
Česká golfová federace představuje projekt pod názvem „Kurz rozvoje výkonnostních koučů“ (CGF 

Performance Coach Development Course). Roční vzdělávací kurz pro vybrané trenéry má za cíl 

pozvednout úroveň tréninkové přípravy a koučinku napříč golfovými kluby v České republice.  

Tento projekt nemá ambici konkurovat vzdělávacímu systému PGAC. Jedná se o specifický 

nadstavbový kurz pro trenéry, kteří mají zájem pracovat s mládeží a s výkonnostními a vrcholovými 

golfisty. ČGF cítí absenci tohoto typu vzdělávání a poskytne tak zájemcům platformu, v rámci které 

budou mít možnost získat zkušenosti a zdokonalit své znalosti a dovednosti směrem k výkonnostní 

přípravě golfistů.    

Odpovědnou osobou a vedoucím lektorem kurzu je hlavní kouč ČGF Harry Scott, kterého doplní někteří 

další odborníci z různých sfér golfové i obecné sportovní přípravy. Bude se jednat o české i zahraniční 

specialisty a lektory. Kromě golfových odborníků to budou osoby zaměřující se na kondiční přípravu, 

výživu a sportovní psychologii. Většina kurzu bude vedena v anglickém jazyce, některé přednášky a 

workshopy budou v češtině.     

Kurz je vypsaný na 12 měsíců od března 2023 do března 2024. Po úspěšném dokončení získají 

absolventi příslušný certifikát. Proces výuky bude kombinací webinářů, osobních setkání s lektory, 

účastí na tréninkových kempech, sdílení zkušeností, e-learningu a řešení případových studií. Hlavním 

cílem je minimalizovat klasické přednášky a maximalizovat výuku v praxi tak, aby si účastníci kurzu 

odnesli co nejvíce nových poznatků, které budou moci využít ve své trenérské profesi. To se bude týkat 

nejen golfových témat, ale i ostatních sportovních věd. Snahou je co nejméně zasahovat do 

každodenního programu trenérů. Odhadovaná náročnost je zhruba dvě hodiny týdně. Většina 

teoretické výuky bude probíhat v zimním období, jaro a podzim budou věnovány především praktickým 

činnostem a osobním setkáním. 

Kurz je limitovaný počtem osmi trenérů a výše poplatku je 8 000 Kč. Zájemci se mohou přihlašovat 

prostřednictvím online formuláře, a to do neděle 19. února. Ze všech přihlášených vybere ČGF 

nejvhodnější kandidáty pro první ročník. Rozhodujícími faktory při výběru budou zkušenosti v oblasti 

výkonnostního trénování, motivace vzdělávat se a posouvat se a zájem uplatnit nabyté informace a 

zkušenosti v praxi. Zvýhodněni budou trenéři, kteří se již nyní podílejí na chodu výkonnostního golfu v 

klubu. Hledáme především takové trenéry, kteří preferují práci s mládeží a práci ve sportovním 

prostředí před prací v komerčním sektoru.        

Minimální požadavky  

• Členství v PGA Czech nebo jiné profesionální golfové asociaci (žadatel může být studentem) 

• absolvování minimálně 80% programu kurzu 

• splnění všech dílčích testů a případových studií 

• splnění závěrečné zkoušky 

Kritéria pro výběr uchazečů  

• hodnocení přiloženého životopisu 

• hodnocení přiloženého motivačního dopisu 

• hodnocení působení uchazeče v tréninkovém procesu klubu/TCM 

Poznámka: Vzhledem k plánované budoucí úpravě koncepce přípravy mládeže v rámci ČGF může mít 

do budoucna pro kluby a Tréninková centra mládeže přítomnost či absence absolventa kurzu mezi 

klubovými trenéry dopad na výši finančního příspěvku. Z řad absolventů bude ČGF také vybírat kouče 

do svých trenérských řad. Dlouhodobou vizí je nalézt mezi absolventy kandidáta na budoucího hlavního 

kouče ČGF.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvZIutqJAtPEnb1cxgNdlK6IbZzXqG_-ULRmN-iAq_HcYkBg/viewform?usp=sf_link

