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1. Úvod 

  

 Lední hokej je jedním z nejoblíbenějších a nejrychlejších sportů v České republice. 

Řadí se k úspěšným sportům, jak u mládeţe, tak i u dospělé populace. Je organizován na 

úrovni všech soutěţí v hokejových klubech a federací. 

 

 Nedílnou součástí kaţdého hokejového týmu a sportovního dění v klubu je osobnost 

trenéra, který se snaţí dosáhnout co nejlepších výsledků a sportovních úspěchů, ať uţ na 

tuzemské nebo na mezinárodní hokejové scéně. Hokejový trenér vyuţívá ve své práci 

jednotlivých manaţerských činností. Důleţitá je také psychologická příprava hráčů, motivace 

a samotná komunikace. Bez správné komunikace nemůţe trenér ovlivnit jedince ani skupinu, 

nedokáţe je vhodně vést, aby svým výkonem dosáhli stanoveného cíle. 

 

 Trenér stejně jako manaţer spoléhá ve své práci na své dovednosti a znalosti, pracuje 

s lidmi a vytváří jim co nejvhodnější pracovní prostředí a podmínky. Hráč, který se rozhodne 

pro tento sport, očekává od trenéra kvalitní vedení a příslušné rady a instrukce. Trenér také 

spolupracuje se sponzory a s vedením na zdárném chodu sportovního klubu. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, počínaje částí teoreticky – 

metodickou, zabývající se vysvětlením teoretických pojmů management, sportovní 

management a osobnost manaţera. Dále zahrnuje teoretickou specifikaci jednotlivých 

manaţerských činností a získávání finančních prostředků, která je aplikována na následující 

část, a to aplikačně – ověřovací. Praktická část práce obsahuje plánování, organizování, 

rozhodování, vedení a kontrolu hokejového trenéra v návaznosti na manaţerské činnosti. 

Třetí, závěrečná část práce, je souhrnem výsledů šetření, návrhů a doporučení. 

 

Praktická část bakalářské práce byla vypracována za pouţité výzkumné techniky 

nestandardizovaného, volného rozhovoru a rozhovoru zjevného.  

 

 Cílem bakalářské práce je  aplikace manažerských činností, které hokejový trenér 

používá ve své práci. 
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Teoretická část 

2.1 Management 

 Pojem management vyjadřuje provádění všech manaţerských funkcí a efektivního 

vyuţití zdrojů podniku k dosaţení a stanovení podnikových cílů. Činnosti plánovací, 

rozhodovací, organizační, kontrolní a vedení lidí spadají pod manaţerské funkce. Konkrétně 

to znamená, ţe management je proces tvorby a udrţování prostředí, ve kterém jednotlivci 

dosahují předem stanovených cílů při společné práci a optimálním vyuţití všech poskytnutých 

zdrojů (Lednický, 2007). 

Lze najít spoustu definic a vysvětlení pojmu management. Veber (2009, s. 19) 

definuje management takto: ,,management lze nejobecněji charakterizovat jako souhrn všech 

činností, které je třeba udělat, aby byl zabezpečen chod organizace.‘‘ Čáslavová (2009, s. 10) 

odkazuje na tvrzení Druckera, které zní: ,,výklad pojmu ,,management‘‘ je zvláště nesnadný. 

Především jde o pojem specificky americký a je obtíţné ho výstiţně přeloţit do ostatních 

jazyků, dokonce i do britské angličtiny. Označuje nejen funkci, ale také lidi, kteří ji 

vykonávají. Označuje nejen sociální postavení a jeho stupeň, ale také odbornou disciplínu  

a obor studia‘‘. Dále uvádí, ţe definice tohoto pojmu lze rozdělit do tří skupin: 

a) vedení lidí – management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných, 

b) funkce vykonávané vedoucími pracovníky – management je proces 

  plánování, organizování, vedení činností, zaměřených na dosaţení organizačních cílů, 

c) předmět studia a jeho účel – management je soubor přístupů, doporučení, zkušeností  

a metod, které manaţeři uţívají ke zvládnutí činností, směřujících k dosaţení 

stanovených cílů. [4].  

Durdová (2012, s. 49) uvádí: „cíle a úkoly managementu realizují lidé – manaţeři. Velmi 

často je diskutována otázka, zda management je věda nebo umění. Odpovědí bývá názor, ţe 

manaţerská práce je stejně tak vědou jako uměním“. 

 Jednotlivé definice mají mnoho společného, coţ upřesňuje samotný pojem 

management. Jsou to tyto charakteristické rysy: 

 management je značně obecnou disciplínou se širokým aplikačním záběrem, 

 management lze aplikovat na různých organizačních úrovních, 

 vykonavateli managementu jsou lidé, 

 obecným posláním manaţerské činnosti je dosaţení úspěšnosti uvaţované jednotky 

[4].  
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 2.1.1 Sportovní management 

Sportovní management můţeme chápat jako způsob uceleného řízení sportovních  

a tělovýchovných svazů, klubů nebo druţstev, které alespoň zčásti zdůrazňují podnikatelsky 

orientované aktivity. Jde o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboţí 

či provozování sportovních sluţeb. Vznik výše uvedeného pojmu si vynutila sportovní  

a tělovýchovná praxe, především snahou po efektivním vyuţití finančních částek, které se ve 

sportu pohybují, uplatňováním komerčních zájmů ve sportovní oblasti, cílevědomým 

chováním v prostředí sportovní konkurence, řešením problémů v oblasti sportu a sportovní 

administrativy (Čáslavová, 2009). 

Komponenta managementu nezahrnuje pouze manaţerské funkce jako plánování, 

rozhodování, organizování, vedení lidí a kontrolu, ale také účetnictví, marketing, ekonomie  

a právo. Komponenta sportu zahrnuje oblast diváctví, která se zaměřuje na zábavu a oblast 

zdatnosti, kde se účastní aktivní participanti na sportovních a tělovýchovných aktivitách. 

Pojmy ,,Sportmanagement‘‘, ,,Sport Administration‘‘ a ,,Athletic Administration‘‘ jsou při 

pouţívání jednoduše zaměnitelné. ,,Sportmanagement‘‘ nejpřesněji vystihuje tuto oblast 

z univerzálního pohledu. Pojem ,,sportovní management‘‘ neměl jednoduchý vývoj. Existoval 

jiţ několik staletí, aţ v současné době byl uznán jako akademická činnost. Pojem 

,,Sportmanagement‘‘ se dělí na dva póly – sport a management [5]. 

Komponenta managementu a sportu má významný dopad na samotný předmět 

zkoumání, kterým jsou: 

 manaţerské funkce a činnosti v oblasti sportu, které jsou předmětem zkoumání 

managementu, 

 specifické manaţerské činnosti v oblasti sportu, 

 organizace a instituce v oblasti sportu, 

 lidé v  řídících pozicích ve sportu [4].  

 Durdová (2012, s. 57) tvrdí: ,,pro sportovního manaţera je důleţitá jeho specializace  

a přehled vazeb a fungování vrcholové, střední a základní roviny managementu tělesné 

výchovy a sportu. Přičemţ uplatnění základních funkcí manaţera i v oblasti tělesné výchovy  

a sportu je samozřejmostí“.  

2.2 Osobnost manažera 

 Manaţer je profese, kde její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřené mu 

organizační jednotky s vyuţitím poskytnutých zdrojů a kolektivu pracovníků, zahrnující 
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tvůrčí účast na stanovení cílů a jejich zajištění. Úlohou manaţera je zejména úměrné vyuţití 

příleţitostí, odborníků a zdrojů k dosaţení vytyčených cílů, kde rozhodujícím činitelem 

úspěchu manaţera je způsob vyuţití svěřeného lidského potenciálu. Pojem manaţer umoţňuje 

snadnější diferenciaci postavení manaţerů od postavení vlastníků (anglicky „boss“)  

a rozděluje také postavení manaţerů od samostatně pracujících odborníků nebo pracovníků 

pověřených výkonovými pravomocemi pro určité oblasti [7]. 

 Podle Lednického (2007, s. 7) „manaţeři v rámci své profesní náplně musí plnit tři 

základní manaţerské úkoly: 

a) řídit práci a organizaci, k čemuţ vyuţívají znalostí klasického přístupu k řízení, 

b) řídit pracovníky, k čemuţ potřebují behavioristické znalosti, 

c) řídit produkci a operace, kde vyuţívají znalosti manaţerské vědy“. 

„Manaţerské dovednosti, které jsou velmi důleţité v činnosti manaţerů lze členit na: 

 lidské dovednosti – umění pracovat s lidmi, vést lidi a vytvářet vhodné pracovní 

prostředí, které umoţní rozvoj pracovního úsilí a iniciativy, 

 koncepční dovednosti – umění řídit celou organizaci jako systém vedoucí ke 

stanovenému cíli, rozpoznat podstatné od nepodstatného, 

 technické dovednosti – zběhlost pouţívání metod a postupů vedoucích k realizaci 

výkonných činností a procesů.“ (Durdová, 2012, s. 51). 

Přitom musí manaţer respektovat následující poţadavky, které vyplývají z tzv. „analýzy 4E“. 

Jedná se o:   

a) účelnost (effectiveness) – dělání správných věcí, 

b) účinnost (efficiency) – provádění věcí správným způsobem, 

c) hospodárnost (economy) – dělání věcí s minimálními náklady, 

d) odpovědnost (equity) – dělání věcí podle práva a spravedlivě [7]. 

 2.2.1 Vrozené a získané vlastnosti manažera 

Na osobnost manaţera jsou kladeny nároky a poţadavky, jeţ vyplývají z jeho rolí a funkcí.  

U charakteristiky ideálního manaţera je také nutné charakterizovat jeho vrozené a získané 

vlastnosti. Do vrozených vlastností manaţera zahrnujeme: 

a) potřebu řídit – úspěšnými manaţery se stávají lidé, kteří chtějí řídit ostatní a mají 

 z této činnosti uspokojení,  

b) potřebu moci – manaţeři spoléhají především na své dovednosti, znalosti, zkušenosti  

a také na svou autoritu, 
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c) schopnost vcítit se (empatie) – dobrý manaţer musí zvládat často vyskytující se 

 emocionální reakce a musí mít také pochopení pro své spolupracovníky, 

d) vhodný temperament – manaţer je vybaven takovými vlastnostmi, jako jsou schopnost 

 komunikovat, představivost, zdravý úsudek a je schopen samostatného tvůrčího 

 myšlení [5]. 

Získané manaţerské vlastnosti lze rozdělit do následujících skupin: 

 odborné znalosti problematiky, 

 ekonomické znalosti – umoţňující hospodárnost, 

 sociálně psychologické znalosti – sociální schopnosti, schopnost účinně komunikovat, 

 znalost metod řízení – optimální přeměna zdrojů v produkty, 

 dobrá tělesná i duševní kondice – překonávání nepříznivých situací [7]. 

 2.2.2 Sportovní manažer 

 Nejdůleţitější činností je bezesporu získávání finančních prostředků nutných  

k zdárnému chodu sportovního klubu, dále spolupráce se sponzory, včetně získávání sponzorů 

a činnosti, které vedou k získávání grantů a dotací od krajů, měst a obcí. Koordinace řízení 

klubu směrem k plnění sportovních cílů, vytváření vhodné strategie, která vede k dobrému 

zázemí trenérů i sportovců a vytvoření optimálních podmínek pro následné plnění sportovních 

cílů, také patří k důleţitým činnostem sportovního manaţera. 

 Zdůrazňovány jsou činnosti manaţera spojené s plněním jednotlivých manaţerských 

funkcí – plánování, organizování, vedení lidí, výběr spolupracovníků, kontrola. Uváděny jsou 

také činnosti, které vedou k utváření dobrých vztahů jak směrem navenek (komunikace se 

sponzory, se sportovním svazem, s představiteli měst a obcí), tak v interním prostředí 

sportovního klubu. Nelze opomenout činnosti sportovního manaţera nutné k zajišťování 

optimálních tréninkových podmínek (pro trenéry a sportovce), včetně vyhledávání talentů 

(Durdová, 2012). 

Sportovního manaţera můţeme rozdělit do třech úrovní: 

a) manaţer na úrovni vedení sportovní činnosti - vedoucí jednotlivců i sportovních 

 druţstev ve vyšších soutěţí, specialisté pro sportovní akce, pro uplatnění sportu ve 

 volném čase lidí a zdravotně handicapovaných, 

b) manaţer na úrovni řízení určité sportovní organizace – sekretáři svazů, vedoucí 

 sportovních středisek a členové výkonných výborů tělovýchovných a sportovních 

 svazů,  
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c) manaţer v podnikatelském sektoru – vedoucí fitness, vedoucí výroby sportovního 

 zboţí, nářadí, náčiní a pracovníci marketingových a reklamních agentur pro TVS 

 (Čáslavová, 2009). 

 Durdová (2012, s. 58) uvádí: „sportovní manaţer musí zajišťovat formální stránku 

sportovní činnosti klubu (registrace, přihlášky do soutěţí). Kvalitní tréninkové podmínky 

(pronájmy sportovišť či opravy a údrţby stávajících), vybavení materiálem, zabezpečení 

nářadím a náčiním, výzbrojí a výstrojí. Sportovní manaţer dále musí při výkonu své profese 

mít základní ekonomické znalosti, zvláště pak z managementu a marketingu, z oblasti práva  

a daňových zákonů, ale téţ patřičné jazykové znalosti. Bez těchto znalostí by jen těţko mohl 

vykonávat činnosti spojené se zajištěním příjmové stránky rozpočtu, přípravou sponzorských 

respektive reklamních smluv, s evidencí a další agendou klubu“. 

Pro výkon praxe musí mít manaţer určité vlastnosti a schopnosti, jako jsou: 

 komunikativnost – komunikace se sportovci, trenéry, sponzory, veřejností, 

 čestnost, férovost a slušné vystupování, 

 samostatnost, tvořivost a logické uvaţování, 

 přesné, kreativní, pohotové rozhodování, 

 cílevědomost a ctiţádostivost, zdravé sebevědomí, přirozená autorita, 

 umět motivovat, 

 pracovitost, trpělivost, odhodlanost a zodpovědnost, 

 schopnost se neustále vzdělávat. 

Vlastnosti, kterými by sportovní manaţer v ţádném případě neměl disponovat, můţeme 

uvést: 

 arogance, šikana podřízených a agresivita, 

 neschopnost komunikace a manipulace, 

 přílišné sebevědomí, 

 neschopnost přijímat kritiku [5]. 

2.3 Role manažera 

 „Efektivní fungování organizace, dosahování stanovených cílů a s tím spojená kvalita 

produkce a stupeň prosperity vyţaduje od managementu respektive od manaţera, jako jeho 

gestora a profesionálního odborníka, zvládnutí komplexu náročných úkolů“ (Čáslavová, 2009, 

s. 13). 
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 Při výkonu řídících funkcí vystupuje manaţer v interpersonálních rolích a to jako 

představitel, vedoucí, zprostředkovatel, dále v informační roli, jako monitor, distributor 

mluvčí a v neposlední řadě v roli rozhodovací ve funkci podnikatele, řešitele konfliktů, 

poskytovatele zdrojů a vyjednavače. 

 

Obrázek 2.1 Schéma manaţerských rolí 

 

LEDNICKÝ, Václav. Základy managementu, 2007, s. 8. 

„Chung doplňuje tyto tři základní skupiny rolí o skupinu rolí administrativních: 

 role administrátora, 

 role správce rozpočtu, 

 role monitora – sledovatele plnění, 

 role kontrolora. 

 Manaţerské role se často doplňují, překrývají a navazují na sebe. Přeceňování nebo 

podceňování některé z rolí vede k nedostatkům a chybám v řídící práci“ (Durdová, 2012,  

s. 50). 

2.4 Manažerské činnosti 

S manaţerskými rolemi souvisí výkon manaţerských činností, kdy vedoucí pracovník 

v procesu řízení řeší typické úlohy. Dosaţení cílů dané organizace se zajišťuje vzájemným 

souladem manaţerských funkcí. Názorů na členění manaţerských činností je mnoho a nejsou 

jednotné.  

 Durdová (2012, s. 52) uvádí jako nejuţívanější a nejrozšířenější rozdělení 

manaţerských funkcí klasifikaci, kterou uvedli v roce 1983 Američané Koontz a Weihrich: 

 ,,plánování (plannig), 
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 organizování (organizing), 

 výběr a rozmístění pracovníků (staffing), 

 vedení lidí (leading), 

 kontrola (controlling)‘‘. 

Tyto manaţerské činnosti lze rozčlenit do tří hierarchicky odlišných, ale do určité míry 

překrývajících úrovní: 

a) vrcholový management (top management) – formování dlouhodobé strategie činností, 

b) střední úroveň managementu (middle management) – výkon operativních činností, 

c) funkční management první linie (first-line management) – řízení kaţdodenních 

 činností organizace [7]. 

Koncepce „7S“ je zaloţena na vzájemné podmíněnosti sedmi významných faktorů 

v manaţerské činnosti: 

 strategie (strategy) – program vedení firmy, vymezení a uspořádání cílů a volba 

postupu k jejich dosaţení, 

 struktura (structure) – obsahová náplň částí organizačního systému, 

 spolupracovníci (stals) – podílení se na realizaci manaţerských činností, 

 systém řízení (systems) – techniky a metody manaţerské práce, 

 sdílené hodnoty (shared values) – orientace pro sociální, kulturní poslání činnosti 

organizace, 

 styl manaţerské práce (style) – jednání vedoucích pracovníků a zvládání 

manaţerských rolí, 

 schopnosti (skills) – dovednosti, schopnosti a znalosti. 

 U prvních třech kroků se hovoří o tzv. „tvrdých S“ a zbývající čtyři představují 

„měkká S“. Spojovacím faktorem „7S“ jsou manaţeři. Ostatní faktory zabezpečují rozvoj 

organizace a sladění všech faktorů je pro celkový úspěch a kladný konečný efekt nezbytný 

[5]. 

 2.4.1 Plánování  

 Tato manaţerská funkce představuje proces, ve kterém je formulován cíl činnosti  

a cesty na jeho dosaţení. Jedná se o cílově orientovaný rozhodovací proces, který vychází 

z cílů firmy a vymezuje prostředky, které jsou nutné k dosaţení cílů. Plánování zaujímá 

klíčové postavení, neboť je východiskem pro všechny manaţerské funkce. Je zaměřeno do 
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budoucnosti a vytváří spojení mezi současnou situací a budoucnem. Tuto manaţerskou 

činnost lze charakterizovat následujícím způsobem: 

 přispívá k dosaţení cílů a záměrů, 

 je prioritní mezi manaţerskými činnostmi, 

 vztahuje se na veškeré aktivity, 

 umoţňuje efektivní provádění činností, 

 je uskutečňována na všech stupních managementu (Lednický, 2007). 

Mezi jednotlivé prvky plánování můţeme zahrnout představy, plány, cíle, poslání, strategie, 

taktiky, postupy, pravidla, ale také programy, rozpočty, akce a předpovědi. 

 2.4.1.1 Postup plánování  

 Plánování začíná stanovením cílů a vytvářením předpokladů o současném i budoucím 

prostředí, pokračuje vyhodnocováním alternativních moţností postupu činností a výběrem 

alternativy. Manaţer vypracovává podpůrné plány a navrhuje rozpočet a v průběhu 

plánovacího období plní stanovené závazky, přitom krátkodobé plány jsou v koordinaci 

s plány dlouhodobými. 

 Strategický plán vychází z analýzy současné situace a volí prostředky k dosaţení 

stanoveného cíle s vizí dosáhnout takové stavu v budoucím prostředí, který umoţní efektivní 

vývoj. Na základě současných moţností, nedostatků a předností je moţné stanovit několik 

moţných směrů dosaţení cíle a mezi těmito varianty pak zvolit jednu nebo několik na základě 

rozhodnutí (Durdová, 2012). 

 „Při ukládání úkolů je třeba dbát jistých parametrů, které jsou vystiţeny anglickou 

zkratkou „SMART“ (hladký, průrazný). Jednotlivá písmena tohoto akronymu vyjadřují 

atributy stanoveného úkolu. S – specifikace znamená, ţe úkol musí být stanoven jednoznačně 

a úplně. M – měřitelnost vyţaduje, aby výsledek plnění úkolu byl jednoznačně 

kontrolovatelný. A – akceptování úkolu, přijetí úkolu za vlastní podstatně zvýší úsilí 

zaměstnanců. R – reálnost je poţadavek, aby úkol byl splnitelný. T – termín a trasování“ 

(Bělohlávek, 2003, s. 26). 

 2.4.2 Rozhodování  

 Vyjadřuje záměr řídícího subjektu dosáhnout stanovený cíl a je chápáno jako 

synonymum řídícího procesu. Představuje nedílnou sloţku manaţerské práce a uplatňuje se ve 

všech komponentech podniku. Význam rozhodování se projevuje v tom, ţe kvalita a výsledky 

tohoto procesu ovlivňují určitým způsobem efektivnost fungování a také i budoucí prosperitu 
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dané organizace či aktivity. Manaţer je současně i řešitelem problému, volí vhodné varianty 

řešení a nalézá efektivní způsoby provádění prací.  

 Rozhodování má dvě stránky, a to stránku věcnou neboli obsahovou, a stránku 

formálně-logickou. Prakticky to znamená, ţe rozhodnutí musí obsahovat prvky – kdo, kdy  

a co se má udělat, s jakými prostředky a kdo to zkontroluje a jak se to bude kontrolovat [7]. 

 Práci v týmu a týmové rozhodování je potřeba řídit. Ideální je na začátku vytyčit 

pravidla, jednoznačně stanovit, jakým způsobem se bude dosahovat rozhodnutí, kdy a jak 

budou probíhat porady týmu, jak bude probíhat informování členů. Manaţer týmu pak dbá na 

dodrţování těchto zásad, předsedá poradám a řídí diskuzi, i kdyţ sám nemusí prezentovat 

osobní názory [1]. 

 Vzájemné závislé a návazné činnosti, které tvoří náplň rozhodovacích procesů lze 

rozloţit do určitých sloţek, které se označují jako etapy těchto procesů. Jako příklad podrobné 

dekompozice rozhodování odkazuje Lednický (2007, s. 41) přístup dle Simona, který v rámci 

rozhodovacího děje rozlišuje čtyři základní etapy: 

a) „analýza okolí – zjišťování podmínek vyvolávajících nutnost rozhodovat, 

 identifikování problémů a určení příčiny problémů, 

b) návrh řešení – hledání, tvorba, rozvoj moţných směrů řešení, 

c) volba řešení – hodnocení variantních směrů činností z předchozí etapy a určení 

 realizačního postupu (varianty), 

d) kontrola výsledků – orientace na srovnání skutečnosti s představou“. 

 2.4.3 Organizování  

 Organizování je cílevědomá činnost, jejímţ úkolem je uspořádat prvky v systém tak, 

aby přispěly k dosaţení stanovených cílů. Smyslem je vytvořit prostředí pro efektivní 

spolupráci. Posláním organizování je zajistit a vymezit plánované a nezbytné činnosti lidí při 

plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Na proces organizování jsou kladeny 

poţadavky, které lze vyjádřit formou řetězce poţadavků, který bývá označován jako 

„OSCAR“. Tento řetězec tvoří: 

 cíl podnikatelských činností (O – objectives), 

 specializace (S – specialization), 

 koordinace (C – coordination), 

 pravomoc (A – authority), 

 zodpovědnost (R – responsibility) [7]. 
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Spolupráce pracovníků bude efektivnější v jasně vytvořené organizační struktuře, kde kaţdý 

bude znát svoji úlohu v týmu a vzájemný vztah s ostatními. „V tomto smyslu chápeme 

organizování jako: 

a) identifikaci a kvalifikaci poţadovaných činností, 

b) souhrn činností nutných k dosaţení cílů,  

c) přiřazení manaţera k určité skupině činností s pravomocí dozoru nad nimi, 

d) zabezpečení horizontální a vertikální koordinace v organizační struktuře“ (Durdová, 

2012, s. 80). 

 2.4.3.1 Principy organizování  

 Účelem je pomoci při stanovení reálných principů a cílů organizační efektivnosti. 

Organizační struktura je efektivní tehdy, jsou-li při dosahování cílů odstraněny neţádoucí 

důsledky. Důvodem vzniku organizačních struktur je omezené rozpětí managementu (existuje 

omezený počet osob, které je moţno efektivně řídit). Manaţerem mohou být ovládány 

skupiny činností, stanovením pravomoci a ty jsou spojujícím momentem v organizační 

struktuře. S pravomocí souvisí princip jednoznačného přiřazení (rozčlenění moci  

a odpovědnosti), princip delegování podle očekávaných výsledků (pravomoc manaţerů by 

měla být úměrná jejich schopnostem), princip pravomoci a odpovědnosti, princip jednoty 

vedení a princip úrovně pravomoci (manaţer má právo uskutečňovat příslušná rozhodnutí) 

[5]. 

 2.4.4 Vedení lidí  

 Vedení je definována jako proces ovlivňování lidí k dosahování skupinových cílů. 

Vyţaduje vytváření vhodného prostředí spolupráce, aby bylo dosaţeno společných cílů. 

Ovšem cílem manaţera není manipulace s lidmi, ale poznání toho, co je motivuje. Prioritními 

potřebami motivace jsou jak potřeby fyziologické (potřeba vzduchu, vody, potravy, spánku, 

tepla), tak ostatní potřeby, nazývány téţ sekundární potřeby (přátelství, úspěch, sebeúcta, 

společenské postavení, sebeuplatnění) [5]. 

 Lednický (2007, s. 68) tvrdí: „vedení lidí se uskutečňuje pomocí přímého působení, tj. 

ukládáním úkolů konkrétním osobám za přímého dohledu na aktivitu pracovníků. Zároveň 

jsou vyuţívány i formy nepřímého působení v podobě motivace pracovníků. Vzájemnou 

kombinací postupů přímého i nepřímého působení se zvyšuje účinnost vedení. Z toho 

vyplývá, ţe vedení lidí v podstatě spočívá: 

 v uplatňování vhodného účelného stylu vedení, 
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 ve vhodném účinném ukládání úkolů podřízeným, 

 v účinném motivování pracovníků, 

 v efektivním způsobu komunikace, 

 v objektivní kontrole činnosti pracovníků“. 

 Vedoucí musí dobře znát podřízené pracovníky, jejich osobnosti, vlastnosti, pracovní 

schopnosti, kvalifikaci, dále musí znát rozsah a charakter jejich práce, musí mít zkušenosti 

s vedením lidí a musí mít specifické charakterové a osobní vlastnosti, které jsou poţadovány 

od vedoucí osoby, jako je sebevědomí, rázné a odváţné vystupování, spravedlnost a čestnost 

(Durdová, 2012). 

 Mezi vedoucími je nutno rozlišovat vůdce, jelikoţ vůdcovství má pro vedení lidí 

značný význam. Lze jej definovat jako vliv nebo proces takového ovlivnění lidí, aby se snaţili 

ochotně dosahovat skupinových cílů. Největší význam má ochota následovat vůdce, lidé se 

snaţí obvykle následovat toho, o kom jsou přesvědčeni, ţe jim zabezpečí splnění jejich 

potřeb, přání a tuţeb [7]. 

 Řízení jednání narušuje různé formy blokád, nedostatečný kontakt očima, prázdné 

mluvení („krouţení kolem“), projevy agresivity, rivalita, vyţadování pozornosti, ale také 

lobbování, nespolečenskost a argumentace o nemoţnosti (Mikuláštík, 2003). 

 2.4.4.1 Styly vedení  

 Styl řízení je vyhraněný výběr a vyuţívání prostředků, metod, pravidel vedoucím 

pracovníkem. Tento výběr vychází ze schopností, vlastností a znalostí vedoucího. Naopak styl 

vedení je vztahem vedoucího k podřízeným jednotlivcům nebo kolektivu. Uváděny jsou 

zpravidla tři základní styly vedení, a to autokratický, demokratický a liberální styl. 

 Autokratický styl vedení vyjadřuje postavení vedoucího, který rozhoduje sám a svá 

rozhodnutí sděluje formou příkazů. Uplatnění je převáţně v podmínkách jednoduché práce 

vykonávané málo kvalifikovanými pracovníky, kde existuje na straně vedoucího kvalifikační 

převaha znalostí co, proč a jak má být vykonáváno. V rámci tohoto stylu rozeznáváme 

podrobnější členění na styl autoritativní, diktátorský a čistě autokratický.  

 Pro demokratický styl vedení je typické, ţe vedoucí zpravidla formuje úkoly a postupy 

jejich řešení za účasti svých spolupracovníků. Na straně vedoucího je převaha kvalifikace  

a s ní souvisejících znalostí týkajících se věcí celkových. Ve věcech dílčích, které souvisí 

s činností jednotlivých pracovníků, tato převaha zpravidla neexistuje. Demokratický styl se 

vyskytuje ve dvou podobách jako čistě demokratický a participační. Čistě demokratický 
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vyjadřuje zvýšený podíl kolektivu na rozhodování. Spoluúčast jednotlivců a kolektivů na 

řízení vyjadřuje styl participativní, kde odpovědnost zůstává vedoucímu. 

 Liberální (nezasahující) styl vedení je zaloţen na postavení vedoucího pracovníka 

pouze jako reprezentanta podřízeného kolektivu, je shovívavý k členům kolektivu a poskytuje 

jim úplnou volnost v činnosti. Tento styl můţeme modifikovat do tří směrů, a to na 

liberalistický styl vedení, pasivní styl vedení a laissez-faire styl vedení (volný průběh) [7]. 

 2.4.5 Kontrola 

 Manaţerská funkce kontrolování je zaměřena na měření vykonávané práce, tak aby 

plány byly splněny a cílů bylo dosaţeno. Poslání kontroly lze definovat jako včasné 

hospodárné zjišťování, rozbor a přijetí závěrů k odchylkám, které v řízeném procesu 

charakterizují rozdíl mezi plánem a jeho realizací. Srovnání skutečného stavu se stavem 

ţádoucím je často označováno za zpětnou vazbu managementu a proces kontroly je 

označován za „siamské dvojče“ procesu plánování. Provádění kontroly v rámci manaţerské 

funkce není omezeno jenom na plánování, ale týká se i ostatních manaţerských funkcí 

(Lednický, 2007). 

 Kontrolní proces má určité postupové kroky: 

 stanovení cílů, 

 korekce odchylek, 

 zjištění skutečnosti, 

 příprava a plánování postupových opatření, 

 tvorba plánovacích hodnot, 

 výkaznictví o výsledcích [8]. 

 Manaţeři pouţívají k zajištění činností v kontrolním procesu kontrolní techniky, které 

jim stanoví odchylky skutečně dosaţených výsledků od stanovených cílů. Na zjišťování 

kvantitativních a kvalitativních zdrojů pouţívaných při řešení problémů je zaměřena 

preventivní kontrola. Můţeme zde zahrnout výběr pracovníků, finanční rozpočet, návratnost 

investice. Na probíhající operace s cílem zjistit, zda jsou v souladu s rozhodovacím procesem, 

slouţí průběţná kontrola (usměrňování činností a chování lidí. Zpětná vazba je zaměřena na 

konečný výsledek, který je podkladem pro další aktivity (výkaz zisků a ztrát, hodnocení 

pracovníků, nákladová analýza) [5]. 
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 2.4.6 Motivace 

 Motivace člověka lze vymezit jako soubor činitelů představující vnitřní hnací síly jeho 

činností, které usměrňují lidské proţívání a jednání. Jinak řečeno, vytvořit u lidí vnitřní 

zájem, chuť a ochotu se angaţovat při plnění svěřených úkolů. Pocit potřeby vede ke vzniku 

přání dosáhnout určitého cíle a vědomí tohoto cíle vyvolává napětí, které směřuje k aktivitě 

dosahovaného cíle. Výsledkem dosaţení cílů je uspokojení. Prvotním impulsem motivace  

je motiv, který lze definovat jako vnitřní pohnutku podněcujícího člověka. Vlastní motiv je 

ovlivňován i vnějším prostředím, například prostředí, ve kterém člověk ţije a pracuje [7]. 

 „Motivační funkce zase úzce souvisí s přesvědčováním, neboť ten, kdo je přesvědčen, 

bývá většinou i motivován. Řádoví pracovníci se často nedovedou sami motivovat. Očekávají, 

ţe je bude motivovat jejich nadřízený, takţe manaţer musí motivovat nejen sebe, ale i celý 

svůj pracovní tým. Jestliţe nefunguje manaţerská motivace, pak lidé nedělají to, co je pro 

firmu prospěšné, ale dělají to, co si myslí, ţe bude kontrolováno. Motivační stimulování má 

podobu krátkodobou, podpůrnou, v kaţdodenním pobízení a podpoře, ale také dlouhodobou, 

která má podobu určitých očekávaných úspěchů, zisků, pozitivních i negativních sankcí, ale 

především pozitivních“ (Mikuláštík, 2003, s. 231). 

 Finanční motivování vrcholných manaţerů se opírá o manaţerské smlouvy, které jsou 

určeny jinými principy, neţ je odměňování řádových pracovníků. Úspěšnost manaţerů je 

dána výsledky jimi řízených oblastí, které jsou úzce spojeny s řízením celé společnosti [3]. 

 Frustrace nastává, pokud se člověk snaţí uspokojit svou potřebu a postaví se mu do 

cesty nepřekonatelná překáţka. K dalším signálům frustrace dochází, pokud pracovník 

nedostane odměnu, kterou očekával, kdyţ dojde k pokaţení práce, kterou se dlouho zabýval. 

Lidé reagují na frustraci různým způsobem, například zesilují své úsilí, aby překáţku 

překonali, vybíjejí potlačenou energii násilím, vzdávají se svého záměru nebo hledají 

náhradní cíle [2]. 

 2.4.6.1 Zdroje motivace 

 Skutečnosti, které vyvolávají lidskou motivaci, se obecně nazývají zdroje motivace, 

mezi které patří: 

 potřeby, 

 návyky, 

 zájmy, 

 ideály a hodnoty. 
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 Potřeba je pociťovaný nedostatek něčeho důleţitého pro ţivot jedince. Potřeby nutí 

člověka k jednání a mají v souladu s názorem Maslowa posloupnost počínaje biologickými 

potřeby, potřeby bezpečí, potřeby sounáleţitosti a lásky, potřeby uznání a úcty a konče 

potřeby seberealizace.  

 Návyky rozumíme ustálené, opakované způsoby jednání člověka v určité situaci. 

Opakem návyků jsou zlozvyky, které jsou společensky neţádoucí a škodlivé, například 

závislost na alkoholu, kouření, drogách. 

 Zájmy lze vymezit jako trvalejší zaměření člověka na určitou oblast předmětů a jevů 

skutečnosti.  Zároveň jsou specifičtější neţ potřeby a mají konkrétní obsah. 

 Ideál představuje model, který člověku slouţí jako vodítko jeho jednání. Hodnota je 

něco ţádoucí, čeho si člověk váţí, co ovlivňuje výběr cílů a způsobů jeho jednání [7]. 

 2.4.7 Komunikace 

 Ţivotně důleţitou částí manaţerské činnosti je také komunikace. Bez komunikace 

nemohou manaţeři ovlivnit jak jedince, tak i skupiny, nedokáţou je vést, aby svým výkonem 

dosáhli stanoveného cíle. Vedoucí by měli proto věnovat značnou pozornost produktivní 

komunikaci. Komunikaci lze chápat jako přenos informací od odesílatele k příjemci za 

předpokladu, ţe příjemce informaci porozuměl. Lze ji také definovat jako praktický základ 

vztahů mezi lidmi a zájmu o veřejnost (Lednický, 2007). 

 Pojem komunikace můţe být chápan odlišně. Kdyţ někdo je s někým jiným ve sporu, 

odmítá s ním mluvit, můţeme to označit jako nekomunikování. Ale i kdyţ s ním nemluví, tak 

v podstatě je to komunikace. Podobnosti tomuhle odpovídá situace, jako kdyţ o někom 

řekneme, ţe je bezcharakterní. I bezcharakterní člověk má nějaký charakter, charakter 

negativně hodnocený [8]. 

 2.4.7.1 Verbální a nonverbální komunikace 

 Verbální komunikace vyuţívá k přenosu informací slov ve formě písemné a ústní. 

Písemná komunikace poskytuje záznamy, reference a právo platné podklady. Nevýhodou jsou 

nejasná sdělení způsobená špatnou písemnou formulací a neexistence zpětné vazby. Ústní 

komunikace má výhodu v poskytování zpětné vazby. V této formě komunikace lze uplatnit 

dvě moţnosti verbální komunikace, a to monolog a dialog. 

 Vedle řeči existuje celá řada komunikačních prostředků a jevů, které jsou nositeli 

informací nebo doplňují informace zprostředkované slovem. Tyto komunikační prostředky se 

nazývají neverbální komunikací, řeč těla. Mimoverbální komunikace, která se doplňuje 
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efektivní komunikací manaţera, tvoří řada sloţek, mezi které patří například mimika, 

gestikulace, vyuţití hlasu, haptika [7]. 

2.5 Koučování 

 Hlavním cílem je přimět manaţery k přehodnocení sebe samých a svého chování, aby 

se tak jejich kaţdodenní manaţerská praxe rozvíjela a měla účinný dopad. Koučování spočívá 

na znalosti lidské komplexnosti, která umoţňuje vytvářet vztahy, analyzovat chování 

v různých situacích a mobilizovat pracovníky, aby směřovali k určitému cílu [10]. 

 Whitmore (2009, s. 23) tvrdí: „sportovní koučování se za celou dobu příliš nezměnilo. 

Za postupy, pouţívanými dnes při koučování v podnikatelské sféře, zaostává sportovní 

koučování přinejmenším deset let. Je tomu tak proto, ţe před pětadvaceti lety, kdy jsme 

koučování uvedli do světa podnikání, byl pojem koučování pro lidi z byznysu něčím novým  

a tradiční metody koučování jim byly neznámé“. 

 Koučování se můţe odehrávat mezi vrstevníky, mezi manaţerem a podřízeným, 

koučem a tím, kdo provádí určitou činnost, mezi poradcem a jeho klientem. Otázky, které při 

koučování klademe, můţeme rozdělit podle modelu „GROW“ do čtyř odlišných oblastí: 

 cíle (goal setting) – cíl daného setkání, cíle krátkodobé a dlouhodobé, 

 prověření reality (reality) – zjištění skutečného stavu věcí, 

 moţnosti (options) – strategie a postupy činností, 

 co se má udělat, kdy se to udělá, kdo to udělá a odhodlání to udělat (what, when, who, 

will). 

Všechny čtyři okruhy otázek jsou důleţité, začínáme- li se zabývat novým problémem [13]. 

 Metoda koučování spočívá v tom, ţe si uvědomíme rozsah svých schopností, abychom 

je mohli snadněji překročit a zvýšit svou efektivnost, přičemţ kouč postupuje pomocí etap: 

 objevuje potenciál (silné a slabé stránky), 

 vytváří strategii (pro daný cíl), 

 vytváří plán tréninku (individuální a kolektivní), 

 motivuje, asistuje a podporuje, 

 analyzuje výsledky (Stacke, 2005). 

 „Při koučování je nejdůleţitější, aby koučovaný dosáhl výsledků, které si v průběhu 

koučování stanovil. Kouč si to musí uvědomovat a musí mít jistotu, ţe koučovanému pomáhá 

ujasnit si, co chce dělat, vytváří u něj potřebné odhodlání a pocit vnitřního závazku a pomáhá 

mu preventivně se vypořádat se všemi překáţkami“ (Whitmore, 2009, s. 29). 
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2.6 Získávání finančních prostředků 

 V současném sportovním managementu je hlavním problémem získávání finančních 

prostředků nutných pro zdárný a úspěšný chod sportovní organizace. „Existuje řada moţností, 

jak hokejový manaţer získává finanční prostředky nutné k jejich zdárnému chodu: 

 prostředky z veřejných rozpočtů (státní rozpočet, rozpočet krajů, měst a obcí), 

 finanční prostředky ze zdrojů Českého svazu tělesné výchovy, 

 prostředky čerpané z loterijních činností provozovaných státem nebo majících státní 

licenci,  

 prostředky získané sportovními asociacemi od komerčních partnerů,  

 příjmy z vybraných členských příspěvků, 

 příjmy z prodeje vstupného, 

 trţby z prodeje propagačního materiálu, 

 příjmy sportovních klubů plynoucích z tzv. odstupného, výchovného a hostování, 

 příjmy z vysílacích práv, 

 prostředky z fondů EU, 

 finanční prostředky plynoucí z vlastní podnikatelské činnosti sportovního klubu“ 

(Durdová, 2012, s. 18). 

 Prostředky z veřejných rozpočtů jsou vyuţity ve sportovních organizacích především 

na zabezpečení sportovních center mládeţe, zabezpečení sportovní reprezentace, investice do 

sportovních zařízení, zabezpečení veřejně prospěšných programů v oblasti sportu (sportovní 

talent, sport zdravotně postiţených) a podpora tělovýchovných a sportovních akcí různého 

charakteru [5]. 

 Mezi tradiční zdroje financování můţeme zařadit: 

 členské příspěvky – jejich výši určuje a schvaluje valná hromada, 

 dary – bez nároku na protisluţbu, 

 patronáty – velká suma peněz na podporu mládeţnických druţstev klubu, 

 příspěvky municipalit – jedná se o pomoc obcí klubům, 

 dotace od státu – jedná se o účelovou dotaci, 

 vstupné na zápasy – nejtradičnější finanční zdroj klubů, výše ceny vstupenek se odvíjí 

od úrovně soutěţe [9].  

 U hokejových klubů, které mají právní formu občanského sdruţení a jsou tedy 

neziskovými organizacemi, je důleţité mít ve stanovách vyjmenovány hlavní činnosti, jelikoţ 
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příjmy z doplňkových činností jsou zdaňovány. Zdroje financování z doplňkových činností 

jsou zejména tyto:  

 sponzorské příspěvky – sponzor poţaduje protisluţbu, nejčastěji ve formě reklamy, 

 prodej klubových suvenýrů a předmětů se symbolikou klubu, 

 nájemné ze sportovních zařízení, 

 klubové restaurace a ubytovací zařízení, 

 bankovní půjčky (Novotný, 2010). 

 2.6.1 Jednání se sponzory 

Pro hokejový klub je kaţdý sponzor důleţitý, ať uţ se jedná o menšího či většího 

sponzora. Jednání se sponzorem rozděluje Votík (2005) do pěti bodů:    

 oslovení sponzora – přes kontaktní osobu, osobním rozhovorem nebo dopisem, 

telefonním rozhovorem. Je důleţité mít informace o firmě sponzora a osobě, která 

jednání vede,  

 společné zájmy – vybrat si typ sponzora, který by mohl mít zájem sponzorovat. Mít 

jasnou představu o tom co můţe klub sponzorovi nabídnout a zjistit jeho obchodní 

politiku, 

 příprava schůzky – promyšlená schůzka a nepodceňování detailů, jako je doba 

sponzorování, povinnosti sponzora a sponzorovaného, argumenty pro motivaci 

sponzora, apod., 

 taktika jednání – odstranit rizika jednání, stanovit optimální cíle jednání a vymezit 

prostor pro ústupky,  

 pokračování sponzorského vztahu – záleţí na serióznosti jednání a pozitivních 

zkušenostech. 

Nabídka pro sponzora ze strany hokejového klubu i hokejového manaţera se 

především zaměřuje na nabídku sportovních a reklamních produktů. 

 Nabídka sportovních produktů zahrnuje: 

 nabídku prostor pro sportovní činnost zaměstnanců sponzora, 

 sportovní akce, které se dají vyuţít jak pro propagační činnost výrobků a sluţeb 

sponzora, tak pro vyvěšení reklamních nosičů, 

 nabídku výkonů fotbalových týmů sponzorovaného klubu, které mohou být vyuţity 

k propagační činnosti a reklamě [4]. 
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Nabídka reklamních produktů představuje zejména reklamu na dresech a sportovním 

oblečení hráčů, na výsledkových tabulích, na sportovištích klubu, na sportovním nářadí, na 

reklamních panelech či na klubových autobusech (Čáslavová, 2009).  

Reklama je nejčastějším finančním zdrojem a můţe mít funkci přesvědčovací, 

informační, či upomínací. Objevuje se také na jednotlivých stránkách hokejových klubů. Dále 

můţe být reklama nebo logo obchodního partnera v novinách, v programech před utkáním 

nebo i v průběhu televizního přenosu. 

2.7 Výzkumné metody a techniky 

Metoda výzkumu je tvořena systémem pravidel, principů a také systémem operací 

vedoucích od výchozích podmínek ke stanovenému cíli. V kaţdé metodě se vyuţívají různé 

výzkumné techniky. 

Výzkumné techniky jsou pracovní nástroje, kterými je shromaţďován materiál a jimiţ 

jsou zjišťována potřebná data pro interpretaci. 

Mezi nejpouţívanější výzkumné patří rozhovor, dotazník, pozorování, práce 

s dokumenty a SWOT analýza [6]. 

 2.7.1 Rozhovor 

Metodicky rozhovor je jeden z nejuţívanějších základních výzkumných technik. Jedná 

se o komunikaci mezi výzkumníkem a zkoumaným člověkem nebo skupinou. Cílem je získat 

potřebné informace. Existují tyto typy rozhovorů: 

 standardizovaný, formalizovaný rozhovor – postupuje se podle připraveného textu, 

kdy výzkumník čte respondentovi otázky a ten na ně odpovídá, 

 nestandardizovaný, volný rozhovor – také je připraven předem, ale přibliţuje se 

běţnému rozhovoru a vede tak k bezprostřednímu projevu respondenta, 

 polostandardizovaný rozhovor – nese prvky jak standardizovaného, tak i volného 

rozhovoru, 

 rozhovor zjevný – výzkumník sdělí respondentovi cíl své návštěvy, vyţádá si jeho 

souhlas a otevřeně klade otázky a zapisuje si odpovědi, 

 rozhovor skrytý – vylučuje přímé zaznamenání odpovědí a respondent nemá ponětí  

o cíli rozhovoru, 
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 rozhovor individuální – rozhovor výzkumníka s jednou osobou; dělí se na rozhovor: 

a) měkký – navození stavu pohody, důvěry, volnosti otázek i odpovědí, 

b) tvrdý – dotazovatel se chová autoritativně, vyţaduje přesné odpovědi na přesné 

stanovené otázky, 

c) neutrální – vychází z předpokladu, ţe respondent má zájem vyslovit svůj 

názor, účastnit se výzkumu. Je uţíván nejčastěji, 

 rozhovor skupinový – rozhovor prováděný současně s několika osobami [6]. 

 

Praktická část bakalářské práce byla vypracována za pouţití výzkumné techniky 

nestandardizovaného, volného rozhovoru a rozhovoru zjevného. 
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3. Výzkumné šetření manažerských činností hokejového trenéra 

3.1 Charakter trenérské práce 

 V šetření bylo zjištěno, ţe hokejový trenér v prvé řadě chrání zdraví hráčů jak 

v tréninku, tak i v zápase. Pohotově reaguje na zdravotní problémy hráče. Vede hráče ke 

kreativitě, buduje u nich sebevědomí, principy fair – play a zmírňuje nadměrnou agresivitu. 

Trenér se snaţí na hráče zbytečně nekřičet a snaţí se naučit dané činnosti v klidu, nejlépe 

zábavnou formou. Nastávají situace, kdy trenér zvýší hlas, ale trenér je profesionál a své 

emoce musí tak říkajíc udrţet v odpovídající míře.  

 Trenér je svým způsobem i učitel. Vychovává hráče, dohlíţí na důkladnou přípravu 

k tréninkům, ale také na dodrţování správné ţivotosprávy hráče. Jeho prací je učit hráče 

správným dovednostem ve správný čas. Načasování jednotlivých tréninkových kroků závisí 

především na hráčově věku. Trenér se věnuje hráčům individuálně, jelikoţ kaţdý hráč má jiné 

schopnosti, znalosti a postoje. Během zápasu i tréninku vystupuje klidně. Pokud se týmu 

nedaří, snaţí se zabránit špatné atmosféře v týmu a hráče pozitivně motivuje a povzbuzuje. 

V průběhu sezony trenér po kaţdém zápase hodnotí své svěřence známkami jako ve škole  

a podle tohoto ohodnocení hráčům přísluší odpovídající finanční prémie. Na konci sezóny 

trenér spolu s asistenty a částečně s vedením muţstva vyhlašují nejlepšího brankáře, obránce  

a útočníka uplynulé sezóny.  

 Trenér se snaţí dosáhnout co nejlepších výsledků, ať uţ ve vývoji hráčů, tak  

i v zápasových výsledcích. Vyţaduje pozornost, pečlivost a soustředění. Chce vychovat co 

nejvíce kvalitních hráčů, aby se dostali ve své kariéře co nejdál. Samozřejmě záleţí na kvalitě 

muţstva, jeho soudrţnosti a také na finančním zabezpečení. Trenér taktéţ pracuje s mládeţí  

a zastává funkci vedoucího u jednotlivých muţstev. U hokejové mládeţe se snaţí vtisknout 

správnou techniku bruslení a obratnost na ledě. K tomu slouţí SCM u hokejového týmu VHK 

Vsetín. Trenér má v týmu hlavní slovo a jasně stanovuje úkoly svým asistentům a trenérovi 

brankářů. Jeho práce souvisí svým způsobem s prací manaţera klubu, součinnost manaţer – 

trenér je velmi důleţitá.  

3.2 Vlastnosti a schopnosti hokejového trenéra 

 Trenér se snaţí být hlavně otevřený v komunikaci s hráči, s realizačním týmem  

a klubovým vedením. Je rozváţný a odváţný ve svém rozhodování, působí nezaujatě  

a nestranně, naslouchá a vnímá. Snaţí se ovládat, kontrolovat své emoce a má autoritu. Za své 
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přednosti povaţuje odborné znalosti, vědomosti a zkušenosti týkající se trénování, dále 

obětavost, cílevědomost, důslednost a svědomitost. Snaţí se být kritický i k sobě, neustále se 

vzdělává a sleduje nové trendy v hokejovém trénování. Trenér má didaktické schopnosti, kdy 

vyučuje, vysvětluje dané úkoly hráčům. Má schopnost vnímat pocity hráčů a schopnost 

přesvědčovací, kdy se snaţí vytvářet příznivou atmosféru v týmu. 

 Sebeorganizace, sebehodnocení a sebedůvěra jsou tři pilíře, kterými se zabývá trenér. 

Stanovuje si určité cíle, plánuje a kontroluje jejich uskutečnění, dělá důleţité rozhodnutí poté, 

co dostane podstatné informace a zvaţuje „pro“ a „proti“. Uvědomuje si své silné a slabé 

stránky a je schopen spontánně jmenovat některé z nich. Má určité hodnoty jako je 

spolehlivost a zodpovědnost, které jsou pro něj v hokejovém ţivotě cenné.  

3.3 Vzdělání hokejového trenéra 

 Hokejové vzdělání trenéra VHK Vsetín Viktora Hlobila je drţení licence typu  

B neboli modrého průkazu. Licenci si pravidelně obnovuje po čtyřech letech na trenérských 

seminářích. Trenérská licence B se řadí mezi střední stupeň trenérské kvalifikace. K  získání 

licence je nutné vykonat trenérskou licenci skupiny C nebo licenci C+ mládeţ, musí být 

absolventem trenérského kurzu a absolventem FTVS UK Praha se specializací ledního 

hokeje. Trenér musí mít minimálně 2 roky praxe na úrovni trenéra licence C, absolvovat 

rekvalifikační kurz, který má příslušnou akreditaci MŠMT a musí vykonávat aktivní 

trenérskou činnost.  

3.4 Plánování a organizování práce trenéra 

 Trenér aplikuje v hokejové práci tyto manaţerské činnosti. Plánuje a spolupracuje 

s vedením klubu na týmové strategii, která byla v době šetření u týmu VHK Vsetín stejná jako 

minulou sezonu, jen s určitými úpravami. Vychovat co nejlépe mládeţnické hráče, aby byli 

připraveni pro dospělý hokej. S vedením klubu usiluje o to, aby přivedli do ochozů stadionu 

co nejvíce diváků, jelikoţ hráči hrají hokej především pro diváky a od počtu diváků se odvíjí 

částečné finanční ohodnocení muţstva. Také plánuje jednání se sponzory a schází se na 

společenských a sportovních akcích klubu. Společně s vedením klubu organizuje různá 

setkání a jedná se sponzory o finanční výpomoci. V dnešní době ekonomické krize povaţuje 

trenér za hlavní problém nedostatek finančních prostředků na zajištění chodu klubu. 
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  3.4.1 Plánování a organizace jednotlivých cílů 

 Ve své manaţerské profesi trenér strategicky plánuje a definuje skupiny osob, které 

pomáhají klubu s uskutečňováním stanovených cílů, Lze mezi ně zařadit sponzory, diváky  

a sportovce klubu. Dále určuje krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle hokejového klubu.  

A především určuje způsob, jak těchto cílů dosáhnout, volbou vhodných nástrojů a opatření. 

Mezi dlouhodobé cíle trenér ve své manaţerské práci řadí pohybové aktivity, které podporují 

zdraví a ţivotní styl, podporu mladých talentů, vzdělávání ve sportu podle pedagogických 

zásad a zlepšení kvality jednotlivých činností. U krátkodobých cílů motivuje k výkonu  

a provádění sportovních činností, pouţívá nových sportovních odvětví, cílevědomě vyhledává 

talenty a zlepšuje tréninkové a cvičební podmínky. 

 Hlavním ekonomickým cílem je úspěšné vedení hokejového klubu, popřípadě zlepšení 

řízení klubu. Krátkodobými ekonomickými cíly jsou v manaţerské práci nový systém řízení 

plánování a organizování, získávání kvalifikovaných řídících pracovníků, posílení reklamy, 

aktivní vyuţívání médii a v neposlední řadě úsporná opatření. Trenér taktéţ uplatňuje 

spolupůsobení při vytváření cílů a vlastní experimenty. 

 Trenér společně s vedením klubu bezpodmínečně plánuje jednotlivé cíle momentální 

sezony, které chce splnit. Při plánování cílů je pro trenéra prioritou, aby hráči měli vhodné 

podmínky a tým měl odpovídající kvalitu. Určitý cíl přináší perspektivu do budoucna a má 

motivující charakter jak pro trenéra, tak pro hráče. Trenér vytváří jasnou strategii, jak 

dosáhnout cílového výsledku a snaţí se co nejlépe pracovat v daných situacích. Důleţité je 

také plánovat svůj pracovní cíl (více se vzdělávat ve své trenérské profesi) a výkonnostní cíl 

(postup do vyšší ligy, výkonnostní růst konkrétního hráče) a hlavní cíl.  Důleţité je, aby si 

trenér uvědomil, kterých cílů dosahuje nyní a kterých chce dosáhnout v budoucnosti. 

 Pro trenéra je naplánování daných hokejových činností do správných tréninkových 

období velmi důleţité. Na začátku kaţdé sezóny plánuje přípravné období. V předzávodním 

období organizuje přátelské zápasy. Poté následuje první část závodní období, kde hráči 

sehrávají mistrovská utkání. V tomto období si trenér kontroluje výkonnost hráčů, jak poctivě 

trénovali v letní přípravě. Po skončení první části závodní období nastává regenerační období, 

které trvá zpravidla dva týdny. Trenér dbá na to, aby si organismus hráčů odpočinul a obnovil 

síly po namáhavém fyzickém a psychickém zatíţení v polovině dané sezony. Poté nastává 

druhá část závodního období. U kaţdého týmu je indiferentní, jelikoţ některé týmy se 

probojují do vyřazovací části play-off a některé ne. Přechodné období můţeme datovat od 

měsíce dubna do začátku května, tj. 3 – 4 týdny. V této části tréninkového období je důleţitý 
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postupný přechod k aktivnímu odpočinku hráčů. Hráči mají čas na doléčení zranění a trenér 

uţ dopředu přemýšlí a plánuje letní přípravu na další sezónu. V následující tabulce 3.1 jsou 

zobrazena jednotlivá tréninková období v ledním hokeji a jejich doba trvání.  

 

Tab. 3.1 – Plánování období ledního hokeje trenérem 

Vlastní zpracování 

 3.4.2 Plánování a organizace přípravného období  

 Předsezonní neboli přípravné období je pro trenéra nejdůleţitějším obdobím celé 

sezony. Probíhá letní příprava, výběr hráčů a plánování cílů. Poté se odvíjí další navazující 

práce trenéra počínaje začátkem hokejové soutěţe. Trenér dbá na výběru co nejvhodnějšího 

sportoviště, plánuje tréninkové cykly a vytváří si tréninkový plán. Ten většinou organizuje na 

týden, ale přizpůsobuje se momentální situaci. 

 Plánování mikrocyklu sehrává v hokejovém prostředí důleţitou úlohu. Trenér vytváří 

v přípravném období týdenní mikrocyklus, zaloţený trénováním v hale, v posilovně nebo 

v okolí zimního stadionu. Přípravné období trvá zhruba od května do poloviny července, tj. 9 

– 10 týdnů. 

 Trenér taktéţ plánuje a organizuje činnosti zaloţené na vytrvalosti hráčů. Náplní  

je překáţková dráha v tělocvičně s vyuţitím různých náčiní (kuţely, bedny apod.)  

a v omezeném prostoru s uplatněním běhu s míčem. Nezbytný plánováním trenéra je také 

trénink síly. Ten obsahuje kliky, shyby, sklapovačky, posilování předloktí a celé ruky, sedy 

lehy a protahovací cviky, například protaţení kotníků. Výzkumným šetřením bylo zjištěno, ţe 

trenér v kondičním tréninku uplatňuje krátký, dlouhý a dlouhodobý trénink, který je 

v příkladu uveden v následující tabulce 3.2. 

Tab. 3.2 – Plánování kondičního tréninku v přípravném období 

Vlastní zpracování 



29 

 

 Mikrocyklus odráţí dynamiku tréninkového zatíţení a odpovídá biorytmu organismu. 

V závodním období jednotlivá muţstva VHK Vsetín hrají v týdnu převáţně dva mistrovské 

zápasy a trenér vyţaduje po hráčích maximální mobilizaci fyzických i psychických sil. Trenér 

podle toho zařizuje celkovou stavbu týdenního cyklu a obsah tréninkových jednotek.  

V týdenním období mezi zápasy trenér poskytuje hráčům dostatek moţnosti na zotavení, 

odpočinek, ale také vyčleňuje čas na přípravu k dalšímu zápasu. 

 Hráčům trenér umoţňuje v průběhu přípravného období trénovat individuálně. Ale 

klade jim za cíl trénovat poctivě, jelikoţ letní příprava je jedna z nejdůleţitějších částí 

hokejové sezony. Doporučuje hráčům při individuálním tréninku alespoň jednou aţ třikrát 

týdně volně běhat do přírody s 30 – 40 minutovým trváním, kdy hráč udrţuje svou vytrvalost.  

 V době šetření si trenér stanovil jednotlivé zásady. Dbal v letní přípravě na postupné  

a optimální zatěţování, proces adaptace a odpočinku, kontrolu a testování. Pouţíval 

specificky hokejové cviky a sledoval zdravotní stav hráčů. Dodrţení těchto zásad vede ke 

správnému rozvoji hráčů. Trenér také vybírá tréninkové programy, jako je běh, jízda na kole, 

a jízda na rotopedu. 

 3.4.3 Plánování a organizace závodního období  

 Hlavním obdobím se v hokeji označuje příprava hráčů na ledové ploše, navazující 

samotnou hokejovou soutěţí. Dělí se na předzávodní a závodní období. Šetřením bylo 

zjištěno, ţe předzávodní období trvá 5 – 6 týdnů, v hokejovém období od poloviny července 

do září. Závodní období můţeme rozdělit na dvě části. První část závodní období datujeme od 

září do poloviny prosince, tj. 13 – 14 týdnů. Pak následuje mezocyklus, který zpravidla trvá 

v hokeji 2 týdny a je obdobím regeneračním a rozvíjejícím. Hokejové období mezocyklu trvá 

zhruba od poloviny prosince do začátku ledna. Druhou část závodního období můţeme 

vymezit od měsíce ledna do měsíce dubna, v trvání 11 – 12 týdnů. 

 Trenér se v předzávodním období zaměřuje na nácvik a zdokonalení útočných  

a obranných činnosti, kombinací a systémů. Plánuje tréninkové a přátelské zápasy, při nichţ si 

prověřuje výsledky letní přípravy, a současně si hráči zdokonalují týmovou spolupráci.  

 V závodním období vede hráče k tréninku nacvičování a zdokonalení techniky 

bruslení a střelby na bránu. Snaţí se u hráčů optimálně rozvíjet a stabilizovat vysokou úroveň 

jejich formy, získané v letní přípravě. Vytváří a udrţuje potřebný optimální stav tělesné 

připravenosti. Upevňuje a posiluje také morální a charakterové vlastnosti hráče.  

 V době výzkumu bylo zjištěno, ţe před kaţdým tréninkem si trenér vytváří plán 

jednotlivého tréninku, ale na trénink si ho zásadně nebere, jelikoţ je toho názoru, ţe se pak 
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hráči nesoustředí na jeho výklad. Odpovídá tomu i následující tabulka, kdy trenér  

je přesvědčen, ţe pouze sdělit nebo sdělit a ukázat jednotlivou činnost tréninku, kterou trenér  

u hráčů vyţaduje, nestačí. Je potřeba hráčům hokejový úkol sdělit, ukázat a nechat  

je jednotlivý úkol vyzkoušet. Pak teprve můţou následovat další dílčí činnosti tréninkového 

plánu. Z tabulky 3.3 je patrné, na kolik procent si v době šetření hráči vybavili tréninkový 

úkol, po určité době tréninkové procesu.  

 

Tab. 3.3 – Výsledky výzkumu pozornosti a zapamatovatelnosti hráče při jednotlivých činností  

Vlastní zpracování 

 Při teoretické přípravě dbá na to, aby vysvětlení jednotlivých činnosti nebylo dlouhé  

a aby hráči chápali vše, co jim bylo vysvětleno. Ţádný výklad by neměl být delší neţ deset 

minut.  

 3.4.3.1 Technická a taktická příprava 

 Trenér se snaţí se vytvořit příznivé předpoklady pro rozvoj funkční připravenosti 

organismu, rozvíjí technické činnosti hráče, které si hráči osvojují zejména technikou střelby, 

brankáři chytáním a vyráţením kotoučů. Současně zlepšuje psychologickou připravenost, 

rozvíjí morální vlastnosti a prohlubuje výchovnou práci. Technická příprava je u hráčů velmi 

důleţitá. Zaměřuje se na dokonalé zvládnutí bruslení a práce s holí, protoţe tyto dvě činnosti 

jsou limitní pro další rozvoj hráče a hokejová taktická příprava na nich jednoznačně závisí. 

Nedostatečné zvládnutí techniky můţe v pozdějších letech limitovat hráče v dosaţení jeho 

maximální výkonnosti. Například v tréninku dětí by podle trenéra měla technická příprava mít 

dominantní místo. Trenér nejprve učí dovednosti pomalu aţ do poţadovaného provedení a po 

potřebném zvládnutí techniky můţe přistoupit ke cvičením, ve kterých hráči provedou počet 

opakování nacvičovaného prvku.  

 Trenér plánuje taktiku hry, které bude účinná na momentálního soupeře, kdy určuje, 

jakým stylem by hráči měli hrát a s jakou taktikou na soupeře vyrukovat. Závisí to také  

na dosavadních výsledcích a postavení týmu v tabulce. Trenér je přesvědčen, ţe v dospělosti  

se hráči hůře učí pohybovým dovednostem, ale rychleji zvládají takové činnosti, při kterých  

je potřeba jejich myšlenkového zvládnutí. Naopak u dětí by měl být herní výkon zaloţen spíše 
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na technice neţ na taktice. To neznamená, ţe od ţákovských hráčů nepoţaduje trenér některé 

taktické znalosti. V prvé řadě je to znalost základních pravidel a jejich dodrţování. Dále 

trenér klade důraz na správné chování v jednotlivých hokejových situacích, například 

nepřihrávat před vlastní branku, nezbavovat se zbytečně kotouče, nepřihrávat na obsazeného 

spoluhráče a podobně. Při teoretické přípravě dbá na to, aby vysvětlení činnosti nebylo 

zbytečné dlouhé a aby hráči chápali vše, co jim je vysvětleno. 

 Tvorba strategie je důleţitá součást přípravy na utkání. Důleţité je stanovit cíl utkání, 

kdy trenér hráčům sdělí, s jakým nasazením hráči mají do utkání jít, dále můţe vyzkoušet 

nové hráče, kteří ještě nedostali příleţitost v zápasech. Zároveň volí strategii podle výkonnosti 

soupeře, určuje, jestli hráči budou hrát ze zajištěné obrany nebo se zaměří na útočnou hru  

a agresivní napadání v útočné třetině soupeře. 

 Upozorňuje také své hráče na lépe hrající individuality v soupeřově týmu. Před 

kaţdým zápasem shromaţďuje informace o soupeři, aby mohl později určit správnou strategii 

týmu. Dále zvaţuje aktuální sestavu, hledá silné a slabé stránky vlastní hry, tak hry soupeře. 

Získává informace o prostředí a podmínkách, kde se dané utkání bude odehrávat, jaké bude 

mnoţství diváků a kteří rozhodčí budou řídit utkání. 

 3.4.3.2 Organizace manažerských činností   

 Trenér se snaţí docílit, aby činnosti byly plánované, plynulé, ale také zábavné. Náplní 

činností den před utkáním je příprava na nadcházející utkání a momentálního soupeře. 

Důleţité je naplánovat délku, obsah, intenzitu tréninku a čas odpočinku.  

 Důleţitým krokem trenéra je být pozitivní, pomáhat všem hráčům, být pozorný vůči 

nerovnostem v týmu a vyţadovat pozornost a soustředění. Trenér si v prvé řadě naplánuje 

daný činnosti, počet cvičení, počet opakovaných cviků, vhodně a časově si rozdělí herní 

momenty. Trenér si připravuje na ledové ploše všechny potřebné pomůcky (puky, překáţky, 

kuţely), udělá si analýzu muţstva (potřeby hráčů, jejich přednosti a nedostatky) a rozdělí tým 

na tréninkové formace. Kaţdá pětičlenná formace má určitou barvu dresu, aby byly lépe 

rozpoznatelné dané formace určené na zápas, a aby se hráči lépe sehráli. 

 Trénink si zorganizuje tak, aby byli zapojeni všichni hráči a trénink byl vyuţit 

efektivně. Posléze trenér předvede hráčům, co od nich vyţaduje, ukáţe jednotlivé cvičení  

a pohyby. Vše vysvětluje krátce, stručně, jasně a dbá na to, aby trénink měl určitý cíl a byl 

efektivní. Snaţí se být koncentrovaný, musí se pohybovat na určitém místě, aby ukázal 

hráčům detaily cvičení. Trenér vyuţívá také pomoci asistenta a naslouchá jeho připomínkám  

a případným radám.  
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 Den před zápasem trenér zařazuje trénink s 50 – 60 % zatíţením. Výjimkou je pouze 

náročný herní systém zápasů, například na konci sezony v play-off. Příprava na zápas končí 

dopolední poradou, kde trenér seznamuje hráče s konkrétním plánem na zápas.  

 Den po zápase většinou probíhají regenerační procedury (sauna, masáţe), jejichţ cílem 

je zrychlit průběh zotavovací fáze.  

 3.4.3.3 Plánování tréninkové jednotky  

 Trenérova organizace tréninkové jednotky je tím důleţitější, čím početnější  

je tréninková skupina a čím mladší jsou trénující. Nedostatek tréninkových hodin na ledě  

je trvalým problémem u jednotlivých týmů. Trenér dbá na hladký přechod od jednoho cvičení 

ke druhému, aby ve stanoveném čase dosáhl optimálního stavu zatíţení. Uplatňuje především 

tři formy provádění tréninkové jednotky, a to frontální, skupinový a individuální trénink. 

 U frontálního tréninku trenér vede všechny hráče společně, všichni hráči se věnují 

převáţně stejnému cvičení a trenér tak má dobrý celkový přehled. Stanovuje tréninkové 

cvičení (vedení kotouče na šířku hřiště, starty na šířku hřiště, výpady, ve dvojicích přihrávání 

s křiţováním). Trenér při skupinovém tréninku rozdělí hráče do skupin, většinou zvlášť 

obránce a útočníky. Snaţí se vyuţít celou ledovou plochu při větším počtu hráčů. V některé 

části tréninkové jednotky hráči cvičí odděleně podle pokynů trenéra v jednotlivých pásmech 

ledové plochy. Šetřením bylo zjištěno, ţe skupinový trénink je pro trenéra nejúčinnější. Hráči 

trénují v kolektivu a upevňují tak morálku celého týmu. Individuální trénink je stále častěji 

vyuţíván. Trenér své svěřence individuálně vede k disciplíně, zodpovědnosti a samostatnosti, 

kontroluje je a pedagogicky působí při nesprávném nebo nepřesném provádění cvičení.  

3.5 Manažerské rozhodování trenéra 

 V této manaţerské činnosti trenér v době šetření rozhodoval o výběru správných hráčů 

do týmu do nadcházející sezony. Trenér spolupracoval s vedením klubu a taktéţ rozhodoval, 

které hráče by chtěl v kádru doplnit a s kterými naopak nepočítá. Podle finanční situace klubu 

a podle potřeb vhodně doplnit kádr vybíral trenér, ať uţ sám, nebo s vedením hráče na určené 

pozice. Ve výběru se řídil podle různých aspektů, zdali se daný hráč hodí do prostředí týmu, 

jestli zapadne a má správné morální hodnoty. Rozhodovali také důleţité předpoklady hráče 

(nadšení, vůle) a výsledky testů. 

 Trenér taktéţ zjišťoval, jestli nemá hráč problémy například s alkoholem, 

gamblerstvím nebo anabolickými steroidy. Výběr probíhal i u mládeţnických kategorií. 
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Charakter, vůdcovství, nadání, snaha, hokejový cit, to vše rozhodovalo ve výběru správných 

hráčů. Při výběrů potencionálního hráče trenér kladl tyto otázky: 

 co hráč očekává od hokejového angaţmá, 

 po čem nejvíc touţí, 

 jakých cílů se snaţí dosáhnout, 

 jakými kroky se snaţí dosáhnout cílů, 

 co by mu vyhovovalo nebo naopak vadilo na daném angaţmá, 

 jaké vlastnosti, schopnosti a přednosti můţe nabídnout, 

 jaké změny by provedl,  

 v čem potřebuje podporu. 

 3.5.1 Rozhodování v den zápasu 

 Na posledním srazu v den zápasu trenér nominuje muţstvo a rozhoduje o sestavě. 

Brankářům sděluje, jak se rozhodl při výběru a kterého brankáře vyuţije v daném zápase. 

Určení správné ţivotosprávy patří také do rozhodovacích kompetencí trenéra.  

 Dále rozhoduje o srazu hráčů minimálně hodinu a půl před daným zápasem. Usiluje  

o nejlepší koncentraci hráčů, dobrou náladu a potřebnou motivaci. Připomíná a zhodnocuje 

také poslední utkání soupeře. Upozorňuje na důleţité věci, na které si musí hráč dát pozor  

a rozhoduje o dané taktice. Trenér si téţ sjednává schůzky před utkáním s jednotlivými hráči. 

Diskutuje převáţně s kapitánem, co udělat v rozhodující části zápasu, aby tým uspěl a vyhrál 

utkání. U kapitána týmu vyţaduje pokoru při vzájemné komunikaci. 

 Před samotným zápasem trenér sděluje uţ jen taktické věci. Rozhoduje, jestli bude 

tým hrát nátlakovou hru nebo bránit střední pásmo a vyráţet do protiútoků. Rozhodovat  

o nejlepší moţné zápasové sestavě týmu by měl trenér v klidu, bez zaujetí na konkrétního 

hráče. V době šetření při zápase se trenér řídil podle domluvených schémat, učil hráče, aby 

dodrţovali organizaci hry, jednotlivá střídání formací a zabraňoval zbytečným hádkám na 

střídačce. Trenér spoléhal na svůj cit při rozhodování. Uplatňoval při nepovedené herní 

kombinaci komunikaci hráčů samotných, aby si uvědomili a vyříkali danou chybu, případně 

dodal nějaké tvrzení. Snaţil se hráče nerozhodit z procesu koncentrace, proto vystupoval na 

střídačce klidně a koncentrovaně. Pokud byl trenér vystresovaný, byli vystresovaní i hráči. 

Zapojoval nejen asistenty do práce přípravy na zápas, ale i druhého nehrajícího brankáře do 

práce statistika, který zaznamenával branky, asistence, plusové a minusové body, vyloučení 

spoluhráčů, ale také střelbu. Trenér taktéţ rozhodoval o stráveném času na ledě jednotlivých 
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hráčů, nasazoval sehrané formace do přesilovek či oslabení. Některá rozhodnutí musel 

podřídit výsledkovému stavu zápasu. Po zápase s hráči zásadně neprobíral momenty zápasu. 

Zápas podrobně rozebíral aţ na následujícím tréninku druhý den, kde hráčům vysvětlil, kde 

udělali chyby, jak se z chyb poučit a na co se příště zaměřit.  

 Vyhraje-li tým, trenér dává najevo, ţe je to především zásluhou hráčů, tím je motivuje 

do dalších zápasů. Prohraje-li tým, převaţují v kabině záporné emoce. Je jen na trenérovi, aby 

zabránil hádkám a opět hráče svým způsobem motivoval, aby hráči odcházeli z prohraného 

zápasu pozitivně naladěni. 

3.6 Vedení a řízení jednotlivých týmů 

Trenér vyuţívá manaţerské činnosti v uplatňování účelného stylu vedení, ve vhodném 

ukládání úkolů a v efektivní komunikaci. Hlavní činností trenéra je vedení týmu dorostu  

a týmu muţů. Spolupracuje také na vedení týmů přípravky, mladších a starších ţáků. Jelikoţ 

je trenér dosti vytěţován, pomáhají mu přidělení asistenti. V době šetření působilo v klubu 13 

týmů a škola bruslení. Nemladší kategorii zastupuje přípravka, následovaná druhou, třetí  

a čtvrtou hokejovou třídou. V klubu VHK Vsetín také působí hráči páté aţ osmé hokejové 

třídy (mladší a starší ţáci), mladší a starší dorost, junioři a tým muţů. 

 

Přípravka 

 S mládeţnickým muţstvem přípravky spolupracuje trenér dvakrát aţ třikrát týdně  

a tréninková jednotka trvá maximálně šedesát minut. V době šetření mohli v týmu přípravky 

působit hráči narozeni v roce 2007 a mladší. V tomto věku trenér učí hráče základy bruslení 

vpřed, vzad, překládání bruslí, zastavování, vystartování a hokejovou techniku. Správné 

drţení hole, vedení kotouče na místě a v pohybu, přijímání přihrávek a přihrávání švihem 

patří mezi základní úkoly této věkové kategorie. Trenér vyuţívá pohybových her na ledové 

ploše, bez specializovaného zatíţení. Nacvičuje s hráči volnou a organizovanou hru, 

vhazování, u brankářů základní postoj, přemísťování se a chytání kotouče. Dbá u této 

kategorie na správný postoj při bruslení a drţení hole při vedení kotouče. U fyzické zátěţe 

této věkové kategorii se trenér snaţí, aby měly radostný a hravý charakter, jelikoţ tak malé 

hráče trénování fyzické kondice těchto schopnosti moc nebaví a je pro ně poněkud náročné. 

Základní formou tréninku jsou různé pohybové hry a soutěţe. Nástin trenérského vedení 

tréninku na ledové ploše znázorňuje graf 3.1, kde největší procentuální část v době šetření 

zaujímal trénink dovedností a bruslení s přispěním samotné hry a individuální a týmové 

taktiky.  
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Graf 3.1 – Nástin trenérského vedení tréninku na ledové ploše (přípravka) vyjádřen v % 
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Vlastní zpracování 

 

Mladší žáci 

 S mladšími ţáky spolupracuje trenér tři aţ čtyři dny v týdnu v trvání zhruba šedesáti 

minut. Za tým mladších ţáků mohli nastoupit hráči narození v roce 2002 a 2003. Hráči sehrají 

za sezónu 20 – 30 zápasů. Trenér u této mládeţe rozvíjí všestrannou tělesnou přípravu, 

vytváří předpoklady pro tréninkovou práci zaměřenou na rozvoj rychlosti a obratnosti. 

Organizuje také lékařskou prohlídku spojenou s pohovorem rodičů jednotlivého hráče. V této 

kategorii se zvyšuje kapacita paměti hráčů a plně je rozvinuta schopnost vnímání na ledě. 

Trenér také věnuje pozornost cvičením rozvíjející reakční schopnost, kde hráči většinou tato 

cvičení poměrně dobře a rychle zvládnou. V této věkové skupině se rozhoduje o tom, zda hráč 

bude pohybově obratný a šikovný. Trenér zařazuje také řadu doplňkových sportů a her. 

Technická příprava mladších ţáků obsahuje zvládnutí struktury pohybu při střelbě švihem, 

kde trenér vylučuje střelbu příklepem. U brankáře pokračuje návyk správného postavení 

v bráně a technika chytání s vyráţením. Dále se trenér u této věkové kategorie zaměřuje na 

zvládnutí techniky útočných a obranných činností, vedení kotouče, techniku bruslení, 

přihrávání na místě a v pohybu forhendem i bekhendem. Krytí kotouče tělem, střelba z místa  

i z pohybu, odebrání kotouče a nácvik obsazování v obranném a středním pásmu také patří do 

tréninku mladších ţáků. Trenér opět klade cíl tréninku na zatíţení, které nesmí být tak velké  

a musí být pravidelné přestávky, zdůrazňuje také správné stravování a potřebu spánku. 

Výchova hráčů, potlačování záporných jevů, jako je neskromnost a primadonství, pochvaly, 

tresty a povzbuzování staví trenér do prvků tréninku. Základem je proto zdravý kolektiv, kde 
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hráči musí mít k trenérovi plnou důvěru a uznávají jeho autoritu. Trenér si vede docházku 

hráčů a výsledky jak v přípravě, tak i v zápase.  

 

Starší žáci 

 Organizovaný trénink je čtyřikrát aţ pětkrát týdně v trvání 60 – 90 minut. Do této 

věkové kategorie patřily v době šetření hráči narození v roce 2000 a 2001. Hráči sehrají za 

sezónu dvacet aţ třicet zápasů. Úkoly trenéra u starších ţáků jsou vesměs podobné jako  

u ţáků mladších. Trenér se snaţí rozvíjet orientační schopnosti a vyhodnocování herních 

situací, ovlivňuje morální vlastnosti hráčů a rozvíjí jejich osobnost, organizuje přednášky 

věnované technice ledního hokeje, vysvětluje pravidla a správnou ţivotosprávu hráče. Stejně 

jako u mladších ţáků trenér organizuje lékařskou prohlídku spojenou s pohovorem s rodiči 

hráčů, jelikoţ u hráčů se projevuje v této věkové kategorii období puberty. Má to za následek 

porušení rovnováhy u hráče, kdy dochází k bouřlivému růstu a k pohlavnímu dospívání.  

Je proto na trenérovi aby tuto situaci zvládl co nejlépe, bez zbytečných konfliktů, jelikoţ ţáci 

jsou náladoví a citliví. Nástin trenérského vedení tréninku na ledové ploše znázorňuje graf 

3.2, kde největší procentuální část v době šetření zaujímal trénink dovedností, doplněný 

poněkud rovnoměrně kondičním bruslením, týmovými dovednostmi a nácvikem spolupráce. 

 

Graf 3.2 – Nástin trenérského vedení tréninku na ledové ploše (mladší a starší ţáci) vyjádřen 

v % 
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Vlastní zpracování 

 Hráči se v tomto věkovém období snaţí napodobovat dospělé, chovají se někdy hrubě 

a mají touhu po alkoholu a kouření. Trenér dbá u hráčů, aby se alespoň trochu vyrovnali  

s obdobím puberty a aby neztratili v pohybové činnosti.  



37 

 

Mladší a starší dorost, junioři 

 Tato věková skupina trénuje pět aţ sedm dní v týdnu a tréninková jednotka trvá  

v rozmezí 60 – 90 minut. V kádru mladšího dorostu působili v době šetření hráči narozeni 

v roce 1998 a 1999, v týmu staršího dorostu hráči narozeni v roce 1996 a 1997 a tým juniorů 

tvořili hráči narozeni v roce 1994 a 1995. V sezóně všechny tyto věkové skupiny sehrají 

přibliţně čtyřicet aţ šedesát zápasů. Trenér systematicky připravuje tyto hráče na plynulý 

přechod do kategorie muţů a vede přednášky, týkající se problematiky hry, sportovního 

tréninku a správné ţivotosprávy. Organizuje lékařskou prohlídku hráčů a pohovory s jejich 

rodiči. V tomto věku hráči získávají zkušenosti jak v tuzemské soutěţi, tak při různých 

turnajích a někteří dokonce na mezinárodní hokejové scéně.  

 Zatíţení u této kategorie trenér postupně zvyšuje. Rozvíjí u hráčů vytrvalost, vkládá 

intervalové tréninky, zdokonaluje obratnost bruslení, přijímání a přihrávání kotouče. Taktéţ  

u hráčů zdokonaluje střelbu, trénuje získávání kotouče v útočných a obranných kombinací.  

U brankářů trenér prohlubuje nácvik obranné činnosti a řízení obránců před sebou. Trenér se 

setkává v tomto věkovém období s výstřelky v chování, s porušením ţivotosprávy a pracovní 

morálky. V tomto období většinou doznívá puberta u této věkové kategorie, nastává větší 

zklidnění neţ u ţáků, kdy se dorostenci a junioři svým způsobem mění v dospělé muţe. 

Nástin trenérského vedení tréninku na ledové ploše znázorňuje graf 3.3, kde v době šetření 

trénink obsahoval taktickou přípravu týmu, kondiční bruslení a nácvik týmových dovedností.  

 

Graf 3.3 – Nástin trenérského vedení tréninku na ledové ploše (dorost a junioři) vyjádřen v % 
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Vlastní zpracování  

 

Muži 

 Organizovaný trénink je většinou pětkrát aţ sedmkrát týdně v trvání 60 – 120 minut. 

Jelikoţ hráči hrají aţ třetí nejvyšší soutěţ a někteří chodí denně do práce, jsou výjimky, které 
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trénují individuálně. Do této kategorie patřili v době šetření hráči narozeni v roce 1993  

a starší. Tým muţů podle doporučení trenéra doplňují junioři a někdy také dorostenci. Trenér 

u týmu muţů zaměřuje sportovní přípravu na vrcholný výkon. Taktéţ organizuje jak  

u předešlých věkových skupin lékařské prohlídky, výkonnostní testy, přednášky  

o problematice sportovního tréninku a správné ţivotosprávě. Společně s hráči hodnotí 

tréninkový proces a jednotlivé zápasy. Kontroluje morálku a pracovní disciplínu. V kategorii 

dospělých je sportovní příprava v podstatě stejná jako u dorostu s tím, ţe u týmu muţů trenér 

klade větší význam na taktickou přípravu. Trenér se zaměřuje u hráčů na rozvoj síly  

a rychlosti. V psychologické přípravě usiluje o formování osobnosti hráče schopného podávat 

maximální výkony v soutěţi a také usiluje, aby hráči zvládali psychicky náročné situace hry. 

Nástin trenérského vedení tréninku na ledové ploše znázorňuje graf 3.4, kde v době šetření 

trénink obsahoval taktickou přípravu týmu, kondiční bruslení, nácvik týmových dovedností  

a trénink spolupráce.  

 

Graf 3.4 – Nástin trenérského vedení tréninku na ledové ploše (muţi) vyjádřen v % 
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Vlastní zpracování 

3.7 Trenérská kontrola 

 Kontrolu hráčů provádí trenér jednotlivými testy, většinou v průběhu letní přípravy  

a na konci sezony. Kontrola plní úlohu zpětné vazby neboli sledování změn v procesu hráče. 

Trenér sleduje především nárůst fyzické kondice, která je pro kaţdého hráče po čas sezony 

velmi důleţitá. Provádí kontrolu plnění tréninkového plánu (rychlost, síla, vytrvalost)  

a kontrolu sportovní výkonnosti pomocí přípravných utkání. V neposlední řadě kontroluje 

trénovanost hráče pomocí lékařských testů a prohlídek nebo motorických a konstruovaných 

testů, například bruslařským testem. Testy později vyhodnocuje. 
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 U ţákovské mládeţe, dorostenců a juniorů trenér kontroluje výkonnost testem 

v základním pohybu na ledové ploše většinou dvakrát, a to po dvou týdnech probíhající letní 

přípravy a podruhé na závěr letní přípravy. Tým muţů absolvuje zkoušky nejméně dvakrát,  

a to na začátku letní přípravy na ledové ploše. Tělesnou připravenost trenér kontroluje 

dvakrát, na začátku a konci letní přípravy, výkonnost testem v základním pohybu na ledě 

taktéţ většinou dvakrát, a to po dvou týdnech probíhající letní přípravy a podruhé na závěr 

letní přípravy na ledové ploše.  

3.8 Psychologická příprava a motivace prováděná trenérem 

 Z šetření je patrné, ţe trenér je zároveň i psychologem. U hráčů, kteří do následujícího 

utkání nezasáhnou, se trenér snaţí udrţet koncentraci na další trénink a zápas. Dbá na 

všeobecnou hygienu hráčů, zdůrazňuje důleţitost kolektivu a týmového ducha. Během 

kaţdého herního utkání probíhá propojení mezi trenérem a hráči, mezi trenérem a rozhodčími 

a také mezi hráči a rozhodčími. Trenér udrţuje u svých hráčů dobrou vyrovnanost a kontrolu 

jejich myšlenek a emocí. Vzájemné propojení mezi těmito účastníky v hokejovém zápase 

dokládá obrázek 3.2. 

 

Obrázek 3.2 – Vzájemné propojení účastníků hokejového utkání  

 

 

 

 

 

 

 

 Vlastní zpracování 

  

 Hokejový trenér vytváří u svých svěřenců sebedůvěru, která je důleţitá pro dosaţení 

úspěchu. Svým hráčům pomáhá posilovat sebevědomí tím, ţe je v určitých momentech 

chválí, poukazuje na pozitivní výkony a dává jim důvěru do dalších zápasových bojů. Hráč si 

musí udrţovat důvěru u trenéra. Trenér pozoruje snahu hráčů dokázat, ţe se mohou dobře 

uplatnit na dané výši výkonnosti. Pokud se jiţ hráč dostal mezi elitní hráče na dané úrovni, 

vyţaduje od něj trenér disciplínu a pokračování v podávání dobrých výkonů. Trenér učí hráče, 

aby se soustředili na dané momenty v hokeji. Od dobré koncentrace se odvíjí například výhra 

v zápase, kde záleţí na soustředění v kaţdém souboji a na koncentraci v zápase samotném. 
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Dále učí hráče soustředit se během výkonu na správné věci i přes rušivé vlivy jako jsou 

diváci, vývoj skóre, negativní myšlenky nebo výkon rozhodčího. Rozlišuje soustředění, kde 

hráč musí vnímat rychle se měnící akce, musí být schopen číst hru a správně reagovat 

vlastním rozhodováním. Snaţí se u hráčů odstranit nadměrné stresování, jinak hráči mají 

problém s přehledem ve hře. Díky stresu je hráčovo soustředění zúţeno a jeho způsob 

pozornosti mu zabraňuje čtením celé hry, coţ se odráţí v jeho výkonu. 

 Trenér vyţaduje od hráčů vyrovnanost a ovládání emocí, ať uţ v zápase, tak  

i v tréninku. Je nutné umět pracovat s tak citlivou oblastí, jakou je psychický stav hráče, 

Existují jak emoce pozitivní (nadšení, ochota, sebejistota, motivace, uvolnění a uklidnění), tak 

emoce negativní (prudkostí, hněvem, nervozitou, provokací a konče leností, neochotou  

a nezodpovědností). Na trenérovi je, aby částečně eliminoval hráčovy negativní emoce, 

rozpoznal momentální stav hráče a aktivně reagoval, aby podal optimální výkon. 

 Pro trenéra je motivace spolu s komunikací nejdůleţitější manaţerskou činností. 

Motivace je v hokeji velice důleţitá, kdy hráči musí být pořád motivováni, ať uţ na tréninku 

nebo před zápasem. V šetření trenér povaţoval za největší motivaci pro hráče bezesporu 

diváky, kteří na stadion chodí ve velkém počtu. Kaţdému hráči se hraje lépe za skvělou 

kulisou, vytvořenou diváky, která je motivuje k vyššímu dosaţení výkonu. I kdyţ se hraje 

třetí nejvyšší liga muţů, lidé na Vsetínsku hokejem ţijí. Hráči se také motivují sami, a to 

povzbuzujícími pokřiky jak před zápasem, tak i po zápase. Trenér motivuje hráče také 

systémem odměn a trestů. Hráči vědí, ţe za dobré výsledky je čeká určitá finanční prémie, 

naopak při déle trvajícím neúspěchu jsou hráči potrestáni sníţením finančního ohodnocení.  

 Trenér pomáhá svým hráčům podle potřeby a pro nejlepší výsledek regulovat hráčovo 

napětí. Napětí můţe na hráčův výkon působit pozitivně či negativně. V době šetření někteří 

hráči podávali lepší výkony, kdyţ byli nervózní a míra napětí byla tím pádem pro ně 

pozitivní. Hráči s vysokou mírou napětí měli často zvýšenou srdeční činnost a rychlejší dech.  

 Důleţitý je také týmový duch. Týmy VHK Vsetín mají své individuality, kdy jedinec 

je zodpovědný za své jednání (včasný příchod na trénink, na zápas, nahlášení nemoci  

a zranění), ale je také zodpovědný za celé muţstvo, aby přispíval k dobré náladě v týmu a ke 

správné motivaci. Trenér volí tohoto vůdce týmu. Nejčastěji je to kapitán muţstva, kterého si 

můţou zvolit i společným hlasováním sami hráči. Muţstvo s dobrým týmovým duchem se 

raduje z kaţdého úspěchu, ale také se učí ze svých chyb a poráţek. Trenér se snaţí 

s kapitánem vytvořit společné rituály, které jsou pro hráče důleţitým prvkem motivace, 

například pokřiky před zápasem. 
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3.9 Komunikace trenéra 

 Z výzkumu vyplývá, ţe trenér společně s motivací komunikaci bere za jednu 

z nejdůleţitějších manaţerských činností. Usiluje o to, aby se hráči soustředili na to, co jim 

trenér sděluje, aby se v momentální situaci nezabývali svými problémy a pozorně sledovali  

a naslouchali. V prvních minutách se snaţí trenér sdělit svým hráčům to nejpodstatnější, 

jelikoţ v prvních minutách hráči nejvíc vnímají. Klade hráčům otevřené otázky neţ uzavřené. 

Na otevřenou otázku nelze většinou odpovědět jedním nebo dvěma slovy a na uzavřenou 

otázku se většinou nelze vyjádřit dostatečně přesně.  

 Smyslem otázek trenéra je zjistit, zda hráč rozumí všemu, co mu trenér sdělil, a podle 

toho zaměřuje další následující otázky na hráče. Současně zjišťuje, jestli hráč skutečně 

naslouchá jeho radám a pokynům. Hráč vnímá řeč těla a tón hlasu trenéra, jelikoţ to vypovídá 

o jeho emocích. Dokáţe tím pádem rozpoznat, jak to trenér opravdu myslí a co s ním zamýšlí. 

Trenér také sleduje ruce hráče, jestli si zakrývá ústa při vzájemném pohovoru (nejistota, 

úzkost) nebo má ruce zkříţené přes prsa (neochota, vzdor).  

 Komunikace trenéra v době šetření neprobíhala jenom s hráčem, ale také s vedením 

klubu, kdy se domlouvali na vhodném doplnění kádru, na určitých cílech sezony, na výběru 

konkrétního brankáře či hráče. Dále probíhala komunikace také s asistenty trenéra  

a realizačním týmem (vedoucí muţstva, lékař, masér, kustod), kteří měli jasně stanovené 

pracovní činnosti a povinnosti. Trenér taktéţ se snaţí dbát na komunikaci s fanoušky  

a s veřejností. Komunikace s médii a sponzory také patřila k manaţerským činnostem 

hokejového trenéra.  

 Následující obrázek 3.3 znázorňuje, ţe trenér nekomunikuje pouze s hráči a realizační 

týmem, ale také s veřejností, médii, sponzory a fanoušky. 

Obrázek 3.3 – Komunikace trenéra s okolím 

Vlastní zpracování 
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 Trenér se snaţí dbát na srozumitelnou komunikaci s hráčem. Snaţí se problémy 

v komunikaci ihned řešit. To vše bez příliš velkých emocí. 

3.10 Zdroje financování klubu 

V bakalářské práci jsou uvedeny zdroje financování klubu v sezoně 2012/2013. 

Podstatnou část finančních prostředků získal hokejový klub VHK Vsetín s pomocí manaţera 

z dotací a od sponzorů. 

 

Dotace 

Dotace byly pro klub VHK Vsetín v období roku 2012/2013 hlavním zdrojem 

financování. Byly získány dotace od města Vsetín, ČSLH a Zlínského kraje. Město Vsetín na 

rok 2013 poskytlo klubu dotaci 1 000 000,- Kč na zabezpečení všech týmů. Spolu se 

Zlínským krajem poskytlo klubu dotaci 3 170 000,- Kč na energii a sluţby spojené s uţíváním 

zimního stadionu. 

 

Sponzoring 

Mezi hlavní partnery hokejového klubu VHK Vsetín patřily v daném období šetření 

tyto firmy: 

 Pivovar Radegast, 

 Austin Detonator, 

 TES Vsetín s.r.o., 

 Anim – bezpečnostní sluţba, 

 TM Stav, spol. s.r.o., 

 JASY Vsetín s.r.o., 

 Simex Control s.r.o., 

 GUFEX s.r.o. 

Skupina menších sponzorů zahrnovala 47 firem, které se podílely na financování 

klubu menšími částkami. I s těmito partnery se trenér snaţí být v kontaktu a jednat s nimi. 

Někteří, z těchto uvedených partnerů měli reklamní panely na stadionu a na ledové ploše. 

Sponzoři byli také uvedeni v hokejovém zpravodaji a na internetových stránkách klubu. 

Peníze od těchto všech zmíněných sponzorů tvořily podstatnou část rozpočtu klubu pro 

období roku 2012/2013. Všichni sponzoři klubu VHK Vsetín jsou zobrazeni v druhé příloze. 
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Mediálními partnery klubu byly místní týdeník Jalovec, Rádio Valašsko, televize 

Beskyd. Tito partneři zvali veřejnost na utkání jednotlivých týmů klubu a informovali o jejich 

aktuálních výsledcích, a také o střelcích branek. Přinášeli po zápasové rozhovory s trenéry a 

hráči jednotlivých týmů. 

Na dresech hráčů se v sezoně 2012/2013 objevili tito sponzoři: 

 SAT – MONT s.r.o., 

 Město Vsetín, 

 Commtel.cz a.s., 

 Partner s.r.o. 

Během této sezony bylo osloveno více menších sponzorů, ale část těchto potenciálních 

partnerů se s klubem nedohodla. Partneři nepřispívali jen finančně, ale také materiálně (nákup 

výzbroje a výstroje, nářadí a náčiní). Hlavním důvodem byla nepropracovaná spolupráce 

s městem. Konkrétní finanční příspěvky od sponzorů nechtěl manaţer ani klub zveřejnit. 

 

Příspěvky hráčů a dary členů klubu 

 Hráčské příspěvky platí klubu všichni hráči mládeţnických kategorií od týmu 

přípravky aţ po tým juniorů. Výše příspěvků u přípravky je stanovena na 1 000,- Kč ročně.  

U jednotlivých tříd, dorostenců a juniorů je stanovena roční výše příspěvků na 5 600,- Kč. 

 Dary, které klub v sezoně 2012/2013 obdrţel, byly finančního charakteru a darující 

osoby byly členy klubu. Jelikoţ v dnešní době ekonomické krize se klub dostal do finančních 

problémů, členové klubu občas darovali určitou sumu peněz na konkrétní věci a činnosti. 

 

Vstupné a prodej zpravodaje  

 Návštěvnost zápasů muţského týmu byla poměrně vysoká, na úroveň soutěţe, kterou 

klub hraje. Všechna utkání muţského týmu navštívilo průměrně 800 platících diváků. 

V domácích utkáních návštěva dosahovala většinou počtu 1 200 diváků. Hokejový manaţer 

se snaţil přilákat do ochozů stadionů co nejvíce lidí. Důleţitou součástí byla cena vstupenek 

na jednotlivé utkání a prodej permanentek. Tento zdroj příjmů je pro klub VHK Vsetín hodně 

důleţitý, coţ si manaţer samozřejmě uvědomuje. Cena vstupenek do sektoru sezení byla 

stanovena v dané sezoně na 60,- Kč a do sektoru stání na 40,- Kč. Ceny permanentek činily 

do sektoru sezení 1 100,- Kč a do sektoru stání na 700,- Kč. Permanentky platily po dobu 

základní části, nikoliv po dobu části play – off. V sezoně 2012/2013 odehrál tým muţů 

v domácím prostředí 22 mistrovských zápasů. K dispozici byl před kaţdým utkáním také 
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předzápasový zpravodaj, informující diváky o výsledcích jednotlivých týmů klubu, o soupeři 

aktuálního utkání a také přinášel rozhovory s jednotlivými členy týmu. Tento zpravodaj měl 

hodnotu 10,- Kč. 

 

Ostatní zdroje příjmů 

 Finanční prostředky získává také klub ve spolupráci s obchodním manaţerem 

prodejem klubových suvenýrů s logem klubu. Jedná se například o prodej dresů, šál, 

kšiltovek, triček, vlajek, přívěsků ve tvaru puku a dalších drobných předmětů. Většinou 

jednou ročně pořádá klub aukci historických dresů a informuje o této aukci prostřednictvím 

internetových stránek klubu nebo sociálních sítí.  

 Dalším zdrojem příjmů je pronájem ledové plochy. Devadesát minut pronájmu ledové 

plochy pro veřejnost se pohybuje v rozmezí od 2 400,- Kč do 2 900,- Kč. Výchovné  

a přestupy hráčů v této niţší soutěţi, kterou klub hraje, tvoří menší zlomek příjmů klubu. 

 

 

  

 



45 

 

4. Shrnutí výsledků šetření, návrhy a doporučení 

  

 Kapitola shrnuje informace, které byly získány formou stanovené výzkumné techniky 

rozhovoru a byly obdrţeny přímo od trenéra a zároveň manaţera hokejového týmu VHK 

Vsetín. 

 

  Z výzkumného šetření vyplývá, ţe trenér při své práci uplatňuje jednotlivé manaţerské 

činnosti. Plánuje a organizuje letní přípravu týmů, sportovní tréninkové programy  

a technickou a taktickou přípravu. Dále s vedením klubu plánuje správnou strategii a dané cíle 

sezony a také jedná se sponzory. Konkrétní finanční příspěvky od sponzorů nechtěl manaţer 

ani klub zveřejnit. Trenér rozhoduje o správném sloţení týmu a o výběru jednotlivých hráčů. 

Vede a řídí jednotlivé týmy klubu. Taktéţ trenér kontroluje a vyhodnocuje dosaţené cíle.  

  

 Trenér uplatňuje formy krátkého, dlouhého a dlouhodobého tréninkového cyklu. Při 

teoretické přípravě dbá na to, aby vysvětlení jednotlivých činností nebylo dlouhé. Trenér je  

i učitelem a psychologem. Vychovává hráče a dohlíţí nejenom na důkladnou přípravu 

k tréninkům, ale také na dodrţování správné ţivotosprávy. Zdůrazňuje důleţitost kolektivu  

a dbá na správnou morálku hráčů.  

 

 V oblasti organizaci tréninků doporučuji trenérovi, aby více řídil své asistenty, jako 

manaţer své pracovníky. Zapojil je více do procesu trénování, aby správně spolupracovali 

a komunikovali s hráči. Navrhuji reorganizaci rozdělení trenérských pravomocí 

v jednotlivých týmech, jelikoţ trenér vede a spolupracuje s více týmy v klubu. Měl by se 

soustředit na jeden tým, kterému se bude plně věnovat a vybrat si k tomu vhodné asistenty. 

 

 Dále navrhuji větší vyuţití tréninkových moţností letní přípravy, kdy hráči trénují 

pouze na zimním stadionu, v jeho okolí a v hale. Doporučuji trénovat s týmy v nedalekém 

areálu hokejbalového a fotbalového hřiště. Lze také vyuţít v letní přípravě k tréninkům 

tenisové kurty. Navrhuji také po skončení letní přípravy rozšíření tréninkových hodin na 

ledové ploše, která bude přínosem k lepší výkonnosti hráčů. 
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 Pro zvýšení informovanosti doporučuji, aby trenér více komunikoval s fanoušky týmu 

a veřejností. Jelikoţ finanční ohodnocení hráčů záleţí v této niţší soutěţi také na návštěvách 

zápasů. Navrhuji předsezonní setkání s fanoušky, kdy si trenér, popřípadě i vedení vyslechne 

názory, nápady a jednotlivé připomínky, co by bylo vhodné zlepšit. 

 

 Navrhuji trenérovi se také více vzdělávat v trenérské profesi, účastnit se pravidelně 

tréninkových seminářů a sledovat nové trendy v ledním hokeji. Jedině tak se můţe trenér stát 

více prospěšným článkem klubu. 

 

 Dále doporučují trenérovi, aby i ve své manaţerské profesi jednal více i s malými 

sponzory. Tito partneři většinou nepřispějí velkou částkou na chod klubu, ale pro klub jsou 

nesmírně důleţití v dnešní době ekonomické krize.  
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5. Závěr 

  

 Cílem bakalářské práce byla aplikace manaţerských činností, které hokejový trenér 

pouţívá ve své práci. 

 

V teoretické části bakalářské práce jsou charakterizovány základní pojmy 

management, sportovní management a osobnost trenéra. Tato část dále zahrnuje teoretickou 

specifikaci jednotlivých manaţerských činností a získávání finančních prostředků. Jsou zde 

obecně vymezeny i metody a techniky sociologických výzkumů, především definice 

rozhovoru, který byl pouţit pro vypracování výzkumné části bakalářské práce. 

 

Praktická část práce obsahuje souhrnnou analýzu manaţerských činností důleţitých 

k výkonu profese trenéra ledního hokeje. Také je zde uveden charakter trenérské práce, 

vlastnosti a schopnosti hokejového trenéra a jeho vzdělání. Tato část je zpracována na základě 

pouţití výzkumné techniky nestandardizovaného, volného rozhovoru a rozhovoru zjevného 

s hokejovým trenérem klubu VHK Vsetín s.r.o. Viktorem Hlobilem. 

  

Z výsledků šetření je patrné, ţe hokejový trenér pouţívá jednotlivé manaţerské 

činnosti ve své práci. Ať uţ se jedná o plánování, organizování, rozhodování, vedení lidí, tak  

i vyuţití trenérské motivace, kontroly a komunikace. S vedením se spolupodílí na jednání se 

sponzory a získává finanční prostředky na zajištění chodu klubu. 

 

 Získané poznatky a doporučení bakalářské práce budou předány Valašskému 

hokejovému klubu Vsetín s.r.o. za účelem potencionálního zlepšení trenérského vedení  

a řízení. 
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