéra Lyle (2002, s. 61), jako: „Vzorec chování,
který se od jedince na určité pozici očekává.“
Svoboda (2007 in Jansa a kol., 2012) zpracoval rozdělení rolí z pohledu reálných činností
trenéra:
•

Informátor – vysvětluje, dává pokyny, zodpovídá dotazy

•

Důvěrník – naslouchá v osobních problémech sportovců a snaží najít řešení

•

Ukázňovatel – urovnává situace, schopný zasáhnout a potrestat

•

Motivátor – snaha motivovat k výkonům a k aktivitě, odměňuje

•

Referent – pokyny či problémy předává výš

•

Vychovatel – vychovat sportovce v názorech, chování, postojích
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Jako poslední roli sem autoři ještě přiřazují roli diagnostika. Jak už bylo řečeno, že
trenérský styl je ovlivněn osobností trenéra, tak osobnost trenéra zároveň souvisí
s využíváním těchto rolí. Například trenér autoritativního typu nebude brát v potaz osobní
věci sportovce (Jansa a kol., 2012).

3.3. Kompetence
Pojem kompetence můžeme chápat ve dvou významech Schneiderová (2010) a Kubeš,
Spillerová, Kurnický (2004):
V prvním případě se jedná o kompetenci, kterou můžeme na někoho přesunout či
případně odebrat. Kompetence v tomto případě je brána jako oprávnění či pravomoc
udělená určitou autoritou. Je to něco, co je přiděleno dané osobě zvenku.
V druhém případě kompetence představuje schopnost vykonávat určitou činnost, a to
správně a kvalifikovaně. Zaměřuje se na vnitřní stránku člověka a je zcela nezávislá na
vnějším prostředí.
Podle Amstronga (2002, s. 280): „Kompetence představuje pojem týkající se nějaké
osoby, vztahující se k rysům chování podmiňujícího přiměřený výkon.“
Amstrong zároveň ve své knize považuje za důležité odlišení dvou anglických pojmu, a
to: „Competence“ a „Competency“. (Amstrong, 2002).
První z pojmů: „Competence“ reprezentuje oblast práce, pro kterou je daná osoba
vyhovující a díky tomu je schopna ji provozovat (Amstrong, 2002).
Druhý význam pojmu kompetence (anglický název „competency“) se vztahuje k chování
a vyjadřuje schopnost a dovednost provozovat určitou činnost (Amstrong, 2002).
Představuje osobní kvality, zkušenosti a motivy.
Můžeme nalézt další definice kompetence od různých autorů, avšak vybrány byly ty,
které autorka práce považuje za nejzajímavější.
Spencer & Spencer (1993, s. 9) definuje kompetenci, a to jako : „Základní
charakteristiku, která je příčinně souvislá s doporučujícími kritérii a/nebo s vynikajícími
výkony v práci či v jiných situacích.“
Podle Hroníka a kol. (2008, s. 23) je kompetence: „Trsem znalostí, dovedností, zkušeností
a vlastností, tedy určitých předpokladů k určité činnosti, která podporuje dosažení cíle.
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Kompetence tedy představuje charakteristiku osobnosti, kterou můžeme rozdělit na pět
základních složek (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004):
•

Motivace – jedná se o věci neboli motivy, které dokážou jedince stimulovat
k výkonu a následným výsledkům. Představují vnitřní podněty , které nás udržují
aktivní a směřují nás k dosáhnutí cílů.

•

Rysy – osobností charakteristiky, představující charakteristické reakce na situace
a informace. Zahrnuje jak už sebedůvěru, temperament či odolnost vůči stresu.

•

Vnímání sebe samého – lidský postoj, sebepojetí či sebehodnocení ovlivňuje
člověka, zda dokáže danému úkolu dostát.

•

Vědomosti – patří sem všechny znalosti, které má daná osoba k dispozici, a
zároveň které dokážou odhadnout, co osoba umí udělat.

•

Dovednosti – představují, jak kvalitně dokážeme danou činnost provést. Na
každou úroveň složitosti úkolů, jsou potřebné jiné dovednosti.

Všechny tyto složky jsou zahrnuty pod pojmem kompetence a stojí za očekávaným
chováním. Hierarchická struktura kompetence znázorňující tyto všechny segmenty
ukazuje, že jejich kombinací vzniká předpoklad pro výkon. Je ale zřejmé, že žádný člověk
nebude mít stejný poměr segmentů jako jiný, proto vznikají různé úrovně výkonu práce
(Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004).

Obrázek č. 1: Hierarchická struktura kompetence

Zdroj: Kubeš, Spillerová, Kurnický (2004, s. 28)
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Na vrchu pyramidy je správně umístěné chování, a to z prostého důvodu. Chování je u
člověka prvotní věc, které si okolí všimne a zároveň ho dokáže nejsnadněji ovlivnit.
Zároveň je také nejsnadněji naučitelné. Odborníci se shodují, že projev kompetence se
promítá skrz chování. Uprostřed trojúhelníku se nachází segmenty: dovednosti,
vědomosti, zkušenosti a know-how, které jsou už o něco obtížněji ovlivnitelné, a které
člověk rozvíjí v průběhu svého života. A v nejspodnější části jsou umístěny nejstabilnější
složky jako: talent, inteligence a postoje, které jsou velmi těžce ovlivnitelné a jejich
jakákoliv změna je možná jen za vysoké námahy (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004).
Naopak trochu odlišné schéma, ke kterému se zároveň autorka práce přiklání, představuje
ve své knize Spencer & Spencer (1993). Ti nám poskytují náhled na ústřední a povrchové
kompetence.

Obrázek č. 2: Ústřední a povrchové kompetence

Zdroj: Spencer & Spencer (1993, s. 11)

Spencer & Spencer pomocí schématu prezentují názor, že vědomosti a dovednosti jsou
charakteristiky patřící mezi viditelné tedy povrchové kompetence. Proto je považují za
nejlépe ovlivnitelné a snadno rozvinutelné.
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Naopak za skryté kompetence považují sebepojetí, rysy a motivy, které jsou hluboko
skryty v jádru osobnosti. Zejména u rysů a motivů nacházející se uprostřed, je rozvoj
velmi obtížný ne-li skoro u nějakých jedinců nemožný (Spencer & Spencer, 1993).

3.3.1. Členění kompetencí
V odborné literatuře nalezneme velké množství způsobů členění kompetencí.
Kompetence můžeme základně členit na sociální a pracovní.
•

Sociální kompetence mnohdy označována jako behaviorální patří mezi tzv. měkké
kompetence. Patří sem otevřenost, iniciativa, flexibilita, aktivita či příjemné
vystupování. Vyjadřuje, jak daná osoba je schopna zvládat své činnosti a
dosahovat výkonů s ohledem působení na své okolí.

•

Pracovní kompetence označovány za tzv. tvrdé, mohou mít negativní dopad na
osobnostní faktory. Řadí se mezi ně strach, příliš vysoké sebevědomí, labilita či
neprůbojnost. Pracovní kompetence se pojí s očekáváním výkonu a jejich
výhledem je především výsledek (Wagnerová, 2008).

Další dělení najdeme v literatuře podle Armstronga (2002, s. 283) a podle Spencer &
Spencer (1993).
•

„Generické a specifické

•

Prahové a výkonové

•

Rozlišovací“

Generické kompetence považujeme za kompetence, kterými by měl disponovat každý
pracovník v určitém zaměstnání. Nejsou spojovány s konkrétním úkolem či místem, ale
zaručí nám dobrý výkon. Dokáží identifikovat průměrné a nadprůměrné pracovníky
(Armstrong, 2002). Za generickou kompetenci můžeme považovat schopnost vyřešit
potíž. Specifické kompetence se už vážou na konkrétní místo či funkci.
Prahové a výkonové kompetence jsou těžko odlišitelné, na což upozorňuje Woodruffe in
Armstrong (2002). Ačkoliv prahové kompetence jsou nezbytností pro získání dané
pozice a představují určité nároky pro vykonávání práce, tak pro dané místo je většina
kompetencí prahová i výkonná (Armstrong, 2002).
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Rozlišovací kompetence nám oddělují nadprůměrné pracovníky od průměrných na
základě jejich chování, což je důsledkem vzniku výborných a dobrých (průměrných)
výsledků (Armstrong, 2002).
Do tří kategorií kompetence dělí Šmída (2003):
•

Kompetence jednotlivce

•

Organizační

•

Klíčové

Kompetence jednotlivce představují osobu vybavenou určitými schopnostmi, znalostmi
či dovednosti, kterými se liší od ostatních pracovníků. Dokážou nám tak oddělit výborné
zaměstnance od těch průměrných. Pro každou firmu by mělo být hlavní úkolem, vytvořit
takové prostředí, ve kterém budou mít zaměstnanci možnost rozvoje a nebudou mít důvod
k odchodu.
Organizační kompetence se pojí úrovní organizační struktury dané firmy. Ztělesňují
plánování práce, řešení krizových situací, plnění úkolů či řízení rizika.
To, co odlišuje danou společnost od konkurenčních, a díky čemuž získává své výhodné
postavení, představují klíčové kompetence. Od konkurence se může odlišovat využitím
svých dovedností, technologií, výzkumem apod. (Šmída, 2003).
Podobné dělení kompetencí přináší i Carrol a McCrackin in Kubeš, Spillerová, Kurnický
(2004), kteří je ale člení do čtyř skupin:
•

Týmové kompetence- zaobírají se celým pracovním týmem. Jsou buď zaměřené
na aktuální působení všech členů nebo dávají přehled o skupinovém chodu.

•

Funkční kompetence – pojí se s pozicemi, pro které jsou potřebné určité odborné
znalosti, vzdělání a dovednosti. Je zřejmé, že pro každou pozici, budou zapotřebí
jiné znalosti, dovednosti i vzdělání. Důležité je, aby se tyto funkční kompetence
rozšiřovali mezi různé úrovně pracovníků (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004).

•

Vůdcovské a manažerské

•

Klíčové – po všechny zaměstnance
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Z autorčina pohledu dělení kompetencí do tří kategorií podle (Šmída, 2003) je dostačující
a zároveň nejvhodnější z uvedených dělení. Zmiňuje v něm základní druhy kompetencí,
které jsou potřeba znát.

3.3.2. Klíčové kompetence
Klíčové kompetence mohou být chápány ze dvou hledisek. Kompetence potřebné
k určitému zaměstnání nebo ty, které potřebuje jedinec pro rozvoj své osobnosti. První
zmíněné kompetence poprvé ve své knize popsal Martens roku 1974 na základě
kognitivního přístupu.
Definováním klíčových kompetencí se zabýval i Belz, Siegrist (2001, 375 s.): „Klíčové
kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.“ Tvrdí, že získávání
klíčových kompetencí dochází v průběhu celého života. I tito autoři vycházejí z pojetí
kompetencí podle Martensena (Belz, Siegrist, 2001).

Identifikace klíčových kompetencí
Rozlišovány jsou tři základní pojetí identifikace klíčových kompetencí (Belz, Siegrist,
2001):
Kognitivní přístup
Povolání je chápáno jako svět jednání, ve kterém je požadován člověk se svou
kognitivitou, tedy schopností myslet a řešit problémy. Pracovní činnost, obohacená
kognicí, a spojená kompetencemi v sociální oblasti a oblasti metod, vytváří skutečnou
odbornou schopnost. V této souvislosti je kognice chápána jako určitá schopnost
pojmenovat jednotlivé události, poté je uspořádat, stanovit jejich souvislosti a prognózy
a zmapovat jejich pravidla výskytu. Mezi zásadní otázku kognitivního přístupu spadá,
jakými myšlenkovými výkony musí být člověk vybaven, aby byl produktivní (Belz,
Siegrist, 2001).
Mertens in Belz Siegrist (2001, s. 28) vytvořil seznam klíčových kompetencí, které řadí
pod kognitivní přístup následovně:
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•

„Základní kompetence – základní myšlenkové operace jako předpoklad
kognitivního zvládání nejrůznějších situací a požadavků.

•

Horizontální kompetence – získávat informace, porozumět jim, zpracovávat je a
chápat jejich specifičnost.

•

Rozšiřující prvky – základní vědomosti v rovině fundamentálních kulturních
technik (početní operace) a znalosti důležitých pro určité povolání (technika
měření, ochrana práce, zacházení s nářadím).

•

Dobové faktory – doplňovat mezery ve znalostech vzhledem k novým poznatkům
(moderní dějiny a literatura, počítání s množinami, ústava).“

Přístup založený na analýze činnosti
Tento přístup se snaží vypozorovat, které schopnosti jsou nezbytné k pružnému zvládání
různých situací v dané profesi. Označujeme je jako klíčové, které jsou potřebné k tomu,
aby člověk mohl měnit a rozvíjet své jednání v zaměstnání. Představují trvalou hodnotu
v procesu změn. Člověk se postupně propracovává od práce řízené pokyny až po
samostatnost. (Belz, Siegirst, 2001).
Přístup zaměřený na společnost
Přístup orientovaný na plnění příkazů bývá často podroben kritice. Podle známých autorů
je přístup zaměřen pouze na podřizování a přizpůsobování se podnikovým systémům, ve
kterém chybí „tvůrčí kompetence“ (Belz, Siegrist, 2001).
Seznam společenských klíčových kompetencí podle Negta in Belz, Siegrist,(2001, s. 31):
•

„Formální kompetence:

Myšlení v souvislostech

•

Materiální kompetence:

Technická kompetence
Ekologická kompetence
Kompetence v poznávání smysluplnosti“
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Struktura klíčových kompetencí
Podle Belze, Siegrista (2001) v klíčových kompetencích je zahrnuto velké množství
kompetencí přesahující hranice jednotlivých odborností. Tvoří je inteligence, hodnoty,
postoje, schopnosti, dovednosti, talent, motivace, vědomosti i chování (Chadt, Kouřil,
Pechová, 2009).
Potenciálem k disponování s kompetencemi je podle Belze, Siegrista (2001) tzv.
individuální kompetence k jednání. Ta se vyvíjí pod společným působení tří
kompetenčních okruhů:
•

Sociální kompetence – potřebná při spolupráci pracovních jednotek a předávání
informací a znalostí ostatním
o schopnost pracovat v týmu
o schopnost spolupracovat
o schopnost zvládat konflikty a problémové situace
o být komunikativní

•

Kompetence ve vztahu k vlastní osobě
o být svým vlastním manažerem
o Příslušné zacházení se svou osobou
o schopnost vnímat sama sebe
o schopnost hodnotit sám sebe a dále se rozvíjet
o vědomé rozvíjení vlastních hodnot

•

Kompetence v oblasti metod
o využívat odborné znalosti
o dávat věci do souvislostí a poznávat je
o dělit a klasifikovat nové informace
o brát do úvahy šance a rizika
o vytvářet kreativní řešení

27

3.3.3. Životní cyklus kompetence
Ať už vrozená či získaná kompetence má svůj životní cyklus. Každá kompetence se může
rozvíjet, ale zároveň i zaniknout. Důležitým faktorem, který má vliv na životní cyklus, je
čas. Kompetence, které dříve stačili k řízení či vykonávání určité pozice, v dnešní době
nemusí být dostatečné. Postupem času se mění i vnímání lidí, kteří za pár let budou vnímat
důležité kompetence jiné, než je tomu dnes. Vliv na to může mít i technologický vývoj.
V jejich životním cyklu můžeme pozorovat vznik, následný růst používání a nakonec
zánik některých z nich (Kovács, 2009).
Kovács (2009) stanovil čtyři fáze životnosti kompetencí, které mohou nastat ve fázi
vrcholu neboli zralosti:
•

nové kompetence – změny v pracovním prostředí a v řízení

•

rozvoj kompetence – kompetence se dostane na vyšší úroveň dalším vzděláváním
a školením

•

udržování kompetence – kompetence, které máme ověřené a osvědčily se nám

•

zánik kompetence – pokud není efektivní a nepřináší nám očekáváný výsledek,
kompetence začínají zastaralé

3.3.4. Kompetenční model
Kompetenční model představuje souhrn potřebných kompetencí. Kompetenci jsme si
definovali jako předpoklad pro vykonávání určité profese, takže kompetenční model nám
představuje soubor způsobilostí neboli předpokladů nezbytných pro danou pozici.
Organizace si tak nechávají vytvořit tyto modely odpovídající přímo jejich požadavkům,
kultuře a nároky na osobnost zaměstnance (Hroník a spol., 2008).
Kubeš, Spillerová a Kurnický (2004, s.33) kompetenční model popisuje jako: „konkrétní
kombinaci vědomostí, dovedností a dalších charakteristik osobnosti, které jsou potřebné
k efektivnímu plnění úkolů v organizaci.“
„Kompetenční model představuje určitým způsobem uspořádané kompetence.“ Takto
jednoduše definuje kompetenční model Hroník (2006, s. 30). Zároveň tvrdí, aby byl
kompetenční model efektivní, měl by vycházet z očekávaného chování. Měl by obsahovat
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maximálně 10 až 12 kompetencí a být platný minimálně aspoň pro klíčové pozice.
Zároveň by měl by spojovat popis práce s firemními hodnoty (Hroník, 2006).
Na vytvoření kompetenčního modelu (Hroník, 2007) prezentuje dvě základní východiska.
První východisko je založené na názoru, že pro firmu je výhodné zaměstnávat tzv.
kompetentní jedince, tedy ty, kteří jsou pro firmu efektivní. Označujeme ho jako sociálněpsychologické.
Naopak druhé východisko vychází z toho, jaké kompetence musí firma mít, aby splňovala
svou strategii. Firemní kompetence se pak mohou rozpracovat do kompetenčního modelu
pro jedince, podle kterého se můžeme řídit i individuálně. Nazýváme ho jako strategické
východisko (Hroník, 2007).
Autorka práce se spíše přiklání k sociálně-psychologickému východisku a zastává
myšlenku, že pro firmu je výhodnější zaměstnávat kompetentní jedince, kteří mohou
firmě přinést užitek.
Kubeš a spol. (2004) rozlišují typy kompetenčních modelů následovně:
1. Model ústředních kompetencí – kompetence, které zastřešují a jsou společné pro
všechny zaměstnance v organizaci. Nebere ohled na pozici a postavení pracovníka.
2. Specifický kompetenční model – kompetence nutné pro konkrétní pracovní pozici
v konkrétní firmě
3. Generický kompetenční model – souhrn kompetencí pro konkrétní pozici bez ohledu
na místo jejího výkonu
4. Preskriptivní (vypůjčený) kompetenční model – převzatý kompetenční model od
nějaké agentury
5. Kombinovaný přístup – vytvořený model přizpůsobený podle klíčových kritérií
organizace, pro kterou je připravován
6. Přístup šitý na míru – nejspolehlivější model, zabývající se do hloubky pracovními
pozicemi, organizací a vnějším prostředím
Autorka práce v následujících kapitolách zpracovává tzv. generický kompetenční model
neboli profil, který obsahuje konkrétní kompetence pro tenisového trenéra dospělých bez
ohledu na místo výkonu. V další části práce je už zmiňován pouze termín kompetenční
profil, který autorka považuje v zásadě za to samé jako kompetenční model.
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4. METODIKA PRÁCE
4.1. Projekt
1. Etapa: Sběr dat a vytvoření seznamu kompetencí pro posouzení
Metoda
 na základě odborné literatury
 z hotového seznamu kompetencí tenisového trenéra Jana Králíka a dle
vlastních zkušeností
 doplněné z rozhovorů s:
a) 3 trenéry
b) 3 hráči

2. Etapa: Posouzení důležitostí
3. Etapa: Sestavení kompetenčního profilu
4. Etapa: Významový obsah položek

4.2. Studium odborné literatury
Pro vytvoření seznamu kompetencí se kromě jiných zdrojů zaměřující se na kompetence
ukázaly jako nejpřínosnější práce: odborný článek Demands on sport coach and his
competence profile od Janáka (2015), který nabízí více než 30 kompetencí trenéra. Dále
publikace od Crespo, Miley (2002), a to Tenisový trenérský manuál 2.stupně, ve kterém
autoři pojednávají o úloze trenéra a jeho dovednostech, schopnostech, vlastnostech, apod.
A v neposlední řadě bakalářská práce Jana Králíka (2017), na jejichž podkladě mohl být
sestaven prvotní základní výčet kompetencí trenéra.
Dále bylo čerpáno z publikací: Jak se nespálit podruhé od Hroník (2007), kde jedna
z kapitol je věnována kompetencím a profesnímu vývoji, Spencer & Spencer (1993),
Martens (2006) a Kubeš, Spillerová, Kurnický (2004).
Všichni tito autoři se ve svých publikacích zabývali profily manažerů, u nichž se objevují
i důležité kompetence pro trenéry, kteří v jistém slova smyslu zároveň představují
sportovní manažery srovnatelné s liniovými vedoucími běžných profesí.
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4.3. Popis výzkumného souboru
Pro rozhovory bylo vybráno celkem šest expertů, a to záměrně tři tenisový trenéři
dospělých hráčů a tři závodní hráči tenisu. Těchto šest respondentů nám nabídlo dva různé
pohledy na to, s čím má dobrý tenisový trenér disponovat. Ne všichni si přáli být zmíněni
celým jménem v bakalářské práci, proto jsou uvedeny jen jejich iniciály jmen.
Trenéři
1. M. H.
2. D.S.
3. I. B.
Hráči
1. J. B.
2. N. M.
3. K. H.

M. H. (33 let)
Tenis hraje od roku 1994. Jeho první tréninky začaly v tenisovém klubu LTC
Chemopetrol Litvínov, kde působil až do svých 18 let. V tomto klubu pochytil všechny
potřebné tenisové základy a vypracoval se až na takovou úroveň, že hrál za klub nejvyšší
středočeskou soutěž. Více než k hráčské kariéře ho to táhlo spíše k té trenérské. V roce
2009 složil zkoušky trenéra 3. třídy a hned rok poté získal licenci trenéra 2. třídy.
Jako trenér začal působit v Roztokách v TK Žalov, kde působil až do roku 2015. Poté se
přesunul do pražského klubu LOB Slovan Bohnice, kde působí jako trenér dodnes.
V současnosti trénuje spoustu dospělých hráčů a on sám si jezdí zahrát německé soutěže
např. Oberligu. U hráčů je velmi žádaný a respektovaný. Jeho přátelská povaha s jeho
znalostmi a zkušenostmi vytváří perfektní trénink.
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D.S. (26 let)
Tenisem se začal zabývat od roku 1996. Tehdy ho začal trénovat zkušený starší trenér
pan Toman, který sám dovedl svou dceru v tenisu hodně vysoko. Ten mu poskytl všechny
základy a zároveň chuť hrát za nějaký klub. A tak o pár let začal trénovat v pražském
klubu SK Kometa Praha. Tenis mu vždy byl hodně blízko, avšak nikdy nechytil chuť stát
se hráčem na profesionální úrovní a hrát soutěže. Avšak u tohoto sportu se rozhodl zůstat.
Nejprve složil zkoušky potřebné pro vykonávání rozhodčího v tenise a hned o pár let
později složil trenérské 3. třídy. Vždycky chtěl předat své zkušenosti dál, které sám
nevyužil. Trénování se věnuje doteď, a to hlavně dospělých hráčů.

I. B. (22 let)
Tenis začala hrát v roce 1999 v areálu Olymp Praha. V roce 2002 přišly silné povodně,
které Stromovku úplně zdevastovaly, tak přešla do oddílu SK Aritma Praha, za kterou
hraje doteď.
Do svých 17ti let tenis hrála téměř denně, ale nikdy bohužel z důvodu nedostatečných
financí tolik, jako ostatní. Chyběla ji kondice, výjezdy na turnaje do zahraničí a následná
regenerace. Po mononukleóze, kterou jsem měla v 17ti jsem se začala věnovat spíše škole.
Mezi její největší úspěchy řadí výsledky z mezinárodních turnajů ETA:
•

Hrádek n. Nisou U16 2010 – 2. místo čtyrhra

•

Hrádek n. Nisou U16 2011 – 2. místo čtyrhra

•

Mariánské Lázně U16 2011 – 1. místo čtyrhra, čtvrtfinále dvouhry

Největší úspěchy na českých turnajích pro ni bylo 3. místo na halovém mistrovství ČR
dorostenek ve čtyrhře, 2x účast na Pardubické juniorce (2011, 2012), vítězství několika
turnajů kat. B, semifinále na turnaji A
Aktuálně hraje za oddíl SK Aritma Praha soutěže družstev dospělých, a to Pražskou
divizi. Zároveň každým rokem hraje soutěže družstev v okolí Norimberka, kde s týmem
hraje soutěž Bayernliga.
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J. B. (23 let)
Její tenisová "kariéra" začala v 11,5 letech. Tehdy začala hrát jen pro radost ve volném
čase v rámci tenisového kroužku na Mělníku, ale postupně se v ní vypěstovala chuť hrát
víc a víc a tamější tréninky pro ni už nebyly dostačující, a tak jí rodiče našli nového
trenéra v klubu LTC Houštka, za kterým s mamkou po škole denně hodinu tam a zpět
dojížděly.
Postupem let se Petr stal jejím osobním trenérem a dosáhli spolu malých i větších
vítězství, jak v singlové hře, tak deblové, včetně MČR družstev staršího začtva. V jejích
15 letech se jejich působiště přesunulo do pražského klubu TK Sparta Praha, kam jezdí
hrát sparingy dodnes.
V jejich 16 letech, poslední rok, kdy spolu s Petrem ještě trénovali, začala mít problémy
s forhendem. Jeho rady ji už bohužel nepomáhaly, o čemž jsem se zmínila svému
fyzioterapeutovi, který jí domluvil trénink se světově známým trenérem.
Tento trenér jménem Aleš, dovedl svou dceru k 7. místu na světovém žebříčku WTA a
dnes vede svého syna, který je zatím v juniorském věku a také velmi úspěšný.
Spolu s Janou trénovali 14 dní, než se Aleš vrátil zpět do Spojených států, kde se svou
rodinou žije. Před svým odjezdem dal Janě kontakt na sebe s nabídkou, že když bude
chtít, může za ním přijet trénovat. Tehdy za Alešem do US opravdu odjela, což změnilo
celý její osobní, i tenisový život.
Se svým bývalým trenérem Petrem se shodli, že ji dal vše, co bylo v jeho silách, a tak se
na trenérské úrovni rozešli, avšak přátelí se dodnes. Nyní s Alešem trénuje každé
prázdniny v ČR, kdy sem jezdí se svou rodinou a objíždí se svým synem turnaje. Zároveň
za ním dojíždí do US, kde bývá několik měsíců, což vždy slučuje s ITF turnaji v US.
Říká, že si Aleše opravdu váží jako trenéra, skvělého mentora, ale i zároveň jako člověka,
a proto jim to tak funguje.
Ona sama považuje tenisový život, jakožto individuální sport, za velmi náročný. Pokud
nemáte po ruce kamaráda, cítíte se věčně sám.
Ačkoliv ne vždy procházela lehkým obdobím, rozhodně by neměnila a považuje tenisový
život, jako takové ponaučení do běžného života.
Aktuálně se chystá na české ITF turnaje a následně se přesouvá na další turnaje po
Evropě.
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N. M. (21 let)

Tenis začala hrát v 6 letech. Nejprve trénovala sólo s trenérem, kde získala základy
tenisu. Po necelém roce se přesunula do pražského klubu SK Kometa Praha, který jí
nabídnul vše, co potřebovala. Tehdy tenisový klub vedl Štěpán Vaigl, který nabídnul
svým svěřencům tréninky plný techniky, originálních cvičení a hlavně kondice.
V následujících letech ale začaly častě změny v trenérském kádru. Do klubu přišla nová
trenérka Eva Jančová, která sice byla hrozně hodná, ale tréninky s ní nebyly příliš zábavné
a nedokázala svým hráčům dát nic nového. Tu po krátké době vystřídala další trenérka
jménem Eva, která si naopak u všech získala autoritu a svými náročnými tréninky, avšak
ani ta nevydržela v klubu příliš dlouho. Po ní došlo ještě ke spoustu změnám mezi trenéry.
Za nejlepšího trenéra považuje pana Malypetra, který kdysi trénoval českého hráče
Hernycha. Ten přišel do klubu úplně s jiným pohledem trénováním, a ačkoliv zprvu byl
velmi neoblíbený, všichni časem pochopili, že jeho tvrdé tréninky byli pro ně největší
přínosem.
Všechny tyto zkušenosti s různými trenéry přesvědčilo Nicolu, že se chce věnovat sama
trénování tenisu a nabídnout jim kvalitní trénink. Složila tak potřebné zkoušky pro
vykonávání této pozice a od té doby působí jako trenérka převážně dospělých hráčů.
Hlavním důvodem, proč se zaměřuje na dospělé hráče, je jejich povaha. Podle ni dospělí
hráči, chodí na tréninky z vlastního přesvědčení a na rozdíl od dětí jsou za rady a
připomínky vděčný.

K. H. (32 let)
Hraje tenis od roku 1994. Trénovat začala v tenisovém klubu TK Písek, kde působila
dohromady 9 let. Patřila mezi velké talenty a v roce 1999 ji patřilo 66. místo v celostátním
žebříčku staršího žactva. Trenéři v TK Písek ji poskytli kvalitní tréninky, avšak z důvodu
stěhování se musela přesunout do Prahy.
V Praze ale prodělala pár malých zranění, po kterých se rozhodla, že se nebude již aktivně
tenisem zabývat. Nyní se však tenisem zabývá pro zábavu. Pravidelně hraje a objíždí
amatérské turnaje. Registrovaná je pod klubem Baník Praha, za který hraje i mistrovská
utkání 4. třídy. Zároveň občas absolvuje i trénink s trenérem, kterých již spoustu
vystřídala a ví, jak těžké je najít toho, který ji bude vyhovovat.
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4.4. Použité metody
4.4.1. Polostrukturovaný rozhovor
Jako první byla použitá kvalitativní metoda. Zvoleny byly polostrukturované rozhovory
zaměřené na doplnění seznamu kompetencí, u nichž bude posléze posuzována jejich
důležitost pro úspěšné vykonávání trenérské činnosti. Každý z nich trval v časovém
rozmezí 10 až 15 minut na nějakém neutrálním příjemném místě.
Jednotliví respondenti byli nejprve obeznámeni s cílem výzkumu a následně s výčtem,
resp. prvním seznamem kompetencí sestaveného na základě literárních zdrojů. Svým
úhlem pohledu na věc sdělili, jaké kompetence v seznamu chybí a které jsou naopak
zbytečné.
Po doplnění kompetencí do seznamu, měl každý z nich za úkol je ohodnotit a přiřadit jim
podle důležitosti číslo od 1 do 3.
Výhodou rozhovoru byla možnost vysvětlení významu kompetence, pokud si respondent
nebyl zcela jistý. Všechny rozhovory byly po domluvě a souhlasu respondentů
nahrávaný.

4.4.2. Hloubkový rozhovor
Po vytvoření seznamu 19 nejdůležitějších kompetencí přišly na řadu hloubkové
nestrukturované rozhovory, které byly zaměřeny na diskuzi nad těmito kompetencemi a
jejich podrobnějším vysvětlením. Respondenti zůstali stejní a měli zde možnost
konkrétně objasnit, co si pod vybranými kompetencemi představují, a jakým způsobem
by jí měl trenér ovládat. Rozhovory už byly časově náročnější a pohybovaly se v časovém
rozmezí 30 až 40 minut.
Operacionalizace rozhovoru
a) Osobnostní charakteristika
b) Schopnosti a dovednosti
c) Znalosti, zkušenosti a ostatní
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5. PREZENTACE VÝSLEDKŮ
V této části jsou prezentovány výsledky výzkumu.

5.1. Doplnění seznamu kompetencí
Seznam vytvořený na základě literatury a již existujícího kompetenčního profilu byl na
základě rozhovoru upraven experty o další položky. Počet kompetencí v seznamu před
rozhovory byl na 48. Respondenti po obeznámení se seznamem souhlasili se všemi
zahrnutými kompetencemi, a proto nebylo zapotřebí zmenšovat obsah. Naopak ho
dohromady obohatili celkem o 9 kompetencí, a to:
•

Cílevědomost – dbát na dosažení cíle

•

Chápavost – snažit se porozumět pocitům hráče

•

Zábavnost – vymýšlet zábavná cvičení, dokázat odlehčit situaci

•

Schopnost identifikovat chyby

•

Navázat vztah a být zároveň kamarádem – snaha poznat hráče i mimo kurt

•

Taktické myšlení – pro získávání vítězných míčů

•

Umět naslouchat – naslouchat připomínkám a názorům svěřence

•

Schopnost být zároveň psychologem – podpořit hráče mentálně a budovat mu
silnou psychiku

•

Dobrá znalost techniky – znalost správného provedení úderů

Celý seznam kompetencí doplněný od respondentů je k prohlédnutí v příloze č.1.

5.2. Hodnocení kompetencí
Kompetence byly rozčleněny do tří skupin: osobnostní charakteristika, schopnosti a
dovednosti, znalosti, zkušenosti a ostatní. Hodnoceny byly však všechny dohromady.
Každý respondent během rozhovoru dostal na papírkách napsané jednotlivé kompetence,
které měl za úkol rozdělit na tři hromádky podle jejich důležitosti. K hodnocení byly
rozlišovány tři stupně důležitosti:
1 = nezbytná
2 = velmi důležitá
3 = méně důležitá
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Podmínkou pro rozdělení kompetencí bylo, aby byly známky důležitosti uděleny
přibližně rovnoměrně a vznikly tak přibližně tři stejně obsáhlé skupiny. Konečná známka
důležitosti každé kompetence byla získána aritmetickým průměrem ze všech odpovědí
z rozhovorů. Na základě aritmetického průměru byl vytvořen seznam kompetencí
seřazený od nejvíce důležitých kompetencí až po ty méně důležité. Hodnoty, které určují,
do jaké skupiny důležitosti kompetence spadá, byly určeny tak, aby vznikly přibližně tři
stejně obsáhlé skupiny. Kompetence označeny za nezbytné byly ty, které mají hodnotu
menší než 1, 49. Kompetence velmi důležité mají hodnotu v rozmezí 1,5 až 2. A méně
důležité mají hodnotu větší než aritmetický průměr 2,1.

5.2.1. Osobnostní charakteristika
Osobnostní charakteristika představuje vlastnosti neboli rysy, které bývají zpravidla
vrozené. Většinou jsou označované za neměnitelné a těžko ovlivnitelné. Je možné je sice
nějakým způsobem mírně rozvíjet, avšak je to proces vysoce náročný.
Konečný seznam kompetencí zahrnoval 28 osobnostních charakteristik. Tento okruh byl
nejpočetnější částí seznamu. Po rozhovorech bylo 5 vlastností označeno za nezbytné, 14
za velmi důležité a 8 za méně důležité.
Přehled kompetencí vyjadřující osobnostní charakteristiky a jejich konečné hodnoty jsou
zaznamenány v tabulkách.
Nezbytné osobnostní charakteristiky
Nejmenší zastoupení měli osobnostní charakteristiky ve skupině nezbytných
kompetencí.
Tabulka č. 2: Nezbytné osobnostní charakteristiky
Kompetence

Aritmetický průměr

Autoritativní

1,16

Důsledný

1,16

Chápavý

1,33

Komunikativní

1,33

Zodpovědný

1,33
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V tabulce můžeme vidět 5 kompetencí, které respondenti provažují za nezbytné, které
musí trenér vlastnit. Můžeme si zde všimnout hodnot, které jsou velmi podobné.
Na prvních dvou místech se umístila autorita a důslednost se stejným aritmetickým
průměrem 1, 16, což ukazuje, že jediný respondent označil tyto dvě vlastnosti známkou
2 = velmi důležitá. Práce tenisového trenéra stejně jako ostatních trenérů vyžaduje
autoritativní chování. Během tréninkového procesu si je třeba sjednat pořádek a vztah
k hráčům, kteří budou respektovat pokyny a úkoly. Současně za nejvíce nezbytnou
kompetenci je považována důslednost, a to zcela logicky. Pokud tenisový trenér nebude
při cvičeních a nácviků úderů důsledný, nebude dosahovat výsledků, jaké by si hráč
zasloužil.
Za zbylé tři nezbytné kompetence považují experti, aby byl trenér chápavý,
komunikativní a zodpovědný. Jejich hodnoty jsou jen o pár desetin horší a všechny
vlastnosti mají stejnou hodnotu 1,33. Hráči si na trénink vedené trenérem chodí účelně
pro rady, a tak je zapotřebí, aby se správný trenér nebál s hráčem komunikovat. Zároveň
se zde objevuje i zodpovědnost, bez které by trenér nemohl podávat kvalitní výsledky.
Pokud je trenér nezodpovědný a nevěnuje se plně přípravě náplně tréninku, trénink hráče
se stává neefektivním.
Následující graf nabízí přehled a srovnání, jak tyto kompetence hodnotili trenéři a jak
hráči. Můžeme si všimnout, že chápavost, jako jediná kompetence byla hodnocena
shodně známkou 1, 33 trenéry i hráči. Pro obě skupiny je stejně důležité, aby byl trenér
chápavý. Pokud bychom měli porovnat, jaká skupina považuje za nejdůležitější
kompetenci, lze vyčíst následovné. Trenéři za nejvíce nezbytnou osobnostní
charakteristiku považují komunikativnost a zodpovědnost, které ohodnotili nejvyšší
známkou 1, zatímco hráči je ohodnotili 1,66. Pro hráče je naopak důležitější, aby byl
trenér autoritativní a důsledný., což vysvětluje fakt, že dospělý hráči očekávají od
tréninku maximum.
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Graf č. 1: Nezbytné osobnostní charakteristiky
Velmi důležité osobnostní charakteristiky
Mezi velmi důležité osobnostní charakteristiky, zahrnujeme ty vlastnosti, které jsou pro
tenisového trenéra velmi důležité. Pokud je ale nevlastní, je možné se bez nich obejít a
práci trenéra vykonávat. Jejich přehled nám nabízí tabulka č.3.
Na prvních dvou místech tabulky se umístila trpělivost a objektivita, které byly
ohodnoceny shodně a jejich aritmetický průměr hodnot činí 1,5. Svou hodnotou se jen
málo liší od vlastností, které byly označeny za nezbytné. Práce s lidmi je náročnou prací,
u které je zapotřebí spoustu trpělivosti. Tenisový trenér se během své trenérské kariéry
setkává s různými osobami, jednáním či dovednostmi svých hráčů. Důležité je však pro
něj zachovat trpělivost a neztrácet víru, když se zrovna nedaří. Na vrchu se umístila i
objektivita a z jakého důvodu je považována za tak důležitou? Představme si trenéra,
který se bude chovat ke každému jinak podle svých osobních názorů, a trenéra, který se
bude chovat na základě reálných faktů a nestranně. U dospělých hráčů rozhodně vítězí
druhá varianta, kdy je trenér zcela objektivní.
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Tabulka č.3: Velmi důležité osobnostní charakteristiky
Kompetence

Aritmetický průměr

Trpělivý

1,5

Objektivní

1,5

Spravedlivý

1,66

Cílevědomý

1,83

Emocionálně zralý

1,83

Klidný

1,83

Pečlivý

1,83

Soustředěný

1,83

Upřímný

1,83

Aktivní, energetický

2

Dochvilný

2

Empatický

2

Kreativní

2

Pracovitý

2

Bystrý

2

I u velmi důležitých osobnostních charakteristik je k dispozici graf s porovnáním
důležitosti mezi trenéry a hráči. Tady obě skupiny za stejně důležitou vlastnost
s průměrem 2 pokládají dochvilnost a pracovitost. Naopak největší rozdíl najdeme u
bystrosti. Zatímco trenéři ji považují za nezbytnou, hráči ji řadí už ke skupině méně
důležitým. To vysvětluje, že hráči si příliš neuvědomují, co práce trenéra obnáší a kolik
věcí musí jejich trenér zvládat či sledovat zároveň.
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Graf č. 2: Velmi důležité osobnostní charakteristiky
Méně důležité
Tyto kompetence byly označeny respondenty za vlastnosti, které nejsou nezbytné a ani
velmi důležité pro výkon tenisového trenéra dospělých, avšak činnost na této pozici
příjemně doplňují a zvyšují její úroveň.
Tabulka č. 4: Méně důležité osobnostní charakteristiky
Kompetence

Aritmetický průměr

Optimistický

2,16

Sebevědomý

2,16

Taktní

2,16

Zábavný

2,16

Flexibilní

2,5

Důvěryhodný

2,5

Milý

2,5

Ochotný

2,5
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Z tabulky je zřejmé, že se v ní nachází většina vlastností, které zpříjemňují trénink a dělají
ho zábavnějším. Ať už trenér dospělých hráčů trénuje lidi na vrcholové či rekreační
úrovni, tyto vlastnosti budou vřele uvítány. Rekreační hráči mnohdy volí tenisové
tréninky jako rekreaci po práci a uvolnění od normálního života, takže určitě uvítají,
pokud je na ně trenér milý, ochotný a občas prohodí i nějaký žert. Pokud se jedná o
vrcholové hráče a jejich trenéry, i tam je zapotřebí občas trochu odlehčit situaci a být
optimistický, pokud se hráči příliš nedaří.
Okruh méně důležitých vlastností je jedinou skupinou, ve které není vlastnost, která by
byla stejně důležitá, jak pro trenéry, tak hráče. Trochu překvapující výsledek nabízí
zábavnost, kterou sice jen o trochu, ale i tak za více důležitou považují trenéři. To však
vysvětluje tvrzení, že trenér si je nejlépe vědom, kdy je potřeba odlehčit situaci a přidat
trochu zábavy, i když na to hráč nemá v tu chvíli pomyšlení.
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Graf č. 3: Méně důležité osobnostní charakteristiky
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Hráči

5.2.2. Schopnosti a dovednosti
Druhým okruhem seznamu byly kompetence týkající se schopností a dovedností.
Schopnosti představují vlohy člověka a zároveň potenciál či předpoklad pro výkon určité
práce. Rozvíjí se tréninkem, vzděláváním a praxí. Naopak dovednosti získáváme učením
a opakováním určité činnosti. Je proto nutné na ně věnovat značné časové úsilí.
Respondenti hodnotili důležitost u 20 schopností a dovedností. Za nezbytné bylo
označeno 10, za velmi důležité 3 a za méně důležité 7.
Nezbytné schopnosti a dovednosti
Za nezbytné schopnosti a dovednosti pro trenéra byla zvolena polovina ze všech
nabízených a zároveň tvoří více než polovinu všech nezbytných kompetencí. Jedná se zde
o schopnosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro práci trenéra, a proto je důležité se na
ně zaměřit a rozvíjet. Jejich výčet nalezneme v tabulce č.5.
Tabulka č. 5: Nezbytné schopnosti a dovednosti
Kompetence

Aritmetický průměr

Schopnost vysvětlit a naučit novou věc

1

Taktické myšlení

1,16

Správná komunikace

1,16

Schopnost motivovat

1,16

Schopnost předvést daný prvek

1,16

Schopnost identifikovat chyby

1,33

Schopnost měnit úroveň hry

1,33

Schopnost pochválit

1,33

Umět naslouchat

1,33

Schopnost být zároveň psychologem

1,33

Vůbec za nejdůležitější kompetenci z tohoto okruhu je považována schopnost vysvětlit a
naučit novou věc, která jako jediná dosáhla aritmetického průměru čisté 1. Je zřejmé, že
všichni ji ohodnotili ve svém měřítku za nejpodstatnější a berou ji jako schopnost bez
které se trenér neobejde. Ačkoliv k čemu by nám byl trenér, který nám nedokáže správně
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vysvětlit a naučit novou věc. Takový trenér by nám neumožnil žádné zlepšení a vše by
zůstalo při starém.
U trenéra ale nestačí, aby uměl svému hráči vysvětlit danou věc, ale musí být zároveň
schopný ukázat, jak prvek vypadá, aby hráč přesně věděl, jak ho zahrát. Tato kompetence
spolu s dalšími třemi byla ohodnocena jen o šestnáct setin hůře.
Trenér dospělých hráčů musí disponovat také taktickým myšlením. Musí předávat rady
svému hráči, jaké je optimální řešení v dané situaci. Například hráč očekává, že mu trenér
poradí, jakým způsobem se má dopracovat k vítěznému míči. Jaké má využívat údery a
kam je směřovat.
Rozhodně je zapotřebí, aby se naučil využívat vhodnou komunikaci ve správný čas a
správnou situaci. Výběr komunikace je strašně důležitý a dělá prvotní dojem.
Mezi další patří schopnost motivovat. Tahle schopnost se může zdát méně důležitá, než
vůbec je. Tenis je individuální sport, který je náročný nejen na koordinaci, fyzickou
zdatnost, ale hlavně na psychiku. Tu právě podporují motivační stimuly, které mají
následně pozitivní vliv na hráčův výkon.
Zbylé čtyři nezbytné schopnosti a dovednosti byly ohodnoceny aritmetickým průměrem
1,33. Od kvalitního trenéra respondenti požadují, aby si všímal chyb, které následně
identifikoval, zjistil, čím byly způsobeny a následně se je snažil odstranit. Měl by být
schopný, během tréninku a nahrávání míčů, měnit razanci a typ úderu podle úrovně hráče
nebo daného cvičení. Nesmí opomínat pochvaly, a nejen hráče kritizovat. Trenér je sice
osoba, která je na tréninku od toho, aby dávala pokyny, ale nesmí zapomenout také
naslouchat připomínkám a názorům hráče. Zároveň by se měl zaměřit i na přípravu hráče
z psychické stránky a spolu s ním zvládat stresové situace.
Jaký mají pohled na tyto nezbytné kompetence trenéři a hráči, znázorňuje následující graf
č. 4. Kromě schopnosti vysvětlit a naučit novou věc se trenéři a hráči shodli stejně na
schopnosti pochválit a umět zároveň naslouchat. Například obě tyto strany si uvědomují,
jak jsou důležité pochvaly. Hráč, který bude jen kritizován, se nebude při trénincích cítit
dobře. Naopak trenér ví, že bez pochvaly, nebude možné u hráče vybudovat zdravé
sebevědomí.
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Graf č. 4: Nezbytné schopnosti a dovednosti
Velmi důležité schopnosti a dovednosti
Mezi velmi důležité kompetence se dostaly jen tři schopnosti a dovednosti.
Tabulka č. 6: Velmi důležité schopnosti a dovednosti
Kompetence

Aritmetický průměr

Schopnost organizační

1,5

Schopnost pozorování

1,66

Navázat vztah a být zároveň kamarádem

1,66

Schopnost organizační s průměrem 1,5 je jako u ostatních povolání důležitá i u trenéra,
který je zároveň i takovým manažerem hráčova tréninkového procesu. Musí být schopen
umět si zorganizovat a rozvrhnout náplň tréninku, ale i časový plán zápasů a turnajů.
S průměrem 1,66 za velmi důležité experti považují schopnost pozorování a navázání
vztahu s hráčem. Je zapotřebí aby byl trenér všímavý a dokázal pozorovat důležité
okolnosti, ať už se to týká zdraví, úderů, projevu či právě protihráčů. A i když trenérova
hlavní činnost spočívá ve výuce tenisu, není dobré když bude působit jako stroj. Pro obě
strany je důležité navázat určitý vztah a vybudovat důvěru. Hráč musí vědět, že se na něj
může spolehnout i v jiných záležitostech.
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Graf č. 5: Velmi důležité schopnosti a dovednosti
Z grafu je patrné, že z těchto tří kompetencí považují trenéři za nejdůležitější navázání
vztahu s hráčem, jelikož hráč se pak stává otevřenějším a sdílenějším. Spolupráce mezi
hráčem a trenérem nebude nikdy fungovat, dokud si nebudou navzájem rozumět i mimo
kurt.
Oproti tomu hráči nejlépe ohodnotili schopnost pozorování a požadují od trenérů, aby
pečlivě pozoroval jejich hru a zápasy, ze kterých následně vyjde další postup trénování.
Méně důležité schopnosti a dovednosti
Tabulka č. 7: Méně důležité schopnosti a dovednosti
Kompetence

Aritmetický průměr

Schopnost vedení lidí

2,16

Schopnost využívat a kombinovat různé metody

2,16

Schopnost spolupracovat

2,33

Správné vystupování

2,33

Schopnost plánovací

2,66

Sociální dovednost

2,66

Brát na sebe riziko

2,83
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Mezi schopnosti a dovednosti, které nejsou příliš důležité a trenér se bez nich obejde, se
zařadilo celkem 7. Na posledním místě v tabulce a za nejméně důležitou respondenti
zvolili „brát na sebe riziko“, kterou nemusí trenér podle nich disponovat.
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Graf č. 6: Méně důležité schopnosti a dovednosti
Na grafu můžeme vidět porovnání nejhůře hodnocených schopností a dovedností
tenisového trenéra dospělých. Schopnost využívat a kombinovat různé metody je jedinou
kompetencí, která dosáhla lepšího aritmetického průměru než 2. Trenéři ji přidělili
hodnotu 1,66, čímž se stává zřejmé, že za dobrého trenéra považují takového, který se
nedrží pouze jediného trenérského typu, ale snaží se kombinovat různé a nové metody.
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5.2.3. Vzdělání, zkušenosti a ostatní
V této oblasti se nachází dohromady 9 věcí, které byly vybrány jako klíčové pro
vykonávání práce tenisového trenéra dospělých a nebyly zařazeny do předešlých dvou
okruhů.
Nezbytné kompetence z okruhu vzdělání, zkušenosti a ostatní
Za nezbytné považují respondenti 4 znalosti.
Tabulka č. 8: Nezbytné kompetence z okruhu vzdělání, zkušenosti a ostatní
Kompetence

Aritmetický průměr

Znalost hráče a jeho cílů

1

Znalost tenisové hry

1,16

Znalost tenisové techniky

1,16

Znalost pravidel tenisu

1,33

Za nejpodstatnější považují, aby trenér dobře znal svého svěřence a zároveň jeho cíle.
Jediná tato znalost získala aritmetický průměr 1. Zároveň se tu umístily i znalosti tenisové
hry, techniky a pravidel, které pochopitelně tvoří základ činnosti trenéra.

Nezbytné kompetence z okruhu vzdělání, zkušenosti a
ostatní
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Znalost hráče a jeho cílů

Znalost tenisové hry
Celkem

Znalost tenisové techniky
Trenéři

Znalost pravidel tenisu

Hráči

Graf č. 7: Nezbytné kompetence z okruhu vzdělání, zkušenosti a ostatní
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Velmi důležité kompetence z okruhu vzdělání, zkušenosti a ostatní
Ve velmi důležitých kompetencích se objevila jediná věc, a to praxe a herní zkušenosti
s aritmetickou hodnotou 1,5. Logicky je považována za velmi důležitou. Trenér je od
toho, aby předával své tenisové zkušenosti svému hráči a aby tyto věci uměl na výbornou.
Čím herně zkušenější trenér, tím se stává pro hráče kvalitnějším mentorem.

Velmi důležité kompetence z okruhu vzdělání, zkušenosti a
ostatní
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Praxe a herní zkušenosti
Celkem

Trenéři

Hráči

Graf č. 8: Velmi důležité kompetence z okruhu vzdělání, zkušenosti a ostatní
Méně důležité kompetence z okruhu vzdělání, zkušenosti a ostatní
Do méně důležitých spadají věci, které nejsou na vrchních příčkách důležitosti pro výkon
tenisové trenéra, avšak mohou zvyšovat jeho úroveň a být mu nápomocny. Mezi
takovými se umístily 4 kompetence.
Tabulka č. 9: Méně důležité kompetence z okruhu vzdělání, zkušenosti a ostatní
Kompetence

Aritmetický průměr

Tenisové vzdělání

2,16

Fyzická zdatnost

2,5

Cizí jazyky

2,66

Image - osobní prezentace

2,66
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Ačkoliv je vykonávání tenisového trenéra podmíněno získáním trenérské licence,
tenisové vzdělání se umístilo až mezi méně důležitými kompetencemi. To vysvětluje, že
mnohdy bývá pro trenéry jen formalitou a potřebným osvědčením a společně s hráči to
nevnímají jako podmínku pro dobrého trenéra. Za nejméně důležitou je považována
image, neboli osobní prezentace trenéra.

Méně důležité vzdělání, zkušenosti a ostatní
3,5
3
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1,5
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Image - osobní
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Hráči

Graf č. 9: Méně důležité kompetence z okruhu vzdělání, zkušenosti a ostatní
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5.3. Kompetenční profil tenisové trenéra dospělých
Kompetenční profil tenisového trenéra vznikl z nejlépe hodnocených 19 kompetencí
vybraných z celkového seznamu 57 kompetencí.
Tabulka č. 10: Kompetenční profil tenisového trenéra dospělých
Kompetence

Skupina

Aritmetický průměr

Schopnost a dovednost

1

Vzdělání, zkušenosti a ostatní

1

Autoritativní

Osobnostní charakteristika

1,16

Důsledný

Osobnostní charakteristika

1,16

Znalost tenisové hry

Vzdělání, zkušenosti a ostatní

1,16

Znalost tenisové techniky

Vzdělání, zkušenosti a ostatní

1,16

Taktické myšlení

Schopnost a dovednost

1,16

Správná komunikace

Schopnost a dovednost

1,16

Schopnost motivovat

Schopnost a dovednost

1,16

Schopnost předvést daný prvek

Schopnost a dovednost

1,16

Chápavý

Osobnostní charakteristika

1,33

Komunikativní

Osobnostní charakteristika

1,33

Zodpovědný

Osobnostní charakteristika

1,33

Schopnost identifikovat chyby

Schopnost a dovednost

1,33

Schopnost měnit úroveň hry

Schopnost a dovednost

1,33

Schopnost pochválit

Schopnost a dovednost

1,33

Umět naslouchat

Schopnost a dovednost

1,33

Schopnost být zároveň psychologem

Schopnost a dovednost

1,33

Vzdělání, zkušenosti a ostatní

1,33

Schopnost vysvětlit a naučit novou věc
Znalost hráče a jeho cílů

Znalost pravidel tenisu

Kompetenční profil vznikl z pěti osobnostních charakteristik, z deseti schopností a
dovedností a ze čtyř z okruhu vzdělání, zkušenosti a ostatní. Výsledná hodnota, která je
znakem jejich důležitosti, byla získána na základě aritmetického průměru všech
odpovědí.
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5.4. Porovnání kompetenčních profilů tenisového trenéra
Následující kapitola se zabývá porovnáním vytvořeného kompetenčního profilu
tenisového trenéra dospělých s již vytvořeným kompetenčním profilem tenisového
trenéra mládeže i dospělých v bakalářské práci Jana Králíka.
Tabulka č. 11: Porovnání kompetenčních profilů
Kompetence dle Jana Králíka

Kompetence dle BP

Spravedlivý

Schopnost vysvětlit a naučit novou věc

Spolehlivý

Znalost hráče a jeho cílů

Sebejistý

Autoritativní

Dochvilný

Důsledný

Pohotový

Znalost tenisové hry

Důvěryhodný

Znalost tenisové techniky

Kreativní

Taktické myšlení

Zodpovědný

Správná komunikace

Komunikativní

Schopnost motivovat

Správně vysvětlit a předvést požadovaný prvek

Schopnost předvést daný prvek

Přiměřená úroveň vlastní hry

Chápavý

Schopnost analyzovat chyby v technice a ve hře

Komunikativní

Schopnost motivovat hráče

Zodpovědný

Přizpůsobit se herní úrovni svěřence

Schopnost identifikovat chyby

Vytvoření tréninkového plánu

Schopnost měnit úroveň hry

Dobrá komunikace se svěřencem

Schopnost pochválit

Příjemné vystupování

Umět naslouchat

Znalost tenisové hry

Schopnost být zároveň psychologem

Osobní prezentace (image)

Znalost pravidel tenisu

Hráčské zkušenosti
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Zatímco v kompetenčním profilu trenéra dospělých největší část zaplnily schopnosti a
dovednosti tj. 10, u již vytvořeného profilu největší zastoupení měly právě charakterové
vlastnosti tj. 9 a schopnosti a dovednosti ještě o 1 méně. Zastoupení kompetencí z okruhu
vzdělání a jiné, mají oba profily podobné.
Oba kompetenční profily se shodují celkem v 10 položkách, a to v následovných:
•

Osobnostní charakteristika:
1) Komunikativní
2) Zodpovědný

•

Schopnosti a dovednosti:
3) Schopnost vysvětlit a naučit novou věc
4) Správná komunikace
5) Schopnost motivovat
6) Schopnost předvést daný prvek
7) Schopnost identifikovat chyby
8) Schopnost měnit úroveň hry

•

Vzdělání, zkušenosti a ostatní
9) Znalost tenisové hry
10) Znalost tenisové techniky

Hlavní odlišnosti v kompetenčních profilech
Zatímco v kompetenčním profilu Jana Králíka se objevila osobní prezentace (image)
mezi 20 nejdůležitějšími, respondenti ji v rozhovorech označili za nejméně důležitou a
nepovažují jí za kompetenci, která by se měla dostat mezi 20 nezbytných. Zároveň mezi
nejdůležitější kompetence trenéra dospělých a mládeže se do
Naopak do kompetenčního profilu trenéra dospělých bylo zas zařazeno taktické myšlení,
být zároveň psychologem, znalost hráče a jeho cílů, schopnost pochválit, umět
naslouchat, znalost pravidel tenisu, důslednost a chápavost, které v kompetenčním profilu
Jana Králíka chybí.
Prvním vysvětlením mohou být jiný respondenti, kteří se podíleli na vytvoření
kompetenčních profilů. Zatímco při tvorbě kompetenčního profilu trenéra mládeže a
dospělých bylo dotazováno 67 trenérů, různých věkových kategorií, v této bakalářské
práci vznikl kompetenční profil na základě rozhovorů se třemi hráči starších 18 let a třemi
trenéry dospělých, kteří se věnují tenisu spoustu let.
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A druhým důvodem je fakt, že tyto kompetence nepatří mezi nejdůležitější, pokud se
jedná o trenéra dospělých a mládeže, u kterého jsou jiné věci mnohem důležitější jako je
například: příjemné vystupování, vytvoření tréninkového plánu, a proto na ně nezbylo
místo. Avšak u trenéra dospělých již ano.
Všechny tyto kompetence spojuje, že jsou považovány za velmi důležité většinou až u
dospělých závodních hráčů, kdy hráč ovládá jednotlivé úkoly a pojí se se zápasovou
přípravou.

5.5. Rozbor kompetencí
Pro hloubkový rozbor byly vybrány některé kompetence k bližšímu vysvětlení.
5.5.1. Taktické myšlení
Taktika, jedna z nejdůležitějších věcí, kterou trenér musí ovládat. Jakmile hráč dobře
ovládá tenisové údery, přichází na řadu se naučit taktiku, bez které není možné vyhrávat
zápasy. Toto pravidlo zaručeně platí v tenise, kde k taktickému myšlení mu má napomoci
právě trenér.
Jak už bylo řečeno dříve, tenis je náročný sport jak na techniku, koordinaci pohybů, tak i
na herní kombinace. Taktická příprava představuje základní složku k dosáhnutí úspěchu.
Jaké tedy činnosti spadají pod trenérovu kompetenci taktického myšlení? Na to nám
odpovídali experti během rozhovorů a poskytli nám konkrétní příklady.
1) Taktické využívání svých úderů
Každý hráč disponuje určitým seznamem svých úderů, není to tak, že všichni umí to
samé. Správný trenér by nás měl právě tyto údery naučit správně využívat ve správný
čas. Měl by nás upozornit v jakých úderech jsme silní, a naopak ve kterých máme
slabiny. Hráče by měl přesvědčit, že právě v tomto úderu je dobrý, a neměl by se ho
bát využívat, ba naopak by se měl o něj v zápase opřít.
Např. Hráč během svých tréninků předvádí kvalitní útočný liftovaný cross forhend
ven z kurtu. Trenér vypozoruje, že se jedná o jeho silný úder, ze kterého dělá
minimum nevynucených chyb a je si v něm jistý. Jeho úkolem je tak poradit svému
hráči, aby tento úder využíval, co nejvíce a držel se toho, co umí. Mnozí se během
zápasu snaží vymýšlet nové věci a mnohdy hrát údery, které nemají příliš zvládnuté,
což není správná volba.
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2) Sledovat soupeře
Mezi zásadní úkoly trenéra patří i sledování herního projevu soupeře. Správný trenér
by měl být schopen vypozorovat, jeho silné či slabé údery, nejčastější herní
kombinace, jeho směřování míčů, apod. Tyto informace by měl následně předat
svému hráči a naučit ho, aby sám dokázal během svého zápasu, takto uvažovat.
Např. Hráč zjistí, že jeho protihráč většinou zakončuje po lajně, takže to bude
očekávat a bude na to připraven. Během rozehry a prvních dvou gamů je zřejmé, že
protihráč dělá většinu nevynucených chyb z bekhendu, a proto tam své údery bude
směřovat. Nebo zároveň může vypozorovat jaké údery nebo pohyb mu dělá problém.
Pokud vidí, že protihráč není příliš běhavý, je dobré, aby mixoval hru a délky úderů.
Je důležité si ale zároveň také všímat tělesné vybavenosti protihráče, a pokud bude
menší postavy, je zřejmé, že trenér poradí svému hráči, aby se nebál využívat loby.
3) Vyhodnocovat zápasy a stanovit taktiku pro další
Po každém zápase je zapotřebí, aby si hráč s trenérem sedli a vyhodnotili celý
odehraný zápas. Trenér, který bedlivě sleduje průběh zápasu, se snaží hráče
vyzpovídat, aby zhodnotil sebe i soupeře. Chce po něm, aby byl schopen, určit
nejsilnější údery, směr a typ podání (ven z kurtu, na tělo, na tzv. téčko nebo s boční,
horní či kombinovanou rotací), nejčastější kombinace apod.
4) Připravit si útok
Trenér by měl svého hráče během tréninku naučit trpělivosti a takové různé herní
kombinace, které mu postupně umožní dojít si pro vítězný úder, a lze je pak aplikovat
v zápase. Např. Během tréninku s hráčem trénují kombinaci: dlouhé křižní forhendy
k základní čáře, po vyhnání soupeře z kurtu přichází útočný forhend po lajně a
následně náběh na sít, kde zakončujeme. Přesně takové nacvičené kombinace,
následně hráč využívá v zápase.
5) Využít okolních podmínek
Do taktické přípravy patří i využívání okolních podmínek. Trenér, by měl svého hráče
naučit a informovat ho o aktuálních podmínkách na kurtu, a jak jich správně využít
ve svůj prospěch. Mezi takové podmínky spadá hlavně vítr či slunce.
Např. Pokud během zápasu fouká vítr, trenér sděluje hráči, kam musí své údery více
směřovat. Dále předává hráči rady o technice úderů a apeluje, že jsou potřeba více
kontrolovat liftem. Naopak by měl zmínit, jaké údery se mu vyplatí hrát a budou
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obtížné pro soupeře. Při větším větru odskok od úderu se spodní rotací bude mnohem
nepříjemnější než za normálních podmínek.

5.5.2. Kompetence: být zároveň psychologem
Víc než cokoliv jiného, co potřebuje hráč během zápasu, je silná psychika. Právě proto se
řadí mezi hlavní činnosti trenéra, aby zároveň působil jako psycholog a snažil se ji pevně
vybudovat u svého hráče. Hráč může během tréninku a sparingů předvádět bezchybný
tenis, avšak pokud nebude psychicky stabilní, jeho úspěch v zápase je mizivý. Psychika
se během zápasu projevuje do herního pojetí, zvládnutí úderů, zvolení taktiky a zvládnutí
vypjatých herních situacích. Je propojena s taktikou, takže pokud hráč má silnou
psychiku, dokáže využívat různé kombinace a zóny tenisového kurtu. Avšak jakmile se
mu přestane dařit a jeho psychika ztrácí, začne značně omezovat svůj herní projev jen na
ty zóny ve kterých se cítí bezpečně a ví, že nebude chybovat.
Trenér proto u svého hráče musí pracovat na několika věcech:
1) Budovat sebevědomí a chválit
Sebevědomí hráče dělá 80% herního projevu během zápasu. Pokud si hráč nevěří při
úderech, dělá spoustu nevynucených chyb. Proto trenér musí u svého hráče budovat a
dodávat sebevědomí. Tomu napomůže pilné trénování úderů a jejich umísťování, a pokud
se hráči daří, je zapotřebí ho pochválit. Tím si začne více věřit a jeho sebevědomí se začne
zvyšovat.
2) Uklidňující cvičení a rituály
Pokud hráč je během svých zápasů psychicky nevyrovnaný, je zapotřebí, aby si našel
něco, co ho zaručeně uklidí a dostane zpět do koncentrace. Každý trenér zná několik
osvědčených postupů, které mu může předat, avšak každý hráč si musí zvolit následně
sám, co ho uklidňuje. Např. Osvědčený uklidňující cvičení, které doporučuje spoustu
trenérů, je hluboké vydýchávání a soustředění se pouze na svůj dech.
3) Nedávat najevo naštvání
U většiny hráčů během svého zápasu přijde část, kdy jsou frustrováni ze svého výkonu či
výsledku. U takových situací trenéři radí, aby hráč zůstal v klidu a nedával najevo svůj
vztek. Toho se snaží docílit tím, že svého hráče během trénincích vychovávají tak, aby se
ze zkaženého míče nehroutili ba naopak u povedeného se povzbudili.
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5.5.3. Schopnost naučit a předvést novou věc, znalost tenisové techniky
Tenis, jeden z nejnáročnějších sportů na množství a techniku úderů. K tomu je zapotřebí
trenér, který je schopen tyto údery správně naučit a následně i jejich technické provedení.
V rozhovorech jsem se zaměřili na podání, u kterého respondenti popisovali, jak by měl
správný trenér postupovat, při jeho výuce od začátku až do konce.
Servis
Jediný úder, který je závislý jen na hráči samotném. Je považován za nejdůležitější úder,
kterým hráč zahajuje hru. Trenéři v dnešní době věnují zbytečně málo nácviku servisu a
většinou mu vyhrazují až závěr tréninku. Správný trenér by mu měl věnovat
plnohodnotný čas trénovaní jako ostatním úderům. Podle respondentů nácvik podání
probíhá následně:
Trenér dává hráči do ruky, v které drží raketu, tenisák a hází ho do vyznačeného pole na
podání. Tím dochází k „vyšvyhávání“ paže a nácviku smyčky na podání.
Následně přichází nácvik nadhozu. Hráč hrající pravou rukou si stoupne bokem levou
nohou dopředu, před kterou trenér pokládá raketu. Hráč chytá do konečků prstů míček a
vyhazuje nad sebe, přičemž tenisák pouští až, když je ruka plně napnutá. Nadhoz by měl
dopadnout na výplet rakety.
Poté přichází samotný nácvik podání. Hráč vezme do ruky raketu, kterou chytá jednotným
držením (tj. shora). Vede ji nataženou dozadu, kde následně za zády dělá smyčku a ruka
s raketou jde natažená nahoru. Pohyb ruky pokračuje až dopředu a končí u opačného
boku. Po osvojení pohybu, hráč zkouší zkombinovat pohyb s nadhozem a zasažením
míče.
Pokud hráč už zvládá tyto pohyby, je potřeba zapojit i plnohodnotně práci s nohama.
Důležité je přenášení váhy z nohy na nohu. Pokud začínáme podání, váhu máme mírně
na přední noze, s pohybem rakety dozadu přenášíme váhu na zadní nohu. Raketa nám
dále pokračuje do smyčky a hráč přenáší váhu zpět na přední a s mírným prohnutím se
pokrčuje v kolenou. Následně mírným výskokem trefujeme míč a končíme přední nohou
v kurtu.
U hráčů, kteří podání již ovládají, přichází nácvik techniky. Odlišujeme podání přímé,
s boční, horní či kombinovanou rotací. U těchto podání je důležité ovládat nadhoz a byt
ho schopen měnit.
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Když trenér začíná s výukou podání s rotací, měl by správně začít s podáním s boční
rotací. Základem pro podání s boční rotací je nadhoz, který musí směřovat více vpravo,
čímž hráč při trefě z pravé strany roztáčí zezadu dopředu.
U podání s horní rotací, hráč si nadhazuje míč níže a více doleva a dozadu. Míč netrefuje
přímo, ale snaží se ho svou raketou obalit zespoda nahoru.
Poslední podání s kombinovanou rotací je spojením dvou předešlých, kde kombinujeme
oba pohyby.

5.5.4. Schopnost identifikovat chyby
Trenér potřebuje mít dobré znalosti týkající se tenisu a zároveň i praxi a herní zkušenosti,
aby mohl identifikovat chyby a následně je odstraňovat. Experti v rozhovorech zmiňovali
nejčastější chyby a pomůcky, které je pomáhají odstranit.
Podání
U podání bývá nejčastějším problémem nadhoz, který bývá zapříčiněn nesprávným
vedením ruky. Aby se hráč naučil rovně vést ruku, stoupne si ramenem ke zdi a ruku
s míčem povede podél zdi, čímž si zafixuje potřebný pohyb.
Velkému množství hráčů zároveň dělá problém podání s rotací. Pro trenéra je odhalení
této chyby snadné, a to jak už díky odskoku a zvuku rakety, který vydá. Nejlepší
pomůckou pro osvojení podání s rotací, je snaha přehnat obalení míče ze strany nebo
zespoda a za každou cenu slyšet požadovaný zvuk.
Voleje
Mezi zásadní chyby u základních volejů patří povolování zápěstí. Nejlepší pomůckou na
odstranění této chyby je, kdy trenér svému hráči přes zápěstí přidělá něco pevného, co
nedovolí hráči zápěstí povolit. Po pár trénincích si pevné zápěstí zafixuje.
Držení rakety
Každý schopný a zkušený trenér pozná špatné držení rakety, a to ať už na základě
pouhého pohledu či nepřirozeného trefování míče. Jak ale odnaučit špatné držení a
navyknout hráče na nové? Podle expertů je to snadné, hráč mezi jeho rukou a držadlem
bude mít ještě předmět, který nesmí vypadnout. Takže pokud se pokusí během tréninku
změnit držení, předmět mu vypadne.
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6. DISKUZE
Kompetenční profil tenisového trenéra byl už v rámci bakalářské práce vytvořen
studentem FTVS. Byl vytvořen pro trenéra mládeže a dospělých na základě rozsáhlého
dotazování trenérů různých věkových kategorií. Autorka práce se proto rozhodla ověřit a
porovnat již získané výsledky.
V této bakalářské práci se autorka zaměřovala na vytvoření kompetenčního profilu
trenéra dospělých hráčů, a to na základě rozhovorů se třemi trenéry a třemi hráči.
Vzhledem k odlišnosti dvou skupin dotazovaných se očekávali mírně rozdílné názory na
důležitost kompetencí, což se také potvrdilo. Respondenti se shodli na 10 kompetencích,
které měly průměr do 1,33 a řadily se tak ještě mezi nezbytné. V ostatních kompetencích
se však už neshodovali. Na základě aritmetického průměru všech odpovědí byl tak
vytvořen obecný kompetenční profil trenéra dospělých, který vznikl průnikem
nedůležitějších kompetencí na základě názorů hráčů a trenérů. Je důležité ale
připomenout, že se jedná o pohled na věc jen omezeného vzorku respondentů.
Původního seznam kompetencí, z kterého následně byl vytvořen kompetenční profil,
vznikl na základě odborných článků českých i anglický, internetových zdrojů a autorčina
názorů. Nikde však nebylo k dohledání, co by všechno měl takový seznam obsahovat.
Na vrchní pozici kompetenčního profilu se zaslouženě umístila schopnost vysvětlit a
naučit danou věc se znalostí hráče a jeho cílů. Jediné tyto dvě kompetence byly zvoleny
všemi trenéry i hráči za nezbytné a ohodnoceny známkou vyjadřující nejvyšší důležitost.
Tento výsledek mohl být očekávaný. Schopnost vysvětlit a naučit novou věc je brána jako
samozřejmost u každého trenéra. Zároveň na prvním místě se umístila znalost hráče a
jeho cíle, která se vůbec do již vytvořeného kompetenčního profilu trenéra mládeže a
dospělých nedostala, což vysvětluje fakt, že pokud se jedná výhradně o trenéra dospělých
hráčů, začínají se do popředí dostává jiné kompetence.
Na rozdíl, od již vytvořeného kompetenčního profilu tenisového trenéra mládeže a
dospělých byl zvolen polostrukturovaný rozhovor, který se ukázal jako velmi přínosný.
Osobní kontakt a vysvětlení jednotlivých kompetencí dotazovaným expertům pomohlo
k pečlivému promyšlení a následnému pečlivému přiřazení důležitosti jednotlivým
kompetencí.
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Pro rozhovor byli účelně vybráni experti, kterých se to přímo týká. Záměrně byl zvoleni
trenéři, kteří se věnují výhradně trénování dospělých hráčů, a hráči, kteří jsou již plnoletý.
Zatímco již vytvořený kompetenční profil trenéra mládeže a dospělých byl vytvořen na
základě trenérů různých věkových kategorií a mohlo tak dojít ke zkreslení výsledků,
očekávali se zde rozdílné výsledky. Toto očekávání se také potvrdilo.
Naopak i u tvorby kompetenčního profilu na základě rozhovorů mohlo dojít ke
zkresleným výsledkům. Důvodem je malý počet expertů.
Dalším úskalím je výkonnost hráčů, které trenér trénuje. Kompetenční profil byl vytvořen
pro trenéra dospělých bez ohledu, zda se jedná o trenéra rekreačních či závodních hráčů.
Je proto zřejmé, že pokud by se vyhranil na určitou úroveň, byl by jeho profil
s nejdůležitějšími kompetencemi trochu odlišný a některé kompetence by byly zbytečné.
Pro podrobnější vysvětlení některých kompetencí byl zvolen hloubkový rozhovor, který
se stal rozhodně přínosem bakalářské práce, i když pro odpovídající respondenty nebylo
vůbec lehké popsat je hlouběji.
Poměrně překvapivý výsledek přineslo umístění schopnosti trenéra využívat a
kombinovat různé metody, která se umístila až v druhé polovině celkového seznamu.
Zasloužila by si větší důležitost, protože ne vždy stejné metody platí na každého a
z využívání stále stejných metod se stává trénink stereotypním.
Výsledkem práce je tak kompetenční profil, který vznikl pro tenisového trenéra dospělých
hráčů, na základě názorů trenérů a hráčů vychovaných v ČR. Je zřejmé, že se bude svým
obsahem lišit od kompetenčních profilů vytvořených v zahraničí. Vysvětlení je prosté.
Každý sportovec je vychováván ve své zemi jinak a je zvyklý na jiné pojetí tréninku.
Stejně tak trenéři ve své zemi mají rozdílné školení, což se pak projevuje i v jejich
prioritách.
Provedený výzkum by měl být nápomocný při volbě správného trenéra. Prospěšný by měl
být jak už pro tenisové kluby, tak i hráče. Tenisové kluby tím získávají měřítko pro výběr
vhodnějšího trenéra a hráči získávají přehled, co by jim měl kvalitní trenér nabídnout. A
ti, co chtějí začít s trénováním tenisu, mohou zjistit, zda se pro to vůbec hodí a na čem
popřípadě musí zapracovat.
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7. ZÁVĚR
Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření kompetenčního profilu tenisového
trenéra dospělých, porovnání s již vytvořeným kompetenčním profilem a přiblížení
některých kompetencí. Cíl byl splněn a byl vytvořen profil obsahující nejdůležitější
vlastnosti, schopnosti, dovednosti, vzdělání, zkušenosti a ostatní věci, které musí trenér
dospělých mít.
Východiskem byl seznam obsahující 57 kompetencí vytvořený na základě odborné
literatury, vlastního názoru, existujícího kompetenčního profilu a doplněný z rozhovorů.
Pro hodnocení kompetencí byl využitý polostrukturovaný rozhovor s hráči a trenéry.
Jednotlivé kompetence byly během rozhovorů hodnoceny třemi známkami podle jejich
důležitosti (1 = nezbytná, 2 = velmi důležitá, 3 = méně důležitá). Na základě hodnocení
vznikl tak profil, který obsahuje 19 kompetencí. Z toho 5 vlastností, 10 schopností a
dovednosti a 4 kompetencí týkající se vzdělání, zkušeností a ostatních věcí.
Následně byl vytvořený kompetenční profil trenéra dospělých porovnán s kompetenčním
profilem trenéra mládeže a dospělých. Přičemž se ztotožnili v 11 kompetencích. Zatímco
kompetenční profil trenéra dospělých měl největší zastoupení v schopnostech a
dovednostech, naopak profil již dříve vytvořený obsahoval nejvíce vlastností. Z toho
vyplývá, že kompetenční profil se liší podle toho, jakou věkovou skupinu trénuje.
Na závěr byl využit hloubkový rozhovor, kde jeho programem bylo hlubší vysvětlení pár
vybraných kompetencích. Experti se rozpovídali o taktickém myšlení, psychice,
schopnosti předvést a naučit novou věc, znalosti techniky a identifikaci chyb.
Tato práce by měla být přínosem pro všechny tenisové nadšence a pomoci konkrétně
dospělým hráčům při volbě správného trenéra. Jedná se o první kompetenční profil
vytvořený konkrétně pro tenisového trenéra dospělých hráčů.
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Příloha č. 1: Výčet kompetencí

Osobnostní

Schopnosti a dovednosti

Vzdělání, zkušenosti

charakteristika

a ostatní

Aktivní, energický

Schopnost identifikovat chyby

Cizí jazyky

Autoritativní

Schopnost měnit úroveň hry

Znalost tenisové hry

Bystrý

Schopnost motivovat

Dobrá znalost techniky

Cílevědomý

Schopnost organizační

Pravidla tenisu

Chápavý

Schopnost plánování

Tenisové vzdělání

Dochvilný

Schopnost pochválit

Fyzická zdatnost

Důsledný

Schopnost pozorování

Praxe a zkušenosti herní

Důvěryhodný

Schopnost předvést daný prvek

Znalost svěřence/ hráče a
jeho cíle

Emocionálně zralý

Schopnost spolupracovat

Empatický

Schopnost vysvětlit a naučit
novou věc

Flexibilní

Schopnost vedení lidí

Komunikativní

Schopnost využívat a
kombinovat různé metody

Kreativní

Navázat vztah a být zároveň
kamarádem

Klidný

Taktické myšlení

Milý

Správná komunikace

Objektivní

Správné vystupování

Ochotný

Sociální dovednost

Vzhled

Optimistický

Brát na sebe riziko

Pečlivý

Umět naslouchat

Pracovitý

Schopnost být zároveň
psychologem

Sebevědomý
Spravedlivý
Soustředěný
Taktní
Trpělivý
Upřímný
Zábavný
Zodpovědný

