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Abstrakt 

 

Název:      Diagnostika vybraných kompetencí trenéra mládeže v atletice 

 

Cíle:  Hlavním cílem práce je diagnostikovat vybrané kompetence trenéra 

atletiky mládeže a ověřit hypotézu o souvislosti výkonosti a výše 

aspirace trenérů. 

 

Metody:   V práci byly použity kvalitativní metody výzkumu a psychologické 

testování. Z kvalitativních metod bylo použito testování, pozorování a 

rešerše. Psychologické testování bylo v podobě TATSO testu. Na závěr 

byla použita statistická metoda F-test. 

 

Výsledky:  Výsledky práce budou přínosným zdrojem informací pro Český atletický 

svaz při sestavování osnov na školení trenérů a také budou ukazatelem 

pro atletické oddíly, které organizují mládežnické trenéry. 

 

Klíčová slova:  atletika, mládežnický trenér, kompetence trenéra, test TATSO, F-test, 

ČAS, Český atletický svaz, profil trenéra, aspirace, úroveň aspirací 

 

  



 

 

Abstract  

 

Title:           Diagnosis of selected competencies of track and field coach 

 

Objectives:  The main aim of the thesis is to diagnose selected competences of a coach 

of youth athletics and to verify the hypothesis about the connection 

between performance and the aspiration of coaches. 

 

 

Methods:  The thesis used qualitative methods of research and psychological testing. 

The qualitative methods used were testing, observation and research. 

Psychological testing was in the form of TATSO test. Finally, the 

statistical method F-test was used 

 

Results:    The results of the work will be a useful source of information for the 

Czech Athletic Association in the development of curricula for trainers and 

will also be an indicator for athletic clubs, which organize youth trainers. 

 

Keywords: Athletics, coach of youth, coach competencies, TATSO test, F-test, ČAS, 

Czech Athletic Association, aspiration, level of aspiration 
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1  ÚVOD 

Oblast personálního managementu se stále více dostává do popředí při vedení 

společností i jednotlivců. Personalistika je dynamicky se vyvíjející obor, který 

napomáhá společnostem v aspektech, jako je výběr, motivace a hodnocení pracovníků. 

V době, kdy jsou na trhu práce k nalezení velmi specializované pozice, je potřeba, aby 

si zaměstnavatel dokázal vybrat toho správného pracovníka a následně aby se o něj 

staral takovým způsobem, který nedovolí „útěk“ pracovníka k jinému zaměstnavateli, 

ideálně aby byl pracovníkovi umožněn profesní i osobní růst. Bez personálních zásahů 

je prakticky nemožné, aby pracovníci správně a kvalitně prováděli náplň práce. Vždyť  

i výše a podoba odměn za vykonanou práci je součástí personalistiky a zároveň hnacím 

motorem pro pracovníka. Bez správného výběru kandidátů na pozici by bylo hledání 

velmi zdlouhavé a náročné. Stejně tak má personalistika zavedené postupy při 

hodnocení pracovníků, které by mělo být zejména přínosnou zpětnou vazbou pro 

hodnoceného pracovníka ale i pro zaměstnavatele. Jedním z uplatňovaných přístupů  

v personálním managementu je použití kompetenčních modelů pro danou pozici. 

Kompetenční přístup je používán již dlouhá léta a praxe se setkává s úspěchem. Podle 

vytvořených kompetenčních profilů je možné pracovníky přijímat či kontrolovat. Tento 

přístup se dá využít i ve sportu, kdy přijímanými pracovníky jsou trenéři. Právě ti by 

měli splňovat určité předpoklady, aby vedli svěřence správnou cestou.  

Sportovní trenéři by měli být osobností nejen na sportovní úrovni (výkony, praxe), ale  

i jejich vnitřní osobnost by měla splňovat určité nároky. Různé osobnosti jsou 

vyžadovány pro trenéra mládeže, pro trenéra profesionálních sportovců i pro trenéra 

dětských cvičení. 

 V atletice najdeme několik různých typů trenérů, kteří by měli vést jednotlivé, odlišné, 

skupiny svěřenců. Velmi náročnou pozicí je trenér mládeže, který velkým dílem svého 

chování působí i na výchovu a psychický vývoj jedince.  

Důležitou roli zde zastává psychologie. Jednotlivé typy trenérů jsou definované  

i z psychologického hlediska. Důležitým faktorem pro trenéra je výše jeho aspirací, 

resp. jak vysoko míří.  Aspirační úroveň výrazně ovlivňuje výkon a dosažené cíle 

trenéra, ale i jeho svěřenců. 
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Při použití kompetenčního profilu při výběru trenéra by měla být zohledněna i výše jeho 

aspirací. Při kombinaci schopného trenéra a ideální výše aspirací by se personální 

pracovník s výběrem neměl minout s úspěchem. 

Práce se zabývá diagnostikou vybraných kompetencí a stanovením výše aspirací trenérů 

mládeže v atletice. Zajímavým údajem může být korelace mezi výší aspirace  

a výkonovou stránkou trenéra. Práce se touto korelací zabývá a ověřuje hypotézu  

o vyšším výkonu spojeném s vysokými aspiracemi. 

Práce vychází z bakalářské práce autorky a navazuje na ni. 
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2  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem práce je diagnostikovat vybrané kompetence trenéra atletiky mládeže  

a porovnat dvě výkonnostní skupiny trenérů a jejich výše aspirací. Měřené kompetence 

jsou: 

• praxe atleta závodníka,  

• schopnost předvést technické prvky,  

• znalost atletických pravidel, 

• a znalost základů první pomoci, 

• výše aspirací. 

 

K dosažení cíle je potřeba splnit následující úkoly: 

1. ujasnění pojmů a teoretických východisek, 

2. sestavení znalostního testu a podkladů pro pozorování 

3. realizace testování a pozorování a vyhodnocení výsledků 

4. diagnostika kompetencí 

5. rozdělení do dvou výkonnostních skupin na základě měření kompetencí 

6. statistické ověření hypotéz. 

 

2.1  Stanovení hypotézy 

Pro potřeby práce byla stanovena hypotéza H1 a pracovní hypotéza H0. 

H1: Trenéři mládeže v atletice, kteří na základě testů a pozorování prokázali vyšší 

výkonost, mají zároveň vyšší úroveň aspirací než trenéři, kteří prokázali nižší úroveň 

výkonosti. Výkoností se rozumí výsledek měření kompetencí proběhlého v rámci 

výzkumu. 

H0: Výše aspirací obou skupin trenérů se shodují. 
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3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1  Atletika 

Atletika je jeden z nejrozšířenějších sportů na světě. Její kořeny sahají až do období 

antiky. Slovo atletika pochází z řeckého áthlos – zápas. Bohatá rozmanitost atletických 

disciplín zajišťuje velkou oblibu a rozšiřuje tak možnosti lidem, kteří se chtějí věnovat 

nějakému sportu. V atletice, královně sportu, jsou zastoupeny přirozené pohybové 

činnosti člověka – chůze, běh, skok a hod. Atletická příprava je všestranného charakteru 

a i proto jsou sportovní přípravy většiny odvětví založeny na rozvoji atletických 

dovedností. Výkony jsou objektivně měřitelné, dochází proto k objektivnímu a jasnému 

výsledku. (Jeřábek, 2008) 

Soutěže jsou individuálního charakteru, čímž se výrazně liší od velké skupiny ostatních 

sportů. Celosvětové atletické dění je zaštiťováno Mezinárodní asociací atletických 

federací (dále jen IAAF). IAAF sdružuje jednotlivé atletické federace členských států. 

V současnosti čítá 212 členských států, toto číslo řadí IAAF na čelo žebříčku 

sportovních organizací z hlediska počtu členských států. (Jirka, 1997) 

Prostředí české atletiky je tvořeno a udržováno Českým atletickým svazem (dále jen 

ČAS). Rok vzniku ČAS se datuje se začátkem vzniku samostatné České republiky. 

Organizované prostředí atletiky v českých zemích se ale datuje k roku 1897, kdy 

vznikla Česká amatérská atletická unie. Nejstarší psaná informace o atletice jako takové 

se zmiňuje v souvislosti s korunovací krále Václava II., při které se kromě 

společenských oslav konalo i měření fyzické zdatnosti. (Jirka, 1997)  

V průběhu vývoje atletiky vzniklo rozdělení na dvě odvětví. Lehká atletika a těžká 

atletika (Nové universum: všeobecná encyklopedie A-Ž, 2003). Diplomová práce  

se zabývá lehkou atletikou, která je předmětem činnosti IAAF a těžká atletika zahrnuje 

silové disciplíny. Rozdělení disciplín lehké a těžké atletiky je v následující tabulce. 
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Tabulka č. 1: Rozdělení atletiky 

ATLETIKA 

Lehká atletika 
Těžká 

atletika 

Chůze Běhy Skoky Hody, vrhy Víceboje Vzpírání 

 Krátké tratě Skok vysoký Hod oštěpem  Kulturistika 

Střední tratě Skok daleký Hod diskem Silový 

trojboj 

Dlouhé tratě Skok o tyči Hod kladivem Zápas 

Překážkové 

běhy 

trojskok Vrh koulí  

Štafetové běhy   

Zdroj: vlastní tvorba na základě nepublikovaných školicích materiálů ČAS 

 

3.1.1  Trenérské licence v atletice 

Stejně jako v ostatních sportech, tak i v atletice je hierarchie trenérských licencí 

podmíněna specifickými požadavky a školeními. Český atletický svaz zaštiťuje 

organizace trenérských školení a je odpovědný za jejich fungování. 

V tabulce č 2. jsou stručně vypsané nejdůležitější náležitosti jednotlivých trenérských 

licencí. 
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Tabulka č. 2: Přehled trenérských licenci v atletice 

 Název kvalifikace Podmínky získání Kategorie Poznámka 

 

Trenér 1. třídy 

Dvouleté studium 

trenérské školy při FTVS 

UK, min. věk 21, úplné 

středoškolské vzd., 

trenérská kvalifikace 2. 

třídy, praxe min. 2 roky 

v atletickém oddílu 

Bez omezení, 

vrcholoví 

sportovci 

9 konzultací, v průběhu 

zápočty/zkoušky, 

závěrečná zkouška a 

obhajoba závěrečné 

práce 

Trenér 2. třídy 

Min. věk 20, úplné 

středoškolské vzd., 

trenérská kvalifikace 

3. Třídy, praxe min. 2 

roky v atletickém 

oddílu 

Bez omezení, 

výkonnostní 

a vrcholoví 

sportovci 

150 hod. školení 

teoretického i 

praktického zaměření, 

závěrečná zkouška a 

obhajoba závěrečné 

práce 

Trenér 3. třídy 

Min. věk 19, členství 

v atletickém oddílu, 

trenérská kvalifikace 

„trenér žactva“ 

Mládež, 

výkonnostní 

sportovci 

Týdenní školení 

teoretického i 

praktického zaměření, 

závěrečná zkouška a 

obhajoba závěrečné 

práce 

Trenér žactva 

(TŽ) 

Min. věk 18, členství 

v atletickém oddílu 

Žactvo – 

starší, mladší 

a nižší 

20 hod. školení 

teoretického i 

praktického zaměření 

Trenér atletických 

přípravek (TAP) 

Min. věk 15, členství 

v atletickém oddílu 
Přípravka 

8 hod. školení, 

seminární práce 

Zdroj: Struktura školení trenérů ČAS 

 

3.1.2 Mládež 

Atletické soutěže jsou rozděleny podle věkových kategorií. Figurují zde tři velké 

skupiny a jejich podskupiny.  

Nejstarší skupinou jsou veteráni od 35 let. Prostřední skupina dospělých je od 19 let  

do 34. Třetí a poslední skupinou je mládež. Mládež čítá nejvíce podskupin.  
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Mládežnické kategorie začínají už od věku 6 let, a to atletickou přípravkou. Atletická 

přípravka vznikla oficiálně jako soutěžní věková kategorie teprve nedávno. Základem 

pro ni byl projekt Atletika pro děti zřizovaný Českým atletickým svazem. Atletická 

přípravka většinou trénuje v jedné skupině nehledě na ročník narození a tréninky jsou 

spíše hrou a poznáváním, čeho všeho jsou děti schopné. Velký důraz se klade na návyk 

správného držení těla, koordinaci základních pohybů – chůze, běh, skoky. V roce, kdy 

atlet z přípravky dosáhne věku 11 let, přestupuje do kategorie mladšího žactva.  

V mladším žactvu se trénink dále věnuje koordinaci pohybů, přidává se ale také nácvik 

technických disciplín typických pro atletiku. Zároveň v této kategorii začínají 

mistrovské soutěže (republikové a krajové) a víceboje. Stejný soutěžní model  

je zachován v následující kategorii, ve starším žactvu.  Do staršího žactva patří dva 

ročníky, od 14 do 15 let. Atleti se věnují všeobecnému tréninku, ale už je zde možná 

širší specializace na skupinu disciplín. V tomto věku, především u děvčat, je už zřejmé, 

jestli bude z atleta vrhač, vytrvalec nebo sprinter. Předposlední mládežnická kategorie – 

dorost – je od 16 let do 17 let. Atleti se již specializují na „své“ disciplíny a trénink  

se velmi podobá tréninku dospělých atletů. Na závěr se dorostenec stane juniorem,  

do věku 19 let je stále v mládežnické kategorii. Od 20 let atlet spadá do kategorie 

dospělých.  V rámci této kategorie jsou rozdělené i závody – do 21, 23 let. (Žák, 2010) 

Tabulka č. 3 zobrazuje přehledně věkové kategorie v atletice. 

Tabulka č. 3: Věkové kategorie v atletice 

přípravka 
mladší 

žactvo 

starší 

žactvo 
dorost junioři dospělí veteráni 

6-11 12-13 14-15 16-17 18-19 21-34 35 

 Zdroj: vlastní tvorba 

 

 

3.2  Trenér atletiky a jeho osobnost 

Trenér je obecný termín, pro který by se našlo mnoho definicí. Pierre de Coubertin  

se už v roce 1922 zmínil o pedagogickém dohledu nad sportovcem. Pedagogický dohled 

mohl být i ve formě zkušenějšího sportovce a zásadní vliv měl podle Coubertina  

na svěřence (svěřenec je zde nadneseným termínem) zejména ve výkonnostní  
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a psychologické oblasti. I z tohoto pojetí se mohou odvíjet novodobé požadavky  

na osobu trenéra, protože zejména psychologie hraje v trenérství čím dál větší roli. 

 Podle Svobody (1997) by měl být trenér komplex vlastností: 

• klidný přístup k problémům,  

• rychlé navození pracovní atmosféry,  

• utváření vřelého kontaktu,  

• volba vhodného způsobu prezentace úkolů,  

• precizní komunikace,  

• vystižení vhodného okamžiku k zákroku. 

Publikace, v níž je uveden výše vypsaný seznam, je sice z roku 1997, ale při pohledu  

na současného trenéra 21. století je seznam stále aktuální. Všechny jeho položky by  

se daly zařadit do oblasti komunikace trenéra se svěřencem/týmem. Pokud se nyní 

definice zúží na trenéra atletiky, je potřeba se oblasti komunikace věnovat více. 

Atletika, jakožto individuální sport, vyžaduje na profesionální úrovni také individuální 

přístup ke každému atletovi. Výše zmíněné trenérské schopnosti se musí orientovat na 

jedince a jeho individuální osobnost. Při komunikaci mezi dvěma osobami se vytrácí 

možnost určité anonymity, která vzniká při komunikaci s davem – týmem. 

„Trenér zprostředkovává vědomosti o tréninku a soutěžení, zabývá se motivací 

sportovců, formuje postoje a chování lidí, koordinuje vztahy účastníků, organizuje 

trénink, realizuje ho, tj. mění obsah, prostředky a metody a vede tréninkové jednotky." 

(Dovalil, 2008) 

Činnost trenéra není závislá jen na komunikaci, samozřejmostí jsou i schopnosti  

v pohybové přípravě. Vaněk (1984) rozdělil tyto schopnosti na čtyři skupiny: 

• senzorické schopnosti – vnímání okolních podmínek působících na výkon  

• motorické schopnosti – silové, rychlostní, vytrvalostní a obratnostní  

• intelektuální schopnosti – pohybová inteligence  

• estetické schopnosti – interpretace. 

Pro vykonávání pozice trenéra by měl mít člověk určité osobnostní předpoklady, které 

ho učiní kvalitnějším trenérem. Základní charakteristiky jsou pro všechna sportovní 

odvětví stejná, nicméně je na místě, aby se v detailech rozcházely charakteristiky 
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například trenéra individuálního a kolektivního sportu.  Hlavními charakteristikami 

sportovního trenéra, které tvoří obecný profil, jsou podle Svobody (1974) tyto:  

• osoba se sklony k vůdcovství – charakteristika vůdcovství je podložena 

vlastnostmi: charakter, sebekontrola, dominantnost, smělost a radikalismus;   

a schopnostmi: praktičnost, kombinační schopnosti a psychická stabilita.  

• osoba schopná přijmout odpovědnost a dostát jí  

• osoba emočně stabilní  

• osoba, která má blízký vztah ke svěřencům a dokáže s nimi navázat jiný než 

pracovní kontakt  

• osoba ctižádostivá až lstivá.  

Tyto charakteristiky vzešly ze zkoumaného vzorku 250 trenérů vyšší třídy. Nutno 

ovšem připomenout, že výzkum byl uskutečněn v 80. letech minulého století.  

V důsledku rychlých transformačních změn mohlo dojít k lehké změně výše uvedených 

charakteristik, avšak dramatické změny nelze očekávat. 

Souhrnně lze činnosti trenéra definovat ve třech okruzích: organizační zajištění činnosti, 

vedení a řízení týmu v tréninkovém procesu, vedení týmu v utkání a v soutěži 

(koučování). (Votík, 2001) 

K obecnému profilu trenéra se jednotlivci více či méně přibližují. Na základě 

kombinace různých úrovní výše uvedených charakteristik vzniká podle Svobody (1997) 

pět typů trenérů:  

1. autoritářský trenér – pozitivní stránkou tohoto typu trenéra je pořádek ve vedení, 

přísné dodržování pravidel, plnění všech úkolů. Negativní aspekty vyplynou  

na povrch v momentě, kdy se družstvu/sportovci nedaří podle plánů. Trenérovo 

jednání může na psychicky slabší jedince působit demotivačně. Je velmi přísný 

až krutý. Přátelské vztahy jdou v tomto případě stranou, hlavní charakteristikou 

jsou pravidla, kázeň, tresty. Anglický výraz pro autoritářského trenéra je výraz 

hard-nosed;  

2. přátelský trenér – opakem prvně uvedeného trenéra je „nice-guy“ trenér. Udržuje 

dobré a přátelské vztahy se sportovci, užívá pozitivní motivaci, experimentuje  

s vedením tréninku, v dodržování kázně je benevolentnější, ale má vše pod 

kontrolou;  
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3. intenzivní trenér – podobá se prvnímu typu trenéra – autoritářskému – nicméně 

více prožívá vztah se svěřenci, není tak krutý. Nespokojenost s výsledky však 

dává najevo v osobním vztahu se svěřenci, má vysoké nároky a stále hledá 

chyby. V anglickém jazyce ho charakterizuje výraz driven;  

4. snadný trenér – „easy-going“ trenér improvizuje, suverénně přijímá neúspěchy, 

nenechá na sobě znát nejistotu. Tento přístup je někdy neefektivní;  

5. obchodnický trenér – klady „business-like“ trenéra spočívají v dokonalé 

kalkulaci příležitostí, plánování budoucnosti, informovanosti, vzdělanosti. Jeho 

konání ale nepřináší mezi svěřence pozitivní a vřelou atmosféru. Trenér je příliš 

chladný. 

Nutno podotknout, že výše uvedené charakteristiky nejsou úplným popisem trenéra  

a osobnosti trenérů se nevyskytují pouze v takovéto „základní“ formě, kterou můžeme 

vyčíst z dané typologie. 

 

3.3 Kompetence 

Základním stavebním prvkem personálních charakteristik jsou kompetence. 

3.3.1  Historie pojmu kompetence  

Začátky procesů směřujících ke kompetenčnímu přístupu zaznamenaly na začátku druhé 

poloviny 20. století Spojené státy americké. Americký psycholog John Clemans 

Flanagan se zaměřil na profesní selhávání amerických vojáků. Hlavní jeho myšlenka 

byla ta, že analýza postu vojáka by měla být založena na identifikování klíčových 

požadavků na místo. (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004) Kompetenční přístup 

zaznamenal hlavní mezník v roce 1973, kdy americký psycholog David McClelland  

ve svém článku Testing for Competence rather than for Inteligence (1973) prohlásil,  

že by se při výběru pracovníků mělo postupovat podle požadovaných kompetencí  

pro pozici. Společně s organizací McBer (1996) stanovili pět základních obecných 

kompetencí vedoucích k úspěchu manažera:  

• speciální vědomosti,  

• intelektuální zralost,   

• podnikatelská zralost,   

• mezilidská zralost,  

• pracovní zralost.  
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Dalším zásahem do změny přístupu k výběru pracovníků byl spis The Third Wave 

(Tofler, 1980). V práci Tofler definoval dominantní změny v podnikatelském sektoru, 

kterým se podniky musely přizpůsobit a které vznikly v důsledku razantních změn.   

Za razantní změny Tofler považoval (1980):  

• technologický pokrok, který umožňoval používání moderních technologií;   

• přizpůsobení potřebám zákazníka;  

• nové způsoby výroby a organizace práce.  

S globálním rozšířením využívání kompetenčního přístupu bylo nutné stanovit význam 

slova kompetence. Kořeny slova pochází z latinského slova con-petere, které znamená 

shodovat se, souhlasit. (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004)  

3.3.2  Definice pojmu kompetence  

Smysl slova kompetence byl v průběhu historie chápán rozdílnými způsoby a postupně 

se ustálil smysl, kterým toto slovo chápeme dnes. Můžeme kompetence chápat dvěma 

způsoby. První význam slova kompetence (anglicky competence - způsobilost) určuje 

rozsah působnosti objektu, jeho oprávnění nebo pravomoci. (Kubeš, Spillerová, 

Kurnický, 2004)  

Definice podle Armstronga (2002, s. 280): „ Kompetence představuje pojem vztahující 

se k oblasti práce, pro kterou je daná osoba způsobilá, kterou je oprávněna vykonávat. "    

Podle výkladu ve slovníku cizích slov (Slovník cizích slov, 1997) kompetence 

vymezuje rozsah působnosti, představuje souhrn oprávnění a povinností svěřených 

právní formou určitému orgánu nebo osobě.  

Zároveň se zde ale dočteme o druhém významu kompetence. Druhý význam slova 

kompetence (anglicky competency - kompetence) vyjadřuje dovednosti a schopnosti 

vykonávat určitou činnost. Slovem kompetence se dá vyjádřit hodnota, schopnost, 

dovednost a kvalita vzhledem k překonávání problémů a řešení situací. (Kubeš, 

Spillerová, Kurnický, 2004)  

Podle Armstronga (2002, s. 280): „Kompetence představuje pojem týkající se nějaké 

osoby, vztahující se k rysům chování podmiňujícího přiměřený výkon.“  

Podle Hroníka (2006, s. 29): „Kompetence: pojímáme ji jako způsobilost. Představuje 

tedy soubor určitých předpokladů k určité činnosti. Proto má blíže k činnosti samotné 

než k vlastnosti či rysu. Kompetence jsou tedy definovány na základě analýzy činnosti."   
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Pojem kompetence podle konsensu autorů rozdělujeme do pěti základních složek.   

• Motivace – jde o motivy vedoucí člověka k výsledkům a stimulující jeho výkon. 

• Rysy – osobnostní charakteristiky, z nichž vyplývá reakce pracovníka na určitou 

situaci. Velkou roli hraje sebeovládání a emocionální vyspělost.  

• Vnímání sebe samého – postoje k sobě, postoje k druhým osobám, hodnotové 

orientace sebevědomí, sebereflexe, respektování druhých, důvěra ve druhé, 

sociální vztahy.  

• Vědomosti – znalosti, kterými člověk disponuje.  

• Dovednosti – vnitřní faktory člověka ovlivňující kvalitu provedení úkolu.  

Hierarchická struktura kompetencí je znázorněna v obrázku č. 1. Poměr jednotlivých 

položek nebude u dvou pracovníků nikdy stejný, a tak vznikají různé úrovně výkonu 

práce. Jednotlivé položky se navzájem doplňují a společně tvoří předpoklad pro výkon 

práce. (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004)  

Obrázek č. 1: Hierarchická struktura kompetence  

 

 

 Zdroj: Kubeš, Spillerová, Kurnický (2004, s. 28) 
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3.4  Kompetenční profil  

Kompetence představuje stavební prvek kompetenčního modelu. Jestliže je kompetence 

definována jako předpoklad pro vykonávání určité činnosti, pak kompetenční profil  

je soubor těchto předpokladů. Kombinací vhodných a důležitých kompetencí vznikne 

kompetenční profil pro určitou pracovní pozici, podle kterého se vybírá vhodný 

kandidát.   

Hroník (2006, s. 30) definuje kompetenční model takto: „Kompetenční model 

představuje určitým způsobem uspořádané kompetence.“ A zároveň dodává,  

že maximální počet kompetencí by měl být do 15 položek v kompetenčním modelu.  

Podle Kubeše a spol. (2004, str. 60): „Kompetenční model popisuje konkrétní 

kombinaci vědomostí, dovedností a dalších charakteristik, které jsou potřebné  

k efektivnímu plnění úkolů v organizaci.“  

Výhoda jednotlivých kompetenčních modelů je ta, že při důkladném stanovení činností   

a úkolů pracovníka se ve výsledku neodráží jen popis pracovní pozice, ale také filozofie 

firmy, její vize, personální strategie, a o to vhodnější pracovníky lze na místo najmout 

(Sanchez & Levine, 2012).   

3.4.1 Kompetenční profil trenéra atletiky mládeže 

Na základě výzkumu proběhlého v roce 2017 byl autorkou této práce sestaven 

kompetenční profil trenéra atletiky mládeže – tabulka č. 4. Výzkum se zaměřil na tři 

skupiny respondentů a to na:  

• trenéři mládeže atletiky 

• sportující atleti – mládež 

• rodiče mládežnických atletů 

Všichni respondenti pocházeli z Prahy, výsledky výzkumu se tedy dají generalizovat na 

hlavní město České republiky. Vzhledem k faktu, že proces tréninku je na všech 

místech republiky obdobný a díky intenzivní práci Českého atletického svazu se ubírá 

stejným směrem, je možné uvedený kompetenční profil použít na oblast celé republiky. 

(Kapcová, 2017) 
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Tabulka č. 4: Kompetenční profil trenéra atletiky mládeže v atletice 

Kompetenční profil trenéra atletiky mládeže v atletice 

Vlastnosti a schopnosti 

důvěryhodnost, čestnost, spolehlivost, 

psychická odolnost, spravedlnost, 

analytická inteligence, komunikativnost, 

optimismus, vytrvalost, otevřenost 

Vzdělání, zkušenosti a znalosti 
znalost atletických pravidel, kurz první 

pomoci, praxe atleta závodníka 

Ostatní specifické kompetence 

motivace, umění ocenit výkon, umění 

pochválit, schopnost předvést technické 

prvky, vnímavost 

Zdroj: Kapcová (2017) 

Pro výzkum uvedený v této práci je stěžejní částí kompetenčního profilu sekce 

Vzdělání, zkušenosti a znalosti a dále položka schopnost předvést technické prvky. 

Konkrétně výzkum zkoumá tyto položky kompetenčního profilu: 

• znalost atletických pravidel 

• kurz první pomoci 

• praxe atleta závodníka 

• schopnost předvést technické prvky 

 

3.4.2 Kompetence obsažené v KP 

Charakteristika kompetencí, která byla uvedena ve výzkumu v roce 2017 respondentům 

blíže představila konkrétní podobu kompetence. Protože se výzkumu účastnily i děti, 

které by kompetenci nemusely pochopit správně, a protože by mohlo dojít k více 

individuálním výkladům ze stran respondentů, byly kompetence pár slovy přiblíženy. 

(Kapcová, 2017) 
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Znalost atletických pravidel 

V případě, že by trenér nebyl znalý pravidel disciplín, ve kterých závodí jeho svěřenci, 

mohla by nastat situace, že by výkony nebyly uznané. Pravidla jsou určitým omezením, 

které limituje výkony atletů (např. počet pokusů, způsob startu, sbíhání na delších 

tratích, způsob předávky štafetového kolíku). Omezení někdy mohou snižovat nejlepší 

možné výkony, ale zároveň přináší možnost objektivního hodnocení. I při špičkové 

přípravě atleta se tedy musí dbát na dodržení pravidel a na nácvik simulace závodních 

podmínek (na základě pravidel). (Kapcová, 2017) 

Kurz první pomoci 

Samozřejmostí je znalost základů první pomoci. Trenér, jakožto odborný tělovýchovný 

pedagog (Směrnice ČAS o trenérech, 2018), kterému jsou svěřeny děti, si musí umět 

poradit v krizových situacích. V současné době je složka první pomoci zastoupena 

v trenérských školeních pouze teoreticky a velmi stručně. 

Praxe atleta závodníka 

Trenér by měl mít za sebou svou atletickou závodní kariéru, aby byl schopný připravit 

svěřence na závody nejen fyzicky, ale i psychicky. Na základě svých zkušeností může 

doporučit postupy při možných komplikacích, např. nervozita či dlouhé čekání  

na pokus. (Kapcová, 2017) 

Schopnost předvést technické prvky 

Na první pohled možná samozřejmá kompetence trenéra, který se věnuje dětem.  

Na druhý pohled, při kterém se zváží věk trenérů, kteří se dětem také občas věnují,  

už tato kompetence tak samozřejmá není. Věkové složení trenérů je různorodé, 

nejčastěji však trénují mladí lidé při škole nebo naopak starší lidé, kteří mají více času. 

Pokud vede trenér, který není schopný předvést technické prvky, skupinu dětí, výsledek 

práce může být značně omezený. 
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3.5  Aspirace 

K jakémukoliv výkonu práce je jednoznačně potřeba nějaký cíl, aspirace. Není tomu 

jinak ani u sportovních trenérů, kteří by své cíle měli směrovat relativně vysoko. 

K definování této oblasti práce přechází do psychologické oblasti. Pojem aspirace  

a další pojmy s ním spojené je záležitostí psychologie sportu, ale také zasahuje  

do obecné psychologie. Literatura píšící o aspiracích se může zdát zastaralá  

a neaktuální, ale pro povahu této práce jsou dostupné zdroje hodnocené jako dostačující 

a přínosné.  

Jedním z novějších tvrzení je definice od autorů Slepička, Hošek a Hátlová (2009), kteří 

aspiraci uchopili jako subjektivní nároky na úroveň budoucího výkonu, stanovený  

na základě představy posledního výkonu ve známé činnosti. Z posledních slov tedy 

vyplývá, že je aspirace ovlivněna zkušenostmi a úspěchy či neúspěchy v dané činnosti. 

V prostředí sportovních trenérů, kterému se práce věnuje, se může toto hodnocení 

zkušeností a představ spojovat s výsledky svěřenců na proběhlých závodech nebo 

například s plněním postupných cílů v tréninku. Teorii s ohledem na zkušenosti 

potvrzuje tvrzení, že úroveň aspirace má vztah k volním procesům a vyjadřuje 

jedincovo sebehodnocení (Hošek a Macák, 1989). Dle Balcara aspirace značí stupeň 

objektivní náročnosti, kterou představuje jedincem zvolený cíl z hlediska jeho dosažení. 

Z hlediska aspirační úrovně se projevuje její závislost, jak na bezprostřední míře 

úspěšnosti v předchozích pokusech, tak i na sebepojetí jedince (Balcar, 1991). 

Nakonečný (1997) zmiňuje pojem aspirace jako charakteristickou činnost jedince, 

přičemž dodává, že aspirace jsou vlastně životní cíle a s nimi spojená míra úsilí 

potřebného k jejich dosažení. 

Proces sebehodnocení přitom může být ovlivněn několika činiteli a hraje tak ve 

stanovení aspirační úrovně značnou roli a nemusí být na první pohled tak jednoznačný, 

jak se může zdát. Podle Urbanovské (2001) je nutné k adekvátnímu sebehodnocení 

splnit následující: 

• vnímat, popisovat a hodnotit své myšlení, postoje, emoce, způsoby jednání  

• stanovit si jasný cíl a vytvořit soubor kritérií hodnocení   

• používat řadu sebereflektivních technik   

• klást si sebereflektivní otázky, to znamená otázky popisné, kauzální, 

rozhodovací   
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• nalézat odpovědi   

• srovnávat stav aktuálního „já“ s ideálním a požadovaným „já“   

• odhalovat pravé příčiny sledovaných jevů   

• vyvozovat závěry pro své zdokonalování 

Celý proces sebehodnocení a jeho závěry mohou být zásadní v otázce aspirace,  

na základě sebehodnocení získá jedinec souhlasný nebo nesouhlasný postoj k sobě 

samému, v němž je o sobě přesvědčen, zda může nebo nemůže být úspěšný (Beauchmp, 

Bray a Albinson, 2002). 

Aspirace má bezpochyby motivační účinky na jedince, je vnímána jako úroveň  

a struktura cílů, které si člověk vytyčuje a kterých se snaží dosáhnout (Hartl a Hartlová, 

2010). 

 

3.5.1  Výše aspirace 

Pojmem přímo spojeným s pojmem aspirace je aspirační úroveň nebo také výše 

aspirací. Úrovní aspirací ve sportovním prostředí se experimentálně věnoval Hošek. 

V 80. letech 20. století stanovil na základě průběhu a výsledků výzkumu tvrzení,  

že hyperaspirativní jedinci (jedinci s vysokou aspirační úrovní) mají tendenci svou 

aspirací překonávat aktuální výkon a pomáhá jim zlepšovat výkony. (Galušková, 2017) 

Teorii o hyperaspirativnosti potvrzuje i Voves (2016). Opačným jevem  

je hypoaspirativnost. Hypoaspirativnost ale většinou není otázkou sportovců, nýbrž  

je typická pro ostatní populaci, která nemá tak vysoké cíle a mezi výší aspirace  

a aktuálním výkonem nechává rezervu. Na základě nižší aspirační úrovně si jedinec 

nezvolí tak vysoký cíl a svým výkonem aspiraci překoná. Výše aspirace ale zde 

nepůsobí jako silný motivační prvek. (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009) 

Dále Voves ve svém článku uvádí tvrzení, že výše aspirací se liší i podle věku  

či pohlaví sportovce. Mladí sportovci mají podle něj vyšší aspirační úroveň než starší 

sportovci a ženy. Zároveň uvádí, že výše aspirace je odvozována od posledního výkonu. 

Zaznamenává-li sportovec mnoho úspěchů jdoucích po sobě, výše aspirace prudce 

vstoupá. Ovlivnění výše aspirací nezáleží pouze na předchozích zkušenostech 

sportovce, ale také například na zpětné vazbě od trenéra nebo na volbě sparingpartnera 

(partnera na trénink) a jeho výkonosti.  
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Nepřiměřená výše aspirací ale může vést k frustraci z nenaplnění cílů. Sportovec, který 

tuto frustraci překoná a dokáže dále pracovat a zvyšovat své výkony a následně  

i aspirace, je odolný vůči frustraci. Tento jev se nazývá frustrační tolerance. (Slepička, 

Hošek, Hátlová, 2009) 

Hošek rozdělil proces stanovení aspirace na 4 fáze: 

1. Už první fází stanovení výše aspirace je průběh a výsledek minulého výkonu. 

2. Na základě výkonu si jedinec stanoví výši aspirace 

3. Ve třetí fázi se děje aktuální výkon 

4. A následně je reakce na aktuální výkon. 

Mezi první a druhou fází je tzv. cílový rozpor, kdy jedinec odhaduje svůj cíl, mezi 

druhou a třetí fází je tzv. rozpor dosažení. Rozpor dosažení vyvolává v jedinci pozitivní 

či negativní odezvu a ta má vliv na čtvrtou fázi, na reakci na výkon. Fáze jsou 

zobrazeny v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: Fáze stanovení výše aspirace 

 

Zdroj: Hrabal a spol. (1984) 

 

3.5.2  Testování aspiračních cílů 

Pro testování aspirační úrovně a ukazatelů s tím souvisejících jsou známé tři hlavní 

metody. Dvě, které vznikly v druhé polovině minulého století a třetí novější metoda 

vycházející z Hoška a Meiliho – test TATSO. Jedním z principů těchto testů je dostat 
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probanda do zátěžové situace. Zátěž někteří autoři pojímají na takové úrovni, jejichž 

požadavkům je organismus schopen dostát a považují ji za stimulující faktor, bez jehož 

působení by organismus stagnoval. (Sigmund, Kvintová, Šafář, 2014) 

Test úrovně aspirace  

Tato metoda vznikla v roce 1965 a autorem je Richard Meili. Účelem tohoto testu  

je stanovit úroveň aspirace pomocí zapisování křížků do předem připravených tabulek. 

Účastníci testování mají na vyplnění tabulky – obrázek č. 2 – časový limit 10 sekund  

a úkolem je zapsat co nejvíce křížků. Z celkem čtyř pokusů je jeden, konkrétně třetí, 

zkrácen na 8 sekund, však bez vědomí účastníka. Účastník před každým pokusem 

zapisuje svůj odhad na výsledek (O) a po skončení časového limitu zapisuje aktuální 

výsledek (V), na základě kterého pak má možnost odhadnout výsledek dalšího pokusu. 

Výsledky testování, kvocient úrovně aspirace (QÚA), se počítají na základě rovnice 1. 

Hodnoty pak lze porovnat s normami aspirační úrovně. 

 

Rovnice č. 1: Rovnice pro výpočet výsledků Testu úrovně aspirace 

𝑄Ú𝐴 =
(O₂ − V₁) + (O₃ − V₂) + (O₄ − V₃)

3
 

Zdroj: Masarykova univerzita v Brně, 2010 

 

Obrázek č. 2: Tabulka pro zápis Testu aspirační úrovně 
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 Zdroj: Masarykova Univerzita v Brně, 2010 

 

Test aspirační úrovně a motivace k výkonu 

Autorem druhé uvedené metody pro testování výše aspirací – Test aspirační úrovně  

a motivace k výkonu – je Václav Hošek. Metoda testování pochází z roku 1979 a je také 

založena na zaznamenávání grafických značek. Tato metoda testování zkoumá kromě 

výše aspirací také ovlivnění motivace přechozím výkonem. Účastník testování opět 

odhaduje svůj výsledek a určuje ho na základě předchozího výkonu. Časový limit  

na zápis se různí, účastník testování má informaci, že je na každý pokus časový limit 10 

sekund. Časové rozmezí pokusů se pohybuje od 8 do 13 sekund. Pokusy, které opravdu 

trvají 10 sekund, jsou pouze dva z celkových devíti. 

Výsledky se počítají pomocí stejného vzorce jako při Testu úrovně aspirace od Meiliho, 

ale do čitatele se zapisuje 9 rozdílů odhadu a výsledku. 

Obrázek č. 3: Tabulka pro zápis Testu aspirační úrovně a motivace k výkonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Masarykova Univerzita v Brně, 2010 

 

Test TATSO 

Autory testu TATSO jsou Vladimír Janák a Karolína Galušková. Jedná  

se o přepracovaný model testování, který používal ke svým studiím Václav Hošek. 
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Změny byly hlavně v pořadí a délce časových limitů. Janák také standardizoval boxy 

pro zaznamenávání čárek – obrázek č. 4. (Janák, Galušková, 2017). 

První zveřejnění výzkumu pomocí testu TATSO bylo zaznamenáno v roce 2017 

v publikaci Česká Kinantropologie. Výzkum byl zaměřen na rozdíly mezi českými 

špičkovými kanoisty na divokých vodách a kanoisty nižší výkonnostní úrovně v aspiraci 

a osobním tempu. Výsledky potvrzovaly stanovenou hypotézu a to tu, že špičkoví 

kanoisté předčí kanoisty nižší úrovně jak v psychomotorickém tempu, tak ve výši 

aspirací. (Janák, Galušková, 2017) 

Test spočívá v zaznamenávání grafických značek – čárek – do připravené tabulky. Čas 

na zapisování čárek je omezen a v průběhu testování se mění, ačkoli účastníci testu jsou 

informováni o jednotné časové délce – 20 s. Proband před každým pokusem odhaduje 

následující výkon – počet čárek. 

Tímto testem lze zjistit úroveň psychomotorického tempa na základě rychlosti psaní, 

výšku aspirací na základě odhadu výsledku dalšího pokusu a úroveň odolnosti vůči 

zátěži. 

Obrázek č. 4: Tabulka pro zápis testu TATSO 

Zdroj: Janák, Galušková (2017, str. 71)  

   

Vzhledem k aktuálnosti testu TATSO a k možnosti konzultace přímo s jejím autorem 

byla pro část výzkumu použita právě tato metoda.  
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4  METODIKA PRÁCE 

Vzhledem k poměrně složité metodice a většímu množství dílčích cílů a úkolů  

je zpracována Metodika práce podrobněji a velice názorně. 

 

4.1 Operacionalizace výzkumu 

Pro usnadnění orientace ve výzkumu je přidána tato kapitolka, která vyloží postup  

a účel jednotlivých kroků ve výzkumu.  

Výzkumný soubor byl podroben řadě měření, aby mohly být diagnostikovány dané 

kompetence. Diagnostika kompetencí mohla být provedena na základě výsledků z:  

• testování znalostí,  

• pozorování a hodnocení dovedností v technických disciplínách, 

• rešerše o závodnické historii probanda. 

Další kompetence, která byla diagnostikována a vyžadovala další testování, byla výše 

aspirací u trenérů mládeže v atletice. Pro potřeby této diagnostiky bylo použito testování 

s názvem TATSO. 

První tři metody diagnostiky umožnily výzkumný soubor – trenéry – rozdělit na dvě 

kvalitativní skupiny (skupina A a skupina B). Kvalitativně horší (sk. B) a lepší (sk. A) 

trenéři byli v závěru výzkumu porovnáváni z hlediska výše aspirací. 

Tabulka č. 6: Operacionalizace výzkumu 

Zdroj: Vlastní tvorba na základě výzkumu 
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4.2  Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor byl v počtu 32 zúčastněných probandů. Jednalo se o trenéry atletiky, 

kteří se věnují mládeži a působí v pražských atletických klubech. Rozmezí 

kvalifikačních stupňů trenérů bylo od té nejnižší úrovně – trenér atletických přípravek 

(TAP) až po trenéry 2. třídy. Průběh výzkumu byl ve svých fázích přizpůsoben právě 

těmto trenérským kategoriím. Konkrétní počty zastoupení trenérských kvalifikací jsou 

uvedené v tabulce č. 7. Pro lepší orientaci ve výzkumném souboru bylo použito 

následující označení: TAP 1-6 trenér atletických přípravek, TŽ 1-13 trenér žactva,  

3T 1-9 trenér třetí třídy a 2T 1-4 trenér druhé třídy. 

Tabulka č. 7: Počty trenérů zastupující jednotlivé trenérské kvalifikace. 

Úroveň trenérské kvalifikace Počet trenérů 

Trenér atletických přípravek (TAP) 6 

Trenér žactva (TŽ) 13 

Trenér 3. třídy (3T) 9 

Trenér 2. třídy (2T) 4 

Zdroj: Vlastní tvorba na základě výzkumu 

4.2.1  Rozdělení výzkumného souboru na dvě skupiny 

Za účelem cíle práce bylo potřeba probandy rozdělit na dvě výkonnostní skupiny.  

Na základě testování a pozorování popsaného níže byl výzkumný soubor rozdělen  

na lepší a horší skupinu. 

Pokud proband v minulosti při trenérské zkoušce (k získání trenérské licence) získal 60 

% bodů, získal trenérskou licenci. V tomto výzkumu se probandi dělili na dvě skupiny 

na základě testování znalostí a dovedností. Dělili se na skupinu s horšími znalostmi  

a dovednostmi (výsledek 60–80 % bodů) a na skupinu s lepšími znalostmi  

a dovednostmi (81–100 % bodů). Stanovení procentuálních hranic vycházelo 

z předpokladu, že v době výzkumu byli všichni probandi znalostmi i dovednostmi  

na minimálně stejné úrovni jako při získání trenérské licence (tj. min 60 % bodů). 

V obou testech byla hranice pro rozdělení 80 % bodů z maxima.  Maximální počet bodů 

ze znalostního testu byl 34, z  pozorování 15. Hranice 80 % byla stanovena jako 

poloviční hodnota maximálního počtu procent získaných bodů.  
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4.3  Použité metody 

Pro první fázi výzkumu – diagnostiku kompetencí – byla použita metoda testování a 

metoda pozorování. Tyto dvě metody zároveň umožnily diagnostikovat tyto 

kompetence: 

• znalost atletických pravidel 

• znalost základů první pomoci. 

Kromě těchto kompetencí byla pomocí rešerše diagnostikována kompetence praxe 

atleta závodníka. 

Proběhlé testování a pozorování umožnilo rozdělení do dvou skupin. Poté probíhala 

druhá fáze výzkumu pomocí testu TATSO vedoucímu ke stanovení výše aspirací 

každého probanda.  

Na závěr došlo k porovnání výše aspirací dvou skupin trenérů. 

4.3.1  Testování 

Tato metoda posloužila nejprve jako první krok k rozdělení probandů do dvou skupin. 

Testování proběhlo pomocí uzavřených otázek, každá správná odpověď byla 

ohodnocena určitým počtem bodů. Test obsahoval 34 otázek rozřazených do 4 oblastí. 

Znalostní test byl trenérům předložen vždy podle odpovídající úrovně trenérské licence. 

Trenér atletických přípravek tak dostal „nejlehčí“ test a trenér 2. třídy „nejobtížnější“ 

variantu.  

Test obsahoval 4 oblasti: 

• pravidla atletiky 

• technika disciplín 

• trénink dětí 

• první pomoc. 

Tyto čtyři oblasti byly zvoleny na základě kompetenčního profilu trenéra atletiky 

mládeže, který vznikl jako výsledek výzkumu v roce 2017.   

Oblasti testování pravidla atletiky a první pomoc jsou konkrétními položkami 

v kompetenčním profilu trenéra mládeže v atletice a díky testování mohly  

být diagnostikovány.  
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4.3.2  Pozorování 

Dalším kritériem pro rozdělení probandů do dvou skupin byly výsledky pozorování. 

Pozorování bylo zjevné a nezúčastněné. Pozorovatelem byl metodik atletiky mládeže  

a zároveň trenér 2. třídy zvolený tak, aby došlo k objektivnímu a odbornému posouzení. 

Testování dovedností probíhalo v pěti základních oblastech: 

• skok daleký 

• skok vysoký 

• běh přes překážky 

• hod míčkem/vrh koulí 

• štafetové předávky. 

Všechny oblasti testování byly opět přizpůsobeny odpovídajícímu trenérskému vzdělání 

a licenci.  

Tento test celkově vypovídá o kvalitě kompetence schopnost předvést technické prvky, 

která je v kompetenčním profilu obsažena a mohla tak být diagnostikována. 

Každá oblast, která byla v tomto pozorování zkoumána, obsahovala několik položek, 

které byly hodnoceny.  V každé oblasti mohl proband získat nula až tři body. Níže jsou 

rozepsané technické dovednosti, které byly hodnoceny, každá jedním bodem. 

• Skok daleký: rozběh, odraz, letová fáze 

• Skok vysoký: rozběh, odraz, flop/nůžky 

• Koule: vrh z místa, vrh se sunem, provedení 

• Míček: rozběh, nápřah, odhod 

• Překážky: rozcvičení nad překážkou, přechod překážky na místě – technika, 

přeběh překážky 

Maximální počet získaných bodů byl 12. Systém zápisu výsledku je naznačený 

v tabulce č. 8. 
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Tabulka č. 8: Tabulka pro zápis výsledků 

Označení 

probanda 

Skok daleký 
Skok 

vysoký 
Koule/míček Překážky 

1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

Zdroj: Vlastní tvorba na základě výzkumu 

Na základě výsledků tohoto pozorování byla diagnostikována úroveň kompetence 

umění předvést technické prvky, která je součástí kompetenčního profilu trenéra 

mládeže v atletice. 

4.3.3  Rešerše 

Jednou z diagnostikovaných kompetencí byla praxe atleta závodníka.  Ke zjištění 

informací o této kompetenci byla využita rešerše.  Rešerše probíhala z online zdrojů, 

které jsou evidovány na stránkách www.atletika.cz a na webových stránkách 

jednotlivých oddílů, do kterých trenéři přísluší. Údaje o praxi závodníka byly 

zaznamenávány jak v počtu aktivních roků (r), tak i v počtu startů v jednotlivých 

závodech (z). Výsledné hodnoty (h) byly průměrným počtem závodů na jeden 

kalendářní rok.  

Rovnice č. 2: Výpočet hodnot pro kompetenci praxe atleta závodníka 

ℎ =
z

r
 

Zdroj: Vlastní tvorba na základě výzkumu 

 

4.3.4  Test TATSO  

Stanovení výše aspirací jednotlivých probandů a porovnání výše aspirací mezi dvěma 

skupinami trenérů bylo provedeno pomocí testu TATSO. 

Test spočívá v grafickém záznamu 5 čárek do boxu ve formě vrubovek – tabulka č. 10. 

Úkolem probanda bylo napsat jich co nejvíce v časovém limitu. Proband měl  

7 pokusů. Před zahájením pokusu proband odhadoval svůj výkon a vpisoval  

ho do políčka Odhad. Ihned po skončení si proband zapsal výsledek pokusu do políčka 

Výsledek. Probandi byli před zahájením testu seznámeni s pravidly a s instrukcemi.  
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Smysl testu spočívá v porovnání odhadu budoucího výkonu na základě minulého 

výsledku, pomocí kterého je možné odvodit výši aspirací. Pokud proband zapíše odhad 

budoucího výkonu vyšší, než byl výsledek minulého výkonu, zapisuje do přehledu „+“. 

Pokud učiní naopak, zapíše odhad budoucího výkonu nižší, než byl výsledek minulého 

výkonu, zapisuje do přehledu „-“. Zapíše-li odhad budoucího výkonu stejný, jako byl 

výsledek minulého výkonu, zapisuje „0“. Na základě počtu plusů, mínusů a nul lze 

vypočítat celková dosažená hodnota. Průměrná hodnota podle prozatímních norem 

podle Janáka je pro „plusy“ 2,4; „mínusy“ 3,6 a pro „nuly“ 0,9. (Galušková, 2017) 

V tabulce č. 9 jsou znázorněny významy určitých hodnot. 

Tabulka č. 9: Hodnoty Testu TATSO 

TDA + 

Číslo uvádí, kolik aspirací (odhadů budoucího výkonu) bylo vyšších než 

(předchozí) výsledek. Převaha souvisí s tendencí klást si vysoké cíle a rovněž 

souvisí s dobrým sebevědomím. 

TDA - 

Číslo uvádí počet odhadů budoucího výkonu, které byly nižší než předchozí 

výsledek. Převaha nejspíše souvisí s podceňováním, nebo udržováním si rezervy. 

TDA 0 

Číslo ukazuje počet odhadů v TDA testu, které byly stejné jako předchozí výkon. 

Svědčí pro tendenci „být přesný“. 

Zdroj: Galušková, upraveno (2017) 

Instrukce pro zadávajícího byly převzaty z výzkumu vedeného PhDr. Vladimírem 

Janákem, CSc. (2017) a jsou uvedeny níže: 

1. Přečtěte probandovi instrukce na formuláři testu a názorně jej vysvětlete  

na schematickém obrázku. 

2. Zdůrazněte probandovi, že jde o test osobního tempa a odhad budoucího 

výkonu. Není tedy potřeba psát pečlivě (krasopisně), ovšem je třeba dodržovat 

počet čar a styl psaní. 

3. „Levorucí“ mohou psát z opačného konce řádků. 

4. Probandovým cílem je napsat co nejvíce čar, a to bez ohledu na odhad. 

5. Proveďte s probandem zácvik. Tak, aby proband vyplnil oba zácvikové řádky. 

Sdělte, že počet čar v jednom řádku je 70 čar.  

6. Nyní proband provede odhad počtu čar (nikoli vrubovek) do prvního pokusu 

(vlevo). Instrukce: „Napište odhad počtu čar, které myslíte, že uděláte za 20 

sekund.“ 
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7. Po skončení 18 vteřin, řekněte probandovi: „Stop! Prosím, položte psací 

potřeby.“ 

8. Proband po každém jednotlivém pokusu spočítá počet napsaných čar a zapíše 

výsledek do kolonky vpravo. Tento postup se opakuje u všech pokusů, kromě 

posledního. (P7). V posledním pokusu necháte účastníky pouze napsat odhad  

a poté už proband odloží psací potřebu. Tedy poslední pokus se nedělá (nepíše). 

9. Čas pro jednotlivé pokusy: 

Zácvik: bez časového limitu, tedy až všichni dokončí. 

1. Pokus: 18 s 

2. Pokus: 20 s 

3. Pokus: 22 s 

4. Pokus: 20 s 

5. Pokus: 18 s 

6. Pokus: 18 s 

7. Pokus: Proband píše pouze svůj odhad. 

 

Test TATSO lze také použít k určení psychomotorického tempa a odolnosti vůči zátěže. 

Pro účely tohoto výzkumu však byl použit výsledek výše aspirací. 

Tabulka č. 10: Zápis testu TATSO 

 

Zdroj: Vlastní tvorba na základě výzkumu 

: 
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4.3.5  F-test 

Tento matematický statistický test ověřil, zda jsou dosažené hodnoty v úrovni aspirací  

u dvou skupin trenérů shodné či různé. Pomocí něj bylo možné potvrdit či zamítnout 

pracovní hypotézu Ho. 
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5 VÝSLEDKY 

Výsledky výzkumu jsou prezentované v pořadí: diagnostika kompetencí na základě 

rešerše a znalostního testu: 

• praxe atleta závodníka 

• znalost atletických pravidel 

• znalost základů první pomoci, 

následuje diagnostika kompetence ověřené pozorováním  

• umění předvést technické prvky. 

Třetí podkapitola věnující se diagnostice kompetencím je zaměřena na výši aspirací. 

Výše aspirací byla zjišťována pomocí Testu TATSO. 

Rozdělení do dvou skupin k účelu porovnání výše aspirací je prezentované na základě 

výsledků z výše uvedených diagnostik vyplývajících ze znalostního testu a pozorování. 

Jako poslední část prezentovaných výsledků je měření výše aspirací a jejich porovnání. 

 

5.1  Diagnostika kompetencí I 

Následující odstavce rozeberou výsledky diagnostik kompetencí: 

• praxe atleta závodníka 

• znalost atletických pravidel 

• znalost základů první pomoci 

Praxe atleta závodníka  

Kompetence praxe atleta jako závodníka, která se svým charakterem řadí do skupiny 

specifických kompetencí, zkoumá, do jaké míry byl atlet za svou závodní kariéru 

aktivní. Při výzkumu z roku 2017 se právě tato položka jevila respondentům jako 

důležitá v posuzování kvality trenéra. Hodnoty zanesené do tabulky níže jsou 

průměrným počtem závodů – venkovních i halových – za závodní sezónu.  
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Tabulka č. 11: Průměrné počty závodů v roce 

proband 

počet 

závodů za 

sezónu proband 

počet 

závodů za 

sezónu 

TAP1 18 TŽ11 2 

TAP2 23 TŽ12 0 

TAP3 15 TŽ13 1 

TAP4 19 3T1 12 

TAP5 24 3T2 20 

TAP6 16 3T3 6 

TŽ1 4 3T4 18 

TŽ2 4 3T5 18 

TŽ3 16 3T6 14 

TŽ4 18 3T7 5 

TŽ5 13 3T8 9 

TŽ6 21 3T9 12 

TŽ7 23 2T1 16 

TŽ8 20 2T2 21 

TŽ9 17 2T3 19 

TŽ10 17 2T4 16 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 

 

Počty závodů jsou velmi rozmanité, hodnoty jsou od 24 závodů v roce až po žádný 

závod. Průměrná hodnota závodů v roce je 14,3, směrodatná odchylka je však 6,7. 

Hodnoty se dají srovnat s typickým věkem pro trenéra dané kvalifikace.  

Tabulka č. 12: Srovnání průměrných počtů závodů u jednotlivých trenérských licencí. 

Trenérská 

kvalifikace 
TAP TŽ Trenér 3. třídy Trenér 2. třídy 

Průměrný 

počet závodů 
19 12 12 18 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 
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Trenér atletických přípravek (TAP1-TAP6) je nejnižší možná kvalifikace a je možné  

ji získat už od 16 let věku. Proto jsou trenéři atletických přípravek převážně atletická 

mládež, která si trénováním přivydělává při studiu. Počty závodů, které mají 

mládežničtí atleti v termínové listině, jsou vyšší než u dospělých kategorií. Mladý atlet 

má tedy více možností, kdy závodit a od tohoto faktu se odvíjí i relativně vysoké počty 

závodů za rok. Každý kalendářní rok má atlet spadající do kategorie dorostu a juniorů 

(mládeže) možnost zúčastnit se kolem 30 závodů. Možnost startovat na závodech  

je v některých případech ovlivněna výkonnostní nebo možnostmi družstva. Počet 

závodů u probandů TAP2 (23) a TAP5 (24) znamená velmi aktivní závodní kariéru. 

Probandi spadající do skupiny TŽ a 3T jsou trenéři, kteří se věnují tréninku žactva 

mladšího a staršího a mládeže – dorostu a juniorů. Jednu skupinu tvoří atleti, kteří jsou 

stále velmi aktivní a pokračují v nastaveném závodním tempu stejně jako trenéři 

atletických přípravek. Druhou skupinu s těmito dvěma kvalifikacemi v pražském 

atletickém prostředí tvoří trenéři, kteří jsou starší 55 let a aktivní závodní kariéru mají 

dávno za sebou, atletice resp. trénování se věnují jako koníčku a zábavě.  

Trenéři s kvalifikací druhé třídy se věnují výkonnostním až profesionálním atletům. 

V současné pražské atletice tuto skupinu tvoří převážně mladí atleti ve věku 25 až 40 

let, mají bohatou závodní kariéru a stále ještě sami závodí. Průměrný počet závodů  

se tedy navyšuje. 

Ojedinělé výsledky u probandů TŽ1 (4), TŽ2 (4), TŽ11 (2), TŽ12 (0) A TŽ13 (1) jsou 

zpravidla výsledky trenérů, kteří se atletice nevěnují od dětství, ale začali se jí zabývat 

např. skrz své děti, které se tréninků účastní nebo za účelem rekreačního běhu. 

 

Znalost atletických pravidel 

Trenéři by měli být bezpochyby znalí atletických pravidel, zejména v těch disciplínách, 

které jsou typické pro věkovou kategorii, které se věnují. To je názor většiny 

respondentů při výzkumu vztahující se k tvorbě kompetenčního profilu.  

V oblasti pravidel byly otázky položené ke konkrétním disciplínám, kterým se trenér  

se svěřenci určité věkové kategorie věnuje. Rozdíly v těchto disciplínách jsou u běhů  

ve vzdálenosti, v technických disciplínách se se zvyšujícím věkem atleta zvyšuje i počet 

disciplín (např. kladivo, trojskok, oštěp, disk a koule).  
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Maximální možný počet bodů v této oblasti byl 7, průměrná hodnota dosažených bodů 

byla 5,8, což odpovídá průměrné úspěšnosti lehce přes 80 % (82,6 %). 

Pokud by se bral ohled na již zmíněnou hranici 60 % (4,2 bodu) potřebnou pro úspěšné 

absolvování testu pro zisk licence, v této oblasti by z 32 trenérů neuspěl pouze  

1 trenér – v tabulce č. 13 červeně. Při plnění závěrečné zkoušky – testu – se ale hodnotí 

všechny oblasti testu dohromady, nelze tedy na základě tohoto výsledku zpochybňovat 

jeho optimální nastavení. 

Maximálního počtu bodů dosáhlo 10 probandů (v tabulce č. 13 zeleně). 

Největší úspěšnosti dosáhli probandi, kteří mají ve výzkumném souboru nejvyšší 

kvalifikaci. Tři ze čtyř probandů dosáhli na maximální hodnotu. Právě tito trenéři  

se věnují starším věkovým kategoriím, kde jde většinou o výkonnostní až profesionální 

sportovce a soustředí se zejména na závody. Znalost pravidel a jejich aktualizací  

je pro trenéra stěžejní. 

 

Tabulka č. 13: Počty bodů z testu – Znalost atletických pravidel 

proband 

počet 

bodů proband 

počet 

bodů 

TAP1 7 TŽ11 5 

TAP2 6 TŽ12 5 

TAP3 4 TŽ13 4 

TAP4 5 3T1 7 

TAP5 5 3T2 5 

TAP6 7 3T3 3 

TŽ1 6 3T4 6 

TŽ2 6 3T5 4 

TŽ3 7 3T6 4 

TŽ4 6 3T7 7 

TŽ5 5 3T8 5 

TŽ6 4 3T9 4 

TŽ7 4 2T1 7 

TŽ8 7 2T2 7 

TŽ9 6 2T3 7 

TŽ10 7 2T4 5 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 



43 

 

 

Základy první pomoci 

Další důležitou kompetencí je znalost základů první pomoci. Při kvalifikačních kurzech 

jsou základy první pomoci obsaženy v učebních osnovách, výsledky, resp. znalosti 

trenérů by měly být na relativně vysoké úrovni.  

Probandi byli testováni ze znalostí základů první pomoci, které nejsou pouze položkou 

v kompetenčním profilu trenéra atletiky, ale měly by být v povědomí každého člověka.  

I tak by ale ve výsledku čtyři trenéři (v tabulce č. 14 červeně) získali v závěrečném testu 

méně než 60 % bodů (7,8 bodu). 

Maximálního počtu bodů dosáhli pouze 4 probandi (v tabulce č. 14 zeleně). Průměrnou 

hodnotou bylo 9,6 bodu, ta odpovídá 73,8 %. 

 

Tabulka č. 14: Počty bodů z testu – Základy první pomoci 

proband 

počet 

bodů proband 

počet 

bodů 

TAP1 10 TŽ11 11 

TAP2 12 TŽ12 6 

TAP3 10 TŽ13 6 

TAP4 7 3T1 7 

TAP5 8 3T2 11 

TAP6 8 3T3 6 

TŽ1 7 3T4 9 

TŽ2 7 3T5 7 

TŽ3 7 3T6 10 

TŽ4 10 3T7 13 

TŽ5 11 3T8 8 

TŽ6 11 3T9 9 

TŽ7 10 2T1 12 

TŽ8 13 2T2 13 

TŽ9 5 2T3 9 

TŽ10 13 2T4 10 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 
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5.2  Diagnostika kompetencí II 

Kompetence, jejíž výsledky jsou uvedené níže, byla schopnost předvést technické prvky. 

Pro trenéra, který se věnuje dětem, by měla být tato kompetence samozřejmostí. 

Podrobné výsledky rozepsané do obsažených disciplín pozorování jsou v tabulce č. 19 

(str. 49). 

Maximální možnou bodovou hodnotou bylo 12 bodů, z každé oblasti 3 body. 

Pozorování probíhalo v základních disciplínách: skok daleký, skok vysoký, hod 

míčkem/vrh koulí a běh přes překážky. 

Maximálního bodového hodnocení dosáhlo šest trenérů, žádný z trenérů se nedostal pod 

šest bodů, tj. pod polovinu maximální hodnoty. Průměrná hodnota byla 9 bodů,  

to odpovídá 69,2 % bodů. Z pozorovaných disciplín byl pro trenéry nejbližší skok 

daleký, kde byl průměrná hodnota 2,3 bodu (z max. 3 bodů). Naopak nejtěžší se jevil 

být běh přes překážky, kde byla průměrná hodnota 2,16. Rozdíly v průměrných 

hodnotách jednotlivých disciplín jsou ale téměř zanedbatelné, směrodatná odchylka 

těchto hodnot činí 0,057. 

 

5.3  Souhrn diagnostiky kompetencí měřených testováním a 

pozorováním 

V předchozích kapitolách byly zobrazeny dílčí výsledky měření kompetencí 

vyskytujících se v kompetenčním profilu trenéra mládeže v atletice. Dílčím cílem práce 

je mimo jiné zjistit to, jestli se dané kompetence u trenérů mládeže v atletice vůbec 

vyskytují a v jaké míře. To, že se u trenérů tyto kompetence vyskytují, je potvrzeno 

v předchozích interpretacích výsledků. V případě, že by v testování probandi nedosáhli 

ani 60% hranice (hranice pro získání trenérské kvalifikace), bylo by na místě podrobit  

je důkladnějšímu testování, aby se zamezilo působení trenérů, kteří nemají odborné 

znalosti a dovednosti.  

Přehled souhrnných výsledků měření kompetencí je zobrazen níže a poukazuje  

na úroveň měřených kompetencí. 
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Tabulka č. 15: Souhrnné výsledky měření kompetencí 

 
Praxe atleta 

závodníka 

Znalost 

atletických 

pravidel 

Znalost základů 

první pomoci 

Schopnost 

předvést 

technické prvky 

Bodový 

průměr 
14,3 5,8² 9,6³ 94 

Průměrná 

procentuální 

úspěšnost 

-¹ 82,6 % 73,8 % 69,2 % 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 

¹u této kompetence nelze hodnotit procentuální úspěšnost, neboť se maximální možné počty 

závodů liší podle věkové kategorie a podle výkonnosti závodníka 

²z maximálního počtu bodů 7 

³z maximálního počtu bodů 13 

4z maximálního počtu bodů 12 

U první uvedené kompetence je poměrně obtížná měřitelnost úspěšnosti. Vzhledem 

k rozdílným možnostem účastnit se na závodech (roli hraje věk a výkonnost atleta) 

nemůže být stanovena jedna hodnota jakožto maximum.  

Na základě průměrné procentuální úspěšnosti lze konstatovat, že ostatní měřené 

kompetence jsou v praxi u trenérů mládeže v atletice zastoupené na minimálně dobré 

úrovni. Nejlepším výsledkem je u kompetence znalost atletických pravidel 82,6 %. 

Znalost základů první pomoci má průměrnou procentuální úspěšnost 73,8 %  

a schopnost předvést technické prvky 69,2 %. 

 

5.4  Diagnostika kompetencí III 

Předmětem třetí oblasti zkoumání je výše aspirací trenérů. Nejprve byla zjištěna výše 

aspirace u každého probanda, později na základě rozdělení do dvou skupin proběhlo 

porovnání výše aspirace dvou skupin. Skupiny byly vytvořeny podle výsledků 

znalostního testu a pozorování při výkonu technických disciplín na lepší a horší 

skupinu. 
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Výsledky Testu TATSO jsou zaznamenané v tabulce č. 16. Číselné hodnoty představují 

rozdíl mezi veličinami: počet odhadů vyšších než předchozí výsledek  

a počet odhadů nižších než předchozí výsledek. Je-li hodnota kladná, proband má vyšší 

aspirační úroveň, tj. vícekrát si stanovil vyšší cíl, než byl předchozí výsledek. Je-li 

hodnota záporná, proband má nižší aspirační úroveň, tj. vícekrát si stanovil nižší cíl, než 

byl předchozí výsledek.  

 

Tabulka č. 16: Tabulka s výslednými hodnotami Testu TATSO 

proband  proband  

TAP1 6 TŽ11 3 

TAP2 4 TŽ12 3 

TAP3 -1 TŽ13 6 

TAP4 6 3T1 4 

TAP5 3 3T2 5 

TAP6 5 3T3 0 

TŽ1 6 3T4 5 

TŽ2 1 3T5 2 

TŽ3 2 3T6 3 

TŽ4 1 3T7 5 

TŽ5 4 3T8 5 

TŽ6 3 3T9 4 

TŽ7 0 2T1 3 

TŽ8 4 2T2 5 

TŽ9 3 2T3 5 

TŽ10 4 2T4 4 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 

Tabulka č. 17: Průměrné hodnoty výsledků Testu TATSO 

 „plusy“ „mínusy“ „nuly“ 

Průměrná hodnota 4,22 0,72 1,065 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 
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5.5  Data pro rozdělení do dvou skupin 

K porovnání výše aspirací trenérů bylo potřeba je rozdělit na dvě výkonnostní skupiny. 

Jak už bylo řečeno, rozdělení proběhlo na základě výsledků z testování a pozorování. 

Byly tak zjištěné úrovně trenérů jak ve vědomostech týkajících se tréninku, tak  

i v praktických dovednostech. 

Výsledky testování jsou uvedené v tabulce č. 18. 

V každé ze tří oblastí testování (pravidla, technika a trénink) bylo možné získat 

maximálně 7 bodů. Při pohledu na výsledky je zřejmé, že nejlepší výsledky měli 

probandi v oblasti tréninku. Tato oblast testovala povědomí o skladbě tréninku, časové 

posloupnosti nácviku technických disciplín, zařazení konkrétních tréninkových metod 

ve vhodné tréninkové etapě a další. Průměrnou hodnotou bylo 6,3 bodu, což je velmi 

dobrý výsledek.  

Naopak nejnižší průměrnou hodnotu přinesla oblast technika (5,4 bodu). Zde byly 

položeny otázky tak, aby otestovaly znalosti z technického provedení disciplín (např. 

jaké fáze má vrh koulí, úhly dolních končetin při startu a další). 

Výsledky dalších dvou oblastí – pravidla a první pomoc – byly prezentovány v kapitole 

5.1. 

Rozdělení do dvou výkonnostních skupin (A a B) proběhlo na základě získaných bodů 

v testování a pozorování. Tabulka č. 18 a tabulka č. 19 zobrazuje bodové i procentuální 

výsledky.  
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Tabulka č. 18: Výsledky testování 

proband pravidla technika trénink první pomoc Celkem Celkem % 

TAP1 7 7 6 10 30 88,2 

TAP2 6 7 7 12 32 94,1 

TAP3 4 6 7 10 27 79,4 

TAP4 5 7 7 7 26 76,5 

TAP5 5 5 7 8 25 73,5 

TAP6 7 5 5 8 25 73,5 

TŽ1 7 7 7 8 29 85,3 

TŽ2 6 5 4 7 22 64,7 

TŽ3 7 7 6 7 27 79,4 

TŽ4 6 4 5 10 25 73,5 

TŽ5 5 7 7 11 30 88,2 

TŽ6 6 6 7 13 32 94,1 

TŽ7 4 5 7 10 26 76,5 

TŽ8 7 7 7 13 34 100 

TŽ9 6 5 7 5 23 78,2 

TŽ10 7 7 7 13 34 100 

TŽ11 5 7 7 11 33 97,1 

TŽ12 7 6 5 11 29 85,3 

TŽ13 5 7 7 6 25 73,5 

3T1 7 4 4 7 22 64,7 

3T2 5 5 7 11 28 82,4 

3T3 3 7 7 6 23 78,2 

3T4 6 7 6 9 30 88,2 

3T5 6 7 7 9 29 85,3 

3T6 5 5 4 11 25 73,5 

3T7 7 7 7 13 34 100 

3T8 5 5 6 8 24 70,6 

3T9 4 6 7 9 26 76,5 

2T1 7 7 6 12 32 94,1 

2T2 7 7 7 13 34 100 

2T3 7 6 7 9 29 85,3 

2T4 5 5 6 10 26 76,5 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 
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Tabulka č. 19: Výsledky pozorování 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 

proband výška dálka překážky koule/míček Celkem Celkem % 

TAP1 3 3 3 3 12 100 

TAP2 3 3 1 2 9 75 

TAP3 3 3 2 1 9 75 

TAP4 2 3 1 2 8 66,7 

TAP5 1 2 2 1 6 50 

TAP6 3 3 3 3 12 100 

TŽ1 3 3 2 2 10 83,4 

TŽ2 2 1 2 2 7 58,3 

TŽ3 1 2 3 2 8 66,7 

TŽ4 2 3 1 3 9 75 

TŽ5 3 3 3 3 12 100 

TŽ6 2 2 2 2 8 66,7 

TŽ7 3 3 3 3 12 100 

TŽ8 3 3 1 3 10 83,4 

TŽ9 2 2 2 1 7 58,3 

TŽ10 2 2 3 2 9 75 

TŽ11 3 1 3 3 10 83,4 

TŽ12 1 3 2 3 9 75 

TŽ13 2 1 1 2 6 50 

3T1 2 1 2 2 7 58,3 

3T2 2 2 3 1 8 66,7 

3T3 1 3 1 3 8 66,7 

3T4 1 3 2 2 8 66,7 

3T5 3 3 3 3 12 100 

3T6 2 1 3 2 8 66,7 

3T7 3 2 3 3 11 91,7 

3T8 2 2 2 2 8 66,7 

3T9 3 2 2 1 8 66,7 

2T1 2 3 3 2 10 83,4 

2T2 2 1 3 1 7 58,3 

2T3 1 2 3 1 7 58,3 

2T4 3 3 3 3 12 100 
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Celkové výsledky testování a pozorování jsou zaneseny v tabulce č. 20. Tučně 

zvýraznění probandi jsou ti, kteří dosáhli celkového počtu bodů vyššího, než je 80 %.  

Ti tvoří skupinu A, která prokázala vyšší kvality než skupina B (celkové počty bodů 

nižší než 80 %).  

Tabulka č. 20: Výsledky testování a pozorování  

Proband 

Počet 

bodů 

Počet 

procent Proband 

Počet 

bodů 

Počet 

procent 

TAP1 42 91,3 TŽ11 43 93,5 

TAP2 41 89,1 TŽ12 35 76 

TAP3 36 78,3 TŽ13 31 67,4 

TAP4 34 73,9 3T1 29 63 

TAP5 31 67,4 3T2 34 73,9 

TAP6 37 80,4 3T3 31 67,4 

TŽ1 39 84,8 3T4 38 82,6 

TŽ2 29 63 3T5 41 89,1 

TŽ3 35 76 3T6 33 71,7 

TŽ4 34 73,9 3T7 45 97,8 

TŽ5 42 91,3 3T8 32 70 

TŽ6 40 87 3T9 34 73,9 

TŽ7 38 82,6 2T1 42 91,3 

TŽ8 44 95,6 2T2 41 89,1 

TŽ9 30 65,2 2T3 36 78,3 

TŽ10 43 93,5 2T4 38 82,6 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 

Rozdělení do výkonnostních skupin A a B je zaneseno v tabulce č. 21. 
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Tabulka č. 21: Rozdělení do skupin 

SKUPINA 

A 

SKUPINA 

B 

TAP1 TAP3 

TAP2 TAP4 

TAP6 TAP5 

TŽ1 TŽ2 

TŽ5 TŽ3 

TŽ6 TŽ4 

TŽ7 TŽ9 

TŽ8 TŽ12 

TŽ10 TŽ13 

TŽ11 3T1 

3T4 3T2 

3T5 3T3 

3T7 3T6 

2T1 3T8 

2T2 3T9 

2T4 2T3 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 
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5.6  Výše aspirací u dvou výkonnostních skupin trenérů 

Poslední interpretací výsledků je poměření dvou výkonnostních skupin trenérů a jejich 

aspirací.  

Výsledku Testu TATSO je vhodné rozdělit na tři oblasti. Jak bylo popsáno v kapitole  

4 Metodika, v Testu TATSO se výsledky odvíjí od výše odhadu budoucího výkonu. 

V tabulce č. 22 jsou zachyceny hodnoty „plusů“ tedy odhadů vyšších, než byl minulý 

výsledek. 

Tabulka č. 22: Přehled charakteristik Testu TATSO – „plusy“ 

 Průměr Směrodatná odchylka 

Skupina A 4,5 0,79 

Skupina B 3,94 1,03 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 

Průměrem u skupiny A je 4,5 a u skupiny B 3,94. Už zde je viditelné, že skupina B  

má celkově nižší počet „plusů“. Potvrzuje se, že probandi ve skupině A vícekrát zapsali 

vyšší odhad budoucího výkonu, než byl výsledek minulého výkonu. 

Tabulka č. 23: Přehled charakteristik Testu TATSO – „mínusy“ 

 Průměr Směrodatná odchylka 

Skupina A 0,56 0,86 

Skupina B 0,88 1,11 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 

Průměrem u skupiny A je 0,56 a u skupiny B 0,88. Z výsledku vyplývá, že skupina  

A zapsala méně nižších odhadů budoucího výkonu, než byl výsledek minulého výkonu.  

Tabulka č. 24: Přehled charakteristik Testu TATSO – „nuly“ 

 Průměr Směrodatná odchylka 

Skupina A 0,94 0,75 

Skupina B 1,19 0,88 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 
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Průměrem u skupiny A je 0,94 a u skupiny B 1,19. Na jednoho probanda ze skupiny  

A připadá průměrně téměř jedno zapsání odhadu budoucího výkonu stejného, jako byl 

výsledek minulého výkonu. Na každého probanda skupiny B naopak připadá průměrně 

minimálně jedno zapsání odhadu budoucího výkonu stejného, jako byl výsledek 

minulého výkonu. 

Konečné výše aspirací skupiny A a skupiny B jsou uvedené v tabulce č. 25. 

Tabulka č. 25: Výše aspirací probandů rozdělených do dvou skupin dle výkonnosti 

SKUPINA 

A 

  SKUPINA 

B 

  

    

TAP1 6 TAP3 -1 

TAP2 4 TAP4 6 

TAP6 5 TAP5 3 

TŽ1 6 TŽ2 1 

TŽ5 4 TŽ3 2 

TŽ6 3 TŽ4 1 

TŽ7 0 TŽ9 3 

TŽ8 4 TŽ12 3 

TŽ10 4 TŽ13 6 

TŽ11 3 3T1 4 

3T4 5 3T2 5 

3T5 2 3T3 0 

3T7 5 3T6 3 

2T1 3 3T8 5 

2T2 5 3T9 4 

2T4 4 2T3 5 

průměr 3,94 průměr 3,13 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu 

 

Pomocí f-testu byly stanoveny tyto výsledky: 

• Hodnota testovacího kritéria (F=2,917763) je vyšší než kritická hodnota 

(Fkrit=0,349395).  

• Rozdíl rozptylů je statisticky významný.  

• Pracovní hypotéza H0 o stejnosti obou souborů se zamítá a výsledky testu 

potvrzují platnost hypotézy H1.  
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6  DISKUZE 

Cílem práce bylo diagnostikovat kompetence trenérů mládeže v atletice a porovnat výši 

aspirací u dvou skupin trenérů. 

Diagnostika kompetencí probíhala v pěti oblastech: praxe atleta závodníka, znalost 

atletických pravidel, znalost základů první pomoci, schopnost předvést technické prvky 

a výše aspirací. První čtyři jmenované jsou zastoupeny v kompetenčním profilu trenéra 

mládeže v atletice sestaveném v roce 2017. Kompetence výše aspirací byla přidána. 

Výše aspirací ovlivňuje výkony jedince a nemusí se jednat pouze o sportovní výkony 

jeho samého. Pokud bude mít trenér vyšší aspirace ve všech oblastech, které zastupuje, 

jednoznačně se to projeví na jeho kvalitě.  

Číselné hodnoty u kompetence praxe atleta závodníka nelze napřímo porovnávat mezi 

sebou. Každá věková kategorie má jiný systém soutěží a tím pádem i jiný počet závodů, 

kterých se atlet může zúčastnit. Pokud tedy má proband TAP5 24 závodů za rok  

a proband 3T8 pouze 8 závodů, neznamená to automaticky, že proband 3T8 nemá tak 

bohatou závodní kariéru. S přibývajícím věkem atleta se atletická špička zužuje  

a aktivními závodníky zůstává nižší procento atletů než v mládežnických kategoriích. 

Závodní historie obou zmíněných probandů může být minimálně na stejné úrovni,  

ale proband 3T8 závodil ve velké míře v mládežnických kategoriích, ale v dalších 

letech, kdy byl veden jako aktivní atlet, už nezávodil. Ukazatel této kompetence tak 

spočívá spíše v aktuální závodnické praxi, která je samozřejmě velmi důležitá, protože 

formát závodů, pravidel, konkurence se mění. 

Kompetence znalost atletických pravidel je, jak už bylo řečeno v textu, velmi důležitá. 

Se změnami věkových kategorií svěřenců přichází i nové formáty soutěžních disciplín. 

Příkladem může být fakt, že v kategorii atletické přípravky je skok daleký měřen  

od místa odrazu, ale od kategorie mladšího žactva, která na přípravku navazuje, už je 

skok měřen od odrazového prkna. Trenér musí být schopný svěřence naučit nová 

pravidla a také v praxi je používat.  Průměrnou dosaženou hodnotou bylo 5,8 

z maximálně sedmi bodů (úspěšnost nad 80 %). Téměř třetina probandů (10) získala 

plný počet bodů. Pouze jeden trenér z celého výzkumného souboru získal v testu méně 

než 60 % bodů. Znalosti trenérů jsou v této oblasti tedy na velmi vysoké úrovni a podle 

výzkumu lze říct, že tato kompetence je v praxi u trenérů zastoupená ve vysoké kvalitě. 

Je ovšem na místě trenéry dále proškolovat na základě nových změn. 
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Kompetence znalost základů první pomoci je podle výzkumu v praxi také zastoupena 

v dobré kvalitě. Horší ukazatel – 4 probandi dosáhli méně než 60 % bodů – může být 

v tomto konkrétním případě způsoben nedostatkem zkušeností v praxi. Základy první 

pomoci jsou v učebních osnovách v každém trenérském školení, ale pouze v teoretické 

formě. Zde je na místě, aby organizátor trenérských školení, kluby a Český atletický 

svaz, zvážil praktickou výuku první pomoci. Samozřejmostí jsou kurzy pro veřejnost, 

které mohou trenéři absolvovat ze svojí vlastní vůle. Výsledky této kompetence mohou 

být zkresleny faktem, že prokázat znalosti první pomoci v testu není příliš psychicky 

náročné jako zachránit někomu život v praxi. Tato kompetence by mohla být testována 

v praktických podmínkách, ale stále by zde nebyly natolik limitující podmínky jako 

v reálu. 

Kompetence schopnost předvést technické prvky je zastoupena v kompetenčním profilu 

a probandi při výzkumu potvrdili, že jí disponují. Při pozorování ve čtyřech různých 

disciplínách probandi získali průměrný počet bodů 9 z maximálních 12. V průměru by 

to mohlo znamenat, že na každé disciplíně proband ztratil pouze jeden bod. Pokud  

se trenér věnuje malým dětem, které s technikou disciplíny nemají žádné zkušenosti,  

je nutnost jim techniku předvést. Záležitost objektivnosti posuzování výkonů  

při pozorování byla víceméně ošetřena volbou jednoho pozorovatele – trenér 

s kvalifikací druhé třídy a metodik tréninku mládeže. 

Další posuzovanou kompetencí byla výše aspirace. Pomocí Testu TATSO byly zjištěny 

výše aspirací u všech probandů. Na základě norem stanovených k testu TATSO lze říct, 

že probandi jsou výší aspirací nadprůměrní, tzn. naměřené hodnoty jsou vyšší než udané 

normy. V průměrném počtu odhadů budoucího výkonu vyššího než výsledku minulého 

výkonu („plusy“) probandi dosáhli hodnoty 4,22, což je výrazně vyšší výsledek než 

udávají normy. Lze říct, že probandi – trenéři mládeže v atletice – mají výrazně vyšší 

úroveň aspirace, než je dáno normami. V průměrném počtu odhadu budoucího výkonu 

nižšího než byl minulý výkon, zaznamenali probandi oproti normě hodnotu nižší. 

V interpretaci výsledků tak lze říct, že trenéři mládeže v atletice méněkrát snižují výši 

svých aspirací na základě předchozího neúspěchu oproti normě. Pokud tedy 

zaznamenali výsledek nižší, než byl minulý odhad, další odhad výkonu (= aspirace) 

nesnižují. Očekávání budoucího výkonu shodné s minulým výsledkem, které v Testu 

TATSO představuje počet „nul“, je oproti normě lehce nadprůměrné. Shrnutím této 
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kompetence je konstatování, že trenéři mládeže v atletice mají vyšší aspirační úroveň, 

než je dáno v normě. 

Proběhlé měření kompetencí umožnilo probandy rozdělit do dvou výkonnostních 

skupin. Výkonem se v této práci rozumí úspěšnost ve znalostních testech a praktických 

schopností nikoli aktuální sportovní výkonnost (rychlost, síla, vytrvalost). 

V poslední fázi výzkumu bylo statisticky ověřeno, zda má skupina trenérů s lepší 

výkoností vyšší aspirace. Statistickým ověřením práce zamítá pracovní hypotézu H0  

o stejnosti souborů a výsledek potvrzuje hypotézu H1. Měření výše aspirací mohlo být 

ovlivněno dosavadním průběhem testování a pozorování kompetencí a probandovým 

subjektivním vnímáním jeho výkonu. Závěrem práce tedy lze potvrdit hypotézu H1  

o vyšších aspiracích vyskytujících se u trenérů s lepší výkonností.  
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7  ZÁVĚR 

Cílem práce bylo diagnostikovat vybrané kompetence trenéra mládeže v atletice  

a porovnat výši aspirací u dvou výkonnostních skupin trenérů. Měření ukázalo,  

že trenéři mládeže v atletice odpovídají ve vybraných kompetencích kompetenčnímu 

profilu trenéra mládeže v atletice. V kompetenci, která není obsažena v kompetenčním 

profilu – výše aspirací – probandi předčili naměřenými hodnotami stanovené normy. 

Pracovní hypotéza H0 o stejnosti souborů ve výši aspirací byla na 5% hladině 

významnosti statisticky zamítnuta a pracovní hypotéza H1 o vyšších aspiracích  

u skupiny trenérů s vyšší výkonností byla potvrzena.  
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Příloha č. 1: Znalostní test pro TŽ, 3T a 2T 

A pravidla atletiky 7 

1) Laťka při skoku vysokém je na podpěrách: 

a. Před stojany 

b. Za stojany 

c. Mezi stojany 

d. Libovolně 

2) Při hodu dopadl kriketový míček na bílou čáru omezující výseč, pokus je: 

a. Zdařený 

b. Nezdařený 

c. Neplatný 

d. Neregulérní 

3) Při měření vrhačských disciplín se vzdálenost zapisuje do zápisu s přesností na: 

a. Sudé cm při vrhu koulí 

b. cm při vrhu koulí 

c. cm při hodu oštěpem, kladivem a diskem 

d. sudé cm při hodu oštěpem, kladivem a diskem 

4) Při ručním měření na digitálních stokách při bězích na dráze se zapisuje úřední 

čas s přesností na: 

a. sudé desetiny sekundy 

b. desetiny sekundy 

c. sudé setiny sekundy 

d. setiny sekundy 

5) Při skoku do dálky (trojskoku) se výkon měří od: 

a. Odrazové čáry 

b. Poslední stopy kterékoli části těla 

c. Poslední stopy ruky 

d. Poslední stopy nohy 

6) Regulérnost štafetové předávky závisí na: 

a. Poloze kolíku 

b. Pozici obou běžců 

c. Rychlosti předání 

d. Způsobu předání 

7) Závodník smí pokus v technických disciplínách přerušit: 

a. Pouze jednou 

b. Maximálně třikrát 

c. Opakovaně do uplynutí časového limitu 

d. Nesmí  

 

  



 

 

B trénink mládeže 7 

1) Skok daleký je u mládeže vyučován metodou: 

a. Komplexní metodou 

b. Postupnou metodou 

c. Napodobováním 

d. Pozorováním 

2) U mládeže začíná komplexní posilování ve věku: 

a. 15-16 

b. 13-14 

c. 17 a více 

3) Mezi prostředky přirozeného posilování u žactva patří: 

a. Šplh, gymnastika, úpoly 

b. Posilování s vlastní vahou těla 

c. Zvedání břemen 

4) V tréninku mladých běžců souběžně s rozvojem aerobní vytrvalosti musíme 

rozvíjet: 

a. Maximální rychlost 

b. Obecnou vytrvalost 

c. Speciální tempo a tempovou rychlost 

5) V kategorii žactva se trénink zaměřuje na: 

a. Všestranný rozvoj 

b. Rychlost 

c. Sílu 

d. Vytrvalost 

6) Motorické učení: 

a. Se zabývá problematikou vyučování a vzdělávání 

b. Zahrnuje představy a názory na tělesný a duševní vývoj jedince 

c. Se zabývá osvojením pohybových dovedností 

7) Ve které etapě (a věku) by mělo docházet k širší specializaci: 

a. Etapa základního tréninku (12-15) 

b. Etapa speciálního tréninku (16-17) 

c. Etapa speciálního tréninku (18-19) 

C technika 7 

1) Jak velký úhel je při nízkém startu v poloze „Pozor“ mezi stehnem a bércem 

dolní končetiny opřené o přední blok? 

a. 45º 

b. 180º 

c. 90º-110º 

d. 150º 

2) Který způsob běhu se uplatňuje při starzovním výběhu? 

a. Švihový 

b. Odrazový 



 

 

c. Šlapavý 

d. Rozběhový 

3) Pro výkon ve skoku do dálky mají největší význam 2 fáze: 

a. Rozběh a let 

b. Doskok a let 

c. Rozběh a odraz 

d. Odraz a let 

4) Úhel odrazu ve skoku do výšky se pohybuje okolo hodnot: 

a. 60º 

b. 90º 

c. 120º 

d. 45º 

5) Která fáze pohybu ve vrhu a hodech je nejdůležitější z hlediska zrychlení náčiní? 

a. Fáze zahájení 

b. Fáze přemístění nohou do odhodového postavení 

c. Fáze odhodová 

d. Přeskok 

6) Čím je tvořena u flopu rotace? 

a. Protlačením pánve 

b. Záklonem hlavy 

c. Odrazem 

d. Polohou rukou 

7) Správný způsob odhodu míčku je: 

a. Z natažené paže 

b. Paže v úhlu 90º 

c. Od hlavy 

d. Zápěstím 

D první pomoc 13 

1) Zástavu dechu zjistíme podle toho, že 

a. zrcátko před ústy postiženého se neorosí 

b. hrudník se nezvedá, není slyšet dýchací šelesty uchem, na tváři není cítit 

dech 

c. postižený je v bezvědomí, je brunátný a neslyšíme chrčení 

 

2) K definitivnímu zastavení větších krvácení s výjimkou velkých tepen se nejlépe 

hodí 

a. stisknutí tepny přímo v ráně 

b. tlakový obvaz 

c. stisknutí přívodní tepny v tlakovém bodě 

 

 

 

 



 

 

3) Správné místo stlačování při nepřímé srdeční masáži u dospělých je 

a. uprostřed hrudníku 

b. asi 2 prsty pod úrovní klíční kosti 

c. asi 3 cm nad mečovitým výběžkem hrudní kosti 

4) Při krvácení z nosu musíme postiženého 

a. položit a dát studený obklad na čelo a týl 

b. posadit, předklonit mu hlavu, stisknout nosní křídla a event. přiložit 

studený obklad na týl 

c. posadit a vložit tampon tak, aby částečně vyčníval a dal se později 

vytáhnout 

 

5) Zprůchodnění dýchacích cest zajistíme 

a. záklonem hlavy a zvednutím brady 

b. vytažením pevně uchopeného jazyka 

c. vsunutím hadičky do nosu nebo úst 

 

6) Bezvědomého se zachovanými životními funkcemi ukládáme do polohy 

a. ponecháme v poloze, v níž se nachází, trvale udržujeme volné dýchací 

cesty a sledujeme jeho dýchání 

b. na zádech s podloženou hlavou 

c. stabilizované polohy na boku 

 

7) Bezvědomého následkem tonutí či otravy se zachovanými životními funkcemi 

ukládáme do polohy 

a. ponecháme v poloze, v níž se nachází, trvale udržujeme volné dýchací 

cesty a sledujeme jeho dýchání 

b. zotavovací polohy na boku 

c. autotransfúzní polohy 

 

8) Postiženého, který je v bezvědomí a máme z okolností úrazu podezření na 

poranění páteře nebo míchy a nehrozí jiné nebezpečí 

a. opatrně otočíme do zotavovací polohy a ošetříme zevní zranění 

b. neotáčíme a netransportujeme, zajistíme životní funkce a ošetříme 

případná zevní zranění 

c. zafixujeme poraněnou oblast a vyčkáme na příjezd RZP 

 

9) Popálenina II. stupně je typická 

a. tvorbou puchýřů 

b. odumřením tkáně 

c. zarudnutím 

 

10) Postiženého při vědomí s dechovými obtížemi uložíme 

a. na záda 

b. do polosedu 



 

 

c. v sedě 

 

 

11) Ránu v hrudníku 

a. přikryjeme rukou, případně kryjeme poloprodyšným obvazem 

b. ponecháme otevřenou, případně kryjeme prodyšným obvazem 

c. kryjeme neprodyšným obvazem 

 

12) Má-li postižený vykloubený loket 

a. omezíme jakékoli manipulace s horní končetinou 

b. znehybníme horní končetinu velkým šátkovým obvazem 

c. znehybníme horní končetinu zasunutím předloktí za košili 

 

13) Ránu, která masivně krvácí 

a. ošetříme tlakovým obvazem 

b. ošetříme peroxidem vodíku a sterilně kryjeme 

c. vyčistíme proudem vody až do úplného vypláchnutí nečistot a sterilně 

kryjeme 

 

 

  



 

 

Příloha č. 2: Znalostní test pro TAP 

A pravidla atletiky 7 

1) Laťka při skoku vysokém je na podpěrách: 

a. Před stojany 

b. Za stojany 

c. Mezi stojany 

d. Libovolně 

2) Při hodu dopadl kriketový míček na bílou čáru omezující výseč, pokus je: 

a. Zdařený 

b. Nezdařený 

c. Neplatný 

d. Neregulérní 

3) Při skoku dalekém v kategorii přípravek se odraz měří od: 

a. Odrazového prkna 

b. Místa odrazu 

c. Skok daleký přípravka nemá 

d. Záleží na pořadateli závodu 

4) Při skoku do dálky (trojskoku) se výkon měří od: 

a. Odrazové čáry 

b. Poslední stopy kterékoli části těla 

c. Poslední stopy ruky 

d. Poslední stopy nohy 

5) Regulérnost štafetové předávky závisí na: 

a. Poloze kolíku 

b. Pozici obou běžců 

c. Rychlosti předání 

d. Způsobu předání 

6) Závodník smí pokus v technických disciplínách přerušit: 

a. Pouze jednou 

b. Maximálně třikrát 

c. Opakovaně do uplynutí časového limitu 

d. Nesmí  

7) Při měření vrhačských disciplín se vzdálenost zapisuje do zápisu s přesností na: 

a. Sudé cm při vrhu koulí 

b. cm při vrhu koulí 

c. cm při hodu oštěpem, kladivem a diskem 

d. sudé cm při hodu oštěpem, kladivem a diskem 

 

 

 

 

 



 

 

B trénink mládeže 7 

1) Skok daleký je u mládeže vyučován metodou: 

a. Komplexní metodou 

b. Postupnou metodou 

c. Napodobováním 

d. Pozorováním 

2) U mládeže začíná komplexní posilování ve věku: 

a. 15-16 

b. 13-14 

c. 17 a více 

3) Mezi prostředky přirozeného posilování u přípravky patří: 

a. Šplh, gymnastika, úpoly 

b. Posilování s vlastní vahou těla 

c. Zvedání břemen 

4) V tréninku mladých běžců souběžně s rozvojem aerobní vytrvalosti musíme 

rozvíjet: 

a. Maximální rychlost 

b. Obecnou vytrvalost 

c. Speciální tempo a tempovou rychlost 

5) V kategorii přípravky se trénink zaměřuje na: 

a. Všestranný rozvoj formou her 

b. Rychlost 

c. Sílu 

d. Vytrvalost 

6) Motorické učení: 

a. Se zabývá problematikou vyučování a vzdělávání 

b. Zahrnuje představy a názory na tělesný a duševní vývoj jedince 

c. Se zabývá se osvojením pohybových dovedností 

7) Ve které etapě (a věku) by mělo docházet k širší specializaci: 

a. Etapa základního tréninku (12-15) 

b. Etapa speciálního tréninku (16-17) 

c. Etapa speciálního tréninku (18-19) 

C technika 7 

1) Jak velký úhel je při nízkém startu v poloze „Pozor“ mezi stehnem a bércem 

dolní končetiny opřené o přední blok? 

a. 45º 

b. 180º 

c. 90º-110º 

d. 150º 

 

 

 



 

 

2) Který způsob běhu se uplatňuje při startovním výběhu? 

a. Švihový 

b. Odrazový 

c. Šlapavý 

d. Rozběhový 

3) Pro výkon ve skoku do dálky mají největší význam 2 fáze: 

a. Rozběh a let 

b. Doskok a let 

c. Rozběh a odraz 

d. Odraz a let 

4) Úhel odrazu ve skoku do výšky se pohybuje okolo hodnot: 

a. 60º 

b. 90º 

c. 120º 

d. 45º 

5) Která fáze pohybu ve vrhu a hodech je nejdůležitější z hlediska zrychlení náčiní? 

a. Fáze zahájení 

b. Fáze přemístění nohou do odhodového postavení 

c. Fáze odhodová 

d. Přeskok 

6) Čím je tvořena u flopu rotace? 

a. Protlačením pánve 

b. Záklonem hlavy 

c. Odrazem 

d. Polohou rukou 

7) Správný způsob odhodu míčku je: 

a. Z natažené paže 

b. Paže v úhlu 90º 

c. Od hlavy 

d. zápěstím 

D první pomoc 13 

1) Zástavu dechu zjistíme podle toho, že 

a. zrcátko před ústy postiženého se neorosí 

b. hrudník se nezvedá, není slyšet dýchací šelesty uchem, na tváři není cítit 

dech 

c. postižený je v bezvědomí, je brunátný a neslyšíme chrčení 

 

2) K definitivnímu zastavení větších krvácení s výjimkou velkých tepen se nejlépe 

hodí 

a. stisknutí tepny přímo v ráně 

b. tlakový obvaz 

c. stisknutí přívodní tepny v tlakovém bodě 

 



 

 

3) Správné místo stlačování při nepřímé srdeční masáži u dospělých je 

a. uprostřed hrudníku 

b. asi 2 prsty pod úrovní klíční kosti 

c. asi 3 cm nad mečovitým výběžkem hrudní kosti 

 

4) Při krvácení z nosu musíme postiženého 

a. položit a dát studený obklad na čelo a týl 

b. posadit, předklonit mu hlavu, stisknout nosní křídla a event. přiložit 

studený obklad na týl 

c. posadit a vložit tampon tak, aby částečně vyčníval a dal se později 

vytáhnout 

 

5) Zprůchodnění dýchacích cest zajistíme 

a. záklonem hlavy a zvednutím brady 

b. vytažením pevně uchopeného jazyka 

c. vsunutím hadičky do nosu nebo úst 

 

6) Bezvědomého se zachovanými životními funkcemi ukládáme do polohy 

a. ponecháme v poloze, v níž se nachází, trvale udržujeme volné dýchací 

cesty a sledujeme jeho dýchání 

b. na zádech s podloženou hlavou 

c. stabilizované polohy na boku 

 

7) Bezvědomého následkem tonutí či otravy se zachovanými životními funkcemi 

ukládáme do polohy 

a. ponecháme v poloze, v níž se nachází, trvale udržujeme volné dýchací 

cesty a sledujeme jeho dýchání 

b. zotavovací polohy na boku 

c. autotransfúzní polohy 

 

8) Postiženého, který je v bezvědomí a máme z okolností úrazu podezření na 

poranění páteře nebo míchy a nehrozí jiné nebezpečí 

a. opatrně otočíme do zotavovací polohy a ošetříme zevní zranění 

b. neotáčíme a netransportujeme, zajistíme životní funkce a ošetříme 

případná zevní zranění 

c. zafixujeme poraněnou oblast a vyčkáme na příjezd RZP 

 

9) Popálenina II. stupně je typická 

a. tvorbou puchýřů 

b. odumřením tkáně 

c. zarudnutím 

 

 

 



 

 

10) Postiženého při vědomí s dechovými obtížemi uložíme 

a. na záda 

b. do polosedu 

c. v sedě 

 

11) Ránu v hrudníku 

a. přikryjeme rukou, případně kryjeme poloprodyšným obvazem 

b. ponecháme otevřenou, případně kryjeme prodyšným obvazem 

c. kryjeme neprodyšným obvazem 

 

 

12) Má-li postižený vykloubený loket 

a. omezíme jakékoli manipulace s horní končetinou 

b. znehybníme horní končetinu velkým šátkovým obvazem 

c. znehybníme horní končetinu zasunutím předloktí za košili 

 

13) Ránu, která masivně krvácí 

a. ošetříme tlakovým obvazem 

b. ošetříme peroxidem vodíku a sterilně kryjeme 

c. vyčistíme proudem vody až do úplného vypláchnutí nečistot a sterilně 

kryjeme 

 

  



 

 

Příloha č. 2: Detailní výsledky Testu TATSO 

SKUPINA A 
        

celkem + - 0 

TAP1 6 6 0 0 

TAP2 4 4 0 2 

TAP6 5 5 0 1 

TŽ1 6 6 0 0 

TŽ5 4 5 1 0 

TŽ6 3 4 1 1 

TŽ7 0 3 3 0 

TŽ8 4 4 0 2 

TŽ10 4 4 0 2 

TŽ11 3 4 1 1 

3T4 5 5 0 1 

3T5 2 4 2 0 

3T7 5 5 0 1 

2T1 3 4 1 1 

2T2 5 5 0 1 

2T4 4 4 0 2 

SKUPINA B         

 celkem + - 0 

TAP3 -1 2 3 1 

TAP4 6 5 0 1 

TAP5 3 3 0 3 

TŽ2 1 3 2 1 

TŽ3 2 4 2 0 

TŽ4 1 3 2 1 

TŽ9 3 4 1 1 

TŽ12 3 3 0 3 

TŽ13 6 6 0 0 

3T1 4 4 0 2 

3T2 5 5 0 1 

3T3 0 3 3 0 

3T6 3 4 1 1 

3T8 5 5 0 1 

3T9 4 4 0 2 

2T3 5 5 0 1 

 


