
Příloha 1 

OSOBNOSTNÍ ANKETA 

 

Dobrý den. 

Prosím o vyplnění několika otázek týkajících se Vaší osoby (jako trenéra, tanečníka, 

funkcionáře), Vašich hodnot, a klubu, který vedete, nebo ve kterém působíte. Odpovědi budou 

sloužit pouze pro účel bakalářské práce. Pokud se budete chtít u některé z otázek rozepsat 

více, prosím, udělejte to.  

Předem děkuji za Váš čas a za poskytnuté informace. Děkuji.  

Vojtěch Žák, student VUT v Brně, Management v tělesné kultuře 

 

O VÁS: 

1. Prosím, představte se a řekněte něco o sobě:  

a. Byl jste aktivním tanečníkem?  

 

b. V kolika letech jste začal tančit a proč? Kolik let tancujete?  

 

c. Kolik jste měl tanečních partnerek?  

 

d. Držel jste s partnerkami čistě profesionální vztah nebo více než jen 

profesionální (partnerský/manželský). V čem vidíte výhody a nevýhody (na 

základě vlastní zkušenosti)?  

 

e. Jakých úspěchů si nejvíce ceníte?  

 

f. Dosáhl jste svých cílů?  

 

2. Jak dlouho se věnujete činnosti trenéra?  

 

3. Co od vás jako od trenéra tanec a trénování párů vyžaduje? 

 

4. Jaké jsou vaše největší trenérské úspěchy?  

 

5. Proč děláte trenéra? Jaký je váš důvod a motivace?  

 

6. Jaké máte trenérské cíle?  

 

7. S kolika páry spolupracujete? S kolika z nich spolupracujete více a systematicky?  

 



VY A PÁR: 

8. Jaká je náplň vaší práce?  

 

9. Jaké role zastáváte v mini-týmu partner-partnerka-trenér? (trenér, sportovní trenér, 

coach, kamarád, mentor, leader, motivátor, …) 

 

10. Charakterizujte vaši metodu/způsob trénování:  

 

11. Co je dle vás základem úspěchu tanečního páru? Seřaďte prosím dle důležitosti: 

 

12. Co dělá rozdíl mezi úspěšným párem a neúspěšným párem? 

 

13. Jaké jsou nejčastější problémy, které brání párům v růstu nebo je zpomalují?  

 

14. Porovnejte a seřaďte dle důležitosti: Psychický talent, Emocionální talent, Fyzický 

talent.  

Proč takové pořadí?  

 

15. Vznikl nový pár/začal jste trénovat nový pár. Na co se primárně zaměřujete? Čeho si 

všímáte na páru a čeho na jednotlivci?  

 

16. Vyznáte se v povahových profilech? Využíváte toho při práci s páry?  

 

17. Jaké klíčové vlastnosti by měl mít partner? Jaké partnerka? Jaké trenér? 

 

18. Chcete, aby pár dělal přesně to, co chcete vy, nebo se snažíte o to, aby se pár projevil 

sám?  

 

19. Zaměřujete se na přednosti a výjimečnost tohoto „mini-týmu“ a snažíte se tyto 

přednosti využit v jednotlivých sestavách?  

 

20. Pokud konzultujete páry, jak? Co od nich potřebujete vědět?  

 

21. Plánujete s nimi jednotlivé cíle (krátkodobé, střednědobé) a způsob, jak cílů 

dosáhnout? Jak kontrolujete postup?   



VY A KLUB: 

22. Jaká je náplň vaší práce? (organizace, management, finance, externí spolupráce, 

plánování a tvorba tréninkového procesu, time management, …) 

 

23. Zhodnoťte prosím činnost a úspěšnost klubu: 

 

24. Jaký je týdenní tréninkový plán vašeho klubu? (vedené lekce, practice, performance, 

jiná fyzická příprava, …) 

 

25. Jaký konkrétní týdenní tréninkový plán byste doporučil a sestavil páru, aby byl 

úspěšný?   

 

26. Je v klubu vyvolaná soutěživost mezi páry? Motivují se páry mezi sebou? 

 

27. Co považujete za silné stránky klubu?  

 

28. Co považujete za slabé stránky klubu? Co byste chtěli zlepšit/změnit?  

 

29. Jsou finance klíčovou otázkou, která má vliv na růst výkonnosti párů?  

 

30. Pomáháte vašim párům získat finanční prostředky na financování sportovního tance, 

nebo vytvořit lepší prostředí (Sponzoři klubu, vystoupení, …)? Pokud ano, tak jak?  

 

31. Nelze očekávat, že stále stejná činnost přinese rozdílné výsledky. Jaký máte přístup 

k inovacím? Zavádíte nebo se snažíte zavést nové věci do tréninkového procesu? 

Jaké? 

 

32. Uvítali byste v klubu program, který by řešil výživu sportovců, kondiční trénink i 

osobní růst a motivaci sportovců? 

 


