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Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá analýzou komunikácie trénera futbalu. Cieľom príspevku je na základe 
videozáznamov analyzovať komunikáciu futbalového trénera so zameraním na jej neverbál-
nu zložku. Objektom sledovania bol tréner starších žiakov 1. FC Tatran Prešov. Základnou 
metódou výskumu bolo nepriame pozorovanie. Pre potreby príspevku sme získali 3 záznamy 
tréningových jednotiek a 3 záznamy zápasov v sezónach 2009/2010 a 2010/2011. Získané 
údaje vo forme audiovizuálnych nahrávok sme podrobili transkripcii pomocou softvéru CHAT 
systému CHILDES. Analýza prepisu bola zameraná na rozdelenie gest a ich frekvenciu výskytu 
v neverbálnom komunikačnom prejave trénera s hráčmi futbalu. Ako najčastejšie používané 
gestá sme v zápasoch aj v tréningových jednotkách zaznamenali ilustrátory, adaptéry, afek-
tívne prejavy. Ani v jednom zápase, ako aj v tréningových jednotkách, sme nezaznamenali 
používanie emblémov a regulátorov.  
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1  Problém 

Vymedzenie jednotnej definície pojmu komunikácia je veľmi komplikované. 

Ide o mnohotvárny jav, ktorý je predmetom skúmania mnohých vedných disciplín. 
Tie sa väčšinou zaoberajú iba niektorou stránkou komunikácie a tú zvýrazňujú pri 
jej definovaní. Preto v súčasnosti nie je k dispozícii všeobecne platná a akceptova-
teľná definícia, ktorá by vystihovala všetky stránky tohto javu (Dimunová, 2008). 
Škvareninová (2004) chápe komunikáciu ako rozhovor a slovo komunikovať ako 
sprostredkovať, spájať sa, dohovárať. Klincková (2008) uvádza, že z pohľadu lin-
gvistiky sa verbálna komunikácia okrem iného skúma z pohľadu efektívneho využi-
tia jazyka v procese dorozumievania. Verbálna komunikácia môže mať hovorenú 
a písomnú formu. Neverbálna komunikácia môže podstatným spôsobom meniť 
zmysel jazykovej zložky, viac alebo menej ju modifikovať. Preto je dôležité 
a potrebné poznanie vzťahov medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou, ich 
synchronizácia a vzájomné fungovanie (Dimunová, 2008). Gavora (2003) a Vybíral 
(2009) sa zaoberajú neverbálnymi prostriedkami komunikácie. Gavora (2003) delí 
neverbálne prostriedky na: gestá, mimiku, pohľad, dotyk, polohu a držanie tela, 
vzdialenosť medzi komunikujúcimi, výzor človeka. DeVito (2008) prezentuje na-
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sledujúce pohyby tela: gestá – symboly, ktoré priamo tlmočia slová alebo frázy. 
Používame ich zámerne a vedome. Sú špecifické pre určitú kultúru a sociálne sku-
piny; ilustrátory – zosilňujú verbálne signály, ktoré zároveň sprevádzajú. Najčas-
tejšie na to používame ruky. Ilustrovať je možné aj hlavou alebo celým telom. Ilu-
strátory môžeme takisto použiť na naznačenie tvaru alebo veľkosti predmetov, 
o ktorých hovoríme; afektívne prejavy – sú mimické prejavy, ale takisto gestikulá-
cia rukami alebo pohyby celého tela, ktoré vyjadrujú emocionálne významy. Pou-
žívame ich na doplnenie a posilnenie slovných prejavov a takisto ako náhradu slov. 
Afektívne prejavy sa týkajú prevažne ľudskej tváre; regulátory – sú signály, ktoré 
monitorujú, kontrolujú, koordinujú alebo udržiavajú reč druhého; adaptéry – sú 
gestá, ktoré uspokojujú nejakú osobnú potrebu. Adaptéry môžu byť zamerané na 
vlastnú osobu alebo na človeka, s ktorým komunikujeme. Dimunová (2008) k ním 
priraďuje ešte gestá – emblémy – majú svoj vlastný význam, ktorý vznikol konven-
ciou. Sú to gestá, ktoré nemusia sprevádzať komunikáciu, a predsa im človek ro-
zumie.  

V oblasti športu sa na Slovensku analýzou komunikácie v rámci verbálneho 
a neverbálneho prejavu zaoberali napríklad Macková (2001), Kyselovičová (2003), 
Slančová, T., Slančová, D. (2009), Slančová, Kačúr (2010), Kačúr (2010, 2011), Slan-
čová D., Slančová, T. (2010, 2011). 

 

2 Metodika 
Cieľom príspevku bola deskripcia a následná analýza komunikácie futbalového 

trénera s hráčmi žiackej kategórie počas tréningov a zápasov so zameraním na 
neverbálny komunikačný prejav trénera. Oslovili sme trénera starších žiakov 1. FC 
Tatran Prešov. Získali sme 3 záznamy tréningovej jednotky a 3 záznamy zápasov 
v sezónach 2009/2010 a 2010/2011. Na zaznamenanie neverbálneho komunikač-
ného prejavu trénera sme použili DVD kameru. Na zachytenie verbálneho prejavu 
sme použili diktafón s mikrofónom, ktorý bol pred začatím tréningovej jednotky 
alebo zápasu zavesený trénerovi na krk. Po získaní audiovizuálnych nahrávok sme 
získaný materiál transkribovali pomocou softvéru CHAT (Codes for the Human 
Analysis of Transcripts) systému CHILDES (Child Language Data Exchange System). 
Okódovaný transkript sme preniesli do programu Microsoft Excel, kde sme roz-
triedili jednotlivé položky pomocou filtra. Na základe toho sme vyhodnotili komu-
nikačný prejav trénera so zameraním na jeho neverbálnu časť.  

 

3 Výsledky a diskusia 
3.1 Neverbálna komunikácia trénera počas zápasov 
Výskyt gest sme posudzovali z hľadiska percentuálneho zastúpenia v jednotli-

vých zápasoch.  
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Z celkového počtu gest, ktoré sme zaznamenali v priebehu futbalových zápasov 
(obrázok 1), sa najfrekventovanejšie vyskytovali ilustrátory (vo všetkých troch zá-
pasoch bolo ich zastúpenie vyššie ako 60 %). Druhým najčastejšie používaným ty-
pom gest boli adaptéry, nasledujú afektívne prejavy. Tréner vôbec nepoužíval 
emblémy a regulátory. Po zameraní sa na rozbor jednotlivých zápasov sme zistili, 
že uvedené poradie bolo rovnaké vo všetkých troch zápasoch.  

 

 
Obr. 1:  Grafické porovnanie výskytu vybraných typov gest vo futbalových zápasoch 

 
Komunikácia trénera s hráčmi je počas zápasu ovplyvnená aj pravidlami a vo 

futbale aj značne obmedzená, najmä kvôli veľkosti ihriska. Preto je používanie ilu-
strátorov najvhodnejšou formou komunikácie. Tréner má pri vedení družstva 
v zápase dve možnosti – sedieť na lavičke alebo sa pohybovať vo vymedzenom 
priestore pozdĺž postrannej čiary ihriska (tzv. technická zóna). V nami sledovaných 
zápasoch tréner sedel na lavičke len minimálne. Väčšinu času využíval možnosť 
pohybu alebo stál pri striedačke. Situácie ako usmerňovanie hráčov, upozornenia 
na chyby, vydávanie taktických pokynov a vysvetľovanie boli vždy sprevádzané 
ilustrátormi.  

Druhou najpočetnejšou skupinou použitých gest boli adaptéry. V tomto prípa-
de pozorujeme opačné poradie výskytu ako pri ilustrátoroch. Ak hráči nie sú 
úspešní (aj napriek tomu, že všetky tri sledované zápasy boli víťazné), nedodržia-
vajú taktické pokyny alebo správne nerealizujú herné činnosti, tréner využíva viac 
verbálny prejav, ktorého hlavným obsahom sú inštrukcie, a tým stúpa aj počet 
použitých ilustrátorov. Zároveň sa zmenšuje priestor pre podvedomé použitie 
adaptérov zameraných na osobu trénera a naopak. 

V poradí treťou skupinou gest boli afektívne prejavy. Čo sa týka percentuálne-
ho zastúpenia výskytu afektívnych prejavov vo všetkých troch zápasoch, zistili sme 
len minimálne rozdiely.  

výskyt gest v zápasoch

66,2

28,2

5,4

79,4

18,8

1,8

61

34,2

4,8

0

20

40

60

80

100

ilustrátory adaptéry afektívne prejavy

gestá

(%
)

zápas 1

zápas 2

zápas 3



Registre jazyka a jazykovedy 

 
155 

3.2 Neverbálna komunikácia trénera počas tréningových jednotiek 
Všetky tréningové jednotky trvali 90 minút. Ich zameranie malo podobný cha-

rakter – po všeobecnom a špeciálnom rozcvičení bolo hlavnou náplňou tréningu 
zdokonaľovanie herných kombinácií a herných systémov. Vzhľadom na tieto sku-
točnosti sme výskyt gest v tréningových jednotkách zlúčili do jedného obrázka 
(obrázok 2). 

 
Obr. 2:  Grafické porovnanie výskytu vybraných typov gest v tréningových jednotkách 

 
Na základe sledovania tréningových jednotiek sme zaznamenali rovnaké pora-

die gest ako v zápasoch, čo sa týka ilustrátorov, adaptérov a regulátorov. Najpo-
četnejšou skupinou gest boli ilustrátory. Pomer ich výskytu sa v nich mierne odli-
šoval, ale v každom tréningu sa pohyboval nad 70 %. V porovnaní so zápasmi po-
čet ilustrátorov stúpol. 

Ako sme spomenuli, ilustrátory sú gestá, ktoré sú sprevádzané verbálnou ko-
munikáciou. V tréningu ide najmä o nácvik a zdokonaľovanie herných činností, 
herných kombinácií a herných systémov a celkového herného prejavu a zohratosti 
družstva. Práve týmito skutočnosťami si vysvetľujeme zvýšený výskyt ilustrátorov 
v porovnaní so zápasmi. 

Pri spomenutej náplni tréningu, a najmä v mládežníckych vekových kategó-
riách, sú presné a časté inštrukcie a pokyny nevyhnutné pre správne vykonanie 
činnosti a usmernenie. Preto tréner v plnej miere využíval verbálny prejav sprevá-
dzaný prejavom neverbálnym, najmä použitím ilustrátorov. Domnievame sa, že 
s touto skutočnosťou súvisí pokles použitých adaptérov. Vzhľadom na zvýšený po-
čet inštrukcií a korekcií, teda aj intenzívnejšie využitie verbálneho prejavu, zmen-
šuje sa pre trénera priestor na používanie adaptérov zameraných na jeho osobu.  

V poradí treťou skupinou gest boli afektívne prejavy. No ich používanie sme za-
znamenali len v jednej tréningovej jednotke. Tento fakt si vysvetľujeme nepomer-
ne väčším emocionálnym nasadením (hráčov, ale aj trénera) v zápasoch ako v tré-
ningoch. Tým nechceme povedať, že by v tréningu chýbalo nasadenie. Ale keďže 
nejde o góly a body do tabuľky a tréning nemá súťažný charakter (v porovnaní so 
zápasom), emócie sú na nižšej úrovni. No aj počas tréningového procesu tréner 
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svojimi gestami vyjadruje nespokojnosť či spokojnosť s hrou alebo s prístupom 
hráčov. 

Podľa Periča (2008) sa súťaže a zápasy stávajú vyvrcholením tréningového pro-
cesu, preverujú sa v nich schopnosti a zručnosti, ktoré sa hráči naučili a rozvíjali. 
Vzhľadom na prítomnosť ďalších osôb (rodičia, príbuzní, známi, kamaráti, prípad-
ne tréneri z iných klubov) zápasy získavajú vyšší emocionálny náboj ako tréningy. 
Toto emocionálne nasadenie sa však netýka len hráčov, ale nepochybne aj trénera.  

 

Záver 
Komunikačný prejav sledovaného trénera je špecifický pre neho samotného. 

Zovšeobecniť túto analýzu na všetkých trénerov hráčov mládežníckych kategórií, 
v našom prípade ide o kategóriu starších žiakov, vo futbale je teda neprijateľné, 
keďže je potrebné brať do úvahy psychosociálne špecifiká každého trénera, ako aj 
špecifiká samotného futbalu a charakteru hry. Výsledky našej analýzy teda môžu 
slúžiť ako spätná väzba a zároveň ako východisko pre ďalšie sledovanie a hlbšie 
analyzovanie komunikačného prejavu trénera so zameraním na jeho verbálnu aj 
neverbálnu zložku nielen vo futbale, ale aj v ďalších kolektívnych loptových hrách. 
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Resumé 
Analysis of Football Coach Communication 

The paper deals with the analysis of football coach communication. The aim of the paper 
is, on the basis of video recordings, to analyze the communication of a football coach with 
focus on its nonverbal component. The object of the observation was the coach of older 
pupils at 1. FC Tatran Prešov. The basic method of the research was indirect observation. 
For the needs of this paper we obtained 3 records of training units and 3 records of 
matches in seasons 2009/2010 and 2010/2011. Gathered data were transcribed by means 
of CHAT software from the CHILDES system. Analysis of transcripts focused on division of 
gestures and their frequency of occurrence in nonverbal coach discourse with football 
players. Illustrators, adapters and affective expressions were recorded as the most often 
used gestures. We did not record usage of emblems and regulators.  

 




