Seznam příloh
Příloha č.1: Polostrukturovaný rozhovor
-

Jméno:
Věk:
Pozice:
Začátek trenérské kariéry:
Důvod trénování:

Osobní charakteristika:
Vaše hráčská kariéra:
Vaše trenérská kariéra:
Jiná kariéra:
Postavení fotbalového manažera dle struktury klubu
a) Jak si představujete ideální strukturu klubu?
b) Co je podle vás koncepce klubu
-

Obsah?

-

Kdo jí tvoří a naplňuje?

c) Jaké je postavení ve struktuře klubu?
-

Manažera

-

Sportovního ředitele

-

Trenéra

d) Jak spolupracuje trenér-manažer ve struktuře s?
-

Nadřízenými

-

Lidmi na stejné úrovni

-

Podřízenými

e) Jak by vypadalo propojení pozic trenéra a sportovního manažera ve struktuře klubu?
-

Je možné toto vykonávat?

f) Je pozice manažera ve firmě podobná pozici trenéra-manažera ve struktuře klubu?
g) Jak by měl vypadat realizační tým trenéra-manažera
h) Jakou cestou by se měl klub vydat, aby se dostal na vrchol?
i) Do jakých oblastí a úseků by měl trenér a manažer zasahovat v klubu?
Požadavky na fotbalového manažera
a) Existuje pozice manažera v klubu?
b) Jaký je rozdíl pozic?
-

Manažer

-

Sportovní ředitel

-

Trenér

c) Jaké jsou na ně kladeny požadavky?
-

Kompetence

-

Odpovědnosti

-

Schopnosti/Dovednosti

-

Činnosti

d) Jak by měl trenér-manažer fungovat v krátkodobém/dlouhodobém horizontu?
Manažerský package pro výběrové řízení
a) Setkal jste se někdy s výběrovým řízením?
b) Na co je kladen důraz?
c) Jaké kladete otázky při rozhovoru vy?
d) Co si myslíte o konkurenceschopnosti českých trenérů?
e) Co si myslíte o zahraničních trenérech?
-

Jsou přínosem?

Vzdělání
a) Hráčská zkušenost, zahraniční zkušenost
b) Jiná profesní kariéra, zahraniční zkušenost
-

Je důležitá?

-

Výhody

c) Trenérské vzdělání
-

Licence/Vysoká škola (jaká?) (následné vzdělávání)

-

Důvody

-

Vyhovující?

-

Rozdíl s minulostí? (Ve vzdělanosti trenérů)

d) Je podle vás obsah studia licencí a sportovně zaměřených vysokých škol aktuální a
dostačující pro pozici trenéra-manažera?
e) Vidíte nějaké rozdíly ve vzdělávání trenérů se zahraničím?
f) Jazyková vybavenost
-

Důvody

g) Inspirace jinde?
-

Jiné sportovní odvětví/Jiné obory?

h) Sociální sítě a média (manažerské/trenérské PR)
-

Důvody

-

Výhody?

i) Proč nejsou čeští trenéři úspěšní v zahraničí? (nejlepší ligy/týmy)
-

Důvod?

-

Rozdíl s minulostí?

Příloha č.2: Interview
-

Name:
Age:
Position:
Beginning of a coaching career:
Reasons:

Personal characteristic:
Playing career:
Coaching career:
Other fields:
Position of a football manager according to the club structure
j) How do you imagine the ideal structure of the club?
k) What do you think the club's concept is?
-

Content?

-

Who creates and fills it?

l) How looks the position in the club structure?
-

Manager

-

Sport director

-

Coach

m) How does a coach-manager work in a structure?
-

Superiors

-

People on the same level

-

Subordinates

n) What would be the connection between the positions of the coach and the sports
manager in the club structure?

-

Is it possible?

o) Is the position of the manager in the company similar to that of the coach-manager in
the club structure?
p) How should the coach-manager team look like?
q) How should the club go to get to the top?
r) In which areas and sections should the coach and manager intervene in the club?
Requirements for a football manager
e) Is there a manager position in the club?
f) What are the differences between positions?
-

Manager

-

Sporting director

-

Coach

g) What are the requirements for them?
-

Competencies

-

Responsibilities

-

Abilities / Skills

-

Activities

h) How should a coach-manager work in the short / long term?
Managerial package for selection
f) Have you ever met a selection process?
g) What was the focus?
h) What questions were asked during your interview?
i) What do you think about the competitiveness of English coaches?
j) What do you think about foreign coaches?

Education
j) Player experience, international experience
k) Other professional career, international experience
-

Is it important?

-

Advantages?

l) Coaching education
-

Coaching badges/ University (which?)

-

Reasons

-

Suitable?

-

The differences with the past? (coaching education)

m) Do you think that the content of studying coaching qualifications and sports-related
universities is up to date and sufficient for a coach-manager position?
n) Do you see any differences in the education of coaches in comparison with abroad?
o) Language skills
-

Reasons

p) The inspiration elsewhere?
-

Other sports / Other areas?

q) Social networks and media (Managerial / Coaching PR)
-

Reasons

-

Advantages?

r) Why are not English managers so successful abroad? (Best leagues / teams)
-

Reasons?

-

The differences with the past?

