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Přílohy 

Příloha č. 1 - Titulní strana trenérských listů 
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Příloha č. 2 – Sponzoři VHK Vsetín s.r.o. 
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Příloha č. 3 

Rozhovor s trenérem hokejového klubu VHK Vsetín s.r.o. Viktorem Hlobilem 

 

1. Jak dlouho vykonáváte funkci trenéra a jaké je vaše trenérské vzdělání? 

  

 Funkci trenéra vykonávám skoro 19 let od roku 1994 a vlastním licenci B. Licenci si 

 po 4 letech pravidelně obnovuji na trenérských seminářích. Spolupracuji  také 

 s vedením na různých činnostech, takže jsem nyní i tak říkajíc manažerem. 

 

2. Co si představujete pod pojmem manažerské činnosti? 

  

 Výběr hráčů a jejich kontaktování, začlenění do mužstva a především komunikace 

 s hráči. 

 

3. Myslíte si, že aplikace manažerských činností je pro hokejového trenéra důležitá? 

 

Rozhodně ano. Ve většině případů u nás práce manažera svým způsobem souvisí 

s prací trenéra. Součinnost manažer – trenér je velmi důležitá. Spolupracují a 

komunikují spolu. 

 

4. Jaká manažerská činnost je podle vás pro trenéra důležitá? 

 

Důležitá je především motivace a komunikace, ale také rozhodování o výběru hráčů a 

plánování cílů na sezonu. 

 

5. Co je vaším cílem, čeho se snažíte dosáhnout ve  své trenérské práci? 

 

U mládeže chci vychovávat co nejvíce kvalitních hráčů, aby se dostali ve své kariéře 

co nejdál, je to i výchova pro život samotný. U seniorského mužstva je to především 

dosáhnout co nejlepších výsledků a dostat se v soutěži co nejdál. Je tam více faktorů, 

záleží na finanční stránce klubu, na kvalitě mužstva a jeho soudržnosti. 

 

 



2 

 

 

6. Jak si plánujete a organizujete svou práci? 

 

Předsezonní období je nejdůležitější období celé sezony, probíhá letní příprava, výběr 

hráčů, plánování cílů. Poté se odvíjí další navazující práce počínaje začátkem soutěže. 

 

7. Je podle vás důležitá v trenérské profesi kontrolování a motivace? Jak využíváte 

tyto manažerské funkce? 

 

 Motivace je důležitá věc v hokeji. Hráči musí být pořád motivováni, ať už na tréninku 

 nebo před zápasem. Největší motivací jsou pro hráče bezesporu diváci, kteří zde na 

 stadion chodí  ve velkém počtu, každému hráči se hraje lépe za tak skvělou 

 kulisou, kterou tady předvádí diváci. I když se zde hraje třetí nejvyšší liga, lidé na 

 Vsetínsku hokejem žijí. Hráči se také motivují sami, a to povzbuzujícími pokřiky jak 

 před zápasem, tak i po zápase. Kontrolu provádíme testy, většinou v průběhu letní 

 přípravy, sledujeme například nárůst fyzické kondice, která je pro každého hráče po 

 čas sezony velmi důležitá. 

 

8. Jakou komunikaci upřednostňujete mezi vámi a hráčem? 

 

Využívám metodu „cukru a biče“. U mládeže musí být více „cukru“, ale musí to být 

vyvážené. Trenér musí skloubit jak styl demokratický, tak styl autoritativní. Když 

bude jen demokrat, přeroste mu to vše přes hlavu. Naopak když bude po hráčích jen 

křičet, oni po určitém čase budou proti tomu imunní. 

 

9. Kolik je týmů v klubu a který tým trénujete? 

 

Nejmladší je u nás škola bruslení, přípravka, pak je vzestupně tým druhé až osmé třídy 

a následuje mladší a starší dorost, junioři a tým mužů. Nyní trénuji starší dorost a tým 

mužů, ale spolupracuji s ostatními týmy v klubu. 
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10. Jaké vlastnosti by měl mít dobrý trenér? 

  

 Musí mít určitou autoritu, neustále se vzdělávat a sledovat nové trendy, být pracovitý a 

 hodně komunikativní. 

 

11. Jak se projevila v současné době ekonomická krize ve vašem klubu? 

 

Za hlavní problém bych označil nedostatek finančních prostředků na vývoj mládeže, 

která je pro každý klub velmi důležitá. Sponzoři se v dnešní době shánějí těžce, město 

sice přispívá určitým obnosem, ale i to nestačí na pokrytí všech nákladů klubu. 

V mnoha případech přispívají na mládežnický hokej i rodiče hráčů.  

 

12. Co pro vás znamená práce s mládeží? 

 

U mládeže je důležité vtisknout správnou techniku bruslení, obratnost. Kdežto u mužů 

je více té hry, více taktické přípravy. Práce s mládeží je náročná, ale když se dostaví 

výsledky, jsem spokojen a mám z hráčů radost. 

 

13. Jaké jsou vaše poznatky ze spolupráce se sponzory? 

 

Vedení a trenérský kolektiv se scházíme se sponzory na společenských a sportovních 

akcí klubu. Snažíme se najít vždy v jednání společnou řeč, ale zároveň si i spolupráce 

užít například sportovními aktivity. 

 

14. Jaká je strategie klubu? 

 

Strategie je dá se říct skoro pořád stejná s určitými úpravy. Přitáhnout co nejvíce 

mladé populace k hokeji, vychovat co nejlépe mládežnické hráče, aby byli připraveni 

pro dospělý hokej. Také přilákat do ochozů stadionu co nejvíce diváků, jelikož zdejší 

amatérští hráči hrají hokej především pro ně a od počtu diváků se odvíjí částečné 

finanční ohodnocení mužstva. 
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15. Jak určujete taktiku před zápasem? 

 

Záleží na konkrétním soupeři, kdy určuji, jaký styl hry budeme hrát a s jakou taktikou 

na soupeře vyrukujeme. Závisí to taky na dosavadních výsledcích postavení týmu v 

tabulce 

 

16. Co je důležité při plánování soustředění mužstva na sezonu? 

  

 Vybrat co nejvhodnější sportoviště, naplánovat tréninkové cykly v hale, udělat si 

 tréninkový plán, který většinou dělám na týden, ale přizpůsobuji se podle momentální 

 situace a plánuji též denní tréninkový plán. 

 

17. Klub zároveň s vámi plánuje před sezonou určité cíle, které to jsou? 

 

Cíle klubu se odvíjí od požadavků vedení. Pro trenéra je důležité, aby hráči měli 

vhodné podmínky, aby tým měl odpovídající kvalitu a samozřejmě je důležité finanční 

zabezpečení. 

 

18. Jak rozhodujete o sestavě a co je důležité v komunikaci před zápasem? 

  

 Sestavu určuji podle výkonnosti hráčů, podle daného soupeře vybírám typy hráčů, 

 kteří se do hry nejvíc hodí. Důležité aby se hráči sehráli, aby si vyhověli při zápase. I 

 kvalitní hráč, který je po zranění, nemůže hned nastoupit, i když s ním nejvíc 

 počítám a nejraději bych ho viděl v utkání. Brankářům sděluji den před zápasem, kdo 

 z nich dostane přednost, aby se na to psychicky připravili. Před zápasem sděluji už jen 

 technicko – taktické věci, rozhoduji, jestli budeme hrát nátlakovou hru nebo bránit 

 střední pásmo a vyrážet do protiútoků, také se snažím hráče správně motivovat ke hře. 

 

19. Jak organizujete své tréninky? 

 

Před každým tréninkem si vytvářím plán tréninku, ale na led si ho zásadně neberu, 

jelikož pak se hráči nesoustředí, co jim chci sdělit, a sledují na tabuli, co je čeká. 
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Zapojuji do cvičení co nejvíce hráčů, které dále rozděluji na určité formace, kde každá 

pětičlenná formace má určitou barvu dresu, aby byly lépe rozpoznatelné dané formace. 

Hlavní náplní tréninku je po čas herní soutěže příprava na nadcházející utkání a 

soupeře, kde hráče upozorňuji na klíčové hráče soupeřova týmu. V předzávodním 

období se soustřeďujeme na objem, kondici a v závodním období je to především 

rychlost zakončení, nejlépe do deseti vteřin od vzniklé herní situace. 

 

20.  Oceňujete a hodnotíte hráče ať už v průběhu nebo na konci sezony? 

 

V průběhu sezony po každém zápase hodnotím hráče známkami jako ve škole a podle 

tohoto ohodnocení hráčům přísluší odpovídající finanční prémie. Na konci sezony 

vyhlašujeme nejlepšího brankáře, obránce a útočníka uplynulé sezony. 

 

21. Jak reagujete, když hráč odmítne dělat vámi zadaný úkol? 

 

Všechno je to o komunikaci a o přístupu. Hokej je emotivní hra, a hráč i trenér by měl 

své emoce udržet na přístupné uzdě. Pokud je mezi hráčem a trenérem dlouhodobý 

problém, nezbývá než tento problém radikálně řešit. Trenér si tyto problémy nesmí tak 

říkajíc nechat přerůst přes hlavu. 

 

22. Když hráč nezvládá jasně zadaný úkol, jak reagujete? 

 

V první fázi se snažím hráči daný úkol zopakovat a znova mu ho podrobněji vysvětlit, 

pokud ani to nesplní, nezbývá mi bohužel nic jiného, než daného hráče vystřídat jiným 

hráčem. Snažím se ovšem přistupovat na trénincích k hráčům individuálně, od toho je 

také určen trénink, v zápase už je pozdě něco řešit. 

 

 

 

 

 


