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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bralcu predstaviti naloge trenerja, njegove sposobnosti,
stile vodenja, ter kako osebnost trenerja vpliva na njegovo vodenje.
Cilj diplomskega dela je analizirati mnenja članskih igralcev prve in tretje slovenske
nogometne lige o njihovih trenerjih ter ugotoviti kakšne so razlike.
Raziskava je bila izvedena s pomočjo deskriptivne metode. Najprej je bil izdelan
vprašalnik, ki je nato bil posredovan štirim različnim nogometnim klubom. V raziskavo
je bilo vključenih 60 nogometašev. In sicer članska prvoligaška kluba iz Celja in Domžal
ter članska tretjeligaška kluba iz Rogatca in Rogaške Slatine. Dobljene rezultate smo
nato podrobno analizirali, primerjali med seboj in jih interpretirali. S pomočjo parnega
t-testa se je ugotavljajo ali obstajajo razlike med ocenami mnenj prvoligaških
nogometašev ter tretje ligaških glede kakovosti njihovih trenerjev.
Raziskava je ugotovila, da obstajajo razlike v mnenjih o kakovosti trenerjev, predvsem
na področju treninga in poučevanja ter avtokratičnega vodenja, nekoliko manj na
pozitivni povratni informaciji ter zelo majhne razlike med ocenami demokratičnega
vodenja ter socialne podpore.
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ABSTRACT
The purpose of this thesis is to present to the reader the tasks of the trainer, his
abilities, leadership styles and how the personality of the trainer influences his
leadership.
The aim of research is to analyze the opinons of the members in the first and third
Slovenian football league about their trainers and to expose any significant differences.
The research was carried out using a descriptive method. A questionnaire was created
and forwarded to four different football clubs. Sixty football players were involved in the
survey. The respondents were from two first-division clubs – Celje and Domžale, and
two third-division clubs – Rogatec and Rogaška. The results were then analyzed in
detail, compared with each other and interpreted. Using the paired t-test it was
determined whether there are significant differences between opinions of the firstdivision and the third-division football players regarding the quality of their trainers.
The research found that there are differences in opinion on the quality of trainers, in
particular in the field of training and teaching, as well as autocratic management,
somewhat less on positive feedback, and very small differences between assessments
of democratic management and social support.
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1 UVOD
1.1 KDO JE TRENER
Trener je oseba, ki vodi ljudi – ekipo, jih povezuje, uči, vzgaja ter skrbi za njihovo
počutje in razvoj. Ne razvija zgolj športnikove spretnosti in fizično zmogljivost, temveč
tudi duševnost in obnašanje. V prvi vrsti mora biti vzor športnikom. Nekdo, ki ga drugi
spoštujejo, z odprtimi ušesi poslušajo, razumejo in cenijo. S svojim načinom mora znati
pritegniti pozornost igralcev ter razviti zaupanje tako, da igralci začutijo njegovo
strokovnost, dobronamernost in željo – željo in privoščljivost, da uspe v športu vsak
individualen član moštva ter ekipa kot celota. S prenašanjem ključnih moralnih načel
in norm na svoje varovance tvori enotnost ekipe ter jih s tem nauči kakšen pomen in
vrednost ima spoštovanje soigralcev oziroma soljudi na splošno. Mora znati privzgojiti
disciplino in pravilen odnos do dela na treningih ter ozavestiti varovance o
pomembnosti zaupanja en drugemu, resnosti kadar je potrebna in želje po uspehu na
tekmovanjih. Prav tako mora imeti sposobnost razvedritve igralcev, ki imajo
predtekmovalno anksioznost. Biti mora sposoben dvigniti nivo svojih igralcev in njihove
zmogljivosti skozi motivacijo ter tako podkrepiti sproščenost in s tem tudi kreativnost
znotraj igre. Ob tem pa ohraniti avtoriteto in spoštovanje članov.
Različni avtorji številnih literatur opredeljujejo trenerja kot ključno osebo v oblikovanju
športnikove kariere (Tušak in Tušak, 2001; Krevsel, 2001; Martens, 1990;
Gummerson, 1992 in Sabock,1985; v Kajtna in Tušak, 2007, str. 14).
Bon (2007) pravi, da imajo trenerji neizmeren vpliv na športnika. Ta vpliv se ne nanaša
zgolj na razvoj športnikovih zmogljivosti, vendar tudi na razvoj celotne osebnosti. Rast
njegove samopodobe, njegovih načel in moralnih norm. Trener mora delovati v
interesu vseh, ki so na kakršenkoli način vključeni v proces, ki ga vodi – sponzorjev,
družbe, kluba, predvsem pa v interes osebnosti športnika. »Najpomembnejše je
neposredno delo s športnikom, posameznikom, ki je enkratna in neponovljiva
osebnost, ki jo opredeljujejo spol, starost, rasa, socialni, ekonomski in etični dejavniki«
(Bon, 2007, str.7).
Trener je tisti, ki vodi svoje igralce skozi šport in življenje. Mladi športniki se pogosto
zgledujejo po svojih trenerjih ter v njih iščejo idola. Za športnika je trener neizmerno
pomembna osebnost, kajti skupaj preživita ogromno časa. Odnos med igralcem in
trenerjem je ključnega pomena. Kaže se predvsem v kriznih situacijah »kadar je človek
psihično obremenjen, je zelo razočaran ali dvomi o svojem uspehu, potrebuje nekoga,
da mu lahko zaupa in verjame v njegovo pomoč« (Tušak idr., 2003, str. 166). Odnos
med trenerjem in športnikom je v takšnih trenutkih odločilen. Če trenerju uspe
vzpostaviti dober odnos, bodo igralci v težkih časih iskali pomoč pri njem. V kolikor si
igralci in trener niso v dobrih odnosih, se bodo le-ti zaprli vase in pomoč iskali nekje
drugje (Tušak idr., 2003).
Trener svoj položaj izgrajuje z delom, ki ga opravlja v ekipi. Na treningih opravlja svojo
funkcijo kot pedagog, na tekmi pa kot strateg. Privoščljivost vsakemu članu ekipe,
žrtvovanje in skrb za njih je najpomembnejša lastnost trenerja. Trener mora imeti svoje
igralce rad, ker bo le tako maksimalno kvalitetno izkoristil čas z njimi ter s pomočjo
tega našel in uporabljal najbolj učinkovit način za predajo svojega znanja. Pristojen je
za marsikaj v zvezi z ekipo. V večjih klubih so naloge lepo razdeljene, v manjših pa
1

vse bolj ali manj sloni na trenerju. Ne opravlja samo funkcije trenerja, vendar tudi
funkcijo psihologa, učitelja, organizatorja, prevoznika, zdravnika, fizioterapevta,
svetovalca in pedagoga (Krevsel, 2001).
Pokazatelji kakovostnega trenerja se kažejo z vsem kar je svoje varovance naučil o
športu katerega igrajo, kakšno obnašanje je primerno na treningih in tekmah,
pomembnost spoštovanja trenerja kot osebo, kot tudi pomembnost spoštovanja
soigralcev ter drugih ljudi, ki so del kluba. Vzgojiti pravi odnos do dela, do soigralcev,
do trenerja, do nasprotnikov ter do športa. Naučiti kakšno vrednost ima zaupanje.
Zaupanje v svoje sposobnosti, zaupanje v soigralce ter zaupanje v trenerja. Doseganje
sproščenosti med člani ekipe, razumevanje, sprejemanje in spoštovanje odločitev
trenerja in poteze soigralca znotraj tekme.
Nenazadnje tudi ozaveščanje o
pomembnosti vseh članov ekipe in unikatnosti vsakega posameznega člana ter
pomembnosti sodelovanja celotnega moštva - doseganje prave kohezivnosti ekipe.
Končni pokazatelj kakovostnega trenerja pa se kaže z rezultati, ki jih z ekipo dosega.
Tušak in Tušak (2003) pravita, da je športna ekipa dinamična skupina, v kateri
»dozorevajo odnosi med igralci in še posebej odnosi med igralci ter trenerjem«. Vloga
trenerja je najbolj izpostavljena v moštvu, saj je najvažnejši moderator odnosov. Trener
v času dozorevanja moštva deluje igralcem kot oče – predvsem mlajšim, zato mora
biti občutljiv tudi za njihove osebne težave in probleme, hkrati pa se mora zavedati, da
bo ob svojem delu lahko naletel na podobne težave. S kakršnimi se srečuje v odnosu
oče – sin. Prav zaradi take trenerjeve vloge je izredno pomembna njegova osebnost.

1.2 NALOGE IN SPOSOBNOSTI TRENERJA
Pri svojem delu mora trener pokrivati in opravljati zelo širok spekter nalog. Le te se
med različnimi športi ne razlikujejo kaj preveč, razlikujejo pa se po vsebini, izvedbi in
pripravi na naloge. Tušak in Tušak (2003) med najpomembnejša trenerjeva opravila
štejeta:


»Planiranje treninga«

Je najzahtevnejši del trenerjevega dela. Plan treninga sodi med najpomembnejše
odgovornosti trenerja saj mora za uspešno opravljanje imeti vpogled na najrazličnejša
mejna področja, ki se na kakršen koli način kažejo oz. povezujejo s športom. Med ta
področja štejemo: biomehaniko, fiziologijo, psihologijo, športno medicino,
organizacijska znanja itd. Obvladovanje vseh področij je za trenerja praktično
nemogoče. V kolikor pa ima vsaj osnovno znanje s teh področij pa bo lahko presodil,
kdaj bo potreboval pomoč strokovnjaka na določenem področju. Trening je torej vsota
posameznih programov, ki jih sestavijo posamezni strokovnjaki, vendar trener je tisti,
ki sestavi končni program. Pri končnem programu mora trener izkoristiti dobro
vsestransko poznavanje športnika in spisati individualni program. Tak program mora
športniku omogočati maksimalno uspešnost. Za znanja pa je popolnoma odgovoren
trener.


»Izvajanje treninga«

Ta sposobnost zahteva od trenerja poznavanje in uporabo splošne in specifične
metodike treniranja. To so kondicijski, taktični in tehnični treningi. »Trener mora za
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uspešnost nenehno uporabljati nove, raznolike načine treninga, znati strukturirati
situacijo treniranja tako, da bo zadovoljevala čim več potreb in motivov
posameznikov.« Trening se vedno začne z razlago tehničnih, taktičnih in kondicijskih
vidikov ter ciljev treninga. Med samim treningom je potrebna pozornost na
motiviranosti igralcev ter njihove koncentracije za pravilno izvajanje vaj.


»Kontrola uspešnosti treninga«

V trenažnem procesu je pomembno za trenerja, da omogoča svojim igralcem nenehno
kontrolo učinkovitosti treninga. Namen kontrole je spremljanje lastnega napredka,
doseganje osebnih ciljev in to služi kot motivacija. Športniku mora biti omogočena
primerjava z vidika lastnih dosežkov kot tudi z vidika primerjave s svojimi tekmeci.


»Vsestranska skrb za varovanca«

Zagotovljeno dobro počutje in razpoloženje igralcev je ključnega pomena saj
sproščenost in zavzetost na treningih in tekmovanjih pripomore k napredovanju in
boljši igri – kreativnosti, igrivosti, želji, borbi, itd.. Trener mora imeti vse v obziru – skrb
za zunanje pogoje kot so: »skrb za prehrano, bivanje, potovanja, zdravniško in
psihoterapevtsko oskrbo.« Prav tako preizkušanje »tehničnih pogojev« kot so:
pripomočki, naprave in klima. Zaželeno je, da so zunanji pogoji (višinski in klimatski)
podobni takšnim, kot bodo na tekmovanjih. Trener mora prav tako upoštevati
individualne zahteve in želje igralcev. Obvladovati predštartno stanje – psihično
pripraviti igralce na tekmovanjih. Pomembno je tudi obveščanje igralcev o vseh
najmanjših podrobnostih, ki se pripetijo ali v klubu, ali na tekmovanjih. Saj ima
informiranje igralcev vpliv na medsebojno zaupanje ter posledično vpliv na njihov
nastop na tekmovanju. Pomembno je tudi ravnanje trenerja po tekmi, v primeru zmage
ali poraza. Čustvena kontrola trenerja je ključna lastnost, saj mora znati ohraniti hladno
glavo ter natančno analizirati nastop posameznih igralcev ter taktičnost celotne ekipe.
Dobre stvari pohvaliti in jih ohraniti za naprej ter slabe uporabiti kot povratno
informacijo na podlagi katere strukturiramo prihodnje treninge. Sodelovanje z mediji,
ki so pomemben del športnega sveta, sodi tudi v področje vsestranske skrbi za
varovanca.


»Svetovanje in pomoč svojim varovancem«

Nudenje pomoči in možnost posvetovanja je pomemben dejavnik, ki vpliva na boljši
odnos med igralcem in trenerjem. Tako lahko trener izve več o svojih igralcih kaj se v
njihovih življenjih dogaja ter ali to vpliva na njihov nastop na tekmi ali na samo
koncentracijo med tekmo ali treningih. Z individualnim pogovorom lahko tako okrepita
svoj odnos kot tudi razkrijeta in rešita vzrok možne psihične pomanjkljivosti, ki je lahko
za igralca ključnega pomena. Vzroki za iskanje pomoči igralcev pri svojih trenerjih je
lahko na področjih treningov ali počutja v klubu ter prav tako na osebnih področjih
(šolanje, stiki in razmerja s partnerji, starši, družbo…).


»Trenerjeva vloga na tekmovanju«

Trener se na tekmovanjih srečuje s tremi funkcijami svojega delovanja: model (trener
mora biti s svojim vedenjem vzor svojim varovancem. Biti mora emocionalno
konsistenten in se mora znati zbrati ter umiriti v kritičnih trenutkih), nudi pomoč pri
izvedbi predštartne treme in štartne strategije (trener svojemu tekmovalcu svetuje in
pomaga najti rešitev, pri tem pa mora biti objektiven in pošten, je športniku v oporo) ter
biti »simbol za izražanje in uporabo načrtovanega vedenja oziroma strategij« (z
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umirjenim vedenjem da športniku vedeti, da poteka vse po načrtih). Trener lahko vpliva
na športnikovo samozaupanje pred, med in po tekmi s pravilnim vodenjem,
motiviranjem in to s pomočjo predhodno pridobljenega zaupanja svojih varovancev.
Pred samo izvedbo tekmovanja je za dobre rezultate ključnega pomena, da »trener
spremlja športnika pri ogrevanju in pri ostali tehnični in psihični pripravi. Nudi mu
pomoč, povratno informacijo, nasvete, predvsem pa ocenjuje stopnjo športnikove
aktivacije in stopnjo njegovega samozaupanja«. Po lastni presoji lahko trener uporabi
določene intervencije, da dvigne športnikovo aktivacijo in samozaupanje na optimalno
raven.
Paranosić (1982, v Kajtna in Tušak, 2007, str. 18 - 19) ugotavlja, da »dober trener ni
samo soliden poznavalec stroke in športa, je več kot samo učitelj in vodja.« Biti mora
tudi poznavalec psihologije, medicine in sociologije športa ter imeti zelo širok spekter
interesov. Po njegovem mnenju so vloge trenerja naslednje:


»Trener kot učitelj«

Proces učenja in vadbe (trening) vodi organizirano in sistematično. Skrbi za večanje
psihofizične kondicije športnikov ter ohranjanje le-te. Športnike pripravi v takšni meri,
da naučene tehnično-taktične vzorce kar najbolje uporabijo na tekmi, sam pa spremlja
in vrednoti rezultate posameznika na tekmah ter se odloča, kako bi še lahko povečal
učinkovitost posameznika.


»Trener kot psiholog«

Mora mu biti v interes reševanje »osebne in medosebne probleme« športnikov, saj
uspešnost na tem področju omogoča neposreden vpliv na procese učenja, treninga in
rezultate. Če psihični potencial športnika ni usklajen z nalogo, ki jo mora opraviti, ne
bo pokazal vseh svojih sposobnosti na tekmovanju. Za trenerja je pomembno da
določen pojav pravočasno opazi, razume in čimprej ukrepa. Skrb za izboljšanje ali vsaj
vzdrževanje zadovoljive emocionalne in delovne klime v ekipi je ključnega pomena za
doseganje uspešnih rezultatov.


»Trener kot vodja«

Vodstvene naloge vezane na trenerja so, da vodi ekipo kot strokovnjak ter da mora
spremljati in imeti interes za »notranje dogodke v klubu in tudi zunanje vplive«, ki lahko
vplivajo na »psihofizično ravnotežje v ekipi«.


»Trener, ki dela z mladimi«

Je oseba, ki mora biti vzor svojim učencem. S svojim vedenjem in stališči, ki jih
zagovarja ima močan vpliv na dozorevanje mladih športnikov. Tako v psihičnem kot
socialnem smislu.


»Trener kot zdravnik«

Poznati mora osnovna znanja iz fiziologije in anatomije, saj je v primeru poškodbe ali
slabega počutja športnika prvi, ki mu bo moral pomagati. Znanje o fizioterapiji je lahko
samo dodatna vrednost trenerju, saj lahko poškodovanemu igralcu svetuje kako
izboljšati njegovo stanje z določenimi prilagojenimi vajami ter ne glede na poškodbo,
ki jo je utrpel, nadaljuje z udeležbo na treningih.
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Iz MacKenzijeve (2002, v Tušak idr., 2003, str. 164) porazdelitve vlog in področij, ki jih
mora trener pokrivati je razvidna kompleksnost trenerjevega dela. Trener je:












»Motivator – ohranja visoko stopnjo motivacije skozi celo leto.
Svetovalec – svetuje športniku pri vadbi, da je ustrezno vodena celota; rešuje
čustvene probleme.
Ocenjevalec – ocenjuje športnikove sposobnosti na treningu in tekmovanju.
Demonstrator – prikaže nalogo, ki jo od športnika zahteva. Za dosego tega mora
biti tudi trener fizično dobro pripravljen.
Iskalec dejstev – zbira podatke o državnih in mednarodnih rezultatih, sledi
spremembam vadbenih pristopov.
Mentor – poskrbi ta športnikovo varnost in zdravje, ko je na treningu.
Prijatelj – skozi leta sodelovanja se med trenerjem in športnikom razvije oseben
odnos, kjer poleg trenerskega svetovanja postane trener nekdo - prijatelj,
kateremu športnik lahko zaupa svoje probleme. Če osebne stvari ne ohrani
zaupne, lahko izgubi vse zaupanje kot prijatelj in kot trener.
Organizator – pripravi plan treninga in organizacijo treniranja.
Pristaš – tekmovanja so za športnike lahko zelo naporna in dobro je, če jih trener
podpira skozi te napore.
Voznik – poskrbi za prevoz na tekmovanja, ko to starši ne zmorejo.«

Sposobnost je vrlina, s katero lahko trenerja dokaj dobro ocenimo. Različni trenerji
imajo različne sposobnosti, saj se vsi športi med seboj razlikujejo. Nekateri manj drugi
bolj. Tisti trenerji, ki so na svojih področjih dosegli odlične rezultate, imajo zagotovo
širok spekter različnih kompetenc, saj v nasprotnem primeru ne bi z ekipo ali
posamezniki dosegali omembe vrednih rezultatov. Velik vpliv na sposobnost ima tudi
trenerjeva osebnosti, katero bomo v naslednjem poglavju nekoliko podrobneje opisali.
Krevsel (2001) na podlagi priročnikov ruskih raziskovalcev zbere 12 sposobnosti, ki so
nujno potrebne za uspešno delovanje trenerja. Poudarja, da »če manjka samo ena
izmed teh 12 komponent, nastopijo resne težave.« Med teh 12 sposobnosti spadajo
(povzeto po Krevsel, 2001, str. 7 - 34):


»Didaktične sposobnosti«

Med didaktične sposobnosti štejemo vse sposobnosti, ki so močno povezane z
metodiko pedagoške znanosti. Namen te znanosti je prenos znanja na učence,
športnike. Te sposobnosti so osnova oz. temelj, da se trener razvije v učitelja. Gradivo
mora biti razumljivo, prenos znanja pa sistematičen in nazoren.


»Ekspresivne sposobnosti«

So tiste, ki trenerju omogočajo izražanje njegovih misli in čustev. S to spretnostjo lahko
podaja informacije ne le z besedo, pač pa tudi z mimiko in celim telesom.


»Avtoritativne sposobnosti«

S pomočjo teh sposobnosti se trener razvije v vodjo. Za dosego tega, mora biti: merljiv,
deloven, nadarjen, strog, vreden zaupanja, odgovoren, natančen, samokritičen in
resen.


»Znanstvene sposobnosti«
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Trener mora v sebi imeti tudi nekaj znanstvenika. Imeti mora smisel za raziskovanje in
ustvarjalnost. Ni dovolj, da spremlja samo literaturo s svojega področja in nekaterih
mejnih področij, ampak mora tudi sam na treningu raziskovati in preverjati nove
metode poučevanja, treniranja in testiranja.


»Komunikativne sposobnosti«

Gre za znanje, »kako na lahki način navezati stik z ljudmi in kako z njimi ohraniti dober
odnos«. Dobro vzpostavljen odnos ima pozitiven vpliv na samo ubogljivost in disciplino
ekipe, njihovo učenje, skupinsko delovanje ter posledično tudi na izboljšanje
rezultatov.
Pomembno je, da zna trener komunicirati s tekmovalci, kot tudi z ostalimi ljudmi, s
katerimi se srečuje v praksi. Trener mora s tekmovalci komunicirati o čim več stvareh,
ki se posredno ali neposredno povezujejo s športnikovo kariero. Veliko je odvisno od
pravilnega načina komentiranja občutljivih situacij kot so nastopi na tekmah in načina
opozarjanja na storjene napake, kot tudi na samo usmerjanje in vodenje ekipe med
treningom in tekmovanjem, saj z neprimernim načinom lahko vpliva negativno na
počutje svojih varovancev in ogrozi odnos. Mora znati »potrpežljivo prenašati pritiske
iz okolice« in jih na pravilen način predelati ter se odzvati na njih.


»Osebnostne sposobnosti«

»Trenerju omogočajo, da iz osebe postane osebnost in iz nje karakter«. Trener mora
biti dobronameren, načelen, pošten, odkrit, spoštljiv ter odporen na pritisk.


»Organizacijske sposobnosti«

Operativno delo v trenažnem procesu od trenerja zahteva tudi organizacijske
sposobnosti. Organizirati je potrebno učno-vzgojni proces in gospodarno razporediti
svoj čas in moči. V manjših klubih sem spadajo tudi sposobnosti organizacije prevoza
in prehrane za gostovanja.


»Sposobnost opazovanja«

Trener mora skrbno opazovati tako svoje tekmovalce kot tudi nasprotnike. Opaziti
mora najmanjše malenkosti, predvsem na tekmi, kjer se lahko te malenkosti ključnega
pomena za zmago.


»Mažoretne sposobnosti«

Zraven profesionalizma so pomembne tudi mažoretne sposobnosti. So sposobnosti,
ki trenerju pomagajo, da je vselej optimističen, vesel in humoren. S takšnim pristopom
trener zmanjšuje živčno napetost in si olajša delo s tekmovalci, saj se s takšnim
pristopom delovna vnema varovancev poveča.


»Konstruktivne sposobnosti«

S pomočjo teh sposobnosti trener projektira prihodnost svojih varovancev. Pri tem
mora predvidevati, napovedovati, znati dozirati in prepoznati potencial. Ne sme strmeti
samo k daljnim ciljem, pač pa poskrbeti, da tekmovalec da na vsakem treningu vse od
sebe in tako napreduje iz treninga v trening.


»Psihomotorične sposobnosti«
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Trener, ki ima razvite psihomotorične sposobnosti, jih povezuje z mislijo in čustvi.
Sposoben mora biti demonstrirati vaje in pri svojih vajencih analizirati tehniko glede na
njihovo starost in individualne lastnosti. Te sposobnosti omogočajo lažje učenje in
jasno predstavo o gibanju.


»Gnostične sposobnosti«

Da trener postane dober govornik mora imeti razvite gnostične sposobnosti.
Izoblikovan mora imeti intelekt za dialog s tekmovalci, funkcionarji in z javnostjo.
Zavedanje pomembnosti vseh teh sposobnosti pripomorejo trenerju k boljši realizaciji
splošnih in osebnih ciljev v nekem klubu. Krepijo samozavedanje in način optimalnega
vpliva na moštvo in ljudi s katerimi dela. Z razumevanjem pomembnosti teh ključnih
sposobnosti naredijo iz njega bolj zaupanja vredno osebo in s tem tudi osebo, ki je
lahko ostalim za vzgled.
Karl Adam in soavtorji (1973, v Tušak in Tušak, 2003, str. 191) navajajo lastnosti, ki bi
naj definirala uspešnost trenerja. Kot prve navajajo pedagoške sposobnosti, med
katere spadajo odgovornost, socialne sposobnosti poučevanja, metodične
sposobnosti, naravnava k uspešnosti, trajnost socialnih kontaktov, sposobnost
psihološkega opazovanja, sposobnost samospoznanja, samokontrola, sposobnost
analiziranja, sposobnost ustvarjanja prijateljske atmosfere treniranja in konstantnost v
lastnem vodenju.
Po njihovem mnenju so zelo pomembne tudi psihološke lastnosti, ki jih sestavljajo
kreativnost, fleksibilnost, sposobnost organiziranja, vztrajnost, visoka delovna
motiviranost, zanesljivost, odgovornost, sposobnost vzpostavljanja kontaktov,
razsodnost, stabilnost ter samozaupanje.
Avtorji torej navajajo dve skupini lastnosti, ki naj bi jih imel vsak trener. Seveda je za
vsakega trenerja zelo težko reči, da je najboljši na vseh teh področjih, saj se ljudje med
seboj razlikujemo in smo na nekaterih področjih boljših na drugih pa slabši. Vendar, če
hočemo biti med najboljšimi trenerji se moremo zavedati pomembnosti vseh teh
lastnosti in ni nujno, da smo pri vseh najboljši. Potrebno je prepoznati, na katerih
področjih smo kot trener močnejši in na katerih smo nekoliko šibkejši. Na ta način lahko
poiščemo pomoč pri osebi, ki je na našem šibkejšem področju zelo dobra in nam lahko
tako pomaga. V vseh športnih disciplinah so potrebne vse lastnosti, ki so bile zgoraj
navedene. Morda je pri nekaterih športih katera izmed lastnosti nekoliko bolj
pomembna kot pri drugih, vendar zagotovo ni ne pomembna.
Raziskava Bokana (2014) je po rezultatih vprašalnika pokazala, da je športnikom
najpomembnejša lastnost trenerjeva zanesljivost. Pomembno jim je, da »trener
načrtuje čas, količino in zahtevnost treningov in da jih seznanja z napredkom«.
Športniki menijo, da mora trener preverjati učinkovitost treningov, poučuje o športnem
obnašanju, je strokoven ter seznanja športnike z zahtevami. Trenerji so označili kot
najpomembnejšo lastnost prav isto kot športniki – imajo isti pogled in mnenje. Obojnim
se ne zdi pomembno vpletanje in komentarji staršev na delo v klubu.
Na podlagi raziskave lahko vidimo kje je mora biti poudarek pri treniranju. Tako igralci
kot trener si želijo imeti korekten odnos, dobro strukturiran trening in s tem tudi
kvalitetno preživljati čas v prisotnosti en drugega.

7

1.3 TRENERJEVA OSEBNOST
Če povzamemo Muska (1993) spada osebnost med najbolj prepoznavne in vidne
izraze človeškega delovanja. Zaradi njene kompleksnosti je ena izmed najbolj
zanimivih in raziskanih področij psihologije. Ko govorimo o osebnosti pomislimo na vse
naše številne lastnosti, ki jih v sebi zadržujemo. Naše lastnosti (kot so temperament,
značaj, sposobnosti, umske sposobnosti in telesna zgradba) razlikujemo po
specifičnostih, ki sestavljajo strukturo osebnosti.
Osebnost trenerja ima pomemben vpliv na njegovo vodenje, obnašanje ter odnos do
vadečih. Športe lahko razdelimo na dve skupini. In sicer na individualne športe ter
skupinske športe. Zelo je pomembna osebnost trenerja v pogledu na to, kateri šport
trenira. Trener, ki ima raje individualno delo z vadečim, bo težje treniral ekipne športe
in obratno. Zato je zelo pomembno, da ima trener ''pravo osebnost'' za šport, ki ga želi
trenirati, saj bo v nasprotnem primeru naletel na težave in različne ovire.
»Osebnost v psihološkem smislu lahko razumemo kot kompleksen sklop značilnosti
telesnega in mentalnega funkcioniranja« (Tušak in Tušak, 2003, str. 324). Pod te
značilnosti spadajo intelektualne in zaznavnomotorične sposobnosti, značilnosti
moralnega presojanja, značilnosti čustvovanja, socialno dogajanje človeka (odnosi,
komunikacija, konflikti, ipd.), njegove značajske lastnosti in njegov temperament.
Stališča, motivacija in vrednote so vpletene v njegov način komuniciranja z drugimi
ljudmi in okolico (Tušak in Tušak, 2003).
Musek (1993, v Tušak in Tušak, 2003, str. 324 - 325) navaja pet temeljnih določil
osebnosti:
1. »Osebnost je trajna in spremenljiva«: osebnost je spremenljiva skozi razvoj,
vendar se določene osnovne značilnosti posameznika ohranjajo skozi vso
življenje;
2. »Osebnost je individualna in splošna«: čeprav so si mnogi športniki podobni v
osebnostnih značilnostih je vsak individualen član edinstven in neponovljiv,
nezamenljiv, zato je pomemben individualen pristop trenerja do vsakega izmed
njih;
3. »Sestavljenost in celovitost«: Vsako osebnost lahko samo po sebi razčlenimo v
kompleksen sistem lastnosti in značilnosti, vendar navzven vsak posameznik
deluje kot celota;
4. »Določenost in avtonomnost: športnikova osebnost se vedno razvija pod
vplivom vzročnih dejavnikov sistema, v katerem posameznik živi, hkrati pa je
tudi izvor lastnega oz. avtonomnega delovanja«;
5. »Objektivnost in subjektivnost«: športnik se kot osebnost pojavlja v objektivni
obliki (kako ga doživljajo drugi) ter v subjektivni obliki (kako doživlja samega
sebe).
Tušak in Tušak (2003, v Kajtna in Tušak, 2007, str. 51) opredeljujeta čustveno
stabilnost trenerja kot dejavnik uspešnosti, saj mora znati kontrolirati svoja čustva in je
pri izražanju čustveno stabilen. To pomeni, da kadar pride do kritične situacije zna
odreagirati hladnokrvno in umirjeno. Uspešen trener naj bi tudi bil družaben, saj s
pravim značajem pozitivno vpliva na odnose tako z okolico kot s športniki. Naj bi bil do
neke mere individualist saj mora znati prevzemati odgovornost za svoje delo, mora biti
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visoko inteligenten in inventiven (raznoliki treningi, novi načini dela ipd.). Do neke mere
mora biti tudi dominanten, saj se mora znati »postaviti v ospredje in uveljaviti svoj vpliv
v odnosu do drugih«. Sposoben mora biti sprejemati odgovorne odločitve kadar do njih
pride in »ne sme biti preveč rigiden - pripravljen mora biti prekiniti ustaljena pravila in
tradicijo« v primeru, da s tem prepreči nevšečnosti. Posebej bi naj bili emocionalno
zreli, neodvisni, trdi ter realistični. Športniki potrebujejo trenerja kateremu lahko
zaupajo in se na njega zanesejo, zato je ključnega pomena, da je oseba, ki izpolnjuje
vse naštete lastnosti.
Tako kot se vadeči med seboj osebnostno in vedenjsko razlikujejo, enako velja pri
trenerjih. Pristop in načine vodenja je potrebno prilagoditi posameznikovim
značilnostim, ob tem pa seveda ohranjati lastne karakteristike, kompetence in stil
vodenja.
Mocsai (2001, v Kajtna in Tušak, 2007, str. 52) je med pozitivne lastnosti trenerja
navedel »odgovornost, zaupnost, pozitivno miselnost, naklonjenost igralcem,
ljubeznivost in razumevanje do mlajših generacij, skrb za mlade športnike in
vsestransko izgrajeno osebnost, dobro delovanje v stresnih situacijah in sposobnost
motiviranja športnikov«. Med negativne osebnostne lastnosti trenerja pa uvršča strah
zbujajoče vedenje – prevelika dominantnost in agresivnost, neprimerne govorne
sposobnosti in nenegovan izgled.
V svoji doktorski disertaciji je Kajtna (2006, v Kajtna in Tušak, 2007, str. 53 - 55)
primerjala trenerje s kontrolno skupino, v kateri so sodelovali trenerji in osebe
(kontrolna skupina), ki se nikoli niso tekmovalno ukvarjali s športom, niso povezane s
trenerskim poklicem ter se ne ukvarjajo s športom več kot dva do trikrat tedensko.
Ugotovila je, da imajo trenerji višje izraženo osebnostno dimenzijo energije - so »bolj
dinamični, bolj aktivni in energični od splošne populacije, da so bolj gostobesedni in
dominantni, da se znajo bolje uveljavljati in postaviti zase«. Lahko jih pravzaprav
opišemo kot ekstravertne – imajo dobre socialne kompetence in razvito čustveno
inteligenco. Trenerji so v primerjavi s kontrolno skupino tudi bolj preudarni, natančni,
skrbni, urejeni in vztrajni.
Kot uspešen trener moraš znati prilagoditi način dela svojim varovancem, postati
osebnost, ki bo pozitivno vplivala na moštvo tako, da bo lahko razvijal potencial in iz
igralcev vlekel maksimum. Glavna komponenta glede vplivanja na igralce je njegova
avtoriteta. Ne glede na stil vodenja, ki ti ga tvoja osebnost dopušča, si mora trener
znati izgraditi čim višjo avtoriteto, saj trenerja brez avtoritete igralci ne bodo spoštovali
kaj šele poslušali. Po mnenju Jošta in Vodičarja (2014) se s pravšnjo mero avtoritete
gradi zaupanje, sproščenost in vedrost v odnosu med športnikom in trenerjem. »Pri
trenerjih z avtoriteto pomeni izrečena beseda zakon, naročilo, poklicna resnica,
življenjsko stališče in posnemalno-vrednostni zgled« (Jošt in Vodičar, 2014, str. 98).
Lahko bi rekli, da je avtoriteta osnovni pogoj za trenerjevo uspešno delo.

1.3.1 Vidika osebnosti
Musek (1993) opredeljuje dva vidika osebnosti – notranja vsebina in zunanji izraz.
Meni, da zunanji izraz ni vselej zanesljiv znak notranjega bistva, saj se človek lahko
vede kot da bi bil nekdo »drug« - si nadane »masko«. Čemu bi lahko rekli »igranje
vloge«.
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Nekateri trenerji se odločijo za drugačen način vodenja, kot bi jim drugače bil na »kožo
pisan«. V primeru, da ima trener težko obvladljivo moštvo, ki zna izkoriščati njegovo
dobrohotnost in popustljivost lahko tako izgubi avtoriteto, ki je nadvse nujna za
uspešno vodenje. Situacijo lahko reši prav z spremenjenim stilom vodenja in z nadano
»masko«, ki bi bila primernejša za neko specifično skupino.
Trenerjev način vodenja delimo glede na osebnost trenerja in njegov način dela s
športniki. Poznamo avtoritarne in demokratične vodje. Takšen stil kot ga določen trener
uporablja se največkrat odraža na trenerjevo osebnost: avtoritarno ali demokratično
osebnost. Na specifičnost teh dveh stilov vodenja pa vplivajo tudi posledice okolja,
klime v moštvu, same športne situacije in osebnosti trenerjevih varovancev, ne le vpliv
trenerjeve osebnosti (Tušak in Tušak, 2003, str. 190 - 191).


»Avtoritarna osebnost«

Avtoritarna osebnost ne smatramo enako kot avtokratični način vodenja. »Če trener
avtokratično vodi svoje moštvo, še ni rečeno, da je avtoritarna osebnost«. Trenerji s
takšno osebnostjo zadovoljujejo svojo potrebo z izkoriščanjem svoje vloge na način
kontrole svojih varovancev. Za avtoritarnega trenerja je značilno, da »se obnaša
dominantno, se smatra nadrejenega nad ostalimi in ne dopušča protiargumentov, ne
dopušča individualne svobode«.
Trener s tako osebnostjo lahko ima nekatere pozitivne vplive na športnike. Na primer,
v situaciji, ki bi od ljudi zahtevala več kot le poslušnost sami so pa bili vedno vajeni biti
v podrejenem položaju (npr. v družini) ali v krizni situaciji kjer bi bil nevzdržljiv pritisk,
bi se bilo najlažje opreti na trdno avtoritarno osebo, saj se negotovi športniki tako
počutijo bolj varne in zaščitene. Z vsemi ostalimi športniki bi pa trener s takšno
osebnostjo v pogostih primerih porušil odnos trener-športnik ter s svojim načinom in
razmišljanjem onemogočil nadaljnje delo.
»Avtoritarna osebnost trenerja bo zelo verjetno naletela na odpor pri športniku,
avtokratičen način vodenja pa ne vedno, še posebej ne, kadar športnik svojega
trenerja zaznava kot povsem kompetentnega in mu zaupa tako v strokovnih kot tudi
vseh drugih zadevah«.


»Demokratična osebnost«

Demokratični trenerji dajejo večji poudarek na enakopravnost in medsebojne odnose
kot pa na moč. Spoštujejo različnost drugih in cenijo njihova mnenja. S takšnim
načinom trenerji vzpostavijo bolj pristen odnos do igralcev, spoznajo možna
nezadovoljstva, njihove strahove in probleme. S tem je trenerju omogočen boljši
nadzor nad igralci in samo razumevanje posameznikovih vedenj ali vedenja celotne
ekipe. »Takemu trenerju športniki lahko sugerirajo individualne poglede, trener pa
sprejema njihovo iniciativo«. Tovrstni trener lahko prepusti določene odločitve
športnikom samim ter od njih pričakuje zrelo, »odraslo« obnašanje. Tako si lahko
športnik v zanj stresnih situacijah pridobi neodvisnost.

1.4 VODENJE V ŠPORTU
»V športnih situacijah se vodenje nanaša na procese odločanja, tehnike motiviranja,
dajanje povratnih informacij, ustvarjanje medosebnih povezav in zaupno usmerjanje
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skupine ali teama, pri tem pa mora vodja vedeti, kam je skupina usmerjena,
namenjena, pozna cilje skupine, daje prava navodila in uporablja pripomočke, ki bodo
omogočili doseganje cilja« (Weinberg in Gould, 1995, v Kajtna in Tušak, 2007, str.
204).
Dober vodja ima načrt in jasno vizijo že vnaprej v glavi. Ve za vsak nov dan katere cilje
uresničevati ter na kakšen način – skupinske in individualne. Zaveda se prav tako,
kakšno vrednost ima motivacija članov ekipe za realizacijo teh ciljev (Kajtna in Tušak,
2007).
Zavedanje, da lahko s svojim vedenjem in mislimi vplivamo na ljudi okoli sebe je zelo
pomembno - da ima vsak človek možnost nekomu polepšati ali zagreniti trenutek,
ustvariti priložnosti ali postaviti ovire. S pozornostjo, ki jo namenjamo ljudem lahko
krepimo ali izgubljamo stik in četudi smo na videz samo pasivni opazovalci, nanj
vplivamo (Klopčič, 2015).
Za doseganje ciljev in sproščeno delovno okolje je pomembno doseči kohezivnost
moštva, ki bazira na medsebojnem spoštovanju, skladnosti in odvisnosti članov ekipe.
Optimalna kohezivnost obstaja v ekipi, v kateri se člani ujemajo kot sodelavci
(funkcionalen kriterij) in kot osebnosti (emocionalen kriterij). Obstajati mora skupinska
ideologija za zdravo in močno povezano skupino. To je sistem norm, vrednot in skupnih
ciljev, ki jih člani sprejemajo na osnovi zaupanja in ne racionalno. Če se ideologija ne
podkrepi z resničnimi dogodki in pravimi vrednotami pa ekipa tega ne počne dolgo.
Ideologija spodbuja kohezivnost (Paranosić, 1982, v Tušak idr., 2003).
Trener mora izbrati ustrezen način vodenja skupine za doseganje zadanih ciljev. Način
vodenja je odvisen od njegove osebnosti, strukturi ekipe, medsebojnih odnosov v
skupini ter od situacije. Vodenje prilagodi v tolikšni meri, da ohranja enotnost skupine,
spoštovanje članov ekipe med seboj, razvijanje medsebojnega zaupanja ter
spoštovanje in zaupanja v trenerja in v njegove odločitve.
Fuoss in Troppman (1981, v Kajtna in Tušak, 2007, str. 211 - 212) navajata napotke iz
uporabe teorij vodenja za uspešno vodenje v športu:


»Bodi to kar si«

»Vsak človek je edinstvena osebnost, ki ima svoj stil treniranja in vodenja«. Športniki
ne bodo zaupali in spoštovali trenerja, ki ni zvest samemu sebi, kaj hitro ga bodo
označili kot nepristnega saj bodo prepoznali njegovo prevaro. Najboljši nasvet je:
»spoznaj samega sebe« in vedenje posameznika bo postalo tako, kot je zanj najboljše.


»Izberi lasten stil vodenja«

Kakšen stil vodenja uporablja trener se opazi glede na filozofijo treniranja, ki jo
zagovarja in terja na treningih. Trenerju mora biti v interes, da poskrbi za potrebe
vsakega posameznika, spoštuje motive in priskrbi priložnosti, da se izkažejo. Le v tem
primeru se bodo športniki počutili cenjene in bodo dali vse od sebe – boljši rezultati in
nastopi.


»Ustvari in obdrži okolje, ki ti je naklonjeno«

Od vodje je odvisno kakšno delovno okolje bo ustvaril in ohranjal. Vselej so možne
spremembe in prilagoditev okolja podrejenim in ciljem, ki jih želi doseči v ekipi. Skrbeti
mora za ustvarjanje ugodne klime, saj s tem »zviša storilnostno motivacijo; pripravi
priložnosti, izvore motivacije in cilje.
11

Pri ustvarjanju naklonjenega okolja je pomembno postavljanje realnih ciljev, priskrbeti
potrebne vire za dosego le-teh, trener mora povedati, kakšna ima pričakovanja,
priskrbi nagrade, dodeli avtoriteto in nagrajuje sodelovanje, odstranjuje ovire za
učinkovito nastopanje, pohvali nastope in komentira rezultate, pokazati mora skrb za
zaposlene - moštvo.


»Uporabi zlato pravilo«

''Ravnaj z drugimi tako, kot bi rad, da drugi ravnajo s teboj''. Učinkovitost trenerja ali
vodje se bo pokazala, če razume in spoštuje navedeno stališče ter ali je sposoben
sprejeti in izpolniti izziv, ki ga mora uresničiti – skupaj z ljudmi s katerimi sodeluje
doseči zastavljen cilj. Za dosego le-tega mora znati igralcem predstaviti vrednost
cenjenja en drugega ter sprejemanje in spoštovanje posameznika takšnega kot je.


»Pomagaj drugim, da izpolnijo svoje želje«

Pomembno je, da zna trener ustvariti pogoje, ki bodo zadovoljile njegove pomočnike
in igralce ter jih spodbuditi, da opravijo svoj del naloge kakovostno. Ena izmed kvalitet
trenerja je, da zna prepoznati osebne cilje svojih igralcev in mu omogočiti uresničitev
le-teh.


»Oceni svoj stil vodenja«

»Vodenje je dinamična lastnost, kvaliteta v odnosu, vplivanje, ki bi mu rekli akcijareakcija. Nujne sestavine takega odnosa so timsko delo in sodelovanje. Najvišja oblika
učinkovitega vodenja je tista, ki vključuje osebno predanost in vključenost tistih, ki vodji
sledijo«. Trener se mora zavedati, da bodo njegovi pomočniki, igralci in ostali podrejeni
vedno ocenjevali njegov stil vodenja in če je razlika med njegovim mnenjem in
njihovem mnenju prevelika lahko pride do upora in mu zagrozi odpustitev.
Elsner idr. (2006) navajajo tudi drugo pomembno osebnost v (nogometnih) ekipah, ki
jo mora vodja ekipe izbrati – kapetana. Kapetan je tisti posameznik v ekipi, ki
predstavlja most med igralci in trenerjem. Spada med tiste osebe v ekipi, ki so bolj
uspešne, bolj emocionalno in socialno zrele ter in so sposobni prevzeti večjo
odgovornost. Po navadi je to izkušen igralec, ki ga ostali spoštujejo in ima zaradi svojih
vrlin ustrezno avtoriteto.

1.4.1 Stili vodenja
Usmerjanje sodelavcev k postavljenim ciljem je glavna naloga vodenja. Na kakšen
način neko stvar delamo pa pomeni kakšen stil uporabljamo. Stil je odvisen od vzorca
vedenja, ki ga vodja uporablja, ko ravna in komunicira z ljudmi.
Ne smemo mešati osebnostne lastnosti in stil vodenja, ki ga vodja uporablja, saj so to
dve različni lastnosti, čeprav sta tesno povezani (Fuoss in Troppmann, 1981, v Tušak
idr., 2003).
Prve raziskave na to temo so izvedli Lewin, Lippit in White (1939, v Tušak in Tušak,
2001), ki »govorijo o obstoju dveh prevladujočih načinih vodenja, ki predstavljata
skrajni točki kontinuuma, večina trenerjev pa se v stilih vodenja najde nekje na tem
kontinuumu, le redko kateri na skrajnostih. Ti točki sta avtokratično vodenje in
demokratično vodenje« (Kajtna in Tušak, 2007, str. 204 - 205).
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Več dejavnikov vpliva na stil, ki ga vodja skupine uporablja. Odvisni so od: »osebnosti
vodje, situacije, strukture skupine, ciljev in nalog skupine, medsebojnih odnosov v
skupini« (Tušak in Tušak, 2003, str. 145).
1.4.1.1 Avtokratski stil vodenja
Značilnost avtokratičnega stila vodenja je, da si takšna oseba pripisuje oblast nad
vsemi podrejenimi, nad delom, nad načinom dela brez, da ima kdorkoli kakršenkoli
vpliv na to. Avtokratičen vodja želi vse nadzorovati, ukazovati, prepovedovati, zahteva
brezpogojno ubogljivost, planira vse aktivnosti sam ter prav tako sam o njih odloča
(Tušak in Tušak, 2003). Takšni vodja verjame, da le on pozna najboljšo rešitev kako
doseči zastavljen cilj. Nalogo, ki jo imajo podrejeni je le, da sledijo njegovim ukazom
in jih izpolnjujejo. Akcije, odločitve in kazni vodja ne pojasnjuje, saj je on glavni. Prav
tako kompromisov ni možno skleniti saj ne posluša nikogar. Razmišljanje in podajanje
idej podrejenih smatra kot odvečno. Komunikacija je na minimumu. Komunicira le
takrat ko podaja navodila in zahteva, da jih podrejeni brez pomisleka opravljajo.
Težava pri takem stilu vodenja je slab odnos med nadrejenim in podrejenim saj se ne
briga za njihovo mišljenje.
Paranosič (1975, v Tušak in Tušak, 2003) trdi, da svojo avtoriteto gradijo na ukazih,
vse odklone od zahtevanega pa kaznujejo. Zahtevajo le brezpogojno ubogljivost, brez
gradnje na sprejetosti lastnih stališč med igralci. Pri takem trenerju samoiniciativnost
igralcev naleti na odpor, saj trener ne sprejema »samoaktivnega« igralca. Igralec je
primoran sprejeti trenerjeva navodila in se po njih ravnati. Vse ostalo je delo trenerja,
ne igralcev. S takšnim stilom trener tvega »emocionalno stabilnost« posameznih
igralcev in ugodne emocionalne klime celotne ekipe, kar se kasneje vedno odrazi tudi
v slabih športnih dosežkih.
1.4.1.2 Demokratični stil vodenja
Oseba z demokratičnim stilom vodenja je ravno nasprotje avtokratičnega. Poudarek
daje na sodelovanje skupine pri odločanju. V ospredju je sodelovanje članov ekipe,
vodja postane le koordinator aktivnosti (Tušak in Tušak, 2003).
Usmerjenost vodenih ni k ubogljivosti, temveč k delovnemu učinku. Vodja smatra
igralce kot sodelavce ne kot podrejene zato ga interesira kaj si igralci mislijo in kaj si
želijo. Vsakem članu dodeli pravico, da vpraša vodjo kar si želi in dobi odgovor. Vedno
ima odprto uho za predloge in pobude. Prav tako se trudi njihove predloge vpeljati v
program ter realizirati, če meni, da imajo potencial pozitivno vplivati na moštvo.
Komunikacija je dvosmerna in cirkularna. Vsak je enakovreden vsakemu.
»Aktivnost trenerja naenkrat zgubi vlogo vodenja in dobi vlogo sodelovanja« pravi
Paranosič (1975, v Tušak in Tušak, 2003, str. 145). S takšnim načinom pozitivno vpliva
na emocionalno varnost njegovih varovancev, ker dopušča igralcem precejšen delež
svobode. Morebitna negativna stvar pri tem stilu, je nevarnost izgube avtoritete vodje.
Z preveč popustljivim in prilagodljivim delom »lahko izgubi vlogo vodje in postane le
eden izmed sodelavcev«.
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1.4.1.3 Drugi stili vodenja
Steben in Bell (1978, v Tušak idr., 2003, str. 150 - 152) sta opredelila še pet stilov
vodenja z ustreznimi filozofskimi pristopi, ki se nanašajo na treniranje.


»Laissez-faire«

Za takšno vodjo velja nedirektiven način vodenja. Značilno je, da se na pasiven in
hladen način drži dogovorov in pravil. Podajo le informacije, redko kdaj se vmešavajo
v samo aktivnost članov. Pri nastanku težav se distancira – je nevtralen, ne izbere
strani, gre s tokom. Ne rešuje konfliktov, raje zavzame položaj kjer je varen.


»Paternalist (očetovsko skrben)«

Značilen je humanističen stil vodenja. Z nežnim prepričevanjem in manipuliranjem
pomaga doseči cilje katere odkrije, da jih člani ekipe potrebujejo. Za takšno vodjo je
značilen nizek tempo dela, podrejanje ekipni klimi ter ohranjati prijateljsko ozračje.
»Kljub temu, da je potrpežljiv, prijateljski, všečen, ni sposoben nekega pozitivnega
vodstva, saj so cilji, ki jih postavlja preveč splošni in vsem dosegljivi«.


»Stil kontrole«

Za vodjo je značilno usmerjanje na iskanje najbolj učinkovite rešitve glede na dano
situacijo. Je vodja, ki dela z in za ljudi in to kaže s tem, da vedno išče boljše načine,
kako doseči skupen cilj (uspeh). S spodbujanjem odprte in odkrite komunikacije
omogoča, da športniki razrešijo konflikte s takojšnjo konfrontacijo in razlike razrešijo
na pošten in racionalen način. Verjame v to, da je ključ do napredka v vključevanju in
sodelovanju zato ne poskuša izboljšati športnih nastopov s pritiski, podkupovanjem ali
odpuščanjem (Fuoss in Troppmann, 1981, v Tušak idr., 2003).


»Kompromisen – demokratičen vodja«

Je »zelo pragmatičen in se močno zanaša na predhodna in že uveljavljena pravila«.
Pri konfliktnih situacijah preveri kaj je naredil kdo drug. Prav tako si želi, da se rešijo
konflikti na pravičen in vsem ugodljiv način. Inovativnost pri takšnem trenerju je redka
saj si ne upa nič početi kar še ni bilo preverjeno. Je zelo politična vrsta vodstva.
Pripravljen je poslušati in nato podati svoje mnenje oziroma razlago. Sprejema tudi
kritike in ji poskuša čimprej popraviti.


»Avtokratski – avtoritaren vodja«

Sigurnost v svoje sposobnosti, nedostopnost kritike in usmerjenost v svoj uspeh so
glavne lastnosti takšnega stila vodenja. Značilno zanj je, da nikdar ne dvomi v svoja
dejanja – meni, da je kakršnakoli odločitev boljša od nobene. Gleda le iz svoje
perspektive na stvari. Za kvaliteten nastop je pripravljen menjati tudi številne cilje.
Martens (1990, v Tušak idr., 2003, str. 155) dodaja še tri stile treniranja, ki jih opredeli
kot način, ki dajejo trenerju prednost kadar se odloča o organizaciji vadbe in nastopov,
uporabi discipliniranja tekmovalcev ter načinu tehnične in taktične priprave športnikov.
Najpomembneje pa – koliko bo dopuščal športnikom, da sodelujejo pri odločanju.
Trenerji večinoma uporabljajo enega izmed slednjih:


»Ukazovalen stil vodenja – ''diktator''«
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Vloge so jasne, deluje po principu nadrejeni – podrejeni, kjer on kot nadrejeni podaja
le navodila svojim igralcem, njihova naloga je le da ubogajo. Takšen vodja ima moč
znotraj ekipe – neodvisno sprejema odločitve, odloča in organizira vse sam. Navzven
zgleda takšen vodja učinkovit, vendar če razmislimo kako se počutijo igralci ob taki
vodji se zadeva postavi pod vprašaj. Ukazovalen način vodenja ima pri športu slab
vpliv na rast fizične, psihološke in socialne veščine. Značilno je, da »trener, ki samo
ukazuje bo zagotovo zmanjšal užitke, ki jih šport lahko nekomu nudi«. Pri diktatorskem
stilu se športniki ne morejo naučiti neodvisnosti in sprejemanja svojih odločitev, saj jim
nikoli ne nudi te možnosti.


»Ustrežljiv stil vodenja – ''varuška''«

Velja pristop: »tukaj imate žogo, pa se zabavajte!«. Takšen vodja si ne upa ničesar
iniciirat in ne razume svojo vlogo znotraj ekipe – izogibanje sprejemanju odločitev, ne
ukazuje ali podaja navodil, ne organizira aktivnosti in se ne vmešava v prepire. Sebe
zaščiti tako, da omogoči športnikom karkoli si želijo. Po Martensu so takšne vodje
nekompetentne, preveč lene, premalo izkušene ali »nimajo pojma, kaj je to trenirati«.


»Sodelovalen način – ''učitelj''«

Takšne vodje se zavedajo, da ni človek le stroj s katerim opravljajo, vendar je čustvena
celota, ki ima svojo razmišljanje, svoje cilje, stališča in osebnost, ki ga definira. Odnos
med vodjo in člani je kooperativen. Trener deluje po principu: »najprej tekmovalec, šele
potem zmaga!«. Išče in poskuša zagotoviti takšno okolje, ki bo ugodna za optimalno
učenje in rast posameznikov. Spada med težje načine vodenja kajti »zahteva večje
napore, več osebnega angažiranja« trenerja, ki želi puščati igralcem neko mero
svobode in samouresničevanja pri tem pa od njega terja ohranjanje avtoritete,
discipline in koncentracije ter znati prenesti stresne situacije in hitre spremembe. Po
Martensovem mnenju je ravno ta stil najboljši saj zagovarja kot ključne točke
povezanost ekipe, svobodo miselnosti, spoštovanje mnenj in osebnih ciljev ter
spodbujanje športnikov in vlivanje samozavesti. Prav tako podučiti pomembnost
pravilnega odločanja mlajših članov ter »samostojnega postavljanja ciljev in način kako
jih doseči«.
Glede na veliko različnih stilov vodenja se pojavi vprašanje kateri je najbolj učinkovit
in najbolj smiseln stil vodenja v določeni situaciji? Težko je določiti kateri stil je najbolj
primeren za določeno skupino. Dobre vodje znajo uporabiti več različnih stilov vodenja
v različnih situacijah. Večji spekter prijemov, ki jih obvladajo, večji je lahko učinek
njihovega vodenja. Saj jim večja paleta znanja omogoča, da bolje razumejo svojo
skupino in kaj potrebujejo ter na kakšen način izvleči iz njih maksimum. Različni stili
vodenja so tudi posledica raznolikosti športnih disciplin, saj različni športi zahtevajo
različni vodenje s strani trenerja. Seveda pa je zelo odvisno od situacije v kateri se v
tistem trenutku nahaja trener in njegovi vadeči.

1.5 VODENJE KOT MOTIVACIJSKI PRISTOP
»Starejše raziskave o stilu vodenja so bile usmerjene predvsem na vodjo in njegove
vedenjske značilnosti. Novejše raziskave pa kot ključni faktor upoštevajo tudi vpliv
stilov vodenja na vodjevo motivacijo, kar pa je iz našega stališča bolj primeren pristop,
saj je za vodenje izjemnega pomena tudi medoseben odnos med vodjo in vadečim«
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(Hren, 2015, str. 25). Zato je Chelladurai (1984, v Kajtna in Tušak, 2007) preuredil Port
in Lawer-jev model (1986, v Kajtna in Tušak, 2007). Glavna predpostavka Chelladuraijevega modela je ta, da so prejete nagrade ključnega pomena za motiviranje vadečih
za ukvarjanje s športom. Motivacija je po mnenju avtorja »glavni faktor za prizadevnost
vadečega, nagrade pa vplivajo na zadovoljstvo, kar pa posledično vpliva na povečanje
motivacije in skleni neskončno zanko« (Hren, 2015, str. 25). Motivacijska vloga trenerja
oziroma vodje je po mnenju avtorja zagotavljanje najenostavnejše in čim bolj jasne poti
vadečih do doseganja zastavljenih ciljev, saj lahko tako nagrade in kazni neposredno
vplivajo na občutenje zadovoljstva.
Chelladurai v svoji raziskavi poudarja, da sposobnost uspešnega nastopanja na
zahtevanem nivoju ni edino lastnost, ki jo mora imeti uspešen športnik, ampak mora
le-ta tudi prepoznati in poznati kako in kje lahko te sposobnosti uporabi. Mnogokrat pa
se pojavi nesoglasje med pričakovano nagrado in dejansko nagrado, ki jo je športnik
prejel za svoj uspeh oziroma dosežek. Dober primer je slovenska košarkarska
reprezentanca, ki je osvojila prvo mesto na evropskem prvenstvu in je bila po mnenju
mnogih ljudi nagrajena s premajhno vsoto s strani slovenskem košarkarske zveze.
Športniki svoja pričakovanja glede nagrad izoblikujejo glede na to, kaj menijo koliko je
njihov trud vreden. Med to spadajo predvsem čas, energija, napor, denar, odrekanja,
itd.). Situacija se zelo razlikujejo med rekreativnimi in profesionalnimi športniki, saj se
količina truda, napora in delo na treningih zelo razlikujejo. Pri rekreativnem športu je
najpomembneje, da športnik uživa v času rekreacije in je tako motiviran, da to opravlja
še naprej v prihodnje. Medtem, ko je pri profesionalnem športniku povsem drugače,
saj je motivacija v tem primeru že skoraj samoumevna. Brez motivacije bo športnik
težko uspešno in učinkovito treniral in dosegal dobre rezultate na tekmovanjih. V
primerih kadar pa nastopijo nesoglasja med stroški športa (to so čas, napor, delo,
energija in denar, ki jih športnik vloži v to) in nagradami ( pri rekreativnem športniku je
to zabava med uro športanja, pri profesionalnem športniku pa so to denarne nagrade,
medalje, pokali in drugi dosežki, ki jih sam športnik opredeljujejo kot dobri) pa lahko
prihaja do zmanjševanja notranje motivacije in posledično tudi splošne motiviranosti
za ukvarjanje s športom. V nadaljevanju bomo prikazali s pomočjo slike Chelladuraiev večdimenzionalni model vodenja v športu. Ta model upošteva tri elemente vedenja
trenerja oziroma vodje. Najprej takšnega kot zahteva trenutna situacija, nato takšnega,
kot si ga želi športnik oziroma vadeči in na koncu trenerjevo oziroma vaditeljevo
dejansko vedenje. Pozitivni ali negativni občutki vadečih med in po vadbi pa se
prikažejo kot izkupiček povezanosti treh omenjenih spremenljivk. Bolj kot so med seboj
skladne, večje bo zadovoljstvo vadečih (Kajtna in Tušak, 2007).
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Slika 1. Multidimenzionalen model vodenja (Chelladurai, 1990, v Kajtna in Tušak,
2007).

Iz modela na sliki lahko razberemo, da je situacija prvi dejavnik, ki vpliva na vodenje
športnikov. Kot situacijo lahko opredelimo stvari, kot so na primer število vadečih,
znanje vadečih, zahtevnost treningov oziroma nalog, materialni pogoji, stabilnost
kluba, ipd. Na uspešno vodenje športnikov vplivajo tudi različni drugi dejavniki, kot so
vodja oziroma trener, njegova zunanja in notranja motivacija, njegovi cilji, želja po
uspehu, osebnostne lastnosti, načini in stili vodenja, ipd. Na vedenje vodje pa ne vpliva
samo njegova osebnostna lastnost, ampak tudi njegovo znanje, izkušnje in trenutna
situacija. Iz modela lahko razberemo tudi to, da vsi dejavniki v modelu vplivajo drug na
drugega in posledično tudi na končni izid. Prednost tega modela je tudi ta, da zelo
dobro prikaže, »kako zelo kompleksen proces je dejansko vodenje v športni vadbi in
nam pove na kaj vse moramo paziti če želimo nekoga zares motivirati za športno
aktivnost.« (Chelladurai, 1990, v Kajtna in Tušak, 2007).
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2 CILJI IN HIPOTEZE
Cilji
Raziskava temelji na proučevanju mnenj članskih igralcev o kakovosti njihovih
trenerjev.
Cilj diplomskega dela je analizirati mnenja članskih igralcev prve in tretje slovenske
nogometne lige o njihovih trenerjih ter ugotoviti kakšne so razlike.

Hipoteze
Hipoteza postavljena glede na predstavljen predmet, problem in cilj raziskovalne
naloge je navedena spodaj
H0 1: Ni razlik v mnenju kakovosti trenerja pri boljših in slabših ekipah
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3 METODE DELA
3.1 UDELEŽENCI
V raziskavi je sodelovalo 60 nogometašev, 30 jih je bilo iz na lestvicah visoko uvrščenih
ekip (NK Domžale in NK Celje), 30 pa iz ekip, ki so na lestvicah uvrščene nižje (Mons
Claudius in NK Rogaška). Nogometaši boljših ekip so bili nekoliko starejši (M = 24,87
let, SD = 4,60) kot nogometaši slabši ekip (M= 21,93, SD = 3,93). Razlika v starosti je
bila statistično značilna (t= 2,81, p (t) = 0,01).

3.2 PRIPOMOČKI
 Lestvica vodenja v športu (LSS) – Chelladurai in Saleh (1980)
Lestvica je sestavljena iz 40 postavk, na katere preizkušanec odgovarja s 5
stopenjsko lestvico in se lahko uporabi za merjenje športnikove idealne predstave o
trenerju, športnikove percepcije trenerja in za merjenje trenerjeve samopercepcije.
Sestavljena je iz petih dimenzij, ki so (Chelladurai, 1990):
Dimenzija Trening in poučevanje zajema trenerjevo vedenje, ki je usmerjeno v
izboljševanje spretnosti in izvedbe s poudarjanjem in spodbujanjem trdega dela na
treningu; poučevanje in podajanje navodil o spretnostih, tehniki in taktiki športa;
razlaganje odnosov med posamezniki v ekipi; strukturiranje in usklajevanje aktivnosti
članov ekipe.
Dimenzija Demokratično vedenje zajema trenerjevo vedenje, ki v večji meri
vključuje športnike v sprejemanje odločitev, ki se tičejo skupinskih ciljev, načinov
treninga, taktiko in strategijo igre.
Dimenzija Avtokratično vedenje zajema trenerjevo vedenje, ki športnikom ne
dopušča neodvisno odločanje in poudarja osebno avtoriteto.
Dimenzija Socialna podpora se nanaša na trenerjevo vedenje, ki ga opredeljuje
skrb za dobrobit posameznika, skrb za pozitivno vzdušje v skupini in topli medosebni
odnosi s člani skupine oziroma ekipe.
Dimenzija Pozitivna povratna informacija zajema trenerjevo vedenje, ki
športnika spodbuja s priznavanjem in nagrajevanjem dobre izvedbe.
Test – retest zanesljivost po štirih tednih je bila 0,72 za Trening in poučevanje, za
Demokratično vedenje 0,82, za Avtokratično vedenje 0,76, za Socialno podporo 0,71
in za Pozitivno povratno informacijo 0,79. Interna konsistentnost je bila v splošnem
zadovoljiva, in od vseh treh uporab najvišja v primeru športnikove percepcije trenerja.
Bennett in Maneval (1998) sta ugotovila podobne koeficiente notranje zanesljivosti –
0,82; 0,81; 0,58; 0,76 ter 0,81 po vrsti za lestvice.
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3.3 POSTOPEK
Podatke sem pridobil s pomočjo inštrumentov (vprašalnikov), ki so bili opisani v
poglavju pripomočki. Anketa je bila izvedena anonimno in sicer z individualnim
reševanjem v klubskih prostorih anketiranih ekip (Celje, Domžale, Rogatec in Rogaška
Slatina). Dobljeni podatki so bili šifrirani, vneseni in zbrani v programu Microsoft Excel
ter obdelani z računalniškim paketom SPSS 12.0. Uporabljena je bila deskriptivna
statistika in t-test za neodvisne vzorce, s katerimi so se preverile razlike v omenjenih
dimenzijah med ocenami športnikov.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
H0 1: Ni razlik v mnenju kakovosti trenerja pri boljših in slabših ekipah
Tabela 1
Primerjava dimenzij vodenja pri boljših in slabših ekipah
boljši ekipi

slabši ekipi

dimenzija vodenja

M

SD

M

SD

trening in poučevanje

4,00

0,59

3,60

0,64

demokratično vedenje

2,83

0,67

2,88

0,72

avtokratično vedenje

2,78

0,56

3,09

0,55

socialna podpora

2,95

0,67

3,05

0,56

pozitivna povratna informacija

4,12

0,59

3,85

0,69

Tabela 1 prikazuje povprečno vrednost (M) in standardno diviacijo (SD) ocen
posameznih dimenzij vodenja za boljši in slabši ekipi. Razvidno je, da obstajajo
statistično pomembne razlike v dimenzijah trening in poučevanje in avtokratično
vedenje.

Tabela 2
Rezultati t – testa za primerjavo dimenzij vodenja pri boljših in slabših ekipah

t

dimenzija vodenja

p (t)

trening in poučevanje

2,39

0,02

demokratično vedenje

-0,24

0,81

avtokratično vedenje

-2,03

0,05

socialna podpora

-0,60

0,55

pozitivna povratna informacija

1,62

0,11
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Tabela 2 prikazuje vrednosti parnega t-testa ter ustrezno stopnjo gotovosti za
posamezne dimenzije vodenja.

Slika 1. Primerjava dimenzij vodenja pri boljših in slabših ekipah.

Analiza razlik v dimenzijah vodenja trenerjev na višji ravni tekmovanja (1. liga) in na
nižji ravni tekmovanja (3. liga).
Naša ničelna hipoteza je, da ne obstajajo razlike v mnenju igralcev glede vodenja
trenerjev boljših in slabših ekip. Iz tabele 1 je razvidno, da obstajajo statistično
relevantne razlike v mnenjih. In sicer v dimenzijah trening in poučevanje ter
avtokratično vedenje. Naša ničelna hipoteza se zavrne, saj je prišlo do razlik v mnenju
boljših in slabših ekipah glede vodenja njihovih trenerjev.
Statistično pomembna razlika med skupinama je bila na dimenziji trening in
poučevanje (p=0,02). Primerjava aritmetične sredine mnenj igralcev prvoligaških in
tretjeligaških ekip je pokazala, da trenerji v višje rangiranih ekipah dajejo večji
poudarek na trening in poučevanje kot trenerji nižje rangiranih ekip. Igralci boljših ekip
imajo boljšo mnenje o kakovosti treningov svojih trenerjev kot igralci slabših ekip.
Menim, da je to predvsem zaradi nenehnega dodatnega usposabljanja znanja
trenerjev ter boljšega razumevanja športa v celoti. Zelo pomembno je, da je trener
strokovno usposobljen ter da razume kako človeško telo in um delujeta. Da se zaveda,
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da smo si vsi ljudje različni in imamo vsaki svoj tempo razvijanja. Prav tako na kak
način načrtovati in organizirati kvaliteten trening, da bodo igralci zadovoljni ter iz
treninga v trening napredovali in odpravljali svoje pomanjkljivosti. Enak cilj je možno
doseči skozi različne vaje, ampak trener mora znati te vaje interpretirati tako, da bodo
njegovi varovanci razumeli na kak način te določene vaje vplivajo na uresničitev teh
ciljev. Trenerji slabših ekip v tem primeru imajo manjši spekter znanja in idej kako
vplivati na svojo ekipo za dosego nekega cilja. Skromno sestavljen trening z najbolj
osnovnimi vajami ter nerazumljivo razlago iz treninga v trening prinese le nelagodno
počutje ekipe in slabe rezultate. Kar posledično privede do napetosti v trenažnih
procesih ter slabo izkoriščen čas namenjen treningu. Pomembno je, da zna trener
športnikom obrazložiti kaj od njih zahteva in česar ne želi videti na igrišču. V štartu
poda točna navodila športnikom kako ravnati v posamezni situaciji kadar do nje pride.
Tako, da vsak igralec ve kaj se od njega pričakuje ter da ima vsak svojo mesto, svojo
funkcijo v ekipi, ki jo mora opravljati dosledno. Prav tako si vsak želi trenirati po svojih
zmožnostih, ob težkih obremenitvah, saj le tako človek napreduje. Vendar ni vsak lažji
trening slab za igralca. Interpretacija vaj in treninga, ki ga trener izvaja je pomembna
za igralce, da razumejo kaj od njih pričakuje, zakaj in kje jim to koristi ter jih motivira
ob izvajanju neglede na težavnost vaje. Ena izmed večjih kvalitet trenerja je, da zna
elemente, ki jih zahteva od igralcev pravilno opisati ter objasniti zakaj je to pravilno. Ali
je to tehnika gibanja, tehnika z žogo, koordinacija celotnega telesa pri teku, itd. Skratka
več znanja, ki ga trener ima, boljše bo razumel svoj posel in imel pravo vizijo kako
doseči zastavljen cilj v celoti.
Na grafu je prikazana razlika v mnenju igralcev boljših in slabših ekip. Boljše ekipe so
v povprečju boljše ocenile treninge svojih trenerjev kot slabše. Aritmetična sredina
boljših ekip je 4,00, slabših pa 3,60. Zakaj je temu tako? Trenerji, ki delajo v boljše
rangiranih klubih se od njih pričakuje večji spekter znanja o poučevanju, treniranju,
razumevanju športa in človeka na splošno ter interpretacije raznolikih vaj za doseganje
določenih ciljev. V primerjavi s slabše rangiranimi klubi, kjer je že veliko vredno, če ima
trener svojo licenco ne glede na njegovo znanje in razumevanje športa. Posledično so
trenerji v slabših ekipah nizko izobraženi na področju športa in dajejo večji poudarek
na ohranjanje avtoritete skozi svojstven način vodenja, ki ga definira predvsem njihova
osebnost ne pa znanje in dolgoletne izkušnje.
Statistično pomembna razlika je bila tudi v avtokratičnem vodenju (p=0,05). Primerjava
aritmetičnih sredin med merjenima ekipama je pokazala, da trenerji boljših ekip
izkazujejo manj lastnosti avtokratičnega vodenja kot trenerji slabših ekip. Menim, da je
glavna razlika vidna na podlagi vedenjskih vzorcev avtokratičnega vodenja, ki jih trener
uporablja. To so način obnašanja, ravnanja, sprejemanja mnenja drugih, itd..
Za avtokratično vodjo je značilno, da načrtuje precej neodvisno od športnikov. On je
edini, ki ve kaj je prav in kaj ne, kako doseči zastavljene cilje in ne sprejme mnenje
nikogar. Svoje trditve oblikuje tako, da igralce odvrne od vprašanj in odklanja sklepanje
kompromisov. Zahteva le brezpogojno ubogljivost in pričakuje, da bodo igralci do
potankosti izvedli zadano nalogo. Sebe postavlja nad vsemi, vsi so mu podrejeni in on
ima absolutno oblast. Avtoriteto gradi na ukazih vse kar ni izvršeno tako kot si trener
predstavlja, se kaznuje. Svojih dejanj ne razlaga, ker so igralci po njegovem mnenju le
izvrševalci nalog. Mnenja oz. razmišljanje igralcev se razume kot odvečno ali celo
škodljivo. Ima distanciran odnos s svojimi igralci. Ne obravnava jih kot ljudi s katerimi
sodeluje. Ampak kot delavce katere vodi in kateri ga morajo brezpogojno ubogati.
Trener ni nikoli samo avtoritaren. Ljudje smo si različni. Vsak se obnaša, vodi,
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sprejema in se odziva na stvari drugače kot drug. Vsak ima svoja prepričanja kaj je
prav in kaj ni.
Na grafu prikazana razlika v mnenju igralcev boljših in slabših ekip glede
avtokratičnega vodenja njihovih trenerjev. Vrednosti so pokazale, da so igralci slabših
ekip bolj izpostavljeni avtokratičnemu vodenju kot igralci boljših ekip. Aritmetična
sredina slabših ekip je 3,09, boljših pa 2,78. Sedaj nas zanima ali ima avtoritarnost
trenerjev vpliv na rangiranost klubov? Trenerji, ki se zavedajo, da so ti ljudje s katerimi
delajo več kot samo izvrševalci njihovih zamisli, so uspešnejši. Zakaj? Vsak človek želi
biti spoštovan, njegovo mnenje priznano, njegovo počutje pomembno, njegova
osebnost sprejeta. Če trener razume, da so ljudje čustvena bitja, da zna vsak s svojo
glavo razmišljati, da ima vsak svoj glas, vsaki svojo preteklost, ki ga je kovala. Potem
je s tem znanjem oziroma zavedanjem že korak bližje k razumevanju kako preprečiti
konflikte ali neprijetnosti še preden do njih pride. Vse bazira na spoštovanju in odnosu
do treningov, do trenerja, do soigralcev, do nasprotnikov, do navijačev in do soljudi na
splošno. Če trener tega ne razume in ne vpelje v glavo svojim varovancem bo prej ali
slej imel težave v ekipi, ki se bodo kazale predvsem na klimi znotraj ekipe posledično
pa še na rezultatih.
Glede na rezultate in uvrščenost ekip v tekmovanja bi lahko trdili, da ima močno
izražen avtokratičen stil vodenja negativen učinek na igralce in rangiranost kluba. V
primeru, da je stil, ki ga trener uporablja nagiban bolj v avtokratično smer se mi zdi
logično, da je klub na takšnem mestu kot je, saj njegovi podrejeni ne morejo biti
zadostno motivirani, da bi dosegli višje rezultate. Kajti vsak človek si želi prispevati
delež k dosežku ne le slepo slediti nekomu. Potrebno je reči, da lahko ekipa s takšno
vodjo uspe le, če ji slepo verjame in zaupa v njegove sposobnosti, ali če imajo igralci
visoke ambicije in so pripravljeni trenirati pod bilo kakšnim načinom vodenja, ki ga
njihov trener uporablja, ali pa so igralci sami tako dobri, da ne glede na to kdo jim je
trener dosegajo visoke rezultate. Vendar splošno je, da sledenje nekomu, ki mu ni mar
kaj si misliš ali ki zanika vsak predlog, ki ga podaš, ne more biti v veselje nikomur, saj
se človek počuti majhnega in nevplivnega. A zanimivost je, da v bistvu je trener tisti, ki
potrebuje takšno ekipo, ki le sledi. Če takšni vodji to ni omogočeno ne bo imel
možnosti, da uspe. V tem primeru bi bil prvi korak do uspeha le, če si prizna in sprejme
napako pri slabi izbiri načina vodenja. Stil vodenja mora prilagoditi specifičnosti ekipe,
ki jo vodi. Ne glede na osebnost kakršna je, mora trener, če je kvaliteten, prepoznati
kakšen način bi bil najboljši za svojo specifično skupino ljudi ter kako iz njih izvleči
maksimum. Prva točka za uspešnega trenerja je, da posameznike, ki to ekipo tvorijo
spoštuje in sprejme takšne kot so ter šele nato kuje plan kako vplivati na njih. Šele ko
vzpostavi pravi odnos lahko začne graditi in jih razvijati v takšne igralce kot si želi.
Do podobnih ugotovitev je prišel tudi Nišandžić (2016) v svoji raziskavi o uspešnosti
trenerja v povezavi z avtoriteto in slogom vodenja v različnih nogometnih okoljih. V
njegovi raziskavi je sodelovalo 112 nogometašev. Ugotovil je, da igralci na obeh
stopnjah (regionalna in državna raven) sprejemajo avtoriteto svojih trenerjev na
podlagi njihovega znanja, osebnosti, vzpostavljanja prijateljskega odnosa z igralci in
postavljanja razumnih meja. Igralci na državni stopnji, ki imajo višje ambicije so »v svoj
razvoj pripravljeni vložiti ogromno odrekanja in jih ob tem ne moti niti omenjeni način
vzpostavljanja avtoritete s strani trenerja«. Iz česa lahko sklepamo in potrdimo, da
igralci ocenjujejo stopnjo avtoritete svojih trenerjev glede na njihovo znanje o športu,
trenerjevi osebnosti, pomembnosti dobrega odnosa, razumnega postavljanja mej
svojim igralcem ter malenkosten vpliv ima tudi lastna ambicija igralca in dosežki
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trenerja na področju treniranja ali preteklega udejstvovanja v športu, ki ga trenutno
poučuje.
V ostalih treh kategorijah ni videti statistično značilnih razlik. Igralci boljših in slabših
ekip so ostale lastnosti trenerja ovrednotili približno enako. Edina malo večja razlika,
vendar ne statistično značilna, je v pozitivni povratni informaciji. Kjer so igralci slabših
ekip ovrednotili svoje trenerje s skromnim podajanjem povratnih informacij v primerjavi
z ocenami igralcev boljših ekip. Ali je to tudi relevanten podatek za boljše rezultate?
Po mojem mnenju je, saj si vsak človek želi biti pohvaljen kadar stori nekaj dobrega,
nekaj kar doprinese pozitivnost k končnem rezultatu. Pozitivne povratne informacije iz
okolice vplivajo dobro na igralca in na njegovo samozavest, sploh iz strani trenerja.
Lahko bi rekli, da je pozitivna povratna informacija ključna za motivacijo igralcev. S tem
vplivamo na boljše počutje samega igralca ter celotne ekipe. Zakaj celotne ekipe? Ker
bodo vedeli, da bodo tudi oni dobili pohvalo kadar bo prišlo do točke, kjer bodo na
primer naredili izjemno potezo na tekmovanju ali treningu – obrambo, strel, odvzeto
žogo, vračanje v obrambo, pravočasno izbijanje ipd. Z sposobnostjo prepoznavanja,
cenjenja in končno tudi pohvale lahko trenerji dvignejo nivo svojih igralcev. Zvišajo
vnemo, koncentracijo, borbenost ter na splošno izboljšajo njihovo počutje.
Glede na rezultate ankete so igralci boljših ekip bolje ocenili pozitivno povratno
informacijo njihovih trenerjev kot pa igralci slabših ekip. Lahko bi trdili, da trenerji
slabših ekip morda ne znajo oceniti dobre poteze na tekmi ter igralce nagraditi s
pohvalo ali morda zaradi svojega odnosa z njimi raje sploh nič ne rečejo. Možnosti je
veliko, vendar zaključek je le eden. Pozitivna povratna informacija ima neizmeren vpliv
na športnika tako na treningih kot na tekmah. Vrednost pohvale ob pravem trenutku
lahko dvigne aktivacijo igralca in privede do morebitne ključne poteze na tekmi. Tisti
trenerji, ki se zavedajo tega imajo nepisano prednost.
Ostali dve dimenziji – demokratično vodenje in socialna podpora so bili ovrednoteni
približno enako iz strani višje in nižje rangiranih igralcev klubov. Kar pomeni, da se
trenerji do neke mere zavedajo pomembnosti odnosov med njimi in igralci ter znajo to
tudi ceniti. Da se potegujejo za dobro počutje igralcev ter skrbijo za njihovo preživetje
in rast. Trenerji, ki vzamejo v obzir mnenja igralcev oziroma imajo vedno eno uho
odprto za njih bodo imeli zbližan odnos. Trenerji, ki razumejo in spoštujejo svoje igralce
pozitivno vplivajo na njihovo počutje in na samo zaupanje med njima ter posledično
tudi na igralčevo aktivacijo in nastop. Skrb za pozitiven odnos mora biti trenerju v
interes kajti le tako bodo lahko imeli pravi vpliv na svoje varovance.
Komel (2013) je v svoji raziskovalni nalogi reševal podoben problem in sicer kako se
obnese športni trener v funkciji vodenja. Anketiral je štiri odbojkarske ekipe, kjer so
igralci morali oceniti svoje trenutne trenerje ter prav tako podati ocene kakšen bi moral
po njihovem mnenju biti idealen trener. Primerjala so se odstopanja med osebnostnimi
dimenzijami trenutnega in idealnega trenerja. Lahko bi trdili, da so ugotovitve podobne
našim – »način vodenja posameznega trenerja mora vsekakor temeljiti na njegovi
lastni strokovni podkovanosti, vendar se vpliv osebnostnih lastnosti ne sme zanemariti,
saj so trenerji članom moštva lahko zgled, poleg tega, da jih spodbujajo k disciplini,
vztrajnosti in samozavesti, ter da jim zagotovijo čim boljšo pripravo na tekme« (Komel,
2013, str, 49). Trener mora skrbeti, da se igralci vsestransko razvijajo ter da je način
vpliva na njih primeren ne glede na to kakšna osebnost je trener mora biti dovolj
podkovan, da razume pomembnost prilagojenosti stila vodenja, motiviranja ipd. svojim
varovancem. Lahko bi trdili, da je Komel prišel do istega zaključka kot mi. »Ključna
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prednost uspešnih trenerjev ni več le v načinu izvajanja trenažnega procesa moštva,
temveč tudi v njegovih sposobnostih komuniciranja, motiviranja in ustvarjanju
pozitivnih odnosov s svojimi varovanci« (Komel, 2013, str, 49).. Vsestranskost trenerja
je zelo pomembna iz vidika njegovih vadečih. Saj, da trener zna strukturirati
kakovosten trening ni več dovolj, vendar mora ob tem imeti primerne komunikacijske
sposobnosti, spretnosti motiviranja in vplivanja na vadeče, vzpostavljanje in ohranjanje
pozitivnih odnosov, imeti razvito čustveno inteligenco in biti čustveno stabilen – da
trenerja ni možno čustveno spraviti iz ravnotežja.
Za zaključek bi lahko trdili, da so boljše rangirani klubi z namenom boljše rangirani, saj
njihovi trenerji razumejo vrednost kvalitetnih treningov in pravilnega vodenja.
Posledično razumejo delovanje človeka bolj celovito tako v fizičnem kot psihološkem
smislu. Kar pomeni, da imajo večjo sliko o tem kaj sestavlja človeka, kako deluje um
in kako na njega optimalno vplivati, kako se obnašati in kako izbrati pravilen način
vodenja glede na specifično ekipo, ki jo trenirajo. V primerjavi z slabše rangiranimi klubi
kjer je znanje trenerjev skromno. Ne razumejo, da se mora človek nenehno
izobraževati ter iti s časom dalje. Treningi so starokopitni in monotoni. Sicer so določeni
učinki dobri, vendar motivacija igralcev je šibka. Kar posledično vpliva na slab ali
počasen napredek posameznikov oziroma celotne ekipe. Ne glede na izkušnje je
včasih ponos nekaterih trenerjev bolj pomemben kot pa sama poslušnost in odnos, ki
ga kaže do svojih igralcev – to ni dobro saj lahko trener kaj hitro izgubi spoštovanje ter
poslušnost svojih vadečih zaradi tega. Nihče nebi sledil vodji, ki postavlja sebe pred
ostale, si jemlje njihove zasluge za svoje in celo trdi, da igralec brez njega nebi nikoli
dosegel kar je dosegel. Res je, da je trener tisti, ki je najbolj vpliven člen na športnikovi
poti, vendar odličen trener bo svoje varovance le usmeril na pravo pot proti cilju, ki ga
želijo doseči, ne bo pa povedal kje je. To mora pa igralec/učenjak sam ugotoviti, ker si
bo tako najboljše zapomnil. Ta občutek, ko človek sam nekaj doseže je neprecenljiv –
privzgojiti željo po iskanju rešitev v svojem tempu, na svoj način tako, da se nauči
zaupati v svoje sposobnosti. To je najpomembnejša lastnost, ki jo lahko nauči trener
oz. učitelj.
Po mojem mnenju je največja razlika med trenerji slabše in boljše rangiranih ekip to,
da trenerji slabših ekip dajejo večji poudarek na monotone dril treninge brez pravega
izziva ter da ne upoštevajo mnenja svojih igralcev in se za njihovo razmišljanje ne
brigajo. Vidijo le svoj visok položaj znotraj ekipe in so preponosni, da bi si priznali svojo
neizobraženost. Svojo vlogo igrajo predvsem avtoritativno kajti le tako lahko obdržijo
oblast nad igralci. Z distanciranim odnosom vodijo svoje varovance ter jih odvračajo
od vprašanj saj se jim zdi izpod časti, da bi rabili nekomu svojo filozofijo obrazložiti.
Kar je povsem narobe saj morajo igralci vedeti kaj si trener želi, kaj od koga pričakuje,
kakšna mora biti ekipna miselnost (npr. vračanje v obrambo po izgubljeni žogi), kakšna
je pravilna tehnika izvajanja elementov in gibanja, kakšna je taktika gibanja
posameznikov in celotnega moštva. Pri nogometu je te zadeve obvezno potrebno
utemeljiti, kajti vsak mora vedeti kje je njegov položaj in kaj se od njega pričakuje – kje
se lahko giba v fazi napada in kje mora biti v fazi obrambe. Trener mora obvezno podati
igralcem informacije o tem, kajti v nasprotju bo nastala le zmešnjava in konflikti.
Nogomet je kompleksen šport kjer mora trener do potankosti koordinirati in pojasniti
delo vsakogar ter kaj je prav in kaj ni. Obrazložitev mora biti jasna in razumljiva vsem,
da bodo lahko iz treninga v trening svoj stil igre nadgrajevali ter jo povezali.
Sproščenost se pojavi šele kadar vsak ve kaj se od njega pričakuje ter to tudi počne.
Kreativnost je nadgradnja načrtovane igre kjer igralec s svojim pregledom nad igro ali
instinktivno naredi potezo, ki je v tistem specifičnem trenutku najboljša. Doseganje
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tega pa je odvisna od talenta posameznika, stopnje sproščenosti igralcev –
koncentracija in posledično tudi stila vodenja trenerja, ki lahko na takšnega igralca
vpliva pozitivno ali negativno.
V nasprotju so boljše ekipe kjer so trenerji zadostno izobraženi, gledajo na svoje
varovance na drugačen način, se do njih obnašajo tako kot se spodobi ter za njih
skrbijo v vseh pogledih – kako se posameznik počuti znotraj ekipe, razrešitev osebnih
težav ipd.. Razumejo pomen izven klubskih dejavnosti – team buildinga. Igralci skupaj
hodijo na kosila, imajo prostore kjer se lahko družijo, klub organizira aktivnosti itd.. Vse
te zadeve pozitivno vplivajo na igralce in na njihovo kohezivnost. Poleg vsega tega
imajo še na čelu trenerja, ki ve kakšno funkcijo mora opravljat ter kaj se od njega
pričakuje.
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5 SKLEP
V raziskavi je bila zavrnjena ničelna hipoteza. Ugotovili smo, da obstajajo razlike v
mnenjih igralcev glede kakovosti njihovih trenerjev. Iz rezultatov anket je razvidno, da
so največje razlike v dimenzijah avtokratičnega vodenja ter kakovosti treningov in
poučevanja trenerjev, medtem ko je manj odstopanj v ostalih dimenzijah na področju
socialne podpore, pozitivne povratne informacije ter demokratičnega vodenja.
Napredek igralcev in uspešnost na tekmovanjih sta tesno povezana s trenerjevim
znanjem, strokovno pripravo vadbe in učinkovitim vodenjem ekipe. Športniki se tega
zavedajo, zato poudarjajo pomembnost ustreznega vodenja, trenerjev odnos do dela
in ekipe, samem znanju o športu katerega trenirajo ter pravilnem načinu poučevanja
igralcev skozi treninge in tekme. Glede na naše rezultate bi priporočili slabše
rangiranim klubom, da svoje trenerje dodatno strokovno izpopolnjujejo. V smislu
pomembnosti raznolikih treningov, ustreznih načinih poučevanja ter razvijanja
pravilnega občutka za vodenje svoje specifične ekipe – prilagoditi svoj stil vodenja
ekipi, da lahko trener ''iztisne'' maksimum iz svojih igralcev ter tako na njih vpliva na
optimalen način. V skupnem času z njimi raste in se z njimi povezuje.
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