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ABSTRAKT 

Předkládaná diplomová práce se zabývá talent managementem v kontextu vzdělávání 

sportovně nadaných žáků. V úvodní části jsou definovány základní pojmy talent, nadání, 

talent management a vzdělávání žáků nadaných, které podléhá vyhlášce č. 27/2016 Sb., 

O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Podkapitoly 

teoretické části jsou věnovány specifikaci a podmínkám vzdělávání sportovně nadaných 

žáků, jejich podpoře a vyhledávání. Nedílnou součástí je také podkapitola vymezující 

psychologii sportu a její uplatnění při eliminaci problematického vnímání dvojí kariéry. 

Úvodní část je teoretickým východiskem pro část praktickou, která pomocí výsledků 

z kvantitativního šetření popisuje podporu a porovnává možnosti vzdělávání sportovně 

nadaných žáků na základních a středních školách v ČR. 
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ABSTRACT 

This thesis deals with talent management with the topic of education of sport talented 

students. 

The introductory part defines basic terms, such as talent, natural ability, talent management 

and education of talented students subjected to regulation No.27/2016 (legal code) about 

education of students with special educational requirements and talented students. 

Subchapters of the theoretical part deal with specification and conditions of sport talented 

students´ education, their support and search for. 

An integral part is also a subchapter defining sport psychology and its application when 

eliminating the dilemma of a double career. 

The introductory part is an initial part for the practical part, which based on the quantitate 

survey, describes the support and compares the possibilities of education of sport talented 

pupils and students at primary as well as secondary schools in the Czech Republic. 
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Úvod  

SPORT 2025 je koncepcí podpory sportu pod záštitou MŠMT. Tato koncepce 

poukazuje na důležitost rozvoje školního sportu. Nedílnou součástí podpory školního sportu 

je i vyhledávání žáků sportovně nadaných. Popis podpory žáku sportovně nadaných 

a následné porovnávání možností podpory vzdělávání a vyhledávání těchto žáků  

na základních a středních školách je cílem této diplomové práce.  

Primárním cílem diplomové práce je zmapování možností podpory vzdělávání 

a vyhledávání žáků sportovně nadaných na základních a středních školách.  

Obsahem je ale zároveň i porovnání možností podpory sportovně nadaných žáků  

na základních a středních školách ve Středočeském kraji. Dále využitelnost nabídek 

sportovních asociací a sportovních klubů v podobě projektů žáků pod záštitou například 

Českého olympijského výboru, nebo v podobě turnajů a soutěží pořádaných jednotlivými 

sportovními federacemi. 

Součástí diplomové práce je vymezení několika základních pojmů, jako je talent, 

nadání, sportovní talent, psychologie sportu, talent management. S těmito pojmy se blíže 

seznámíme v jednotlivých podkapitolách teoretické části práce.  

První kapitola je věnována definování pojmu nadání a talent, jejichž charakteristika se 

liší v závislosti na úhlu pohledu autorů. Další kapitola vymezuje pojem sportovní talent 

a jednotlivé činitele vymezující osobnost sportovce, a to exogenním – vnější vlivy, 

endogenním – vrozené dispozice. Následující část je věnována sportovně nadaným žákům 

a jejich vzdělávání v podmínkách českého školství. Koncept výběru sportovních talentů 

a následná psychologická příprava sportovců jsou další součástí jednotlivých kapitol 

teoretické části.  

Poté se již budeme věnovat výzkumné části. Pomocí kvantitativního výzkumu 

provedeme zmapování možností podpory vzdělávání a vyhledávání sportovně nadaných 

žáků na základních a středních školách ve Středočeském kraji. Budeme se v něm zajímat, 

jak sportovní svazy a federace podporují vyhledávání žáků sportovně nadaných a jak je 

základní a střední školy využívají. Budeme zkoumat, zda a jakým způsobem spolupracují 

učitelé TV s externisty. Klíčové pro výzkum také bude to, zda je nabízen žákům a studentům 
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nějaký další druh pohybu v rámci školy. Výsledky budeme zpracovávat pomocí grafů, a to 

nejen po jednotlivých otázkách, ale díky tomu, že použijeme jako nástroj Forms dotazník 

Office 365, který nám poskytne i řešení v tabulce, můžeme propojovat otázky i mezi sebou 

a zjistit i zajímavé souvislosti. Tím dosáhneme co nejpřesnějšího přehledu na středočeských 

ZŠ a SŠ. 

Z výsledků, které vyplynou, přineseme doporučení pro školy, jak zvýšit pohyb u dětí, 

a motivovat je. Toto vše je možné prostřednictvím různých projektů, které sportovní svazy, 

asociace a federace nabízejí. Tato doporučení mohou podpořit hlavní cíl a téma této práce, 

a to vyhledávání sportovních talentů. 
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1 Vymezení základních pojmů 

Jak již bylo řečeno v úvodu, je důležité se prvotně vymezit základní pojmy,  

se kterými budeme pracovat. Definice pojmů je však často velmi obtížná, jelikož se mezi 

nimi mnohdy stírají rozdíly. To je případ například vymezení pojmů nadání a talent. Dále 

není snadné se jednoznačně přiklonit k jedné z několika odborných teorií a definicí. Proto 

jsme se rozhodli pracovat s několika odbornými názory a shrnuli jsme základní rysy 

probíraných pojmů. 

1.1 Nadání a talent 

Pojmy nadání a talent jsou často zaměňovány a chápány obdobně. Jsou spojovány 

s kladnou výjimečností v určitém oboru nebo okruhu aktivit. Tato výjimečnost je často 

doprovázena kladným hodnocením a úspěchem. V běžném jazyce jsou často používány jako 

synonyma.  

Samotné definice těchto pojmů v odborné literatuře se velmi liší. Na jedné straně okruh 

autorů uvádí pojmy nadání a talent jako ekvivalenty, na straně druhé se několik autorů 

přiklání k odlišné definici a tyto pojmy striktně oddělují.  

Pro srovnání je možné uvézt několik definic. Při definici pojmu nadání jako soubor 

schopností (rozumové, motorické aj.) uvádí Průcha (2009, s. 471) „V obecné rovině lze 

nadání chápat jako soubor schopností, které umožňují jedinci podávat nadprůměrný, 

výjimečný výkon, ať už v jediné, úzce vymezené oblasti, nebo v řadě rozmanitých okruhů 

lidského snažení.“  

„Pojem nadání je chápáno jako potenciál (potenciálem mohou být myšleny 

schopnosti, motivace, vlastnosti, rysy atd.) na straně osobnosti určité činnosti podmiňující 

mimořádný výkon (výsledek, produkt činnosti).“ (Hříbková, 2009, s. 43) 

„Nadání je soubor vloh jako předpoklad k úspěšnému rozvíjení schopností, nejčastěji 

používáno ve spojení s jedinci podávající nadprůměrné výkony při činnosti tělesné  

i duševní.“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 338) 

Nadání můžeme definovat i z několika úhlů pohledů stejně jako Fořtík a Fořtíková 

(2007): 
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 Nadání jako souhrn schopností, podmiňující úspěšné vykonávání činnosti.  

 Jako všeobecné schopnosti, které podmiňují úroveň možnosti a vlastnosti činností 

člověka.  

 Inteligenční, rozumové předpoklady a individuální charakteristika kognitivních 

schopností. 

 Soubor vloh a úroveň vlastností vrozených předpokladů. 

 Talent jako soubor vnitřních podmínek pro dosažení vynikajících výsledků. 

Dle Hartla a Hartlové (2000, s. 597) „Je talent soubor schopností, zpravidla 

považovaný za vrozený, umožňující dosáhnout v určité oblasti nadprůměrných výkonů; 

talent je též označován jako projevené nadání, tj. odhalený úspěšnými výkony; někdy 

nazýván tvořivé nadání.“ 

Při současném pohledu na nadání je dle Průchy uplatňováno multidimenzionální 

pojetí, které uvádí, že nadání a talent jsou utvářeny a uzpůsobovány vzájemným působením 

mimořádných schopností, osobnostních faktorů, faktorů prostředí a dalších vlivů. Mezi další 

pojetí patří jednodimenzionální pojetí, které se zaměřuje na výkon pouze v jedné oblasti. 

Na obrázku č. 1 můžeme rozpoznat jednotlivé faktory, které ovlivňují rozvoj nadání. 

Jedná se o interní faktory, mezi které patří vlastní motivace, osobnostní charakteristika 

jedince; externí faktory, jimiž jsou rodina a prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá; třetí oblastí 

ovlivňující nadání jsou vlohy, potenciál a dispozice. (Laznibatová, 2012) 

Obrázek 1: Faktory determinující rozvoj nadání 

 

 Zdroj: Laznibatová 2012, s. 40 

Při pohledu na nadání v kontextu pedagogické praxe je jedna z nejznámějších definic 

nadaných jedinců, kterou vytvořil v 70. letech 20. století na základě širokospektrálního 

šetření na amerických školách s. P. Marland „Nadané a talentované děti jsou ty děti, které 
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jsou identifikovány kvalifikovanými profesionály a které jsou vzhledem k výjimečnému 

potenciálu schopné vysokých výkonů. Tyto děti potřebují k realizaci svého přínosu  

pro společnost vzdělávací program a servis, který není běžně poskytován školami. Děti, 

schopné vysokého výkonu jsou ty, které vykazují úspěch nebo potenciální schopnosti 

v některých následujících oblastech: všeobecné intelektové schopnosti, specifické 

akademické schopnosti, tvořivé nebo produktivní učení, vůdčí schopnosti, umělecké 

schopnosti, psychomotorické schopnosti.“ (Jurášková, 2006, str. 14) 

Jurášková (2006) rozeznává tři přístupy k dělení nadání: 

 Psychopatologický přístup – stejně jako je mentální retardace považována  

za odchylku od normy, je i vysoký intelekt považován za mentální poruchu 

(odchylku od normy). 

 Sociálně-historický přístup – jako nadané vnímáme jedince, kteří v minulosti 

zanechali světu neopakovatelná díla. 

 Statistický přístup – dle statistik vrchní tři procenta se výrazně odlišují od zbytku 

obyvatelstva z hlediska normálního rozložení inteligence. 

 Jurášková (2003) dále uvádí členění nadání do třech proudů: 

 Definice založené na inteligenčním kvocientu – za nadané jsou považováni jedinci, 

kteří mají úroveň IQ nad určenou hranicí. 

 Definice založené na kreativitě – tvořivost je považována za základ nadání, nejedná 

se však pouze o uměleckou tvořivost, ale i kreativitu v jiných oblastech lidských 

činností. 

 Definice založené na talentu – mimořádný výkon v určité oblasti. 

Pro shrnutí a zpřehlednění rozdílného chápání pojmu talent a nadání můžeme využít 

tabulku č. 1 dle Juráškové (2006, s. 17): 
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Tabulka 1: Nadání a talent 

Rozdílné chápání pojmů 

Nadání Talent 

ekvivalenty 

velmi vysoký talent oblast mezi nadáním a průměrem 

předpokladová (potencionální) složka výkonová (performační) složka 

všeobecné intelektové předpoklady předpoklady pro jednu nebo více oblastí 

 Zdroj: upraveno dle Juráškové, 2006, s. 17 

1.2 Sportovní talent 

Pokud jsme definovali nadání a talent v obecné rovině, užívali jsme více pojmu 

nadání. Tyto pojmy jsme vnímali jako ekvivalentní. Sport je oblastí, ve které se v našem 

i zahraničním prostředí a literatuře používá termín talent. 

V souvislosti s pohybovými předpoklady je nutné definovat základní pojmy, mezi 

které patří, stejně jako tomu bylo u obecného vymezení, vloha nadání a talent. Všechny tyto 

pojmy se vážou k vrozeným dispozicím jedince. Mimo tyto základní termíny lze však 

pracovat i pojmy potenciál (schopnost a způsobilost k výkonu) a dispozice (velmi 

zjednodušeně předpoklad.) 

Vlohou se rozumí základní dispozice, která vyjadřuje možnosti rozvoje schopnosti 

v budoucnosti. Vlohy se nemusí po celý život projevit, pokud nejsou vhodně stimulovány, 

např. pokud by jedinec měl vlohy pro určitý sport, ale bohužel by se je nepodařilo z různých 

důvodů objevit. Psychologický slovník v definici vlohy odkazuje na samotné nadání. 

Vloha se nejčastěji dělí na oblasti rozumových schopností, na oblast, ve které se 

projevují vlastnosti nervové soustavy a oblast citového života. G. W. Allport dělí vlohy také 

do tří skupin na a) spouštěcí mechanismy, reflexy, instinkty, b) rychlost, síla reakcí, 

vlastnosti nervové soustavy, c) učení učit se, vytvářet soustavy poznatků, inteligence. (Hartl, 

Hartlová 2015, s. 673)  
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V pojetí G. W. Allporta se setkáváme s jasnými pojmy, které jsou pro sport důležité – 

reflexy, rychlost a síla reakcí či samotná schopnost učit se. Pro sportovní odvětví se tyto 

skupiny vloh prolínají a doplňují. 

Opět se zde dostáváme k nejednotnému vymezení nadání a talentu. Perič (2006) 

definuje oba pojmy různě. Nadání chápe jako příznivou strukturu vrozených vloh, které se 

již projevily, a základnu talentu. Může se jednat například o nadání v určitých činnostech 

jako je vytrvalost, rychlost apod. Talent je dle něj nadřazen nadání a znamená příznivé 

seskupení vloh pro činnost, kterou chceme vykonávat. Jedná se již o konkrétně projevené 

schopnosti, spojené s vysokým výkonem a ovlivněné vnějšími faktory. 

Kodým (1978) hovoří pouze o sportovním talentu a specifikuje ho jako příznivou 

strukturu aktuálně se projevujících schopností umožňujících dosahovat vysokých výkonů ve 

sportovní činnosti. 

V souvislosti se zaměřením práce tedy vnímáme pojem sportovní talent a sportovní 

nadání jako synonymum a chápeme ho následovně: 

,,Talent je chápán jako endogenní struktura specifických vloh, podmiňujících rozvoj 

specifických schopností; struktura aktuálně se projevující vysoce kvalitních osobnostních 

vlastností člověka, umožňujících podávat v  určité oblasti vysoký výkon, a  to i  za náročných 

podmínek.“ (Perič 2008, s. 9) Podle toho, jak se sportovec k těmto požadavkům přibližuje, 

můžeme hovořit o míře talentovanosti. 

Stejně vnímá mimořádné schopnosti, talent a nadání také Lanzibatová, která říká, že 

tyto tři složky jsou předpokladem k tomu, aby jedinec dosáhl mimořádných výkonů. Dále je 

k tomu nutné, aby dlouho a vytrvale trénoval, byl správně motivovaný a měl zajištěné 

odpovídající podmínky, dobré trenéry a další odborníky (psychologa, maséra). (Lanzibatová 

2012) 

Podle Periče (2008), který čerpá z Czoperski, 1986, můžeme předpoklady sportovní 

úrovně, spočívající v psychofyzické struktuře, rozdělit do tří základních oblastí: 

 Oblast směrová – zahrnuje vlastnosti způsobující, že jedinec uskutečňuje cíle v určité 

oblasti a rozhoduje se pro konkrétní sportovní odvětví či disciplínu.  

Pro vyhranění zájmu a s nimi související potřeby je nejdůležitější období kolem 
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sedmého roku života, kdy za příznivých okolností (kladné působení rodiny) se tyto 

zájmy projeví v orientaci na sport. Klíčovým faktorem je to, aby byly tyto zájmy 

rozvíjeny a formovány tak, aby v průběhu celé sportovní činnosti vytvářeli základ. 

„Směrová oblast determinuje předpoklady pro dosažení vrcholové výkonnosti.“ 

(Perič, 2008, s. 15) 

 Oblast potenciální – „obsahuje schopnosti a vlastnosti, které podmiňují individuální 

sportovní výkonnost a rozhodují o tom, zda jedinec bude schopen zvládnout 

dovednosti a návyky nezbytné pro realizaci vysoké výkonnostní úrovně. Ne všechny 

z těchto vlastností jsou však na tolik stálé, aby je bylo možné zahrnout do sestav 

výběrových testů. Je však možné je hodnotit při diagnostických testech jako 

doplňkové informace o aktuální sportovní úrovni testovaných osob.“ (Perič. 2008, s. 

15) 

 Oblast výkonová – zahrnuje předpoklady usnadňující projev získaných 

individuálních dovedností při praktické realizaci závodní činnosti v průběhu utkání, 

nebo při závodu. Utkání nebo závod vytváří stresové prostředí, díky kterému často 

sportovci nejsou schopni podávat stejné výkony, které podávají v tréninkovém 

prostředí. Z tohoto vyplývá, že relativně nejmenších rozdílů, nebo vysokých 

výsledků dosahují sportovci s vysokou odolností vůči stresu. (Perič, 2008, s. 15) 

1.2.1 Činitelé vymezující osobnost sportovce 

Činitele vymezující osobnost sportovce můžeme rozdělit na endogenní činitele 

(vnitřní) a exogenní činitele (vnější). Tito činitelé nám napomáhají při výběru talentu.  

Mezi endogenní činitele řadíme vrozené dispozice a vlastnosti, které utvářejí vnitřní 

podstatu osobnosti jedince. Exogenní činitele vnímáme jako veškeré vnější podmínky, které 

ovlivňují vývoj jedince. Všechny endogenní činitelé mohou mít stimulující a inhibiční vliv. 

(Perič, 2008)  

Endogenní činitelé – vrozené dispozice „vnitřního původu, tj. vzniklý dědičností n. 

vnitřními činiteli v těle.“ (Hartl, Hartlová, 2015 s. 40) Tyto vrozené dispozice naplňující 

předpoklady sportovního talentu můžeme rozdělit do čtyř skupin: 

 Optimální strukturální vlastnosti jedince, mezi které řadíme tělesné rozměry 

a tělesnou hmotnost. 
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  Vysoká úroveň funkčních vlastností organismu, které ovlivňují pohybové 

schopnosti. 

 Vysoká úroveň psychických funkčních vlastností, které jsou podmíněny jeho 

intelektuálními schopnostmi. 

 Schopnost rychle reagovat na nové pohybové úkoly. (Perič, 2008) 

Exogenní činitelé – vliv výchovy a prostředí „vyvolaný vnějším zásahem, vnějšími 

podmínkami.“ (Hartl, Hartlová, 2015 s. 148) Prostředí definujeme jako souhrn všech 

vnějších podnětů, jež působí na osobnost a organismus jedince. Mezi exogenní činitele 

řadíme okruh lidí, věcí a jevů obklopujících jedince. Vlivem prostředí se dále rozvíjí jeho 

dědičná výbava a formuje se jeho osobnost. (Perič, 2008) 

1.3 Psychologie sportu 

Široká veřejnost vnímá často psychologii sportu pouze v souvislosti s vrcholovými 

sportovci. Nicméně předmětem psychologie sportu je sportující jedinec ve všech etapách 

života. 

Psychologii sportu lze definovat jako – „Psychologie tělesné výchovy a sportu se 

zabývá studiem lidí a jejich chováním v prostředí pohybových aktivit a sportu. Její součástí, 

coby aplikované vědní disciplíny, je rovněž uplatnění poznatků při pomoci lidem, kteří se 

sportu nebo cvičení věnují. Dvěma mateřskými obory ovlivňujícími psychologii tělesné 

výchovy a sportu jsou hlavní pro psychologie a vědy o tělesné výchově a sportu. Užitečné 

poznatky psychologie tělesné výchovy a sportu neslouží jen vrcholovým sportovcům, ale 

širokému spektru osob.“ (Tod, Thatcher, Rahman, 2012, s. 13) 

Šafář, Hřebíčková (2014) uvádějí psychologii sportu jako obor, který se zabývá sportovním 

tréninkem, podmínkami výkonnosti sportovce, jeho osobností a osobností trenéra. 

Psychologická příprava je vnímána jako nedílná součást ostatních složek sportovního 

tréninku. Cílem psychologické přípravy je plné využití výkonnostního potenciálu sportovce 

pro dosažení maximálního sportovního výkonu. Tato příprava se snaží eliminovat nebo 

omezit působení negativních psychogenních vlivů a zároveň pozitivně ovlivnit psychiku 

sportovce k dosažení sportovního výkonu. Zvláště v situacích, kdy dochází k enormním 

nárokům ve vrcholovém tréninku a narůstá intenzita psychické zátěže. Aby se sportovec 
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dopracoval k vysoké výkonnosti, musí mimo jiné zvládnout eliminovat psychickou zátěž, 

jako je únava, nechuť, jednotvárnost a rovněž vědomí,  

že ostatní soupeři jsou připraveni stejně. Cílem psychické přípravy je možnost uplatnit 

natrénovaný potenciál a prosadit se bez ohledu na vysokou psychickou zátěž. Psychologická 

příprava se ovšem nezaměřuje pouze na výkonnost sportovce, ale klade si za cíl harmonický 

a zdravý rozvoj osobnosti a kvalitní rozvoj osobnostních vlastností,  

a to vytrvalost, vůli, samostatnost, odpovědnost a morálku. 

Mezi základní principy psychologické přípravy patří: 

 „Princip cílevědomosti – morální a volní příprava 

 Modelování 

 Obměňování a stupňování zátěže 

 Regulace aktuálních psychických stavů 

 Individuální přístup“ (Šafář Hřebíčková, 2014, s. 2) 

Příprava psychiky sportovce na trénink nebo závod je nedílnou součástí tréninkové 

přípravy sportovce. Psychika sportovce může mít pozitivní vliv na jeho výkon,  

ale i na psychické zdraví, životní spokojenost a jeho prožívání. Základním postupem 

psychické přípravy je takzvaný trénink psychických dovedností, v literatuře někdy uváděný 

jako mentální trénink. (Šafář, Hřebíčková, 2014) 

1.4 Talent management 

Jestliže jsme poukázali na skutečnost, že definice nadání a talentu není v odborných 

publikacích jednotná, nastává stejná situace u pojmu talent management. Stejně tak není 

jasně vymezeno, co vše termín talent management obsahuje. Kursch (2016) pracuje s mnoha 

definicemi, ve kterých lze nalézt společné prvky. Jedním z nich je strategie. Tím je myšlena 

především strategická aktivita, která má určité cíle, např. má za cíl přitahovat a rozvíjet talent 

(Hacan in Kursch 2016) či celkové dosažení cíle dané organizace (Avedon, Scholes in Kurch 

2016).  

Dále se zde hojně pracuje s pojmem přitahování a udržování. K tomu je však potřeba 

dostatečná motivace, proto se setkáváme i s termíny leadership či předpovídání budoucích 

potřeb. Jednoduché shrnutí těchto bodů nabízí Schiemann (2009). 
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Talent management je podle něj nabírání talentovaných (identifikace, nábor, selekce, 

branding – budování image firmy), jejich rozvoj (podpora talentovaných v jejich životním 

cyklu – adaptace, akulturace, posilování motivace), udržování talentovaných (rozpoznání, 

uznání a odměna) a jejich efektivní řízení. (Kursch 2016, s. 15) 

Dalším společným pojmem je načasování, najdeme ho v definici Kellera a Cappelliho 

(in Kursch 2016, s. 15), kteří považují za důležité dostat správné lidi se správnými 

dovednostmi ve správný čas na správné místo. S pojmem načasování se pojí i předvídání, 

čím se zabývá Deb (Kursch 2016 s. 14–15), jenž uvádí, že talent management je integrovaný 

proces plánující a předvídající budoucí potřeby. 

Pro účel naší práce zmiňujeme i pojmy řízení lidí a leadership, kterými se zabývá 

především Davides a Kourdi. Ti velice zjednodušují celý pojem talent management 

a považují při hojnosti talentu za klíčové právě řízení lidí a leadership, což Kursch (2016  

s. 15) uvádí spíše pro úplnost vnímání talent managementu, ale pro sportovní odvětví jsou 

tyto pojmy důležité. 

Pro definování pojmu talent management odborní autoři pracují s moha různými 

komponenty. Kursch (2016) vybírá čtyři komponenty podle Tariqua a Schulera,  

jejichž systém definuje talent management. 

 Komponenta plánování – odhalení znalosti, dovednosti, schopnosti a osobnostních 

rysů, zaměřují se na správné načasování – plánování správného talentovaného 

jedince ve správný čas na správném místě. 

 Komponenta atraktivnosti – přitahování talentů, postaveno na budování reputace, 

aby daná společnost byla atraktivní pro nadané jedince. 

 Komponenta rozvoje – zaměřeno na kariérní plánování, leadership, interní 

povýšení apod. 

 Komponenta udržování – zaměření na udržování talentovaných jedinců, patří sem 

i motivace, oceňování a odměňování. (Kursch 2016, s. 14) 

I v těchto komponentech se objevují stejné termíny, jako jsme uvedli výše při shrnutí 

samotné definice talent managementu, což jsou udržování, strategie a načasování. 
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1.4.1 Sportovní management 

Sportovní management je specifickou oblastí specializovaného managementu,  

jejímž definováním se zabývá především zahraniční literatura. Vznik termínu byl nutný 

vzhledem k růstu financí ve sportovních klubech a institucí a s tím spojenou potřebou řešit 

administrativní úkony. Jedná se o disciplínu, která je prolnuta s mnoha dalšími obory. 

Lussier a Kimball (2014) vysvětlují sportovní management především v souvislosti 

s jednotlivými profesemi, ať už jde o univerzitní pozice, generální, obchodní a provozní 

manažery jednotlivých sportovních klubů, dále agenty zastupující samotné sportovce  

či například správce stadionů. Dále zmiňují programy pro řízení sportu. Dané programy školí 

lidi na manažerské pozice v oblastech jako je vysokoškolská atletika, profesionální tým, 

fitness centra, rekreační centra, koučování, vyjednávání, marketing, výroba sportovních 

potřeb, ale právě i pro mládežnické organizace. Sportovní management je tedy 

multidisciplinární oblastí, která spojuje sportovní průmysl a řízení. (Lusier, Kimball 2014, 

s. 6) Termínem sportovní management se zabývá i Čáslavová (2009). Dle ní jde o ucelené 

řízení sportovních a tělovýchovných subjektů jako jsou svazy, spolky či tělovýchovné 

jednoty, které zdůrazňují podnikatelsky orientované chování (Čáslavová, 2009, s. 18). 

  



19 

 

2 Sportovně nadaní žáci 

V ČR upravuje vzdělávání žáků nadaných vyhláška č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Vyhláška pracuje s pojmem 

nadaný žák a mimořádně nadaný žák. 

Nadaný žák (§ 27) – žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky 

vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, 

manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech 

Mimořádně nadaný žák (§27) – žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné 

úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech 

rozumových schopnostech, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních 

dovednostech. (Vyhláška č. 27/2016 Sb., MŠMT, online, §27, s. 12) 

Možnosti péče o nadané žáky jsou velmi široké, avšak záleží na několika podmínkách, 

které postupně rozebereme v této kapitole a budeme se snažit vzhledem k povaze naší práce 

vytyčovat sportovní nadání. Stejně tak rozebereme pozitiva a negativa uvedených forem 

a metod vzhledem ke sportovnímu nadání, jelikož nemůžeme očekávat stejné úspěchy pro 

jakékoliv nadání.  

2.1 Vzdělávání sportovně nadaných žáků 

Laická veřejnost často zastává názor, že nadané děti nepotřebují zvláštní výchovně-

vzdělávací přístup. Jedná se o jeden z několika mýtů, které se o nadaných díky 

nedostatečným informacím říkají. Dalším je například představa, že nadání je vrozené 

a prostředí nemá na jeho vývin vliv a naopak, že rozvoje nadaných docílíme pouze zadáním 

úkolů navíc a že každý nadaný bude úspěšný ve všech oblastech. Jako nutné se ukazuje 

dodávat nové informace odborníkům i veřejnosti, aby se tyto mýty odbouraly a došlo ke 

změně postojů vůči podpoře a vzdělávání nadaných. (Laznibatová, 2012) 

S nadanými žáky nemusí učitel pracovat pouze ve speciální škole pro nadané žáky, 

pro efektivní výsledky postačí i běžná třída. Výuku je ale nezbytné obsahově, organizačně 

a metodicky přizpůsobit.  
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Lucie Novotná v článku Možnosti rozvoje potenciálu mimořádně nadaných  

ve školním prostředí pracuje se dvěma přístupy při vzdělávání nadaných, které lze aplikovat 

na každé úrovni vzdělávání, a to akcelerace (urychlení) a enrichment1 (obohacení). Oba tyto 

přístupy shrnuje v přehledných tabulkách, ze kterých uvádíme způsoby využití daných 

přístupů. 

Typy akcelerace: 

 Předčasný vstup na vyšší úroveň vzdělávání (počínaje MŠ) 

 Přeskakování ročníků 

 Akcelerace v předmětu 

 Vertikální seskupování 

 Paralelní studium 

 Zhuštění studia, rychlíkové třídy 

 Studium organizované samotným žákem 

 Mentoring 

 Celoroční školní docházka 

 Korespondenční kurzy 

 Mimoškolní aktivity (Novotná 2004) 

Pro sportovní talent lze z daných možností využít oblast mentoringu, kdy žák 

individuálně pracuje s odborníkem v dané oblasti, dále nabídku mimoškolních sportovních 

aktivit, které závisí na nabídce. Jistě je možné v hodinách tělesné výchovy využít i studium 

organizované samotným žákem. Záleží na učiteli, zda žák převezme část výuky, což ho 

donutí o sportovní aktivitě i přemýšlet v souvislostech či ho nechá individuálně trénovat pod 

svým dohledem, zatímco ostatní žáci pracují na jiné aktivitě. 

Zajímavější návrhy pro sportovní talent jsou v oblasti enrichment, tedy obohacení 

výuky. Dá se říci, že tento koncept proniká do základních a středních škol v současné době 

čím dál tím více. Nejen, že se tímto sportovní talent prohlubuje, ale také se může rozšiřovat 

o další poznatky. 

                                                 
1 Pojem enrichment jako obohacení zde používáme ve smyslu obohacení učiva pro mimořádně nadané žáky. 
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Formy organizace enrichmentu: 

 Nezávislé studium, výzkum a umělecké projekty 

 Výuková centra 

 Výlety 

 Sobotní programy 

 Letní programy 

 Mentoring 

 Soutěže 

 Modifikace výuky v běžné třídě 

 Pracovní společenství 

 Místnost pomůcek (Novotná 2004) 

Pro sportovní nadání se samozřejmě v první řadě nabízejí soutěže, kde má žák možnost 

poznat konkurenci a porovnávat svůj výkon na regionální, celostátní  

či mezinárodní úrovni. Dále opět mentoring, který spočívá ve spolupráci s odborníkem, který 

není zaměstnán školou, ale jedná se pouze o jednorázovou či méně pravidelnou návštěvu. 

Sportovně nadaní žáci určitě využívání letní programy, což nemusí být pouze kurzy či 

soustředění, ale i různé letní tábory zaměřené na daný sport. Pokud je ve třídě sportovně 

nadaný žák, je určitě pro učitele naplánovat školní výlet či exkurzi tak, aby byla na míru 

přímo tomuto žákovi tak, aby byly spokojeny potřeby a zájmy ostatních žáků. Lze však 

k tomuto nadání přihlížet a popřemýšlet, jak tento talent ve školním výletě využít. Jako 

varianta se zde například nabízí návštěva sportoviště, kde žák trénuje a nechat aktivitu 

vyzkoušet i ostatní žáky. Poslední z uvedených organizačních forem Novotná uvádí místnost 

pomůcek, pro sportovně nadaného žáka to může být přístup do tělocvičny i v jiné době než 

výuce, samozřejmě pod dohledem dospělého. 

Cíle obohacování jsou především rozvíjet u žáka silné, hluboké a hodnotné zájmy, dále 

zlepšit schopnost analyzovat a řešit problémy a stimulovat originalitu, iniciativitu 

a sebekontrolu (Fořtíková, Novotný, 2012, s. 11) 
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2.1.1 Vzdělávací podmínky 

Ve vzdělávání žáků nadaných je nutné utvářet vhodné vzdělávací podmínky,  

mezi které patří organizační, materiální, personální a psychosociální. 

Organizační podmínky jsou vymezeny širokou škálou možností. Jedná se 

o uplatňování zásad vzdělávání nadaných, vytváření vhodných vzdělávacích programů  

pro nadané, zajišťování odpovídajících forem a metod výuky a hodnocení pro nadané žáky. 

Organizační podmínky musí být v souladu s platnými legislativními normami. Dále je třeba 

zvolit optimální režim vyučování v harmonii s věkovými dispozicemi a potřebami žáků ve 

shodě s cíli, obsahem a efektivními způsoby učení. (Burdová, 2017) 

Materiálními podmínkami pro nadané žáky se rozumí především prostředí a pomůcky, 

kterými může být optimálně rozvíjeno nadání žáka. Jedná se o: 

• Prostory školy kromě běžných tříd jako jsou laboratoře, učebny vybavené  

pro výuku jazyků apod. 

• Sportovní zázemí pro rozvoj sportovního nadání. 

• Zázemí pro rozvoj uměleckého talentu. 

• Studijní zóny, knihovny 

• Učebnice a vhodné didaktické materiály a pomůcky, pracovní listy pro nadané. 

• Online prostředí 

• Další prostory a jejich funkční vybavení nezbytné pro jiné vzdělávací či podpůrné 

aktivity nadaných. (Burdová, 2017) 

Utváření personálních podmínek znamená zajistit odbornou a pedagogickou 

způsobilost pracovníků, v tomto případě dostatek kompetentních odborníků pro vzdělávání 

nadaných žáků. Základním článkem, který rozvíjí nadání žáků ve školním prostředí, je učitel. 

Kromě učitelů vzdělaných pro práci s nadanými žáky se jedná o trenéry, odborníky 

rozvíjející hudební a jiné umělecké nadání apod. Dále sem patří také další fundovaní 

odborníci, např. školní psycholog a výchovný poradce. Důležitou roli hraje u nadaných dětí 

kariérové poradenství, protože všeobecně nadané děti mívají často problém s výběrem 

profilace. (Fořtíková, Novotný, 2012) 
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Hovoří se také o vhodnosti zařazení dalších odborníků, kteří by se mohli starat 

o nadané. Jedná se asistenty pro nadané děti a mentory. Asistenti v našich školách působí 

především u integrovaných dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, ale doporučují se 

i pro práci s nadanými dětmi. Jejich počet je však nízký, zvláště pro oblast sportu. Mentor 

má svoji úlohu nejen v oblasti rozvíjení dovedností a kompetencí, ale pomáhá nadanému 

také v emoční a sociální rovině. Vytváří jedinci podmínky pro to, aby získal nové informace, 

postupy, návody apod. Poskytuje mu také zpětnou vazbu, podporuje ho, pomáhá zvyšovat 

sebedůvěru a snaží se mu porozumět. (Brumovská, Seidlová, Málková 2010) 

Pedagog pracující s nadanými dětmi by měl respektovat jejich charakteristiku 

a netypické projevy, to znamená mít pozitivní postoj k nadání dítěte. Při práci s nadanými 

dětmi by měl být tolerantní a empatický k jejich odlišnostem, měl by dokázat pružně 

reagovat na nové situace a být profesionální. Předností je také srdečný a vřelý vztah 

k nadanému, který je nadaným oceňován. (Jurášková, 2006) 

Zvláště v oblasti sportu je obtížné zajistit pro nadaného žáka osobu, která by se mu 

věnovala. Nejsnazším řešením je učitel tělesné výchovy dané školy. Pokud to však dovolí 

další podmínky, je ideálním spolupracovníkem pro žáka odborník v dané oblasti (mentor, 

trenér, asistent), který se žákovi individuálně věnuje. 

Psychosociální podmínky znamenají ovlivňování příznivého klimatu ve školách, 

respekt všestranného rozvoje žáka, věkovou a individuální přiměřenost výuky a motivující 

systém hodnocení, soulad mezi náročností vzdělávání a odpočinkem. 

2.1.2 Vzdělávací prostředí  

Prostředí má v současném pojetí nadání důležitý vliv při utváření talentu. Školní 

podmínky by měly být vhodně přizpůsobeny tak, aby podporovaly rozvoj nadaného. Není 

tím myšleno pouze materiální zabezpečení prostředí, např. tělocvičny, ale i zajištění 

podporujícího prostředí. Znaky podporujícího prostředí by měly být dle Juráškové (2006): 

• Orientace na dítě (vycházet ze zájmů a potřeb žáka) 

• Nezávislost (podpora samostatnosti, vlastního hledání řešení) 

• Otevřenost (k novým myšlenkám) 

• Akceptace (akceptování názorů a nedirektivní pedagogický přístup) 
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• Komplexnost (v přístupu k výuce) 

• Nekonkurenčnost (neporovnávat výkon žáků s cílem poukazovat na chyby) 

• Flexibilita (v přístupu k výuce, k hodnocení) 

• Mobilita (přístup k materiálům, k vybavení) 

Při vytváření těchto podmínek je u sportovního talentu těžké splňovat především bod 

nekonkurenčnosti. Žáka musí učitel (či jiná školou pověřená osoba) motivovat, ne jeho 

výkony vyzdvihovat před ostatními. Je třeba klást důraz na rozvoj samotného žáka. 

2.1.3 Cíle vzdělávání sportovně nadaných žáků 

Při každém vzdělávání je třeba si stanovit cíle, nejinak by tomu mělo být i při práci 

s nadanými žáky. Za všeobecný cíl lze považovat usměrňování osobnosti nadaných tak, aby 

co nejefektivněji zhodnocovali své nadání. (Jurášková, 2006, s. 46) V případě sportovního 

nadání je tento cíl opravdu velmi podstatným. V dnešní době je velmi často diskutována 

osobnost žáka a moderní didaktické směry se snaží mít za cíl nepotlačovat individualitu 

žáka. Ve sportu je však důležité s usměrňováním pracovat, aby byl talent využit opravdu 

optimálně a talent se tak přirozeně rozvíjel. Dalším všeobecným cílem je podněcovat zájem 

o daný obor, samostatnost a adaptaci. 

Mimo všeobecných cílů je však možné si stanovit i specifické cíle. Pro sportovní 

odvětví k nim patří především rozvíjení pozitivních stránek žáka, osvojování a posilování 

zručnosti. Další cíle mohou být fakta nad rámec školní vzdělávací plány (prezentace, 

posilování intuice, vytvářet tvořivé a problémové situace, které žák musí řešit), podporovat 

zájem prostřednictvím samostudia a v neposlední řadě i posilování korektnosti, taktu 

a empatie. 
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3 Koncept výběru sportovních talentů 

Při výběru talentů ve sportu se setkáváme s názorem, že sportovce se stabilními 

průměrnými výkony můžeme za optimálních podmínek vychovat z každého člověka, který 

svou tělesnou stavbou a funkcí představuje obecný průměr. Morfologické charakteristiky 

ovlivňují pouze druh sportovního zaměření. Oproti tomu jedinec s vysoce nadprůměrnými 

výkony, z hlediska běžné populace, musí splňovat ojedinělé předpoklady a je nositelem 

výjimečných vlastností. Tyto výjimečné vlastnosti a schopnosti, které se vzájemně ovlivňují, 

vytvářejí jednu stránku talentu. Jako základ talentu můžeme vnímat vrozené dispozice, které 

jsou určeny genotypem a dědičným základem. Genetické dispozice označujeme jako 

vrozené předpoklady, které byly ovlivněny v prenatálním období jedince. (Hošek, 1975) 

Dle Periče (2008) je koncept výběru sportovních talentů chápan v širších 

souvislostech, a to jako komplex na sebe navazujících okruhů: 

 Určení talentu 

 Výběr talentu 

 Rozvoj talentu – tréninkový proces optimálně rozvíjející talentovaného jedince 

 Péče o talenty – jedná se o zabezpečení a vytváření podmínek pro talentované 

sportovce tak, abychom zamezili jejich přesun do zahraničních klubů 

Obdobný přístup nacházíme i u Baura (1988), který rozděluje výběr a péči o talenty 

do tří oblastí: 

 Rozpoznání talentu a jeho selekce 

 Podpora talentu optimalizací tréninku 

 Podpora talentu pomocí koordinace způsobu života 

V dlouhodobém procesu výběru talentů je prvotním krokem tvorba modelu sportovce. 

Základem je diagnostika, tedy identifikace výkonnostních znaků, aby bylo dosaženo 

vynikajících výkonů. Druhou základní oblastí je prognóza, kdy pozorujeme ukazatele 

výkonnosti ve věku, kdy sportovci ještě nedosáhli jednoznačné úrovně. Sportovní výkony 

se však neustále posouvají, a proto je vytváření modelu obtížné. Samotné výkony můžeme 

dělit zjednodušeně podle typu soupeření na souběžné a protichůdné. (Perič 2008, s. 23) 
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V souběžném soupeření se jedná o sporty, kde je důležitá kondice a technika jako je 

například cyklistika, plavání, skoky do vody, gymnastika či atletika. Výkony jsou hodnoceny 

podle předem dané bodové škály a lze dosáhnout stejného výsledku u více sportovců. 

Protichůdné soupeření je především o taktice, která hraje zásadní roli. Soupeř je vždy jeden 

a lze buď prohrát, nebo vyhrát. Jedná se především o sportovní hry či zápas. 

Pro správný přístup k tvorbě vyhovujícího modelu přináší Perič (2008, s. 24–25) dva 

způsoby – kvantitativní a kvalitativní. Kvantifikační model využívá testy. Podle jejich 

výsledků jsou sestavovány matematické modely, většinou ve formě stanovených rovnic. Tím 

jsou platné pro selektovaný výběr sportovců. Tento přístup je vhodný pro sportovce, u nichž 

je zřejmá podstata výkonu a lze ji číselně vyjádřit. Kvalitativní přístup se začal více 

prosazovat, protože se orientuje na vlastní zkoumaný proces, zvýrazňuje kontext sociální 

reality a bere ohled na interpretaci ostatními subjekty. Tento přístup se uplatňuje spíše 

u sportovních her, kde jsou výsledky těžko kvantitativně popsatelné. 

Nedílnou součástí péče o sportovně nadané jedince je i využití jednotlivých postupů 

prostředků a technik z oblasti psychologie sportu. 

3.1 Výběr sportovních talentů 

Posoudit a umět vybrat sportovní talent je podstatnou součástí teorie sportovního 

tréninku. Zda je sportovec perspektivní, je nutné odhalit co nejdříve, protože základy 

výkonnosti se vytvářejí právě ve školním věku. Ve vrcholovém sportu se očekává, že toto 

rozpoznání sportovního talentu vede k úspěchu a dosažení nejvyšší výkonnostní úrovně.  

Na druhou stranu právě požadavek posoudit co nejvčasněji talent klade vysoké nároky 

na diagnostické prostředky, samotnou kvalitu hodnocení a minimalizaci chybných odhadů 

talentu. (Perič 2008, s. 13) 

Talent není univerzální pro všechny stránky, ale zahrnuje různé dispozice  

pro činnosti, mezi které patří i sport. Tyto dispozice lze cíleně ovlivňovat, ale roli tu mohou 

hrát i faktory proti tomuto rozvoji jako orientace na hodnoty, ať už samotného dítěte či 

někoho z rodiny, kdo dítě formuje. „Při řešení problému talentu je třeba respektovat to, že 

jeho plná realizace se může projevit až po určitém, někdy dosti dlouhém období patřičného 
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rozvoje.“ (Perič 2008, s. 13) K tomu je zapotřebí odolnost a výdrž, především pokud je 

k jedinci nepříznivé právě toto prostředí. 

Pro výběr sportovního talentu je třeba odhalit obecný pohybový talent. Vičar (2017, s. 

222) připomíná rozlišení na dva druhy – obecný talent předvést pohyb a obecný talent naučit 

se pohyby. S pohybovým talentem souvisí i schopnost řídit pohyby svého těla, být manuálně 

zručný a zahrnuje jemnou i hrubou motoriku, rovnováhu a koordinaci. Sportovní disciplíny 

jsou však velmi rozdílné v pohybových požadavcích, v některých se uplatňuje ve vysoké 

míře, ale v jiných zase naopak minimálně. Výběr je tedy vždy přizpůsobit danému sportu 

a jeho požadavkům na tělesný pohyb. 

3.2 Podpora nadaných žáků 

Bez dostatečné podpory nadaných žáků však nejvyššího výkonu nelze dosáhnout. Je 

třeba zajistit návaznost dalších sportovních aktivit a tréninků. Velkou roli zde hraje samotná 

škola a její možnosti sportovního využití, individuálního plánu během tělesné a sportovní 

výchovy a celkového přístupu učitele. Není ani výjimkou kooperace učitele tělesné výchovy 

a trenéra. Podporu však zajišťuje také samotná obec či město a jejich zájmové kroužky. 

V případě, že nikde není zajištěno zabezpečení tréninku, je třeba vyhledávat jiné alternativy, 

ať už jde i soukromé instituce či dojíždění do jiných měst nebo okresů. 

Podpořit nadané žáky lze přípravou. Musíme však odlišovat samotný tréninkový 

proces a dbát opravdu na vysokou míru individuality. Jako první požadavek lze stanovit 

odlišení tréninku dětí od dospělých. 

Perič (2008, s. 44) vymezuje tři způsoby tohoto odlišení: 

 Respektování věkových zákonitostí dítěte 

Zde je třeba dbát také na vlastní ontogenezi, tedy anatomicko-fyziologické 

a psychosociální zvláštnosti, které vymezují jednotlivé etapy vývoje dítěte, dále  

na senzitivní období, tedy části dětského vývoje, kdy jsou pro rozvoj schopností lepší 

předpoklady a samozřejmě nesmíme opomenout také biologický a kalendářní věk2 dítěte. 

 Etapy sportovního tréninku 

                                                 
2 Kalendářní věk je počet let a dnů od narození a biologickým věkem rozumíme stupeň fyzické a psychické 

zralosti. 
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Věkový vývoj dítěte je třeba brát v úvahu při vytváření dlouhodobých koncepcí. 

Jednotlivé etapy většinou souvisí s věkovou kategorií dítěte a pro každou jsou dány 

specifické zásady, cíle a úkoly.  

 Specifika řízení sportovní přípravy dětí 

V přípravném procesu tréninku se budují základy a trenér musí správně umět pracovat 

s otázkami co, jak a proč trénovat k dosažení vrcholového výkonu. Tato taktika je však 

v literatuře metodicky těžko uchopitelná, záleží tedy na daném sportu a zkušenostech, 

předvídavosti a empatii trenéra.  

Pro správnou podporu sportovního talentu tedy potřebují trenéři, asistenti a učitelé 

tělesné výchovy získat poznatky z vývojové psychologie a anatomie dětského těla. (Perič, 

2008, s. 36–37) dále připomíná vyhledávání publikací na témata jako jsou detailní popisy 

techniky a taktiky, příklady tréninkových jednotek, zásobníky cvičení, všeobecné sportovní 

přípravy, organizace tréninkové jednotky či využití her v tréninkovém procesu. 

V neposlední řadě je však třeba zmínit i důležitost finančních podpor sportovního 

talentu. Největší finanční zátěží je sport pro zákonné zástupce dětí, ale pomoci může město 

či obec a velmi častou formou je i sponzoring nejrůznějších firem. Na úrovni 

profesionálního sportu je díky těmto možnostem dosaženo vysoké úrovně. Pro získání 

dalších prostředků je třeba dosáhnout vrcholového sportu. V dnešním světě je běžné získat 

profesionální smlouvu i ve věku 15 let, kdy za dítě rozhodují rodiče. 

3.2.1 SPORT 2025 

Podporou sportovního talentu se samozřejmě zabývá také MŠMT, které připravilo 

koncepci sportovní politiky s názvem Koncepce podpory sportu 2016–2025, nazývanou 

zkráceně SPORT 2025 schválené usnesením vlády č. 591 ze dne 27. června 2016. Rozhodli 

jsme se popisu této strategie věnovat více prostoru, především jejím strategickým cílům, 

které souvisí s tématem naší práce. 

Základním cílem předkládané koncepce sportovní politiky České republiky  

2016–2025 je zlepšit podmínky pro sport a státní reprezentaci ČR tak, aby odpovídaly 

významu sportu pro společnost i jednotlivce, respektovaly tradici i sportovní politiku EU 

(Koncepce podpory sportu 2016–2025 SPORT 2025, s. 3) 
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Ačkoliv koncepce navázala na předchozí dokumenty3, připomíná, že v porevolučních 

letech byl systém sportu ekonomicky náročný. Význam sportu z hlediska společenského 

a zdravotního byl podceněn, což vedlo k redukci podpory sportu z veřejných zdrojů. To 

vedlo ke snížení dostupnosti sportu a finanční spoluúčast rodin byla velmi vysoká.  

Ve všech věkových kategoriích došlo k poklesu pohybu a sportovní aktivit, což vedlo 

k zdravotním důsledkům a otevřela se otázka brannosti obyvatelstva. Prioritou se tedy stalo 

posílení podpory sportu dětí a mládeže, jejich trenérů a reprezentantů. 

V koncepci bylo stanoveno pět pilířů. 

1. Sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů – 

zabývá se sociálním významem sportu, vyloučením sociálně patologického 

chování, zaměřuje se na pojmy přátelství, týmovost, spolupráce, rovnost,  

fair play, spravedlnost a v rámci reprezentace i rozvoj vlastenectví. 

2. Sport a prevence zdraví – zabývá se sportem jako aktivní prevencí proti 

civilizačním chorobám a psychickým poruchám.  

3. Sport jako prostředek seberealizace – zaměřuje se na rozvoj osobnosti samotných 

sportovců i trenérů. 

4. Sportovec jako samostatná sebevědomá osobnost – pracuje s pojmem vysoká 

sociální interaktivita sportovců, trenérů, rozhodčích i diváků, sportovní prostředí 

dává člověku možnost stanovit si cíle a posiluje sebedůvěru. 

5. Státní reprezentace jako prostředek posilování vlastenectví, národní hrdosti 

a mezinárodní prestiže – sportovci se stávají hrdiny a vzory pro mladou generaci, 

úspěchy stmelují národ a mají společenský význam. (Koncepce podpory sportu 

2016–2025 SPORT 2025, s. 9) 

Koncepce se zabývá i horizontálními prioritami, které by se měly zohledňovat  

při tvorbě sportovních programů, dotacích, budování podmínek pro sport, tvorbě 

strategických záměrů samospráv, ale také pro tvoření školních sportovních programů 

a univerzitního sportu ve volném čase vysokoškoláků. Cílem je zastavit pokles tělesné 

zdatnosti dětí a  mládeže, zastavit růst nadváhy a  obezity u  dětí a  mládeže, zvyšovat úroveň 

                                                 
3 Koncepce státní podpory sportu v České republice (2011), Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015–2017 

a dokument MZd Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 (2014). 
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pohybové gramotnosti, snižovat ekonomickou spoluúčast rodin ve sportu, docílit 

transparentnosti, evidence a  otevřenosti informací ve sportu, aktivně bojovat proti 

negativním jevům ve sportu, garantovat rovné příležitosti, zabývat se meziresortním  

a  mezisektorovým přístupem, dosáhnout spolupráce státní správy a  regionálních  

či místních samospráv, zapojení sportovních odborníků a  sportovců do rozhodovacích 

procesů samospráv a  podpora dobrovolnictví a  trenérství jako zájmové činnosti. (Koncepce 

podpory sportu 2016–2025 SPORT 2025, s. 10–11) 

Nejvýznamnější jsou stanovené strategické cíle, které byly rozděleny do osmi oblastí: 

 Oblast 1 – Rozvoj sportu pro všechny 

 Oblast 2 – Podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců 

 Oblast 3 – Rozvoj školního a univerzitního 

 Oblast 4 – Odbornost ve sportu 

 Oblast 5 – Obnova a budování sportovních zařízení 

 Oblast 6 – Sport handicapovaných 

 Oblast 7 – Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR 

 Oblast 8 – Komerční sport 

Každá z oblastí má dalších několik dalších cílů, díky kterým by mělo být strategického 

cíle dosaženo. Zmíníme však pouze některé, které jsou podstatné pro účel naší práce4. Pro 

vyhledávání sportovních talentů je třeba podporovat sportovní kluby a spolky, tělovýchovné 

a tělocvičné jednoty. Koncepce poukazuje na to, že základna v České republice ve srovnání 

se zeměmi EU je ve sportovních organizacích poloviční  

až třetinová, což je způsobeno dlouhodobým podfinancováním a nedostatečným 

materiálním vybavením jednotlivých sportovních zařízení. Dále je nutné zvyšovat povědomí 

o sportu u dětí, rozvíjet výkonnostní sport mládeže bez ohledu na perspektivu reprezentace, 

je třeba pořádat pro děti takové typy soutěží, které je budou motivovat, změní jejich přístup 

ke sportu v dospívání a udrží je poté celoživotně sportovně aktivními. 

Strategické cíle se však týkají i školy. Předpokládalo se zavedení modelu 2 hodin 

tělesné výchovy týdně a 3 hodin pohybového programu týdně ve školním sportovním klubu. 

                                                 
4 Všechny cíle jsou zaneseny v příloze této práce (příloha 1 ). 
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V našem výzkumu se i na splnění tohoto cíle zaměříme. Koncepce si dala za cíl také inovovat 

školní sportovní soutěže, kdy chce zapojit co největší počet škol a dětí  

do nejrůznějších sportovních soutěží, které lze na základní škole využít i k náboru. 

Vzhledem k tématu naší práce a věnování se sportovnímu talentu nás zaujal především 

cíl pokračovat v programech podpory talentované mládeže ve spolupráci se sportovními 

svazy. Obnovený systém Sportovních středisek (SpS), sportovních center mládeže (SCM) 

a vrcholových SCM (VSCM) se ukazuje jako efektivní nástroj pro podporu mladých 

talentovaných sportovců. Vzhledem k rostoucí náročnosti přípravy, materiálního vybavení 

i zdravotního zabezpečení je vhodné hledat další nástroje pro lepší identifikaci talentů a 

diferenciaci podpory za celkového navyšování prostředků. (Koncepce podpory sportu 2016–

2025 SPORT 2025, s. 17) 

Velmi zajímavým se ukázal být cíl zajištění systému zdravotní péče o státní 

reprezentanty a talentovanou mládež, který kromě akutní diagnostiky zahrnuje i následný 

program kompenzace. Toto může být také motivací pro sportovně nadané jedince. 

Na základě Koncepce podpory sportu 2016–2025 vznikl i akční plán pro období 2018–

2019. V něm bylo stanoveno pět oblastí, na které je třeba se v těchto dvou letech zaměřit. 

1. Nový legislativní rámec ve sportu 

2. Transparentnost státní podpory sportu 

3. Rozvoj sportovní infrastruktury 

4. Opatření proti negativním jevům ve sportu 

5. Průřezová témata ve sportu 

Velice zajímavou je oblast č. 4, která se zaměřuje především na genderovou 

vyváženost ve sportu. Pro cíl naší práce se však zaměříme především na třetí oblast.  

Od ledna 2019 by mělo docházet k rozvoji regionálních tréninkových center ve spolupráci 

s regiony a krajskými sídly prostřednictvím vyhlášení dotačních investičních programů 

MŠMT, dále k systémové podpoře rozvoje sportovní infrastruktury na podporu výstavby 

sportovišť s mezinárodními technickými parametry a k posílení zdrojů pro obnovu a provoz 

nedostatečných sportovních zařízení. Z těchto cílů budeme vycházet při našem výzkumu a 

budeme sledovat jejich naplnění. 
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4 Výzkum 

Pro zjištění možností podpory a jejich porovnání byla použita metoda kvantitativního 

výzkumu, a to dotazník. Výzkum probíhal na základě předem domluvených schůzek, kdy 

respondenti obdrželi elektronicky dotazník, nebo prostřednictvím e-mailové komunikace. 

Elektronický způsob převažoval, jelikož byl pro respondenty uživatelsky příjemnější. Tázali 

jsme se učitelů tělesné výchovy na základních a středních školách ve Středočeském kraji. 

Výzkum probíhal od září 2019 do ledna 2020, jelikož bylo nutno oslovit velké 

množství škol. Některým školám jsme dotazník připomínali, např. i při osobním jednání, 

když jsme školu navštívili v rámci svého zaměstnání. Výsledky jsme průběžně kontrolovali, 

vyhodnocení však proběhlo po ukončení dotazníkového šetření v únoru 2020. 

4.1 Cíl výzkumu 

Primárním cílem diplomové práce je zmapování možností podpory vzdělávání 

a vyhledávání sportovně nadaných žáků na základních a středních školách  

ve Středočeském kraji. Jsme si vědomi, že není možné nijak donutit všechny učitele tělesné 

výchovy k odpovědím, i přesto však věříme, že výzkum poskytne relevantní výsledky, ze 

kterých lze vyvodit situaci na základních a středních školách. 

Pro stanovení cílu nám pomohla metoda SMART. Metodu můžeme využít jako nástroj 

při definování cílů jak v osobním životě, profesním životě, tak i při stanovení cílů 

v diplomové práci. Metoda SMART nám určuje jednotlivé oblasti definice cíle, a to: 

 „S – Specific (specifický) – cíl musí být definován přesně. Čím přesněji je definován, 

tím snadněji se bude plnit a hlavně, předejde se možným nedorozuměním. 

 M – Measurable (měřitelný) – splnění cíle musí být možné změřit. Měřením se rozumí 

posouzení, do jaké míry bylo cíle dosaženo.  

 A – Accepted (akceptovaný) – cíl musí být akceptovaný odpovědnou osobou.  

 R – Realistic (reálný) – cíl musí být reálný. Musí být možné ho splnit v reálném čase, 

musí být k dispozici příslušné nástroje a znalosti apod.  

T – Timed (časově ohraničený) – cíl musí mít daný termín. (Prukner, 2014, s. 2) 
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4.2 Výzkumné otázky 

Vzhledem k tématu naší práce jsme všechny výzkumné otázky směřovali k tématu 

sportovně nadaných žáků. Stanovili jsme si čtyři základní otázky. 

 Podporují sportovní svazy a federace vyhledávání žáků sportovně nadaných? 

 Jak je využívána nabídka sportovních svazů a federací v podmínkách a vybavení 

základních škol? 

 Jak je využívána nabídka sportovních svazů a federací v podmínkách a vybavení 

středních škol? 

 Spolupracují školy při výuce žáků sportovně nadaných s externisty? 

Naším předpokladem je, že sportovní svazy a federace budou podporovat vyhledávání 

žáků sportovně nadaných tím, že pořádají pro školy soutěže či organizují různé projekty, 

které děti vedou k pohybu či ke konkrétnímu sportu. Myslíme, že těchto nabídek budou 

využívat jak základní, tak střední školy ve velké míře. Nemyslíme si však, že by fungovaly 

mezi sportovními svazy a školami příliš úzké vazby. 

Velmi zajímavé by však mohly být výsledky ukazující spolupráci škol a externistů. 

Osobně jsme však skeptičtí a nepředpokládáme spolupráci vyšší než u 10 % škol. V kraji je 

navíc pouze jedna škola zaměřena na sport, a to sportovní gymnázium, neočekáváme tedy 

zvýšenou potřebu škol o další poradce. 

4.3 Použité metody a postupy 

Pro správné dosažení cíle diplomové práce je nezbytné určit správnou metodu pro 

získání potřebných dat. V praktické části této diplomové práce byly využity metody 

kvantitativního výzkumu, a to dotazníkové šetření. Dle Gavory (2000) je vhodné  

při vytváření dotazníku rozdělit otázky do tří oblastí. Vstupní okruh otázek by měl obsahovat 

adresu instituce a její název, nebo jméno autora, který dotazník zadává. Důležitou součástí 

je vysvětlení účelu a cíle dotazníku a význam odpovědí při řešení daného problému. 

Nedílnou součástí úvodního okruhu jsou pokyny, jak otázky v dotazníku vyplňovat. 

Následující část obsahuje otázky, které nejsou řazeny tematicky, ale jejich pořadí určují 

psychologické důvody. Na závěr dotazníku umístíme otázky faktografického charakteru, 
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které nejsou pro respondenty nikterak náročné. Důležitou součástí dotazníku je také 

poděkování za spolupráci, toto poděkování řadíme na úplný závěr dotazníku. 

Pro výzkum jsme zvolili elektronickou cestu. Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí 

bylo především vysoké číslo respondentů. Školy jsme oslovili buď osobně nebo průvodním 

e-mailem, kde jsme poprosili o spolupráci jednoho pedagoga tělesné výchovy, popsali účel 

šetření i diplomové práce a samozřejmě poděkovali. Připojili jsme odkaz na anonymní 

dotazník pomocí aplikace Forms na portále Office online 365. Výhodou tohoto programu je 

především grafické zpracování uzavřených otázek a dostatek prostoru pro otevřené otázky 

než při psaní dotazníku v papírové formě. V dotazníku jsme tedy využili možnosti 

uzavřených i otevřených otázek. Celkem jsme pokládali 16 dotazů, závěrečné dvě otázky 

byly však pouze faktografické, zaměřovaly se na věk a dosaženého vzdělání. Otázek 

uzavřených bylo celkem 12 a respondenti vybírali z několika možností tu nejvhodnější. Tři 

otázky byly otevřené. V dotazníku jsme využili i možnost větvení, a to třikrát, při čemž se 

při volbě ano rozevřely další otázky. Mohlo se tedy stát, že dotazovaný vyplňoval pouze  

11 otázek. 

Kladli jsme velký důraz na to, aby byly otázky položeny co nejpřesněji 

a nejjednodušeji. Sedmkrát postačilo vybrat pouze z možnosti ano ne, případně nevím. 

Snažili jsme se, aby dotazník nezabral učitelům příliš mnoho času, zvláště v této době, kdy 

je na ně kladeno velké množství administrativních úkolů. Proto jsme je i v úvodním mailu 

ujistili, že dotazník není časově náročný. 

Jelikož se návratnost dotazníků pohybovala mezi 30–40 %, rozhodli jsme se pro 

připomenutí e-mailem, či osobní prosbu při návštěvě školy. Na tyto výzvy se návratnost 

vždy zvedla. Jsme si však vědomi toho, že i přesto nemusí být zkoumaný vzorek 

reprezentativní. V případě našeho výzkumu to ale nevadí, jelikož zkoumáme uvnitř vzorku. 

Jak již bylo řečeno, 100% návratnost není možné v těchto případech očekávat. 

4.4 Charakteristika zkoumaného souboru a místa 

Zkoumaným vzorkem byly všechny základní a střední školy ve Středočeském kraji. 

Velkou výhodou se ukázalo být vlastní zaměstnání, a to Vzdělávací institut Středočeského 
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kraje, který disponuje s databází všech škol kraje. Kontaktovat jednotlivé školy tedy nebylo 

těžké. Jako úskalí se však ukázala návratnost, ale s tím jsme při výzkumu počítali.  

Ve Středočeském kraji je 151 středních škol a 564 základních škol. Sportovně 

zaměřená není žádná základní škola. Naopak v oblasti středních škol je ve Středočeském 

kraji sportovně zaměřené gymnázium ve městě Kladno a jde o státní veřejnou školu. 

V dotazníkovém šetření jsme však nerozlišovali, zda jde o školu soukromou, církevní  

či státní, jelikož jsme věděli, že škola se zaměřením na sport a tělesnou výchovu je pouze 

tato jediná, nemělo to pro náš výzkum žádný význam. 
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5 Výsledky 

Dotazník byl zaslán na celkem 715 škol. Bohužel nebylo v našich silách zajistit 

stoprocentní návratnost dotazníku. Ze základních škol jsme obdrželi zpět celkem  

356 dotazníků, což z celkového počtu 564 dělá návratnost zaokrouhleně 63 %, jak můžeme 

vidět v grafu č. 1. Středních škol jsme oslovili 151 a vrátilo se nám 72 dotazníků. To je 

návratnost zaokrouhleně 48 %, což znázorňuje graf č. 2. V tomto se potvrdil náš předpoklad 

podložený zkušenostmi ze zaměstnání, že základní školy vždy reagují ve vyšší míře než 

školy střední. 

Graf 1: Návratnost dotazníků ZŠ  Graf 2: Návratnost dotazníků SŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.1 Kvalifikace, nejvyšší dosažené vzdělání a věk 

Než přejdeme k hlavní části výzkumu, pozastavme se u otázky splnění kvalifikace. 

Ptali jsme se, zda respondenti splňují předpoklady dle zákona č. 563/2004 Sb. (v platném 

znění) a vyhlášky č. 317/2005 Sb. Jde o vyhlášku o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Zajímalo 

nás, zda jsou respondenti kvalifikovaní k tomu učit, jelikož je to velmi diskutované téma. 

Výzkum na středních školách ukázal kvalifikovanost 88 % a na základních školách dokonce 

90 %. Lépe nám tyto výsledky znázorňují grafy č. 3. a č. 4. Na otázku Splňujete kvalifikační 

předpoklady dle zákona č. 563/2004 Sb. (v platném znění) a vyhlášky  

č. 317/2005 Sb. tak odpovědělo ano 63 učitelů středních škol a 320 učitelů základních škol. 
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Při bližším zkoumání se však ukázalo několik zajímavostí. Na středních školách 

nebylo kvalifikováno dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. celkem 9 lidí, přesto však 5 z nich 

uvedlo, že jejich nejvyšší vzdělání je vysokoškolské. Nabízí se tedy varianty, že mají 

vysokoškolské vzdělání, ale bez pedagogické kvalifikace, což by u vyučování tělesné 

výchovy nemuselo být na škodu, zvláště pokud by respondenti měli titul např. 

z neučitelského oboru Fakulty tělesné výchovy a sportu. Jeden z respondentů uvedl, že má 

trenérskou licenci, jeden vyšší odborné vzdělání a dva střední vzdělání. Dá se předpokládat, 

že všichni tito učitelé jsou momentálně studující, protože všichni tři5 uvedli věk do 25 let. 

U základních škol odpovědělo záporně na otázku kvalifikovanosti celkem  

36 respondentů. Vysokoškolské vzdělání zvolili tři z nich, vyšší jeden (který navíc uvedl 

věkovou skupinu 55+, což je velmi zajímavé vzhledem k tomu, zda si dodělává případnou 

kvalifikaci), 15 respondentů uvedlo nejvyšší vzdělání střední a všichni jsou maximálně  

40 let staří (9 uvedlo skupinu 25–40 let a 6 skupinu do 25 let) a 16 z nich uvedlo jako 

vzdělání trenérskou licenci. Z těchto trenérů byla nejvíce zastoupena věková skupina  

do 25 let (celkem 10x). 

Graf 3: Splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 563/2004 Sb. (v platném 

znění) a vyhlášky č. 317/2005 Sb. ZŠ 

Graf 4: Splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 563/2004 Sb. (v platném 

znění) a vyhlášky č. 317/2005 Sb. SŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 
5 Dva se středním a jeden s vyšším odborným vzděláním. 
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Po otázce kvalifikovanosti, přejdeme k otázce nejvyššího dosaženého vzdělání a věku. 

Ačkoliv jsme tyto otázky pokládali až na konci dotazníku, jejich výsledky uvedeme nyní, 

abychom poté přestoupili rovnou k hlavní části.  

U obou skupin učitelů převažovalo velmi výrazně vysokoškolské vzdělání. Na ZŠ  

91 % (celkem 322 respondentů) a na SŠ 93 % (celkem 67 respondentů). Vyšší odborné 

vzdělání mělo u obou skupin nejmenší zastoupení – shodně 1 %, na ZŠ celkem 2 učitelé a na 

SŠ pouze 1. Středoškolsky vzdělaných učitelů byly celkem 4 % u ZŠ a 3 % u SŠ, celkové 

počty 15 a 2. Trenérskou licenci jako své vzdělání uvedlo celkem 4 % ZŠ a 3 % SŠ. 

U základních škol jde o 17 trenéru, i přesto však 4 z nich odpověděli, že momentálně 

netrénují v žádném sportovním odvětví. Individuální sport trénují 3 z dotazovaných trenérů 

a kolektivní 10 trenérů. Na středních školách jde celkem o 2 trenéry, jeden z nich 

momentálně netrénuje a druhý trénuje individuální sport. Tyto výsledky znázorňuje u ZŠ 

graf č. 5 a u SŠ graf č. 6. 

Graf 5: Nejvyšší dosažené vzdělání ZŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 6: Nejvyšší dosažené vzdělání SŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Věkové zastoupení se u typů škol lehce různilo. Zatímco na ZŠ převládá skupina 

starších učitelů, na SŠ spíše mladší. Celkové výsledky ukázaly, že na základních školách 

vyučuje 10 % učitelů mladších 25 let, tedy celkem 37 respondentů. Devatenáct z nich má 

vysokoškolské vzdělání. Následující dvě věkové skupiny byly téměř vyrovnané, obě získaly 

39 %. Věk 25–40 let zvolilo 137 a skupinu 40–55 let 139 respondentů. Nejstarší věková 

skupina více než 55 let byla zastoupena 43x a získala tak tedy 12 %. Na základních školách 

tedy převažuje skupina ve věku nad 40 let a více. Výsledky znázorňuje graf č. 7. 
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Graf 7: Věkové zastoupení učitelů TV na základních školách 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na středních školách nejvyšší počet zastoupila věková skupina 25–40 let, kterou 

zvolilo celkem 54 % respondentů, tedy více než polovina. Dále následovala skupina 40–55 

let s 29 %. Zbývající skupiny, tedy nejmladší do 25 let a nejstarší více jak 55 let, zvolilo 

shodně 6 a 6 respondentů, tedy 8 %6. Celkem 62 % učitelů je tedy mladších 40 let. U učitelů 

mladších 25 let jsou ve výsledcích 3 z nich s vysokoškolským vzděláním (všichni uvedli, že 

splňují předpoklady dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.), jeden s vyšším odborným a dva se 

středním vzděláním, jak ukazuje graf č. 8. 

  

                                                 
6 Počty zde neudávají součet 100 %, jelikož není možné zaokrouhlit procentuální výsledky přesně. Pro 

nejpřesnější výsledek je tedy třeba se orientovat dle počtů odpovědí. 
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Graf 8: Věkové zastoupení učitelů TV středních školách 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Starší věkové zastoupení u základních škol přičítáme především tomu, že na dotazník 

odpovídali také učitelé z malotřídních a vesnických škol, kde je zastoupen pouze první 

stupeň a předpokládáme, že mladší tělocvikáři vyučují spíše na dvoustupňových základních 

školách s většími možnostmi sportovního vyžití či na středních školách. Tento předpoklad 

by však byl zajímavým pro další možný výzkum. Přesto však v obou skupinách nebyla hojně 

zastoupena skupina věku starší 55 let. Nemůžeme tedy potvrdit,  

ve společnosti často diskutované téma, že by na školách vyučovali staří učitelé, alespoň tedy 

ne u tělesné výchovy. 

5.2 Učitel – trenér 

Dále jsme se ptali, zda učitelé TV jsou zároveň trenéry nějakého sportu. V obou 

skupinách převážná část učitelů netrénovala a výsledky byly téměř stejné. Na ZŠ netrénuje 

68 % respondentů a na SŠ 60 %. Trenéry kolektivního sportu zvolilo u obou dotazovaných 

skupin shodně 25 % a individuální sport trénuje 7 % dotazovaných učitelů na ZŠ a 15 %  

na SŠ. Zdali souvisí trénink konkrétního sportu s nabízenými sportovními aktivitami na dané 

škole, nemůžeme s jistotou vědět, ale u trenérů kolektivního sportu na SŠ byl nejvíce 

zastoupen basketbal, florbal a jednou i badminton. U ZŠ to byl kromě basketbalu a florbalu 
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také volejbal, softbal a pozemní hokej, u trenérů individuálního sportu se v nabízených 

sportovních kroužcích objevovala atletika a gymnastika. Výsledky na ZŠ znázorňuje graf č. 

9 a na SŠ graf č. 10. 

Graf 9: Jste zároveň i trenérem (ZŠ)? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 10: Jste zároveň i trenérem (SŠ)? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.3 Využití nabídky sportovních svazů a federací 

Hlavním cílem bylo však zjistit, jak školy pracují se sportovně nadanými žáky a jak 

k tomu využívá nabídky sportovních svazů a federací. Klíčovou otázkou tedy bylo Využíváte 

nabídku sportovních svazů a federací při vzdělávání žáků vaší školy? U obou skupin 

převažovala odpověď ano. U ZŠ šlo celkem o 76 %, u SŠ o 61 %. Výsledky opět uvádí grafy, 

na ZŠ graf č. 11 a na SŠ graf č. 12. 
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Graf 11: Využíváte nabídku sportovních svazů a federací při vzdělávání žáků vaší 

školy? 

Graf 12: Využíváte nabídku sportovních svazů a federací při vzdělávání žáků vaší 

školy? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tato otázka byla větvená. Při odpovědi ano se rozevřela otevřená otázka zjišťující, 

jakým způsobem učitelé a školy se sportovními svazy a federacemi spolupracují. 

U základních škol odpovědělo na tuto otázko ano celkem 270 dotázaných. V otevřené 

otázce, jakým způsobem se nejčastěji nabídky sportovních svazů a federací využívají, se 

objevovaly odpovědi soutěže a turnaje, ale i další zajímavé odpovědi, jak najdeme v grafu 

č. 13. 
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Graf 13: Využití nabídky sportovních svazů a federací na ZŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafickém znázornění jsme jako celek počítaly všechny odpovědi bez ohledu na to, 

zda respondenti uváděli více možností. Nejvíce sice byly zastoupeny soutěže, turnaje 

a závody, celkem 240x, ale většinou dotazovaní učitelé uvedli i další aktivity, které 

využívají. Druhou nejčastější odpovědí byly projekty, celkem 65x. Bohužel ve většině 

případů se odpovídající více nerozepsali, ale pokud ano, tak uváděli nejvíce sportovní akce 

pro děti a dětské dny (18x), projekty vedoucí děti k pohybu a objevily se i názvy konkrétních 

projektů jako např. T-ball, Olympijský víceboj, MC Donalds CUP, Pohár rozhlasu, AND1, 

Rugby pro děti či projekt Basket do škol. Další častou odpovědí bylo využívání didaktických 

pomůcek, materiální zajištění a celková finanční podpora (celkem 20x). Dále učitelé uváděli 

využívání metodik sportovních svazů (celkem 19x), kde jsou uvedeny průpravné hry, 

průpravná cvičení či popis ukázkových hodin. Do skupiny jiné jsme zařadili ukázkové 

hodiny, návštěvy odborníků, spolupráci s ostatními školami, využívání srovnávacích testů, 

městské kroužky, sledování internetových stránek svazů, kde se objevují nejrůznější tipy 

opět na metodiku, soutěže či hry a objevila se i odpověď poskytnutí vstupenek na nejrůznější 

celorepublikové či celosvětové turnaje (např. MS v hokeji, florbale apod.). Celkem často se 
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v této oblasti objevovalo i slovo komunikace, ať už zprostředkování s ostatními školami, či 

s externisty. 

U středních škol se výsledky této otázky příliš nelišily. Stejně jako u základních škol 

převažovaly soutěže a závody, jak ukazuje graf č. 14. 

Graf 14: Využití nabídky sportovních svazů a federací na SŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U dotazníků ze SŠ jsme již nezískali konkrétní příklady projektů, které školy 

využívají, ale opět se zde objevovaly ukázkové hodiny a sportovní dny. Častěji, než u ZŠ se 

zde objevoval termín spolupráce, a to jak mezi školami, ať už mezi středními či se 

základními, nebo dokonce mateřskými, ale i mezi školou a odborníky. Dále byla zmiňovaná 

finanční podpora a materiální zabezpečení. Do jiných odpovědí jsme zařadili např. kroužky, 

poskytování prostor či možnost prezentovat školu. 

5.4 Identifikace sportovních talentů 

I další otázka však byla pro naše bádání klíčová: Byli při využití nabídek sportovních 

svazů a federací identifikováni na vaší škole žáci sportovně nadaní? Stejně jako předchozí 

otázka, byla i tato větvená a její zadání se objevilo pouze při odpovědi ano na otázku, zda 
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školy využívají nabídku sportovních svazů a federací. Na výběr měli učitelé kromě možnosti 

ano ne i možnost nevím a opravdu nás velmi překvapilo, že volba této odpovědi se ukázala 

být jako velice četná. Na ZŠ to byla dokonce nejvíce zastoupená možnost. Výsledky 

znázorňuje graf č. 15. 

Graf 15: Identifikace sportovně nadaných žáků na ZŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celkově se výsledky na ZŠ jeví znepokojivě. Nejenže převážná učitelů neví, zda byli 

v jejich škole identifikováni nadaní žáci (celkem 118x), ale poměrně velká část odpověděla 

rovnou ne (celkem 106x). Odpověď ano tak zvolilo pouze 46 z nich, tedy 17 %. Tento stav 

však není zřejmě ojedinělý. Stejné zjištění najdeme v publikaci Problematika péče o nadané 

žáky, kterou vydalo Vzdělávací centrum v Trutnově. Přestože se jedná o výzkum zaměřený 

na anglický jazyk, matematiku a programování, pozastavují se autoři  

nad nerozpoznáním talentovaného žáka:  

„Vždy mě velmi překvapovalo, když mi učitelé s pedagogickou praxí říkali, že se zatím 

ve svém působení nesetkali s nadaným žákem. Moje zkušenost stejně jako statistická 

pravděpodobnost svědčí o tom, že každý učitel pracující na běžné škole (základní či střední), 

jehož pedagogická praxe je delší než 5 let, se zcela jistě s nadaným žákem potkal […] 
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Pedagogická zkušenost může do značné míry vést učitele k rozpoznání projevů nadání.“ 

(Fořtíková, Novotný, 2012, s. 8) 

Pojďme si tedy propojit praxi s rozpoznáváním talentu. Budeme se teď zabývat 

skupinou respondentů, kteří odpověděli na otázku, zda identifikovali sportovně nadané žáky 

ne nebo nevím. Pro přehlednost uvedeme všechny věkové skupiny i v tabulce č. 2-5 7. 

Celkem 21 z dotazovaných uvedlo věk do 25 let, lze tedy předpokládat, že zde není praxe 

příliš dlouhodobá, navíc 2 z nich uvedli, že hledají jiné způsoby, jak sportovně nadané žáky 

rozpoznat, a to pomocí kroužků a pravidelné spolupráce s trenérem. Můžeme tedy doufat, 

že se tomu budou při hodinách TV věnovat. 

Tabulka 2: Identifikace sportovních talentů ve věkové skupině učitelů do 25 let na ZŠ 

Věková skupina do 25 let 

odpověď počet 
z toho vyhledává talenty 

i jiným způsobem 

ano 7  4  

ne 4  1  

nevím 17 1  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve věkové skupině 25–40 let odpovědělo ne a nevím celkem 93 z dotazovaných. 

Převažovala odpověď nevím (celkem v 60 případech). Jiné způsoby hledá 18 z nich. Bylo 

by zajímavé při bližším zkoumání zjistit, jaká je celková praxe těchto 18 učitelů. 

Tabulka 3: Identifikace sportovních talentů ve věkové skupině učitelů 25–40 let na ZŠ 

Věková skupina 25-40 let 

odpověď počet 
z toho vyhledává talenty 

i jiným způsobem 

ano 23 15 

ne 33 6  

nevím 60 12 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Horší výsledky se však ukazují ve skupinách věkově starších. Ve skupině 44–50 let 

odpovědělo ne a nevím také 93 respondentů, což je celkem alarmující zjištění, přesto 11 

                                                 
7 Pro úplnost uvádíme v tabulce č. 2-5 všechny údaje. 
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z nich uvedlo, že cesty hledá jinak. Z těchto 11 odpovědí 6 zvolilo možnost ne a 5 nevím na 

otázku identifikování talentu. 

Tabulka 4: Identifikace sportovních talentů ve věkové skupině učitelů 40–55 let na ZŠ 

Věková skupina 40-55 let 

odpověď počet 
z toho vyhledává talenty 

i jiným způsobem 

ano 16 10 

ne 57 6  

nevím 36 5  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve věkové skupině 55 a více bylo se zápornou odpovědí či možností nevím celkem 18 

učitelů. Je velmi podivuhodné, že jeden z nich uvedl, že hledá talent jinak pomocí srovnávání 

výsledků dle výkonnostní tabulky, ale přesto nikdy neidentifikoval sportovně nadaného žáka 

či žákyni. Nejvíce zarážejícím výsledkem však je to, že nikdo z této věkové skupiny 

neodpověděl ano. 

Tabulka 5: Identifikace sportovních talentů ve věkové skupině učitelů více než 55 let 

na ZŠ 

Věková skupina více než 55 let 

odpověď počet 
z toho vyhledává talenty 

i jiným způsobem 

ano 0  0  

ne 13 1  

nevím 5  0  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Situace na středních školách je poněkud optimističtější, jak ukazuje graf č. 16.  

Na otázku, zda byli při využití nabídek identifikováni žáci sportovně nadaní, odpovědělo 

celkem 39 % dotazovaných ano, což byla nejčastější volba. 
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Graf 16: Identifikace sportovně nadaných žáků na SŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přesto však shrneme všechny možnosti podle věku do tabulek č. 6–9. stejně jako 

u základních škol. Ve věkové skupině do 25 let identifikoval sportovně talentovaného 

studenta jeden z učitelů. Zároveň vyhledává talenty i jinými způsoby. 

Tabulka 6: Identifikace sportovních talentů ve věkové skupině učitelů do 25 let na SŠ 

Věková skupina do 25 let 

odpověď počet 
z toho vyhledává talenty 

i jiným způsobem 

ano 1  1  

ne 4  0  

nevím 0  0  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ve věkové skupině učitelů 25–40 let bylo identifikováno nejvíce talentů při spolupráci 

se svazy (celkem 11), přesto i tak většina z nich hledá talenty i jinými způsoby. 
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Tabulka 7: Identifikace sportovních talentů ve věkové skupině učitelů 25–40 let na SŠ 

Věková skupina 25-40 let 

odpověď počet 
z toho vyhledává talenty 

i jiným způsobem 

ano 11 7  

ne 5  0  

nevím 9  3  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ve skupině 40–55 let se ukazuje rozdíl mezi SŠ a ZŠ ještě výrazněji. I zde totiž 

převládá možnost ano. Respondenti, kteří uvedli možnost ne a nevím ani nevyužívají jiné 

možnosti pro nalezení sportovního talentu. 

Tabulka 8: Identifikace sportovních talentů ve věkové skupině učitelů 40–55 let na SŠ 

Věková skupina 40–55 let 

odpověď počet 
z toho vyhledává talenty 

i jiným způsobem 

ano 5  3  

ne 3  0  

nevím 4  0  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U nejstarší kategorie učitelů 55 let a více bychom očekávali nejvyšší počet 

vyhledaných talentů, jelikož předpokládáme nejdelší pedagogickou praxi. Bohužel však 

dochází ke stejnému případu jako u ZŠ a odpověď ano se neobjevuje u žádného 

z dotázaných. V této věkové skupině ale bylo zařazeno pouze 6 respondentů, proto z tohoto 

výsledku nemůžeme vyvozovat relevantní výsledky. 
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Tabulka 9: Identifikace sportovních talentů ve věkové skupině učitelů více než 55 let 

na SŠ 

Věková skupina více než 55 let 

odpověď počet 
z toho vyhledává talenty 

i jiným způsobem 

ano 0  0  

ne 2  0  

nevím 0  0  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.5 Spolupráce s trenéry a lékaři 

Jelikož jednou z možností, jak využívat nabídky sportovních svazů a federací je 

spolupráce s trenéry a odborníky, zajímalo nás, jak je tato spolupráce častá a jaký je o ní 

reálně zájem. Ptali jsme se, zda učitelé využívají při podpoře sportovně nadaných žáků  

na jejich škole odborníky (trenéry) pro dané zaměření. Opět je situace spolupráce o trochu 

horší na základních školách než na středních, což nám potvrzuje i fakt uveden výše.  

Na středních školách totiž často uváděli spolupráci s trenéry jako jednu z cest vyhledávání 

sportovně nadaných dětí pomocí svazů a federací. 

Na základních školách odpovědělo ano celkem 20 % z dotazovaných, což je 

v celkovém počtu 71. Odpověď nevím zvolilo 17 %, byla zastoupena tedy celkem 60x 

a nejvíce odpovědí získala možnost ne, celkem 225, tedy 63 %. Výsledky shrnuje graf  

č. 17. 
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Graf 17: Spolupráce s odborníky (trenéry) na ZŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z respondentů, kteří odpověděli ano, celkem 48 uvedlo, že jsou sami trenéry 

kolektivního či individuálního sportu a 11 má dokonce trenérskou licenci. Zajímavé 

výsledky přináší v této souvislosti odpověď ne. Celkem 48 dotazovaných, kteří zvolili 

možnost ne, jsou trenéry nějakého sportu, přesto však tuto spolupráci nevyužívají ve svých 

hodinách tělesné výchovy. Trenérskou licenci uvedli dva z nich. Respondenti volící možnost 

nevím uvedli, že trénují kolektivní či individuální sport celkem v 17 případech a nikdo 

nezadal trenérskou licenci. Z celkové počtu odpovídajících, kteří uvedli možnost nevím, je 

30 z nich starších 40 let. Budeme-li předpokládat, že tito učitelé mají již nějakou 

dlouhodobější pedagogickou praxi, je podivuhodné, že volili tuto variantu. Jelikož však 

otázka věku neodpovídá pedagogické praxi, nemůžeme se tímto více v práci zabývat. 

Situace na středních školách je v procentech poněkud lepší. S trenérem či jiným 

odborníkem spolupracuje 32 % z dotázaných, tedy celkem 23, nespolupracuje 57 %, což je 

41, a 11 % uvedlo možnost nevím, tedy celkem 8 učitelů. Vyšší oproti ZŠ je tedy možnost 

ano, a naopak nižší je možnost ne i nevím. Výsledky shrnuje graf č. 18. 
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Graf 18: Spolupráce s odborníky (trenéry) na SŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

I u SŠ jsme se podívali na výsledky v kontextu samotného trenérství učitelů. Celkem 

18 učitelů je zároveň trenérem kolektivního či individuálního sportu a zároveň uvedli, že 

spolupracují s odborníky (trenéry). Jeden z nich má i trenérskou licenci. Možnost ne zvolilo 

9 učitelů, kteří zároveň trénují, a licenci neuvedl žádný z dotázaných. Možnost nevím uvedli 

pouze dva učitelé – trenéři. V celkovém součtu možnosti nevím byli čtyři dotazovaní 

(polovina) starší 40 let, z toho tři dokonce uvedli věkovou skupinu 55 let a více. Opět je na 

zamyšlení důvod toho, proč si učitelé nejsou vědomi, zda škola spolupracuje s trenéry či 

nikoliv. 

Když jsme se zabývali otázkou spolupráce s trenéry, rozhodli jsme si pro zajímavost 

zařadit i otázku, zda školy spolupracují se sportovními lékaři. Jelikož se ukázalo, že 

spolupráce s odborníky není častá, nemůžeme považovat za překvapivé ani následující 

výsledky. Na základních školách odpověděli kladně pouze 3 % dotazovaných, což je 12 

z celkového počtu. Z těchto 12 dotazovaných je 11 z nich trenéry kolektivního  

či individuálního sportu, všichni samozřejmě spolupracují i se svazy či federacemi a stejně 

tak všichni hledají i další cesty pro rozvoj talentu. Kromě jednoho všichni uvedli, že již 

identifikovali sportovně nadaného žáka či žákyni. Dále 7 z nich pracuje na škole, kde se 
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otevírají sportovní třídy a stejní respondenti uvedli také, že mají jejich žáci více než 2 hodiny 

TV týdně. Odpověď ne zvolilo 97 %, tedy 344 dotázaných. Výsledky výzkumu znázorňuje 

graf č. 19. 

Graf 19: Využití konzultací se sportovním lékařem ZŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na středních školách je situace podobná, silně převažuje možnost ne, kterou zvolilo 

66 dotazovaných, tedy 92 %. Výsledky znázorňuje graf č. 20. Možnost ano zvolilo 

6 respondentů, ačkoliv to ve výsledku tvoří 8 % a vyšší číslo než u ZŠ. Zajímavější výsledky 

však ukázalo bližší zkoumání u respondentů volících možnost ano. Všichni jsou trenéři 

kolektivního či individuálního sportu. Možnost hledání jiné cesty k určení sportovního 

talentu však uvedly pouze čtyři z nich. Ti samí respondenti také otevírají sportovní třídy 

a mají více než 2 hodiny TV. 
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Graf 20: Využití konzultací se sportovním lékařem SŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.6 Jiné cesty hledání sportovních talentů 

Jelikož se v práci zabýváme vyhledáváním sportovně nadaných žáků, věnovali jsme 

tomuto tématu ve výzkumu nejvíce prostoru. Proto jsme se dotazovali, zda učitelé a potažmo 

školy, hledají sportovní talent i jinými cestami než s pomocí sortovních svazů a federací. 

Vzhledem k výsledkům již uvedeným není příliš překvapující zjištěný stav. 

Tázali jsme se učitelů základních a středních škol Využíváte jiné cesty k vyhledávání 

žáků sportovně nadaných? Při odpovědi ano se rozvětvila další otevřená otázka, kde jsme 

zjišťovali, jakými konkrétními způsoby. 

Na otázku odpovědělo na základních školách pouze 64 respondentů, tedy 18 % ano. 

Výsledky znázorňuje graf č. 21. 
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Graf 21: Využití jiných cest k vyhledání sportovně nadaných žáků ZŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z těchto 64 respondentů 4 uvedly opět spolupráci se svazy. Zajímaly nás však 

především jiné způsoby. Nejčastěji se objevovala odpověď spolupráce s externisty, dalšími 

odborníky či trenéry (celkem 25x). Někteří z dotazovaných uváděli konkrétní příklady 

sportů, jiní zase napsali, že k nim trenéři dochází pravidelně, zmiňovaly se i ukázkové 

hodiny. Druhým nejfrekventovanějším způsobem bylo testování (18x). Zde se někteří více 

rozepsali a uváděli i zdroje či blíže specifikovali. Učitelé tedy využívají testování pomocí 

různých metodik, testování v rámci projektů, testy, které vydávají sportovní organizace  

či hledají testování a jejich kritéria na internetu. Jeden z projektů bychom rádi vypíchli 

zvlášť, jelikož se o něm zmiňujeme v následující kapitole doporučení8, a to je program Sazka 

olympijský víceboj. Tuto možnost uvedlo 9 z dotazovaných. Další častější odpovědí byla 

samotná nabídka sportovních kroužků (7x), kterou budeme ještě samostatně rozebírat. Přesto 

si však učitelé uvědomují, že i zde lze vyhledat sportovní talent. Přinášíme příklad jedné 

rozsáhlejší odpovědi: „Když je při kroužku někdo talentovaný, kontaktujeme sportovní kluby, 

nebo dáme dítěti/rodiči tip na sportovní klub, kde může dále rozvíjet svůj talent.“ Zde je 
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jasně vidět, že si učitel uvědomuje propojenost se sportovními kluby  

a na této škole mezi nimi zřejmě funguje spolupráce. 

Dále se objevila odpověď, že talent je vyhledáván pomocí vlastního pozorování (7x), 

nebylo zde však už bohužel specifikováno, zda při testování, kroužcích nebo při běžné 

hodině TV. Někteří učitelé také uváděli možnost srovnávání výsledků (6x), opět se tato 

odpověď může vztahovat k  samotnému testování, ale výsledky lze srovnávat i  v  rámci 

soutěží či běžných hodin TV. Jedna odpověď konkrétně zněla takto: „Snažíme se sledovat 

výsledky žáků, ale na větší testování není čas.“ Otázka časové vytíženosti učitelů by jistě 

zasluhovalo také samostatný výzkum. Je to však velmi individuální a velmi zde záleží  

na vlastním přístupu. Jako méně četné možnosti se vyskytly např. konzultace s rodiči  

či sportovními lékaři, zápal samotného dítěte či návštěvy různých sportovišť. Pro 

přehlednost uvádíme opět graficky v grafu č. 22. 

Graf 22: Jiné cesty vyhledávání žáků sportovně nadaných na ZŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U středních škol odpovědělo na základní otázku Využíváte jiné cesty k vyhledávání 

žáků sportovně nadaných ano celkem 15 z dotazovaných, což je ve výsledku 21 %, jak 

ukazuje graf č. 23. Dá se tedy říci, že stav je téměř identický jako na ZŠ. 
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Graf 23: Využití jiných cest k vyhledávání sportovně nadaných žáků na SŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak již bylo řečeno, při zvolení možnosti ano, byla respondentovi položena doplňující 

otázka zjišťující, jakými konkrétními způsoby a možnostmi sportovní talenty vyhledávají. 

Zde se již tolik rozmanitých odpovědí jako u ZŠ neobjevovalo. Lze to přičítat tomu, že 

studenti SŠ jsou již starší a výraznější sportovní talent by u nich byl pravděpodobně objeven 

již na ZŠ. Přesto však učitelé hledají cesty, jak talent najít a rozvíjet. Stejně jako u ZŠ byla 

nejčastější odpověď konzultace či spolupráce s externisty, odborníky a trenéry (celkem 9x). 

Opět zde bylo několikrát uvedeno, že trenér dochází přímo do školy. Jednou byla zmíněna 

dokonce konzultace s profesionálními hráči. Dále bylo uvedeno vlastní pozorování (3x) 

a mezi jiné zařazujeme vlastní zvýšený zájem studentů, otvírání sportovní třídy a srovnávání 

v rámci mezitřídních a meziškolních turnajů. Opět uvádíme i v grafu  

č. 24. 
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Graf 24: Jiné cesty vyhledávání žáků sportovně nadaných na SŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.7 Sportovní třídy a počet hodin TV 

Na otázku Otevíráte na škole tzv. "sportovní třídy"? odpovědělo ano na základních 

školách pouze 16 z dotazovaných ano, což jsou v celkovém součtu 4 %. Výsledky 

znázorňuje graf č. 25. Všichni tyto respondenti dále uvedli, že jejich žáci mají více jak 

2 hodiny týdně TV. Všichni jsou rovněž trenéry kolektivního či individuálního sportu. 

Zajímavé také je, že 13 z nich uvedlo, že na škole byli identifikováni žáci sportovně nadaní 

(2 uvedli nevím, 1 ne). 
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Graf 25: Otevírání sportovních tříd na ZŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Počet tříd na středních školách se v celkovém grafu ukazuje jako vyšší, celkově 8 %, 

i přesto že odpovědělo ano celkem 6 dotazovaných. Výsledky znázorňuje graf č. 26. Všichni 

jsou zároveň trenéry kolektivního či individuálního sportu. Až na jeden případ mají třídy 

více než 2 hodiny TV týdně. Jako zajímavé se však ukázalo, že jeden z dotazovaných uvedl, 

že nevyužívá nabídku sportovních svazů a federací. Uvedli však, že během výuky 

spolupracují s odborníky (trenéry), využívají konzultací se sportovním lékařem, a právě 

otevření sportovní třídy byla odpověď na otázku, jakou jinou cestou hledají sportovně 

nadané žáky. 
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Graf 26: Otevírání sportovních tříd na SŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Další otázka dle detailnějšího zkoumání úzce souvisela právě se samotnými 

sportovními třídami a to, kolik hodin TV týdně má jedna třída. Na výběr byly možnosti 

2 hodiny týdně a více než dvě hodiny týdně. Na základních školách zvolilo možnost 2 hodin 

celkem 334 respondentů, tedy 94 %. Možnost více než dvě hodiny byla zvolena  

ve 22 případech, což dělá v celku 6 %. Přehled výsledků na základních školách ukazuje graf 

č 27. 
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Graf 27: Počet hodin TV na ZŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zajímavé je, že v 6 případech respondenti neuvedli, že by otevírali sportovní třídy, 

a přesto volili možnost více, než dvou hodin TV. Všichni tito učitelé, ale v následujících 

otázkách uvedli, že jejich žáci mají možnost volitelné předmětu tělesné nebo sportovní 

výchovy. Je tedy pravděpodobné, že toto je vysvětlení jejich volby. Více než dvě hodiny 

týdně pak ale nemají všichni žáci školy, ale pouze ti, kteří si tuto hodinu vyberou, a to navíc 

pouze na druhém stupni. Ze všech, kteří zvolili možnost více než 2 hodin TV týdně, 13 (tedy 

téměř 60 %) uvedlo, že již identifikovali sportovně nadané žáky. 

Na středních školách byla opět situace podobná. Převážná většina, tedy 90 %, uvedla 

2 hodiny TV týdně. Možnost více než 2 týdně zvolilo 7 dotazovaných, což v součtu činí  

10 %. Výsledky na středních školách ukazuje graf č. 28. 
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Graf 28: Počet hodin TV na SŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dva z dotazovaných volící možnost 2 a více hodin TV týdně uvedli, že neotvírají 

sportovní třídy. Může jít o již zmiňované sportovní gymnázium, které je na sport zaměřeno 

celkově nebo opět o nějaké jiné formy pohybu, které mají studenti na výběr. Kromě jedné 

odpovědi všichni již identifikovali sportovní talent. 

5.8 Další způsoby sportovního vyžití 

Při našem výzkumu nás také zajímalo, zda mají děti možnost nějakého dalšího pohybu. 

Učitelům jsme položili otázku, zda Mají žáci školy další možnost pohybových aktivit v 

rámci výuky. Rozhodli jsme se ponechat klasicky uzavřenou otázku s možnostmi odpovědí 

ano a ne, přičemž při odpovědi ano byl dotazovaný vyzván ke specifikaci daných aktivit 

pomocí další otevřené otázky. 

Na ZŠ odpovědělo kladně celkem 270 respondentů, což je 76 %, záporně pak 86, tedy 

24 %. Tyto výsledky znázorňuje graf č. 29. 
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Graf 29: Další možnosti pohybových aktivit ve výuce na ZŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ačkoliv převažuje možnost ano, téměř čtvrtina respondentů uvedla odpověď 

zápornou. I když školy nenabízejí velké množství sportovních kroužků, uváděli dotazování 

i jiné aktivity (jak zmíníme) a bylo vidět, že i přes jakékoliv důvody, které znemožňují 

otevírat či vést kroužky se snaží nepodcenit pohyb dětí. Můžeme tedy doufat, že těchto 86 

respondentů nepopřemýšlelo o všech možných aktivitách, které mají žáci k dispozici. 

Podívejme se však detailněji právě na možnost volby ano. Jak jsme již řekli, při této 

možnosti se otevřela otázka, kde měli dotazovaní specifikovat ony možnosti a aktivity, 

ideálně s časovou dotací. Slovo ideálně používáme proto, že mnoho z dotázaných pouze 

uvedlo dané aktivity, ale časový údaj již zmíněn nebyl. Někteří však popisovali veškeré 

aktivity velmi podrobně a je vidět, že sport je opravdu běžnou a nepodceňovanou součástí 

výuky na základních školách. 

Nejčastější volbou byly samozřejmě kroužky. Někteří uvedli jen obecně, jiní blíže 

specifikovali, jak kroužky, tak zaměření pro daný stupeň či časovou dotaci. Bohužel nejvyšší 

zastoupení jsou v celkovém počty blíže nespecifikované kroužky. Respondenti pouze uvedli 

„sportovní kroužky“, ale nezmínili konkrétní druh. Nejčastěji specifikovaným kroužkem byl 

uveden florbal, celkem 65x. Oblíbenost tohoto sportu dokazuje i účast  
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na ČEPS cupu, o kterém budeme ještě psát níže, a kde se v uplynulé sezóně registrovalo 

1 300 týmů z 1. stupně základních škol. Druhým nejčastějším sportem byl basketbal, a to 

celkem ve 49 případech. U obou již zmíněných sportů bylo i často uvedeno, že jsou 

otevírány pro hochy i dívky. Ze sportů založených na individuálnější bázi byla nejčastěji 

zmiňovaná atletika, celkem 40x. V několika případech byla uvedena časová dotace pro 2. 

stupeň i dvě hodiny, nejčastěji však 1,5 hodiny pro 2. stupeň a 1 hodinu pro 1. stupeň. Jako 

oblíbené se také ukázaly kolektivní a míčové hry, celkem byly uvedeny 39x a zařadili jsme 

do výsledků oba stupně, i když ne vždy bylo toto odpovídajícím specifikováni. Dalším 

sportem byl zmiňován volejbal, zde již bez specifikace pohlaví, i když jedna odpověď 

uváděla společný kroužek spolu s učiteli, tedy věkově smíšené družstvo dospělých a dětí. 

Objevil se celkem ve 23 případech. Jelikož se často objevovala pohybová průprava, 

všestrannost či kroužky popisované jako zaměřené na koordinaci pohybu pro 1. stupeň, 

rozhodli jsme se vyčlenit pro 1. stupeň speciální místo v našem pozorování. Celkem se tato 

pohybová všestrannost pro 1. stupeň objevila 20x. Z dalšího individuálního sportu byla 

uvedena gymnastika, celkem 19x. Posledním sportem, který byl zmíněn ve vyšším počtu byl 

fotbal, a to celkem 10x. Z toho dvakrát bylo specifikováno, že je kombinován 

i s nohejbalem, zvláště v zimních měsících. Pro přehlednost uvádíme ještě shrnuté 

v následující tabulce č. 10. 

Tabulka 10: Druh a počet zmíněných kroužků na ZŠ 

Druh a počet zmíněných kroužků – ZŠ 

nespecifikováno 134 

florbal 65 

basketbal 49 

atletika 40 

kolektivní a míčové hry 39 

volejbal 23 

pohybová všestrannost 1. stupeň 20 

gymnastika 19 

fotbal 10 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Kromě těchto sportů byly ještě uvedeny mnohé další, ale žádný z nich nebyl zmíněn 

častěji než 5x. Byly to aerobic, posilovací cvičení, jóga, zdravotní cvičení, rugby, softbal, 
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beeball, karate, hokejbal a pozemní hokej. Zkoumali jsme také více případy respondentů, 

kteří uvedli, že jsou trenéry individuálních sportů s tím, jaké kroužky vypsali v této otázce. 

Dvakrát byla uvedena atletika a jednou gymnastika. Jelikož však ve většině těchto případů 

nebyl daný kroužek specifikován, nelze z tohoto zjištění vyvozovat žádný závěr. 

Kromě kroužků dále učitelé uváděli jako další možnost pohybu volitelný předmět. 

Tato možnost se objevila celkem v 39 případech. Volitelné předměty si žáci volí  

na 2. stupni, nejčastěji v 8. a 9. ročníku. V těchto hodinách je možné se více individuálně 

věnovat rozvoji sportovních talentů. Četnější odpovědí bylo také zmínění využívání dalších 

venkovních prostor jako např. sportoviště v areálu školu i mimo ni  

(např. ve spolupráci s místními sokolovnami), hřiště (pro menší děti i dětská hřiště 

s prolézačkami), ale byly vypsány i velmi zajímavé možnosti jako lezecká stěna v prostoru 

školního dvora, workout hřiště v blízkosti školy, kam s učiteli či družinou žáci dochází. Tyto 

zajímavé možnosti vnímáme jako velmi atraktivní, zvláště pro děti základní školy. Možnost 

využití venkovních prostor byla uvedena celkem 17x. S tímto souvisí i další zmiňovaný 

způsob možného pohybu a tím jsou aktivity v době vlastního volna. Školy v těchto případech 

umožňují žákům využívat některé prostory, kde je možnost se pohybově projevit. Byly 

uváděny možnosti hrát stolní tenis, nebo i fotbal či basket o hodiny volna na školním dvoře 

v případě příznivého počasí. 

Často byly zmiňované i aktivity školní družiny, celkem 14x a čtyři z toho dokonce  

ve spojitosti s bruslením na místních zimních stadionech. Dále se objevily odpovědi 

zahrnující spolupráci, ať už s trenéry, místními sportovními kluby či spolupráce  

ve znamení půjčení prostor (např. místní sokolovnu pro kroužek gymnastiky, jelikož  

ve škole nedisponují vším nářadím a náčiním). Zmíněny byly i sportovní dny, soutěže, 

průprava na soutěže, projekty a akce, při kterých se žáci věnují pohybu. Objevila se i lehce 

úsměvná odpověď, že žáci běhají o přestávkách, přesto jsme však tuto možnost nevyřadili z 

šetření, protože předpokládáme, že jinak byly odpovědi zcela odpovídající situaci  

na dané škole. Zajímavé je, že některá škola neopomněla napsat bruslení či dokonce plavání 

(2x, je to však povinnou součástí TV), ale neuvedly např. lyžařské výcviky či jiné pravidelné 

sportovní akce, které se jistě na ZŠ konají. 
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Pro přehlednost uvádíme ještě graficky v grafu č. 30 znázorněn poměr jednotlivých 

odpovědí. Sportovní kroužky jsme zde počítali vždy jen jednou, ať už byly, či nebyly 

nespecifikovány druhem. Jinak jsme ale každý druh odpovědi počítali samostatně.  

Např.: pokud tedy respondent uvedl možnost kroužky a volitelný předmět TV, byla jeho 

odpověď započítána 2x, ale pokud uvedl kroužek volejbalu, basketu a florbalu, počítali jsme 

pouze jednou do oblasti kroužku. 

Graf 30: Poměr jednotlivých možností dalšího pohybu žáků na ZŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na SŠ odpovědělo na základní otázku, zda mají žáci školy další možnost pohybových 

aktivit v rámci výuky ano celkem 45 respondentů, což je tedy 62 %. Naopak zápornou 

možnost pak 27, tedy 38 %. Výsledky ukazuje graf č. 31. Možnosti pohybových aktivit na 

ZŠ je tedy vyšší. 
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Graf 31: Další možnosti pohybových aktivit ve výuce na SŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na středních školách nebyly již odpovědi tak rozmanité jako na základních školách. 

Objevovaly se ale stejně odpovědi kroužky, které nebyly více specifikovány, a to dokonce 

ve vyšší míře než u ZŠ. Celkem se odpověď sportovních kroužků bez určení daného druhu 

sportu objevila 27x. Nejčastějším sportem byl shodně florbal a basket (obojí celkem 7x), 

dále atletika 3x a poté opět kolektivní sport volejbal 2x. Po jedné odpovědi získal badminton 

a gymnastika. Celkem 8 respondentů uvedlo, že další pohybovou aktivitu mohou studenti 

využít v rámci nabízených sportů místními kluby. Opět pro přehlednost uvádíme ještě 

v tabulce č. 11. 

  

62%

38%

Další možnosti pohybových aktivit ve výuce na SŠ

ano

ne
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Tabulka 11: Druh a počet zmíněných kroužků na SŠ 

Druh a počet zmíněných kroužků – SŠ 

nespecifikováno 27 

florbal 7  

basketbal 7  

atletika 3  

volejbal 2  

gymnastika 1  

badminton 1  

nabídka sportovních klubů 8  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jako další možnost pohybu bylo uvedeno využívání sportovišť, a to 7x vlastních 

v areálu školy a 2 externí (např. se zimním stadionem). A dále se již objevily spíše ojedinělé 

možnosti jako samostatné tréninky (opět pravděpodobně sportovní gymnázium – zvláště ve 

spojitosti se spolupráci se zimním stadionem) či sportovní akce. Opět se zde objevila jedna 

nepříliš relevantní odpověď, kterou jsme vyřadili. Ani u středních škol se neobjevily lyžařské 

či jiné sportovní výcviky. 

5.9 Souhrnné výsledky 

Stanovili jsme si 4 základní výzkumné otázky nyní se zamyslíme nad každou z nich 

v kontextu s výsledky, které výzkum ukázal. 

Podporují sportovní svazy a federace vyhledávání žáků sportovně nadaných? 

První z otázek byla obecnějšího rázu. Předpokládali jsme, že sportovní svazy 

a federace školy podporují. Výzkum ukázal, že školy s nimi spolupracují, ale nevyužívají 

vše, co jim mohou sportovní svazy nabízet. Zvláště co se týče vyhledávání nadaných žáků. 

Proto jsme se rozhodli shrnout možné činnosti sportovních svazů, které vedou k vyhledání 

sportovně nadaných žáků.9 

Bohužel se však ukázalo, že učitelé často nedokážou sportovní talent identifikovat, 

jelikož na základních školách uvedlo pouze 17 % učitelů, že byli při využití nabídek 

                                                 
9 Viz kapitola 6  
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sportovních svazů a federací identifikování na škole žáci sportovně nadaní. Odpověď ne 

získala 39 % a v tomto případě jsme i detailněji zkoumali věk učitelů či zda vyhledávají 

talent jiným způsobem. Předpokládali jsme, že mladší učitelé neměli ještě tolik příležitostí 

k určení sportovně talentovaných žáků a také, že mnoho z nich nebude trenéry. Bohužel se 

však toto nepotvrdilo. I přesto totiž v nejmladší věkové skupině byla záporná odpověď 

pouze jedna. Nejvyšší zastoupení bylo ve skupině 25–55 let. Jiné cesty vyhledávání talentů 

využívá 18 % dotazovaných učitelů základních škol. Nejčastěji se objevovala odpověď 

spolupráce s externisty, které budeme ještě podrobněji věnovat. Dále se objevovala možnost 

testování žáků, ať už pomocí metodik, v rámci projektů, či s pomocí internetu. Učitelé jsou 

si vědomi, že sportovní talent lze rozpoznat i pomocí kroužku. Také jich četně otevírají 

(nejčastěji florbal, basket, atletiku, míčové hry a volejbal). 

Na středních školách se situace ukázala být odlišnou. Středoškolští učitelé dokážou při 

využití nabídek sportovních svazů a federací identifikovat sportovně nadané žáky. Uvedlo 

to tak 39 % z nich, a to nejčastěji ve věkové skupině 25–40 let. Studenti SŠ jsou však již 

starší a sportovní talent by měl být již objeven. pravděpodobně objeven již na ZŠ. Přesto 

však učitelé hledají cesty, jak talent najít a rozvíjet, celkem 21 % z nich. Jak již bylo řečeno, 

při zvolení možnosti ano, byla respondentovi položena doplňující otázka zjišťující, jakými 

konkrétními způsoby a možnostmi sportovní talenty vyhledávají. Zde se již tolik 

rozmanitých odpovědí jako u ZŠ neobjevovalo. Lze to přičítat tomu, že studenti SŠ jsou již 

starší a výraznější sportovní talent by u nich byl pravděpodobně objeven již na ZŠ. Přesto 

však učitelé hledají cesty, jak talent najít a rozvíjet. Stejně jako u ZŠ se objevilo využívání 

spolupráce s externisty jako jsou trenéři, lékaři, ale objevila se i odpověď konzultace 

s profesionálním hráčem.  

Jak je využívána nabídka sportovních svazů a federací v podmínkách a vybavení 

základních škol? 

Na základních školách využívá nabídky sportovních svazů a federací celkem 76 % 

z dotazovaných. Nejčastěji byly zmiňovány soutěže, turnaje a závody, které svazy pořádají. 

Naším předpokladem bylo, že se bude objevovat právě tato odpověď, která získala 65 %. 

I tak se však četně objevovaly i další aktivity. Často zmiňované byly projekty, celkem se 

tato odpověď objevila u 65 z dotazovaných. Ačkoliv bylo málokdy specifikován konkrétní 
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projekt, občas se učitelé rozepsali. Školy využívají sportovní akce pro děti a pořádají 

společně se svazy dětské dny projekty. Byly zmiňovány projekty T-ball, Olympijský 

víceboj, MC Donalds CUP, Pohár rozhlasu, AND1, Rugby pro děti či projekt Basket do škol. 

Učitelé však využívají i možnost vybavení základních škol. Finanční podporu  

pro pomůcky a materiální zajištění uvedlo celkem 20 škol. Kromě tohoto pracují respondenti 

s metodikami sportovních svazů, využívají z nich návod na průpravné hry a cvičení či popis 

ukázkových hodin. Objevily se i odpovědi sledování webových stránek svazů, kde jsou také 

různé tipy na práci s dětmi. Učitelé využívají také srovnávací testy. Překvapila nás odpověď 

poskytnutí vstupenek na nejrůznější celorepublikové  

či celosvětové turnaje (např. MS v hokeji, florbale apod.). Toto je pro děti vynikající 

příležitost zažít pravou atmosféru sportovních klání, která je může motivovat k vlastnímu 

výkonu. 

Jak je využívána nabídka sportovních svazů a federací v podmínkách a vybavení 

středních škol? 

Situace na středních školách byla obdobná, celkem 61 % z dotazovaných uvedla,  

že využívá nabídku sportovních svazů. Opět převažovaly soutěže a závody, v celkovém 

součtu to bylo 57 %. Zmíněny byly i projekty, ovšem velká většina respondentů je blíže 

nespecifikovala. Občas byly zmíněny ukázkové hodiny a sportovní dny. Oproti základním 

školám se u středních škol více objevoval termín spolupráce, a to jak mezi školami,  

tak i s odborníky. Co se týče vybavení, opět respondenti uváděli finanční podporu 

a materiální zabezpečení. 

Spolupracují školy při výuce žáků sportovně nadaných s externisty? 

Bohužel se zde potvrdil náš předpoklad, že školy nebudou využívat externisty. 

V procentech však využívá trenéry či odborníky na základních školách pouze 20 % 

dotazovaných. Na základních školách občas uváděli v otevřených otázkách zjišťujících 

hledání talentu, že k nim trenéři pravidelně dochází, často byly zmíněny ukázkové hodiny. 

Zabývali jsme se také tím, kolik učitelů, kteří sami trénují kolektivní či individuální sport, 

uvedlo spolupráci s externisty – trenéry. Celkem 48 uvedlo, že jsou sami trenéry a 11 má 

dokonce trenérskou licenci. V této souvislosti nás však překvapilo, že 48 dotazovaných, kteří 

uvedli, že nespolupracují s externisty, jsou sami trenéry nějakého sportu. Na středních 
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školách byla situace jen o trochu lepší a kladně odpovědělo 32 % a 18 učitelů je zároveň 

trenérem kolektivního či individuálního sportu. Licenci uvedl jeden z nich. Opět se zde však 

objevili učitelé, celkem 9, kteří jsou trenéry, ale spolupráci s nimi nevyužívají. Jak jsme již 

uvedli výše, objevila se i spolupráce s profesionálními hráči. 

Výzkumná otázka se však nezabývala pouze trenéry, ale v bádání jsme se zaměřili i na 

spolupráci se sportovním lékařem. Jelikož ani spolupráce s trenéry nebyla častá, nedalo se 

předpokládat, že by byly konzultace se sportovními lékaři na školách něco obvyklého. Na 

základních školách uvedly spolupráci s lékařem pouze 3 % dotazovaných. Ve výsledku šlo 

o 12 učitelů, z nichž 11 uvedlo, že jsou i trenéry kolektivního či individuálního sportu. Na 

středních školách zaškrtlo spolupráci s lékaři 8 % dotazovaných, což je ale ve výsledku 

6 učitelů a všichni jsou zároveň trenéry nějaké sportu. 

  



74 

 

6 Navržená doporučení 

V následující kapitole se na základně zjištěných výsledků pokusíme navrhnout 

doporučení, které by mohly v budoucnu přinést jiné výsledky, tedy zvýšit spolupráci se 

sportovními svazy, a především její formu, více využívat konzultace s trenéry, odborníky, 

využívat nabídky, vést děti k pohybu a tím nalézat i žáky sportovně nadané. 

6.1 Nabídky projektů sportovních svazů a federací 

Důležitou otázkou je, zda učitelé vědí, co všechno sportovní svazy nabízejí. Většina 

z nich uvedla, že využívá soutěže. Svazy se však zabývají projekty, a to opravdu 

zajímavými, které vedou děti k pohybu. Jelikož nejčastějšími sportovní kroužky, které školy 

otevírají, jsou florbal, basketbal, atletika, gymnastika a volejbal, přiblížíme možnosti 

projektů, jenž nabízejí právě tyto sporty. Mimo to, ale i některé netradiční, které by mohly 

děti zaujmout a není třeba se bát do nich pustit, právě díky možnostem, které svazy nabízí.  

Florbal 

Florbal je dle výzkumu nevyhledávanějším sportem na základních i středních školách. 

Pro základní školy chceme zmínit ČEPScup, což je projekt pro 1. stupeň základních škol. 

Každá škola může přihlásit jeden chlapecký a jeden dívčí tým. Dříve se nazýval Pohár 

základních škol. Tým se může v září zaregistrovat a poté se turnaji z okresu dostat až do 

národního finále. Týmy se dělí na západ a východ a středočeský kraj patří pod západ. 

Zajímavostí je, že přihlásit se mohou k týmu i nadšenci, kteří mohou fotit, dělat 

roztleskávačky či jinak tým podporovat. (ČEPScup, online) Dalším projektem, který je třeba 

zmínit, je Florbal do škol. Tentokrát se mohou účastnit děti základních škol, kteří navštěvují 

právě florbalové kroužky. Cílem je, aby si mohlo zahrát opravdu každé dítě, takže při malém 

počtu hráčů dochází k propojování škol. Tento projekt se tedy specializuje i na samotné 

tréninky, ale připravuje hráče i na turnaje. V době prázdnin navíc organizují i florbalové 

kempy. (Florbal do škol, online) Pro střední školy je atraktivní projekt KB Florbal Challenge 

pod hlavní záštitou Komerční banky. I tento projekt začíná na okresní úrovní a postupně 

vrcholí celorepublikovým finále. Každá střední škola v republice může přihlásit jeden 

chlapecký a jeden dívčí tým. (Český florbal, online) 
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Florbal se však snaží cílit i online projekty jako je Pojď hrát florbal, který vyzývá 

k tomu, aby si děti našli k tomuto sportu cestu a vyhledali nejbližší klub, kde mohou začít 

hrát. 

Basketbal 

Stejně jako u florbalu zde zmíníme zajímavý projekt Basket do škol. Vznikl pod 

záštitou České basketbalové federace s Asociací školních sportovních klubů. Snahou je 

oslovit co nejširší počet školních dětí nabídnout možnost využití volného času pomocí 

basketbalu. Tento projekt pojmenovává problémy a v jeho popisu tedy najdeme, že cílí 

především na boj proti zvyšující se obezitě u malých dětí. Je určen pro žáky 1. i 2. stupně 

a dělí se na dvě soutěžní disciplíny. První z nich je dovednostní soutěž pro žáky 1. – 3. 

ročníků a 4. – 5. ročníků. V této soutěži se hodnotí 5 disciplín, např. střelba z pod koše, 

slalomový dribling, přihrávky, ale i třeba skok do dálky či člunkový běh. Děti to učí 

především koordinaci pohybu a seznámení se se základními basketbalovými činnostmi. 

Druhá je herní soutěž pro žáky 4. – 5. ročníků, kde projekt nabízí možnost dle přihlášek 

uspořádávat spádové hry 5 na 5 či 4 na 4. Pro 2. stupeň a střední školy je ve spolupráci 

s AŠSK nabízena už pouze herní soutěž pro kategorie 6. – 7. ročníků a 8. – 9. ročníků. 

Výhodou pro zapojení do projektu může být pro školy také nabídka spolupráci a slev  

na basketbalové vybavení pro školy. (Basket do škol, online) 

Atletika 

Český atletický svaz nabízí několik projektů cílených na děti s dlouhou tradicí 

a vysokou propracovaností. Již přes deset let funguje program Atletika pro děti, jehož cílem 

je podporovat atletickou sportovní přípravu u dětí od nejmladšího věku, tady i předškolního, 

od 5 do 11 let. Nabízí Atletické školky (5–7 let), Atletické minipřípravky (8–9 let) a Atletické 

přípravky (10–11 let). Jde vždy o sportovní kroužky ve spolupráci s trenéry. Na stejné 

platformě však funguje i projekt Atletika pro děti do škol, která je zaměřena také na děti 1. 

stupně, ale tentokrát ve spolupráci přímo se školou. Školy získávají od svazu detailně 

propracované metodické materiály a informace, jsou jim nabízena školení a semináře, 

pomůcky pro školní atletiku, které lze zapůjčit či koupit a samozřejmě soutěže a akce. Svazy 

naopak získávají zpětnou vazbu a prezentaci jednotlivých škol. Pro každý rok navíc svaz 

připravuje v rámci Atletiky pro radost do škol dílčí projekt, který vede děti k motivaci, např. 
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plnění interaktivních certifikátů nálepkami zvířátek, které vyjadřují vybrané pohybové 

dovednosti a schopnosti. Na internetových stránkách projektu jsou ke stažení i metodiky, 

které mohou využít i střední školy. (Atletika pro děti, online) Právě střední školy se mohou 

dále realizovat v soutěži Středoškolský atletický pohár, který organizuje Český atletický 

svaz. 

Gymnastika 

Ve spolupráci s Českou unií sportu vznikl projekt Gymnastika pro děti, který je 

nabízen pražským dětem. Ve spolupráci se základními školami, které propůjčí prostory 

vedou trenéři děti od základních pohybům gymnastiky a atletiky až po samotné cvičení. 

Bohužel pro základní či střední školy nemá Česká gymnastická federace žádný projekt 

určený pouze na gymnastiku. Co by však mohlo být pro děti atraktivní jsou různá odvětví 

gymnastiky. Pod touto federací je totiž také aerobic, skoky na trampolíně a tolik oblíbený 

parkour. Stanovily se pravidla hodnocení parkourových soutěží ve všech věkových 

kategoriích od 6 let až do skupiny seniorů 18+ na úrovni regionálních, národních 

a mezinárodních soutěží. Ačkoliv není cíleno přímo na školy, nabízí různá školení 

a semináře a parkour tak jednou může být jednou z možností zpestření výuky na školách. 

(Česká gymnastická federace, online) 

Volejbal 

Český volejbalový svaz pořádá metodické semináře pro učitele ZŠ. Na jejich 

webových stránkách jsou také instruktážní videa pro učitele. Dále je garantem projektu 

Minivolejbal v barvách. Projekt rozděluje volejbal pro děti na 5 kategorií, začíná se  

od nejmladších přehazovanou a přes prstový volejbal až ke klasickému u nejstarších dětí. 

Dalším projektem je Partnerská škola ČVS, jde o titul, jenž získá škola na dva roky, která 

rozvíjí žákovský volejbal a zaměřuje se i na spolupráci tří pilířů mládežnického sportu, což 

je mezi zřizovatelem základní školy, základní školou a volejbalovým oddílem. Posledním 

projekt, který zmíníme, je Hodina pohybu navíc. Zde spolupracuje MŠMT ČVS s dalšími 

šesti sportovními svazy (volejbal, fotbal, hokej, basketbal, ragby, házená). Svazy vytvořily 

společně metodiku pro 1. až 3. třídu a zúčastněné školy získaly jednu hodinu v rámci 

družiny. Obsah hodin je rovnoměrně rozdělen na všechny sporty. (Český volejbal, online) 
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Další projekty 

Podpořit pohyb dětí mohou učitelé i ostatními zajímavými projekty či neobvyklými 

sporty. Jedním z projektů je Sazka olympijský víceboj. Začíná projektem Olympijský 

diplom, který je pro 1. stupeň a pokračuje projektem Odznak všestrannosti pro žáky  

2. stupně, ale záleží to na konkrétním učiteli. Žáci se zapojují v běžné hodině tělesné 

výchovy a získají analýzu pohybových předpokladů a doporučení vhodných sportů. 

Motivační jsou kromě rozvoje pohybu dětí také ceny. Každý rok se losují v každém kraji 

dvě zapojené školy a ty získají olympijský trénink. Dále mohou školy získat poukazy  

na sportovní vybavení. Projekt je propojený s online prostředím, díky osobnímu kódu žáka 

se dotyčný dostane do své osobní karty, kde najde tréninkový plán, porovnání pokroku 

s minulými výsledky a odkaz na doporučené kluby. Projekt je nabízen i handicapovaným 

žákům. 

Dalším všestranným projektem je Sportovní liga ZŠ. Pořádají je Asociace školních 

sportovních klubů ČR, Česká unie sportu a MŠMT. Jde vlastně o soutěž v sedmi různých 

sportech atletice, minifotbalu, basketbalu, florbalu, volejbalu, házené a plavání. Motivací 

však mohou být patroni jednotlivých disciplín, kterými jsou známí sportovci. 

Pro 1. stupeň je nabízen projekt McDonald’s Cup. Jde o turnaj ve fotbale ve dvou 

věkových kategorií, celkově od 6 do 11 let. U dětí je velmi oblíben, protože fotbalové turnaje 

nejsou příliš časté. Letos se koná již 23. ročník. Hlavními pořadateli jsou kromě partnera 

McDonald’s ASŠK, MŠMT a Fotbalová asociace ČR.  

Zaujalo nás ve výsledcích průzkumu, že některé školy zkouší s dětmi i nepříliš časté 

sporty, např. Bee ball, který je atraktivní pro děti 1. stupně, softball, rugby, plavání, házená 

apod. I tímto směrem je možné se vydávat. Žákům a studentům se tak otevírají nové 

možnosti a mohou najít sport, který je bude bavit. Samozřejmě to především může vést 

k nalezení sportovních talentů. Je tedy na iniciativě učitelů, aby vyhledávali sami zajímavé 

sporty a navazovali spolupráci. Jedním ze zajímavých projektů je např. Intenzifikace 

školních softbalových kroužků, klubů a školních lig pod záštitou České softbalové asociace. 

Cíle je spolupracovat se školami, protože ty tak mohou do klubů dodávat nové hráče. Pro 

školy je nejvyšší motivací především finanční dotace. Začíná projektem Bee ball do škol pro 
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1. – 5. třídu, pro 6. – 9. třídu je to softbal nebo Tee-ball. Projekt ale organizuje i turnaje pro 

střední školy. (Česká softballová asociace, online) 

Právě pro střední školy mnoho projektů není. Je to především z toho důvodu, že je 

podstatné se zaměřit na pohyb u malých dětí. Středoškolští studenti již nepotřebují tolik 

motivace k pohybu, protože již ke sportu mají vytvořen vztah. Pokud budou děti vedeny  

ke sportu již od prvního stupně, budou na středních školách již rozhodnuti, který sport je 

baví. Na středních školách tedy převažují turnaje a závody, což ukázaly i výsledky výzkumu. 

6.2 Metodiky 

Sportovní svazy a federace vydávají metodiky daných sportů. Tyto materiály mohou 

být pro učitele zdrojem inspirace, díky níž žáci a studenti získají ke sportu vztah. Metodiky 

jsou důležité především proto, aby byl sport vykonáván správně, nejen podle pravidel, ale 

také z hlediska bezpečnosti a správného pohybového vývoje. Mnoho metodik se navíc 

přesunuje do on-line podoby. Učitelům jsou k dispozici i návodná výuková videa. 

Jako příklad můžeme uvést metodiku, kterou vydal Český svaz házené. Tento sport 

není příliš frekventovaným, ve výzkumu se neobjevil ani jednou. Přitom metodika je 

zpracovaná velmi odborně a může být vodítkem pro učitele. Nejenže shrnuje pravidla 

a jednotlivé fáze hry, ale zabývá se i vývojovými fázemi dětí. Podle věku rozlišuje ideální 

druhy pohybu a ukazuje, jak ve hře postupovat od 5 do 11 let. Popisuje všechny pomůcky 

včetně užitečných rad. Například jak si poradit s velikostí branky, pokud nemáme k dispozici 

házenkářské, přináší rady, jak pracovat s dětmi a velikostmi míčů. Jsou zde uvedeny všechny 

aktivity a metodické postupy doplněny o názorné fotografie. Vše je srozumitelné a vyzývá 

k akci.10 Přesně tyto vlastnosti by měly metodiky mít. Pokud budou nesrozumitelné, dlouhé 

a náročné na pozornost, učitelé je nebudou číst, ani se jimi řídit. Je důležité správně 

motivovat i pedagogy, aby se do nových sportovních výzev chtěli pouštět a hledat tak 

sportovní talenty. 

Metodiky však nemusí být jen o sportu jako takovém, na stránkách České softballové 

asociace je i podrobný návod, jak založit školní klub. Jsou zde rady, jak klub registrovat, co 

si pořídit a jak získat materiál. Najdeme zde vše o tom, jak najít hráče a co je důležité pro 

                                                 
10 Házená ve škole, online 
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nábor. Opět je zde nabízena finanční a materiální podpora jako motivace. I toto jsou tedy 

cesty, jak se dostat k novým sportovně nadaným dětem. 

6.3 Další možnosti zvýšení pohybu u dětí 

Nejpodstatnější radou pro učitele, aby našli sportovně nadané žáky je zajistit dětem 

pohyb či ho zvýšit a zatraktivnit. Kromě projektů a metodik se zastavíme u dalších rad, 

Velmi důležité je hledat aktivity pro malé děti. Žáci na prvním stupni získávají vztah  

ke sportu, je důležité, aby to pro ně bylo atraktivní a zábavné. S tím je ale třeba dbát  

na správnou pohybovou průpravu, bezpečnost pohybu, pracovat na zlepšení koordinace 

a posilovat sportovní všestrannost. V tomto věku je ideální ukázat dětem co nejvíce 

možností, spolupracovat se svazy, dělat ukázkové hodiny, pořádat sportovní dny apod. Naší 

radou tedy je nezaměřovat na 1. stupni kroužky příliš konkrétně, ale cílit  

na všestrannost pohybu. Velmi důležité je vlastní pozorování (a to i při běžných hodinách 

TV) a případné konzultace s trenéry, kteří by měli případně docházet do škol. Sportovní 

talent by měl být nalezen právě v tomto věku, aby se mohl nadále rozvíjet. 

Na druhém stupni je již vhodné intenzivněji pracovat na daných sportech,  

a to na kroužcích. Učitelé by měli využívat výše uvedené projekty, ale opět zapojit i vlastní 

iniciativu. Neuzavírat se i před netradičními sporty a spolupracovat se svazy. Každý 

sportovní kroužek musí mít svá pravidla, nemělo by jít pouze o hru jako takovou, ale žáci 

by se měli naučit pracovat se svým tělem, posílením svalů, vědět, co je pro hru potřeba. 

Důležitý je i vysvětlovat správný životní styl. A velmi důležitá je i disciplinovanost 

a podpora fair play. Všechny tyto faktory talent posilují a rozvíjí. 

Druhým doporučením pro druhý stupeň ZŠ jsou sportovní výchovy jako volitelné 

předměty, a především zamyšlení se nad tím, kterým žákům jsou primárně nabízeny. 

Z vlastních pedagogických zkušeností na ZŠ víme, že velmi často jsou tyto volitelné 

předměty nabízeny oproti předmětům rozvíjející hlavní předměty jako je např. seminář 

z matematiky či českého jazyka, konverzace v cizím jazyce či příprava na přijímačky. 

Sportovní výchova je pak určena žákům, kteří nemají vynikající prospěch. Takto se však 

eliminují ti, kteří jsou premianti, či se chystají studovat na středních školách a zároveň jsou 

sportovně nadaní. Zbývají na ně pak kroužky či provozovat sport mimo školu. Toto je velmi 

častá praxe, proto pro rozvoj sportovního talentu doporučujeme tento volitelný předmět 
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nevypisovat na úkor prospěchově lepších žáků. Vhodnějšími protikandidáty  

na volitelný předmět se tedy jeví spíše předměty rozvíjející kreativitu a umění. 

Jak již bylo řečeno na středních školách se sportovní talent již utužuje pomocí soutěží 

a závodů, jelikož zde by mělo být již jasné, jakým směrem se žáci profilovali. 
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Závěr  

Cílem naší práce bylo zmapovat vyhledávání sportovních talentů na základních 

a středních školách ve Středočeském kraji. Stěžejní částí práce byl tedy výzkum. První část 

však patřila teorii. Definovat nadání a talent se ukázalo jako velmi obtížné. V odborné 

literatuře nejsou tyto pojmy jasně vymezeny. Někteří autoři je libovolně užívají jako 

ekvivalenty, jiní hledají rozdíly. V oblasti sportu se však v našem i zahraničním prostředí 

a literatuře používá termín talent. Pokusili jsme se tedy nad těmito základními pojmy 

pozastavit v první kapitole. Stejně tak jsme se věnovali teorii talent managementu 

a psychologii sportu. 

Dále jsme se věnovali vzdělávání sportovně nadaných dětí. Možností péče o nadané 

žáky je mnoho, ale záleží na několika podmínkách. Shrnuli jsme pozitiva a negativa 

vzdělávacích forem a metod vzhledem ke sportovnímu nadání. Snažili jsme se vymýtit 

názor, že nadané děti nepotřebují zvláštní výchovně-vzdělávací přístup. Při každém 

vzdělávání je třeba si stanovit cíle, stejně tak i při práci s nadanými žáky. 

S tím souvisí i další probrané téma v této práci, a to koncept výběru sportovních 

talentů. Jako základ talentu je možné vnímat vrozené dispozice a předpoklady. Koncept 

výběru sportovních talentů je však třeba chápat v širších souvislostech, jako komplex  

na sebe navazujících okruhů, které jsme uvedli. Podporou sportovního talentu se zabýváme 

i v souvislosti s koncepcí sportovní politiky s názvem Koncepce podpory sportu  

2016–2025 – SPORT 2025. 

Hlavní částí naší práce byl však výzkum. Vyhodnocovali jsme dotazníky z 356 

základních a 72 středních škol. Zde se projevilo úskalí dotazníku, protože návratnost 

odpovědí ze středních škol byla celkem nízká, pouze 48 %. Zjišťovali jsme především, zda 

učitelé TV a školy využívají nabídku sportovních svazů a federací. U obou skupin 

převažovala odpověď ano, na ZŠ to bylo celkem 76 % a na SŠ 61 %. Jsme rádi, že tedy 

spolupráce se svazy převažují, avšak při bližším zkoumání jsme zjistili, že školy využívají 

především nabídku turnajů a závodů. Projekty využívá pouze 17 % z dotazovaných na ZŠ 

a 22 % na SŠ. Právě díky těmto nízkým číslům jsme v závěrečném doporučení věnovali 

projektům velký prostor. 
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Klíčové v našem výzkumu bylo, zda už učitelé identifikovali na škole sportovní talent. 

Zde se ukázal velký rozdíl mezi ZŠ a SŠ. Na základních školách identifikovalo talent pouze 

alarmujících 17 % učitelů, na středních školách to bylo 39 %. Zkoumali jsme, zda schopnost 

rozpoznat sportovní talent stoupá s věkem a tím i zkušenostmi učitelů, ale tento předpoklad 

se nepotvrdil. Dá se pouze předvídat, že na SŠ přicházejí žáci již sportovně motivování 

a s jistými návyky, proto se mohou lépe profilovat a středoškolští učitelé mohou talent 

rozpoznat a více rozvíjet. 

Další bodem výzkumu byla spolupráce s externími odborníky. Nepředpokládali jsme, 

že by školy toto výrazně využívaly, což se potvrdilo. Na ZŠ to bylo pouze 20 % a na SŠ  

32 %. Přitom konzultace s odborníky byla uváděna jako nejčastější možnost na otázku, 

jakými jinými cestami učitelé talenty hledají. Na ZŠ však bylo velmi frekventované i 

testování. 

Poslední částí výzkumu byla samotná nabídka pohybu na školách. Ukázalo se obě 

skupiny nabízejí žákům a studentům širokou škálu kroužků, organizují se sportovní dny  

či ukázkové hodiny ve spolupráci se svazy. 

V poslední kapitole jsme se věnovali doporučením. Jak již bylo řečeno, zaměřili jsme 

se především na projekty, které sportovní asociace a svazy nabízejí. Často cílí především na 

první stupeň ZŠ což je logické. Zde je možné přivést děti k pohybu, motivovat je, naučit je 

fair play a rozpoznat talentovanost a pracovat s ní. Na středních školách již tolik možností 

není, ale to je z toho důvodu, že zde už by měla být motivace přirozená. Připomněli jsme 

i některé zajímavé víceboje a soutěže, které by mohly být pro žáky atraktivní. Na závěr jsme 

se věnovali problematice metodik a přinesli pár rad, jakým způsobem je předkládat, aby byly 

pro učitele srozumitelné a především návodné. Posledním bodem doporučení byla práce 

s volitelnými hodinami TV, kdy doporučujeme nedávat je na úkor výukových předmětů, ale 

výchov a dát tak příležitost všem. 

Cílem naší práce bylo zmapování možností podpory vzdělávání a vyhledávání žáků 

sportovně nadaných na základních a středních školách a tento cíl jsme tedy splnili. Věříme, 

že pokud by školy více využívaly nabídky sportovních svazů, především projekty a zvýšily 

celkový zájem o sportovní talent dětí, mohlo by se identifikovat mnohem více sportovně 

nadaných žáků, což je nedílnou součástí školního sportu. 
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ČVS-Český volejbalový svaz 

KB-Komerční banka 

MS-Mistrovství světa 

SpS-Sportovní středisko 

SCM-Sportovní centrum mládeže 

SŠ-Střední škola 

T-ball-teeball 

TV-Tělesná výchova 

VSCM-Vrcholové sportovní centrum mládeže 

ZŠ-Základní škola 
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