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Abstrakt 

N ázev: Důvody předčasného ukončení sportovní kariéry u žáků plaveckých tříd 

Cíle práce: Zjištění nejčastějších důvodů ukončení plavecké kariéry žáků plaveckých 
tříd. 

Metoda: Dotazníkovou metodou byly zjištěny příčiny předčasného ukončení plavecké 

kariéry u 45 bývalých žáků sportovních plaveckých tříd. Získané výsledky byly 

porovnány s dostupnou literaturou. 

Výsledky: Výzkum zjišťoval změny v příčinách ukončení plavecké kariéry 

v posledních lOti letech (1997- 2007). Z výzkumu vyplývá, že nejčastějším důvodem 

ukončení plavecké kariéry plavců plaveckých sportovních tříd je ztráta motivace k 

plaveckému tréninku a nedostatky v trenérské práci. 

Klíčová slova: plavání, ukončení sportovní kariéry, žák, plavec, trenér, plavecký 

trénink,sportovní trénink 



Abstract 

Title: The Cause of an Early End ofPupils' Swimming Career 

The aim of the thesis: Determination ofthe most frequent reasons for an early end 

of pupils' swimming career. 

Method: The reasons for an early end ofpupils' swimming career were discovered by 

using questionnaires. Forty-five former pupils from special sports elementary schools 

were questioned and then the data were compared with available literature. 

Results: Research investigated changes in the most frequent reasons for an early end 

of swimming career in the last ten years (1997 - 2007). From this research it is clear 

that the most frequent reasons for an early end of pupils' swimming career are the loss 

of motivation for swim training and insufficient instructional work. 

Key words: swimming, end ofswimming (sports) career, pupil, swimmer, instructor, 

swim training, sports training 
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1 Úvod 

V České Republice, se tak jako v Austrálii, USA a určitě dalších zemích, potýkáme v 

rámci plaveckého sportu s problémem předčasného ukončení plavecké kariéry. Z těchto 

důvodů se snaží plavečtí odborníci zjistit co je příčinou ukončení kariéry mladých 

plavců v momentě, kdy by měli zúročit tréninkem získané dovednosti a fyzickou 

kondici. Problémem předčasného ukončení kariéry plavců v České republice se 

podrobněji začala zabývat svou diplomovou prací Tichá, která mapovala příčiny 

ukončení do roku 1987. Po deseti letech na tuto práci navázal Jurák, který zjišťoval 

příčiny ukončení plavecké kariéry u žáků sportovních škol se zaměřením na plavání. 

Práce Juráka rovněž mapuje období, v němž došlo k velkým politickým změnám a které 

následně vedly k zhroucení systému přípravy mladých plavců. Oba tito autoři vycházeli 

z prací polského odborníka Stančuka, který popsal příčiny ukončení plavecké kariéry v 

Polsku a představil je v roce 1986. V těchto pracích se autoři zabývají problematikou 

ukončení plavecké kariéry plavců ještě před dosažením jejich výkonnostního vrcholu. 

To znamená, že mladí plavci končí s plaváním aniž plně využijí svých fyzických a 

mentálních sil, které se plně rozvinou až specializovaným tréninkem a dospělostí 

jedince. 

V 60tých až 80tých letech 20. století se plavečtí odborníci zabývali problémem rané 

specializace. Plavecký trénink byl plánován tak, aby plavci dosahovali maximálních 

výsledků v co nejkratší době. Plavci, kteří tento typ tréninku vydrželi sice dosáhli 

velkých mezinárodních úspěchů, ale na tyto výkony nedokázali navázat v dalších letech. 

(Pokorná, Jurák 2005). 

V současné době se problém rané specializace objevuje zřídka. V porovnáním 

s minulým stoletím se plavecká kariéra u plavců světové úrovně nebývale prodloužila. 

Světové plavání má z nedávné doby vítěze dvou po sobě jdoucích olympiád. Například 

OH Sydney, OH Athény (De Bruijnová, Hoogenband, Thorpe). Někteří plavci na OH 

závodí i ve věku 30ti let. Někteří plavci se účastnili dokonce tří po sobě jdoucích OH, 

kde se umístili na prvních třech místech. Australský plavec Kieren Perkins 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Kieren Perkins), zvítězil v disciplíně 1500m na OH 

v Barceloně, OH v Atlantě a na OH v Sydney skončil na druhém místě. Proto bylo pro 

plavecké odborníky rozhodnutí lana Thorpa skončit s plaváním ve 24 letech překvapivé. 
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Na druhou stranu, když si uvědomíme, že Thorp plave od svých 6ti let, to znamená 18 

let kariéry, tak to není zas tak málo a můžeme pochopit, že chce ve svém životě, jak 

sám říká, poznat i něco jiného než plavání. 

I když se současné plavání začíná více přibližovat sportovním odvětvím, kde dospělost 

jedince je jedním z předpokladů k podávání vrcholných výkonů, přesto se s problémem 

rané specializace můžeme setkat i dnes. Předešlé studie Stančuka 1986, Tiché 1987 a 

Juráka 1997 zmapovaly a zjistily důvody, které vedou mladé plavce k předčasnému 

ukončení plavecké kariéry, ale výsledky jejich prací vypovídají o stavu déle než před 

deseti lety. 

Za posledních 15 let došlo k velkým změnám ve společnosti a také v systému řízení a 

financování plaveckého sportu. Problematika předčasného ukončení plavecké sportovní 

kariéry stále přetrvává. Sportovní plavání v ČR se neustále potýká s nedostatkem 

zralých plavců, kteří by mohli reprezentovat na světové úrovni. Jak jsem se již 

zmiňovali výše, mladí plavci končí svou kariéru aniž plně rozvinou své schopnosti. 

Často se tak stává při přechodu ze základní školy na střední školu. Bohužel se tomu děje 

i u žáků specializovaných plaveckých tříd, které byly původně určeny k výběru talentů a 

jejich následnému rozvoji. Přesto však mnoho plavců těchto tříd po absolvování 

9. ročníku s plaveckým tréninkem končí. Změny, ke kterým došlo ve společnosti mohly 

mít vliv na změnu postojů a hodnotového žebříčku mladých sportovců. 

Tato práce si klade za úkol zjistit důvody, které vedou v dnešní době mladé plavce 

k předčasnému ukončení sportovní kariéry. 
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2 Teoretická část 

2. 1 Charakteristika sportovního plavání 

Etapa plavecké přípravy zaměřená na rozvoj sportovního výkonu. Jeho měřítkem je 

rychlost, s jakou byla zvolená trať plaváním překonána. Z tohoto hlediska můžeme 

plavecký výkon vymezit ve dvou rovinách Juřina in Hoch a kol. (1987) : 

v rovině individuálně maximálních možností každého plavce, která je 

charakteristická pro výkonnostní sport, 

v rovině absolutně nejvyššího výkonu, která je charakteristická pro vrcholový sport. 

Cíle sportovního plavání lze dosáhnout jen dlouhodobou, cílevědomou a systematickou 

přípravou v rámci tréninkového procesu, který je veden podle vzoru moderního 

pedagogického procesu. Díky vztahu mezi trenérem a plavcem se postupně vytvářejí 

vhodné podmínky pro růst plaveckého výkonu. Soubor těchto činitelů se dotýká všech 

stránek osobnosti, zasahuje nejen do sféry biologické a psychické, ale i do sociální a 

společenské. 

2.1.1 Struktura výkonu v plavání 

Sportovní výkon je jedním z hlavních faktorů sportu a sportovm'ho tréninku. 

Soustřeďuje se k němu hlavní pozornost sportovců, trenérů a dalších osob, které mají se 

sportem něco společného . 

Sportovní výkon se podle Čechovské (2001) realizuje v pohybových činnostech, jejichž 

obsahem je řešení pohybových úkolů vymezených pravidly příslušného sportu a v nichž 

sportovec usiluje o maximální uplatnění svých předpokladů pro nejlepší možný výkon. 

Obdobně charakterizuje sportovní výkon i Dovalil (2002). 

Ke správnému určení struktury sportovního výkonu je důležité znát dle Dovalila (2002) 

odpovědi na tyto základní otázky: 

• Najakých faktorech sportovní výkon závisí? 

• Co jsou, co představují tyto faktory, jaká je jejich podstata? 
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• Jak jsou jednotlivé faktory pro výkon důležité? 

• Jaké jsou vztahy mezi faktory? Jsou vzájemně nezávislé nebo závislé, mohou se 

ovlivňovat či kompenzovat? 

Sportovní výkon se děje pomocí sportovní činnosti zaměřené na dosažení maximálního 

výkonu. 

Podstatou plaveckého výkonu je tedy překonání závodní trati 50 až 1500m co 

nejrychleji, způsobem vymezeným pravidly sportovního plavání, tedy konkrétním 

plaveckým způsobem. 

Plavecký výkon je specifický tím, že je uskutečňován ve vodním prostředí, a proto se 

podle Čechovské, (2001) svojí strukturou od obecných modelů liší a nelze z nich tedy 

vycházet. Je nutné si uvědomit, že každý konkrétní výkon, v závislosti na délce trati 

nebo plaveckém způsobu, je podmíněn řadou dílčích faktorů i jejich skupinami, které se 

vzájemně ovlivňují. Obecně lze strukturu plaveckého výkonu vyjádřit takto: 

PLAVECKÝ VÝKON 

Kom plexní příprava I I Vnější okolnosti 

~ 

Morální, psychické a intelektové složky, motivace 

Kondiční výkonnostní složka 
Koordinačně-technická 

výkonnostní složka 

Konstituční předpoklady I 
Pohyblivost 

Obr.1: Struktura plaveckého výkonu (Schramm 1983 in Hájek 2005) 
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2.1.2 Faktory ovlivňující výkon ve sportovním plavání 

Plavecký sportovní výkon je komplexním proJevem sportovce, obsahuje všechny 

stránky jeho přípravy a odráží jeho osobnost. Je výsledkem nejen tréninkového procesu, 

ale i výsledkem všech komponentů, které se na výkonu více či méně podílejí. K určení 

souboru podstatných faktorů výkonu je v současnosti jedinou možností přesné určení 

pomocných objektivních ukazatelů motorického, tělesného, psychického rozvoje a 

technického rozvoje. V plaveckém výkonu se odrážejí vrozené dispozice, vliv 

tréninkového procesu a sociálního prostředí. Pro plavecký i jiný sportovní výkon 

nezastupitelné. Macejková (1990 in Jursík a kol.) uvádí jako hlavní faktory ovlivňující 

sportovní plavecký výkon: 

Somatické faktory - podle optimálního věku dosahování vrcholných výkonů, ale hlavně 

podle osobitosti tělesné stavby můžeme plavce rozdělit do dvou skupin. Do první patří 

krauleři- sprinteři, prsaři a motýlkáři. Jsou to plavci s vysokým vzrůstem, výrazným 

svalovým reliéfem, s vysokou úrovní silových dispozic a dobře přizpůsobeni k 

rychlostně- silové práci s anaerobním charakterem. 

Plavci druhé skupiny se specializují na středně dlouhé tratě kraulem, polohové závody a 

na plavání znakem. Obvykle jsou mladší, mají nižší hmotnost a dobré předpoklady pro 

rytmickou, vytrvalostní činnost s velkou intenzitou aerobního charakteru. 

Ve sportovním plavání stavba těla patří mezi základní faktory ovlivňující úroveň 

sportovní výkonnosti 

Funkční faktory - v plavání je limitujícím faktorem výkonu vysoká úroveň aerobní a 

anaerobní kapacity, a to v různém poměru podle délky plavané disciplíny. Její velikost 

závisí na funkčních schopnostech všech systémů a na chemických procesech, které 

regulují tvorbu energie. 

Motorické faktory - ve sportovním plaveckém výkonu je základním faktorem pohybová 

schopnost plavce, rozsah pohybu spolu s úrovní silových schopností. Rychlost plavání 

je ovlivněna především optimálními vztahy mezi úrovní rozvoje pohybových schopností 

a plaveckou technikou. 
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Obecně se faktorům ovlivňujícím sportovní výkon věnuje Dovalil (2002). Domnívá se, 

že působením vlivů vrozených dispozic, prostředí a záměrného tréninku se postupně 

vytváří skladba předpokladů k různým typům sportovních činností. 

Pro potřeby kvalitního a racionálního tréninku, je nutné se v tomto komplexu 

předpokladů dobře orientovat. Současná teorie využívá pro tyto účely systémový 

přístup, umožňující považovat sportovní výkon za vymezený systém prvků, který má 

určitou strukturu. Tedy zákonité uspořádání a propojení vzájemných vztahů mezi nimi. 

V kontextu struktury sportovního výkonu chápeme faktory ovlivňující sportovní výkon 

jako relativně samostatné součásti sportovních výkonů, vycházejících ze somatických, 

kondičních, technických, taktických a psychických základů výkonů. Jejich základním 

společným znakemje, že jsou trénovatelné. 

Tab.l: Jako proměnné faktory lze označit dle Dovalila (2002) 

Faktory somatické Zahrnují konstituční znaky jedince, vztahující se ke příslušnému 

sportovnímu výkonu 

Faktory kondiční Souborpohybovýchschopnosti 

Faktory taktiky Součást tvořivého jednání sportovce ("činnostní myšlení", paměť."", 

vzorce jednání jako taktické řešení) 

Faktory techniky Souvisejí se specifickými sportovními dovednostmi a jejich 

technickým provedením 

Faktory psychické Zahrnují kognitivní, emoční a motivační procesy uplatňované 

v řízení a regulaci jednání a vycházející z osobnosti sportovce. 

Čechovská (2001) uvádí jiný přístup vymezení determinant určujících sportovní, tedy i 

plavecký výkon a rozdělila je do těchto skupin: 

• Bioenergetické determinanty - podmiňují schopnost mobilizovat bioenergetické 

systémy odpovídající výkonu. 

• Biomechanické determinanty - zahrnují činnost celého pohybového systému, 

koordinační kvalitu. 
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• Psychické determinanty - zahrnují psychické procesy, osobnostní charakteristiky, 

motivaci atd. 

• Deformačrú determinanty - představují rušivé momenty vnitřní povahy (napětí, 

strach, únava) a vnější povahy(soupeři, podmínky závodu atd.) 

Hlavní podfl na výsledném plaveckém výkonu připisuje Schramm (1987) in Hájek 

(2005) faktorům techniky a kondice. Z toho vyplývá, že mimo zlepšování kondičrúch 

schopností je nutné zaměřit se ve stejné míře i na zlepšování koordinačně - technických 

schopností. K podobným závěrům jako Schramm dospěli při sledování struktury 

plaveckého výkonu také Čechovská (2001) a Grosser in Hájek (1991). 

Komplex činitelů podmiňujících plavecký výkon .Čechovská (2001) 

Tréninkové podmínky Závodní podmínky 

Obr.2: Struktura sportovru'ho výkonu (Čechovská 2001) 
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Somatické předpoklady 
- tělesné rozměry 

forma a složení 
tělesné stavby 

Faktory plavecké 
techniky 
- plavecké 

dovednosti 
- technika 

plaveckých 
způsobů 

- technika startů a 
obrátek 

Psychické 
předpoklady 

- Motivačně

emoční faktory 
- Temperament 
- Vlastnosti 

osobnosti 
- Intelekt atd. 

PLAVECKÝ 
VÝKON 

Taktika 

Funkční předpoklady 

Aerobní a anaerobní 
kapacita 

Funkční a zdravotní 
stav 

Kondiční faktory 
- Vytrvalostní 

schopnosti 
Silové schopnosti 

- Koordinační a 
senzomotorické 
schopnosti 

- flexibilita 

Obr.3: Struktura plaveckého výkonu (Čechovská 2001) 

2.2 Vývoj osobnosti plavce 

2.2.1 Psychologické zvláštností věku pubescenta 

V období dospívání dochází k bouřlivým změnám, oblast psychiky jedince je velmi 

labilní a zároveň velmi senzitivní. Jedinec se zaměřuje na vnímání vlastního já. Emoční 

labilita se projevuje v impulsivitě a na nedostatku sebeovládání. Podle E. Eriksona in 

Vágnerová (2000) je dospívaní charakteristické hledáním vlastní identity, bojem, 

nejistotou a pochybnostmi o sobě samém, o své pozici ve společnosti. Jde často o reakci 

na hledání vlastní identity, hledání své sociální role ve společnosti. Důležitým sociálním 

mezníkem je ukončení povinné školní docházky a volba dalšího profesního směřování. 

V této době dochází k diferenciaci v oblasti jedné významné role, dospívající může o 

15 



své budoucí profesi spolurozhodovat. To způsobuje částečnou emancipaci jedince -

odpoutání z vazby na povinnou roli žáka základní školy. Tyto změny vedou postupně ke 

ztrátě starých jistot a potřebě nové stabilizace za nových podmínek. Emancipaci 

v pubertě umožňuje a podporuje rozvoj kompetencí, kterými dospívající postupně 

prokazuje (sobě samému i svým partnerům), že už tak velkou míru závislostí 

nepotřebuje. Potvrzení kompetencí poslouží i jako obrana proti nejistotě. 

S potřebou jistoty velmi úzce souvisí i potřeba citové jistoty. Obecně lze mluvit spíše o 

potřebě přijatelné pozice ve světě. Vrcholí vliv hodnocení vrstevníků a přejímání jejich 

norem. Sportovní činnost , která je řízená pravidly dává jedinci možnost prožití řádu a 

spravedlnosti. Uvědomení si řádu jako jistoty. 

Motorika se promítá do schopnosti vnímat, hodnotit se a užívat prostorové vztahy. Tělo 

je hlavním prostředm'kem vnímání sebe sama a také pochopení sebe sama v interakci 

s okolím. Prostřednictvím pohybu těla je umožněno vnímání změn. To jak se vnímáme 

a hodnotíme, ovlivňuje zásadním způsobem naše chování a prožívání 

Vliv CNS, stejně jako vliv psychiky na motoriku, je zásadní. Pohyb je závislý na 

senzorických podnětech. Změny navozené pohybem, mají automaticky vliv na psychiku 

jedince.Vnímání těla a jeho potřeb, napomáhá to strukturální proměně stavu mysli a 

vědomí sebe sama. Což se chápe v bouřlivém období dospívání jako pozitivní. 

V období pubescence v rámci hledání sebe sama dochází také k hledání sexuální role. 

Zde se s dozráváním biologického vzhledu navozuje vysoce ceněná hodnota tělesné 

atraktivity. U chlapců především v oblasti síly, u dívek se objevuje problém "body 

image". Zároveň se jeví potřeba kladného hodnocení, závislá u dívek na pozitivních 

emočních odpovědích a u chlapců na míře zvládnutého rizika (sázky, adrenalinové 

sporty ... ) 

Tělesná proměna a její význam v období pubescence: 

Většina pubescentů věnuje pozornost svému zevnějšku a hodnotí své tělesné vlastnosti. 

Nespokojenost s tělesným zjevem projevují častěji dívky než chlapci. Atraktivní jedinci 

mají lepší sociální pozici a js~:m lépe přijímáni svými vrstevníky. Tělesné ,,já" se 

významně podílí na sebepojetí a tvorbě vlastní identity. Období od ll do 15 let je 

důležité pro vytváření vlastní identity Erikson (1964) in Taxová (1989) Dospívající si 

uvědomuje své ,,já" a zabývá se především tím, jaký by nechtěl být. Pozoruje se, 
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zkoumá intenzivně svůj zevnějšek. V procesu sebeakceptace - přijetí sebe sama, je 

důležitá úspěšnost v určité oblasti (třeba sportu) a také přijetí vrstevníky (skupinová 

identita). Sebepojetí je labilní, časté jsou pocity nejistoty, nespokojenost se sebou 

samým. Orientace ve změněném tělesném schématu a přijetí nové identity je proces, 

který určitou dobu trvá. Tělesné schéma je reprezentantem vlastní osobnosti. Je první 

informací, kterou o jedinci dostává jakýkoliv sociální partner. Změna dětského těla je 

tudíž zcela samozřejmě doprovázena i změnou chování lidí, s nimiž je pubescent 

v kontaktu. Reakce dospělých i vrstevníků mohou být rozmanité podle toho, jaký 

subjektivní význam pro ně tato změna má a jaké asociace navozuje. Jestliže z chování 

lidi, s nimiž se setkává, vyplývá, že změna má spíše negativní význam, zhorši se i jeho 

sebehodnocení. Tělesné a psychické dospívání nemusi probíhat ve stejném tempu. 

Pokud je tělesné zrání rychlejší než psychické, duševně nezralý jedinec není vždy 

schopen tyto změny přijatelným způsobem zvládnout. Dospívající kterému je tělesná 

změna nepříjemná, se této zátěži různým způsobem bráni (např. popíráním reality). 

Příkladem může být reakce značně vyspělé dívky, která si vezme volný svetr, aby 

zakryla prsa a schová se před lidmi, aby ji nebylo příliš vidět. P. Říčan (1990) in 

Vágnerová (2000) uvádí, že ranější dospíváni u chlapců nebývá tak zatěžující jako 

předčasné dospívání u dívek. Příčinou zde může byt fakt, že dívky obecně dospívají dřív 

než chlapci. Pokud je navíc taková změna předčasná, přichází ve chvíli, kdy jsou 

vrstevníci obou pohlaví ještě tělesně i duševně nedospělí. Předčasně vyspělý jedinec 

bývá často terčem zkoumavých pohledů a někdy i posměchu. U dospívajícího to může 

mít za následek odpor k vlastnímu tělu a snahu o popírání své identity. Dívky leckdy 

reagují na předčasné dopíváni, které jim ještě ke všemu přineslo negativní sociální 

odezvu, zásadnějším způsobem. Ten může mít až charakter odchylky od normálního 

chováni, např. mentální anorexie. 

Tělesný vývoj provází odlišné změny, jednomu či druhému pohlaví. 

U chlapců je ze sociálního hlediska významný především růst a posléze rozvoj svalů. 

Sekundární pohlavní znaky nejsou na první pohled tak nápadné a zneklidňující. Navíc je 

vyšší postava u chlapce sociálně akceptovatelná i dospělými. Ve společnosti vrstevru'ků 

je vysloveně výhodná, představuje šanci na lepší sociální status (prestiž je v tomto věku 

ještě hodně dána vzhledem a fyzickou silou). Příliš vysoká postava u dívek je obecně 

sociálně méně žádoucí, neodpovídá standardům ideálu dívčí krásy. Sekundární 
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pohlavní znaky u děvčat jsou nápadnější a bývají dospělými chápány jako signál 

významnější, kvalitativní změny. 

Zpomalení tělesného dospívaní bývá větším problémem u chlapců. Brzy dospívající 

chlapci bývají populární, sebejistí a častěji zaujímají vedoucí roli. Malý, slabý a 

tělesně nevyspělý chlapec naopak mívá slabou sociální pozici a častěji se stává 

objektem agrese svých silnějších a vyspělejších vrstevníků. Jeho role je méně atraktivní 

a tento fakt posiluje potřebu obrany, která může mít různý charakter. Může jít např. o 

kompenzaci úspěšnosti v jiné oblasti (jestliže pro ni má předpoklady) a nebo o hledání 

úniku z ponižující role. Nevyspělá dívka sice není atraktivní, může mít v určité době 

pochybnosti o své ženské roli, ale chování vrstevnic nebývá tak agresivní jako u 

chlapců. 

Subjektivní význam zevnějšku v období dospívání vzrůstá. Projevuje se nejenom větším 

zaměřením pozornosti na vlastní tělo, ale i na oblečení a celkovou úpravu. I tato složka 

je součástí identity dospívajícího. Tělesná atraktivita má svou sociální hodnotu. 

Všeobecně uznávaní atraktivní dospívající jedinci získávají lepší sociální status, bývají 

snáze přijímáni i vrstevnickou skupinou. Jestliže se pubescent za atraktivního 

nepovažuje, může to ovlivnit jeho další směřování čí hierarchii hodnot. Vědomí menší 

tělesné přitažlivosti stimuluje snahu o nějakou kompenzaci, stává se impulsem k tomu, 

aby jedinec hledal jiný způsob seberealizace. Menší atraktivita tak paradoxně může 

představovat výhodu, protože se tak stává podnětem k dalšímu osobnostnímu rozvoji. 

Socializace: 

Socializační rozvoj pubescenta je ovlivněn jeho novými kompetencemi, které se 

projevují i ve způsobu zpracování různých sociálních vlivů. Vágnerová (2000) se 

zmiňuje, že v průběhu dospívání se mění názor na okolí. Proměnou prochází i sociální 

role pubescenta - dospívající odmítá podřízenou roli. Komunikace dospívajících 

s dospělými je touto potřebou ovlivněna. Mění se vztah ke škole, dobrý prospěch 

přestává být cílem a stává se prostředkem. Dochází ke stabilizaci individuální normy, 

která určuje i míru snahy pubescenta. Mění se vztah k učiteli, už není přijímán 

automaticky jako formálně daná autorita, ale jen tehdy, pokud pubescentům něčím 

imponuje. Jednou z vývojových potřeb pubescentaje odpoutání od rodiny. Emancipace 

od rodiny nevede ke zrušení citové vazby k rodičům, ale k její proměně. Pubescent 

18 



nechce být jako rodiče, snaží se od nich nějak odlišit. Potřebu odlišení posiluje pocit 

(zjištění), že rodiče nejsou tak moudří a všemocní, jakými se zdáli být. Odmítá formální 

rodičovskou autoritu, je k rodičům kritický. 

Vrstevnická skupina slouží pubescentům jako opora. Skupinová identita představuje 

přechodnou fázi v rozvoji individuální identity. Dospívající si určují vlastní standardy 

norem, jejíž dodržování striktně vyžadují. Vrstevníci se stávají neformálními autoritami, 

které mají značný vliv. Potřeba přátelství se zvyšuje, důležité jsou i první lásky. 

(Slepička 2006) uvádí, že jako významná podpora v tomto bouřlivém období může 

sloužit i tréninková skupina ve které má již pubescent vybudovanou určitou pozici a to 

mu dává jistotu. Nemusí se obávat nečekaných reakcí od okolí a díky společným 

zájmům jsou jeho vrstevníci většinou podobně naladění jako on sám. Sport poskytuje 

širokou škálu možností sociálních interakcí modifikovaných charakterem sportovm'ho 

odvětví, jeho tradicemi, kulturním, ekonomickým a společenským zázemím.Vzhledem 

k tomu, že do sportovního prostředí jedinci často vstupují již v dětském věku, je vliv 

specifických podmínek daného sportu na jejich socializaci mnohdy velmi zásadní . 

2.2.2 Fyziologické zvláštnosti věku pubescenta 

Nástup puberty je z fyziologického hlediska podmíněn zvýšenou produkcí žláz s vnitřní 

sekrecí, které jsou pod kontrolou mozkových center. Impulsy z kůry mozkové vycházejí 

do mezimozku, do podhrbolí, v němž se produkují jednak hormony brzdící a 

podněcující činnost hypofýzy. Z podnětu hormonů mezimozkových začíná hypofýza 

produkovat gonádotropní hormon (FSH), který stimuluje pohlavní buňky, které začínají 

dozrávat. .Line (1989) 

Z hlediska odlišných procesů dospívání u chlapců a dívek, je třeba tyto dva procesy 

oddělit. 

Dospívání dívek: 

Pohlavní hormony vyvolají významné změny na těle dívky. Pozorujeme růst v oblasti 

pánve spojený se zaoblením hýždí, dochází k vývinu prsů a dalšímu rozvoji 

sekundárních pohlavních znaků. Vyvrcholením těchto změn je pak menarche, což je 

označení pro první menstruaci. V našich zemích se objevuje většinou u 12ti a 13ti 
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letých dívek. Tyto změny mohou mít vliv nejen na psychiku dospívající dívky, ale i na 

její fyzický stav a následně tak na její sportovní výkonnost. Proto je zvláště v tomto 

období nutný citlivý přístup trenéra a ponechání dostatečného prostoru pro vyrovnání se 

s nastalou situací. 

Dospívání chlapců: 

I u chlapců, dochází k výrazným změnám v tělesné konstituci, rozvoji sekundárních 

pohlavních znaků a také hlasové mutaci, která je způsobena růstem hrtanu. 

K pohlavnímu dozrání dochází v našich zemích kolem 14 let. 

Také chlapci mají se svým dospíváním spojeny rozporuplné pocity a tak je nutné k 

jejich problémům přistupovat citlivě. 

Často přichází puberta u dívek dříve než u chlapců, proto pozorujeme u dívek v tomto 

období předstih ve výšce a váze. Teprve asi od 14 let začínají chlapci přerůstat stejně 

staré dívky. 

Tab.2: Výška a hmotnost mládeže staršího školního věku (Praha 1982) Line (1989) 

Věk Výška chlapci Výška dívky Hmotnost Hmotnost 

(cm) (cm) chlapci (kg) dívky(kg) 

10,5let 142,6 142,6 36,4 34,2 

11,5let 146,6 149,6 39,2 39,3 

12,5let 154,2 161,1 48,4 45,3 

13,5 let 159,1 161,1 48,4 51,2 

14,5let 168,0 162,9 55,2 53,6 

Nerovnoměrný tělesný vývoj ovlivňuje pohybové možnosti, v přímé souvislosti 

pokračuje přirozený vzestup výkonnosti, s přibývajícím věkem se zvětšují rozdíly mezi 

chlapci a děvčaty. Ačkoliv tělesná výkonnost mezi 11-15 lety zdaleka nedosáhla svého 

maxima, přizpůsobovací schopnost je dobrá, a to dává vhodné předpoklady pro trénink. 

S nástupem puberty mohou vznikat určité obtíže s obratností a hlavně chlapci hůře 

zvládají složitější cvičení. Zhruba do 13ti let se proces pohybového učení uskutečňuje 

tak rychle a efektivně jako nikdy později. Zdá se dokonce, že pohyby naučené v této 

době jsou pevnější než ty, které se učí v dospělosti. Tím je dána i odpovídající orientace 

tréninku především na rozvíjení obratnosti a ve specializaci se prvořadá pozornost 

věnuje technice. Dovalil (2000) 
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2.3 Sportovní kariéra plavce 

2.3.1 Systém tréninkové přípravy mladých plavců 

Plavec, stejně jako každý jedinec prochází během svého života určitými stádii vývoje. 

Řada studií přinesla přesné, v trenérské praxi použitelné pohledy na průběh vývoje. Má

li být trénink dlouhodobě úspěšný, nelze tyto poznatky, zvláště v přípravě dětí a 

mládeže ignorovat (Dovali12002). 

K dělení dlouhodobé přípravy plavců, lze přistupovat z několika hledisek. V bývalém 

Československu fungoval řadu let zaběhnutý systém centrální organizace sportovního 

tréninku, postavený na věku plavce. Systém dělil plaveckou přípravu na dvě základní 

části: Všeobecný plavecký výcvik a výběrový plavecký výcvik, tedy sportovní příprava 

(Zítek 1978). 

Výběrový plavecký výcvik byl členěn do tří hlavních fází: 

• Výběr sportovních talentů do 9 let. 

• Péče o talentovanou mládež. 

-oddělení mladšího žactva (do 12let) 

-oddělení staršího žactva (do 14let) 

• Péče o vrcholový sport. 

V dnešní době se užívá obecně spíše rozdělení do etap sportovního tréninku dle 

Dovalila (2002). Tato koncepce je bližší organizaci dlouhodobé přípravy tak, jak ji 

známe ze současné zahraniční praxe (Západní Evropa, Severní Amerika, Austrálie). Ta 

člení sportovní přípravu do tří základních etap: 

• Etapa základního tréninku 

• Etapa specializovaného tréninku 

• Etapa vrcholového tréninku 

Hranice mezi jednotlivými etapami není vymezena věkem, ale zvládnutím klíčových 

požadavků zabezpečujících plynulý přechod do další etapy. 

Nelson (2001) uvádí, že by si trenéři při koncipování dlouhodobé přípravy měli 

uvědomit, že program musí vyhovovat potřebám sportovce, a ne naopak. 

Také Čechovská (2005) v našich podmínkách plaveckého sportu dělí schématicky 

etapy dlouhodobého plaveckého tréninku, lišící se charakteristickými cíly a obsahem 

na 
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• přípravný trénink (mladší školní věk, 4 až 1 O let) 

• základní trénink (starší školní věk, 10 až 15 let) 

• specializovaný trénink (zhruba středoškolský věk, dospělost) 

• vrcholný trénink (individuální vymezení, dospělost) 

V USA se strukturou plaveckého tréninku zabýval B. S. Rushall in TVSM (71/2005, 

č.2), dělí základní etapy dlouhodobého tréninkového procesu na tři části, které označuje 

jako Kurikulum osvojování dovedností. 

Kurikulum musí zajišťovat stabilitu a soudržnost programu, být vždy otevřené změnám 

a představovat určitou úroveň očekávání výkonu od mladých plavců i jejich trenérů. 

Dává podněty pro zlepšování plaveckého standardu. 

1. úroveň: Hlavní pozornost se zaměřuje na zlepšení výkonu mladých plavců pomocí 

rozvoje techniky plaveckých způsobů a neustálým zdokonalováním plaveckých 

dovedností a to včetně obrátek, startů, apod.). Plavecké dovednosti jsou základním 

faktorem pozdějšího plaveckého úspěchu, a proto je potřeba od počátku tréninku 

usilovat o jejich zdokonalování tak, aby s přibývajícími plaveckými zkušenostmi 

dosahovali mladí plavci maximálního výkonu, jehož jsou v daném věkovém období 

schopni. Této úrovně se účastní především skupina dětí prepubertálního věku. 

2. úroveň: pokračuje v nácviku dovedností, mladí plavci se seznamují s řádem 

tréninkového chování a tréninkových procedur. Zdůrazňuje se rovnocenně výkon ve 

všech plaveckých způsobech. Základní myšlenka je, že trénink bez dobré techniky je 

pro vývoj dobrého plaveckého výkonu škodlivý. Tato úroveň pokrývá tréninkovou péči 

o plavce prepubertálního a pubertálního věku. 

3. úroveň: konečné stádium vývojového programu. Kondiční trénink se pořád 

nepovažuje za cestu k úspěchu. Technická efektivnost a kontrola nad ní se stále ještě 

zdůrazňuje spolu s rozšiřováním dalších mentálních pokročilejších závodních 

dovedností, jako i plnohodnotného tréninkového režimu s mírným objemem. Mladí 

plavci, patřící k této úrovni, prožívají období puberty nebo raného dospívání a postupně 

se orientují na vážné soutěžení. 

Toto kurikulum jako komplexní tréninkový program pro mladé plavce dává dobrý 

předpoklad a základ pro následující etapu vrcholného tréninku. 
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2.3.2 Etapy sportovního tréninku plavců v ČR 

Dnešní obsah tréninkových etap vychází ze systému, který před 30ti lety představil 

Záboj in Zítek (1978). Jeho koncepce odpovídala tehdejším nárokům sportu a plavecké 

výkonnosti. Dnes se snažíme o prodloužení plavecké sportovní kariéry a dosažení 

nejvyšších výkonů až v pozdějším věku. Tento fakt si vyžádal postupné úpravy v 

koncepci obsahu etap plaveckého tréninku. 

Úpravy etap plaveckého tréninku vznikly postupem času s možností konfrontace se 

zahraničím např. práce Juráka a Pokorné (2005). V současnosti nám připadá logické 

používat rozdělení podle Čechovské, která ze Záboje vychází, ale obsah doplňuje o 

novodobé poznatky a zkušenosti. 

Čechovská (2005), preferuje kvalitně vedenou přípravnou a základní plaveckou výuku, 

která tak vytváří předpoklady pro zahájení plavecké kariéry. Uvádí, že smysl tréninku 

by neměl spočívat jen v dlouhodobém cíli, ale mladý plavec by měl trénovat a soutěžit 

proto, že ho tato činnost těší a to v každé tréninkové jednotce i závodě. Cíle by měly být 

přiměřené předpokladům, podmínkám i úsilí v tréninku plavce. 

Definuje tedy základní fáze tréninkového procesu takto: 

Přípravný trénink: 

Organizuje se pro děti mladšího školního věku. Snahou je zvládnou a osvojit si co 

nejvíce plaveckých dovedností. 

Základní trénink: 

Je etapou stěžejního významu, měl by zaručit efektivní, přesto přiměřený, plynulý a 

dlouhodobý růst výkonnosti. Věkově je vymezen lOti až 15ti lety. V této fázi tréninku 

by nemělo docházet k používání metod specializovaného tréninku, které do dětského 

zatěžování nepatří. V závěru této etapy může dojít k tomu, že biologický věk plavce 

předstihne kalendářní. V takovém případě, pokud se předčasná vyzrálost jedince 

projevuje také v psychické rovině, je možné zahájit specializovaný trénink. 
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Specializovaný trénink: 

Chápe se jako ve smyslu zaměřenosti trérůnku na konkrétní energetické systémy 

zajišťující hlavní soutěžní trať plavce, tak současně profilování specializace v 

konkrétním plaveckém způsobu nebo disciplíně. Současně se však chápe specializovaný 

trénink i v souvislosti s uplatňováním trérůnkových metod, které k prohloubené 

specializaci vedou. Specializovaný trérůnk vztahujeme pouze k dospělému věku. 

Domníváme se, že tento přístup k obsahu trérůnkových etap respektuje věkové 

zvláštnosti a nechává dostatečný prostor pro zvládnutí potřebných dovedností bez 

velkého tlaku na dosažení vysoké výkonnosti v mladém věku sportovce. 

2.3.3 Problematika rané specializace 

Rozbory trérůnkových plánů úspěšných sportovců ukazují, že špičkové výkonnosti 

mohou dosáhnout jen ti sportovci, kteří dle Dovalila (2002) mají pro daný sport 

potřebný talent, a ti, u kterých byly základy pro budoucí vrcholné výkony vybudovány 

už v dětském a dorosteneckém věku. O talentu se většinou nepochybuje, ale o tom zda 

bude dlouhodobé tréninkové snažerů zúročeno rozhoduje také, jak se dlouhodobý 

trérůnkový proces podaří naplánovat a hlavně jak se trenérsky vede. Není totiž lhostejné 

kdy a jaké trérůnkové metody se v tréninku použijí a jakou intenzitou se trénuje. 

Mnoho cvičení ztrácí svou účinnost jsou-li nevhodně použity. 

Trenéři jsou dnes díky komercializaci, bohužel i dorosteneckého sportu, tlačeni do 

vedení tréninku tak, aby mladí sportovci dosahovali co nejlepších výkonů. Dostávají se 

tak do situace, která jim dává na výběr ze dvou koncepcí: 

• Trénink odpovídající vývoji - pomalý, ale dlouhodobý z hlediska následující 
výkonnosti. 

• Raná specializace - rychlý, co nejrychleji dosáhnou co nejlepších výsledků. 
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Obecně trénink odpovídající vývoji respektuje zákonitosti komplexního rozvoje 

osobnosti sportovce a zároveň minimalizuje negativní důsledky sportovního tréninku na 

jedince. Oproti tomu koncepce rané specializace se zaměřuje především na dosažení 

vrcholných výkonů v co nejkratší době bez přihlížení k zákonitostem tělesného vývoje a 

racionálního vedení moderm'ho tréninkového procesu. 

To má vliv na délku sportovní kariéry. Trénink, který dlouhodobě přetěžuje organismus 

mladého sportovce se pak negativně odráží i na jeho zdravotním stavu . 

Díky rozborům a zkušenostem z řady sportů se ukazuje, že vrcholných výkonů lze 

dosáhnout oběma cestami, ale u raně specializovaných sportovců se pozoruje strmější 

vzestup výkonnosti, vrcholu ve sportu se dosahuje rychleji, Feige 1973 in Dovalil 

(2002) 

• s vysokými výkony v žákovském a dorosteneckém věku, dosahovanými cestou 

brzké specializace, zřetelně souvisí po 18. a 19. roce výkonnostní zaostávání, 

• u raně specializovaných sportovců je doba vrcholové sportovní výkonnosti poměrně 

krátká, pokles nastává dříve a je rychlejší, 

• co do absolutních hodnot dosažené výkonnosti existuje mírná převaha sportovců, 

kteří nešli cestou rané specializace. 

V souvislosti s těmito zjištěními se ukazuje užití rané specializace, jako modelu 

tréninkového procesu, i z pohledu čistě sportovního a výkonnostního jako 

neopodstatněné. Přesto však tato tréninková koncepce nalézá stále své stoupence v 

řadách bezohledných sportovních funkcionářů, neinformovaných trenérů a netrpělivých 

rodičů. S ohledem na zjištěné poznatky je třeba tuto tréninkovou koncepci označit jako 

neperspektivní a nevhodnou. 
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Tab.3: Dovalil(2002) popisuje charakteristické rysy obou koncepcí takto: 

Raná specializace Trénink odpovídající vývoji 

Strategie: Vysoká výkonnost co nejdříve, Strategie: Výkonnost přiměřená věku, 

plánovitý trénink si klade za cíl co nejvyšší výkon jako perspektivní cíl, 
nejrychleji dosáhnout úspěchu dětství a mládí je přípravnou etapou 

Trénink: Cenu má jen to, co směřuje rychle Trénink: Vědomý podíl všestrannosti 
k cíli, úzké zaměření na specializaci 

Zatížení: Až na hranici únosnosti, Zatížení: Zřetel na stupeň individuálního 
neúměrné nároky na nevyzrálé jedince vývoje, postupné a pozvolné stupňování 

nároků 

Psychologické rysy: Tvrdost, Psychologické rysy: Trénink odpovídající 
cílevědomost, v tréninku psychické mentalitě věkového stupně, omezování 
momenty charakteristické pro práci tlaku na výkon, aktuální výkonnostní cíle 
dospělých: vážnost, napětí, vyhraněná neJSOU výlučné, radost, hravost, 
racionalizace, tlak na výkon uvolněnost, bohatství prožitků, přiměřené 

ocenění 

Plavání bylo dlouho označováno za jeden ze sportů kde byla koncepce rané specializace 

hojně využívána. N ebylo výjimkou, že se věk plaveckých šampiónu pohyboval kolem 

15 let. To dnes již naštěstí neplatí. V současnosti sledujeme trend dlouhodobé sportovní 

plavecké kariéry, což nám potvrzují i výsledkové listiny několika po sobě jdoucích 

olympijských her, kde se vyskytují ta samá jména (De Bruijnová, Hoogenband, Foster, 

Thompson, Thorpe). Věk dnešních plaveckých vítězů se pohybuje kolem 30 let. I v 

České republice se můžeme pochlubit několika takto kvalitními a vyzrálými plavci 

např. Pechanová, Kaziková, Horký, Málek, Svoboda, Burda. Na Slovensku např. 

Moravcová. 
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2.3.4 Zvláštnosti režimového uspořádání dne u dětí plaveckých tříd 

Mladí plavci věnující se plavecké přípravě v rámci sportovních plaveckých tříd mají 

odlišný režim dne od svých spolužáků navštěvujících klasické třídy bez sportovního 

zaměření. Hlavní odlišností je přítomnost pravidelného sportovního tréninku, který je 

povinnou součástí školních závazků. Problematikou zvláštností režimového uspořádání 

dne u dětí plaveckých tříd se zaobírala studie Čechovské a Pokorné z let 1999 až 2004. 

Z jejich šetření vychází, že: 

• Zátěž plaveckých tréninků se zvyšuje ze 4-6 TJ ve vodě v týdenním mikrocyklu 

pátých ročníků do 9-11 TJ v týdnu u devátých ročníků. 

• Počet dnů v týdnu, kdy žáci trénují dvoufázově se směrem k vyšším ročm'kům 

zvyšuje. 

• Délka jedné tréninkové jednotky se v průměru pohybuje od 60 do 90 minut. 

• Zahájení ranního tréninku je nejčastěji v 6:00 hod ráno. Posunutí začátku ranního 

tréninku a dále i začátku školního vyučování je výjimkou. V této souvislosti je nutné 

si uvědomit, že doba vstávání v závislosti na vzdálenosti bydliště od bazénu se může 

pohybovat už kolem páté hodiny ranní v některých případech i dříve. 

• Odpolední tréninkové jednotky končí většinou podle doby jejich zahájení a délce 

mezi 15:30- 17:30hod. 

• Doba ukládání ke spánku byla zjištěna mezi 20:30 - 21 :30 hod u starších žáků i 

později. Tyto údaje nejsou v souladu s doporučeným denním režimem dospívající 

mládeže. 

• Školní výuka je zařazována pouze do dopoledních hodin, při stavbě rozvrhu je 

sportovní trénink zohledněn minimálně. 

• Převažuje dvouhodinová dotace školní TV, která je doplňována sportovní přípravou 

na suchu v rozsahu jedné hodiny. Některé třídy využívají krátká 10- 15 minutová 

rozcvičení před plaveckým tréninkem. Přesto 70% žáků uvádí, že nemá zařazenu 

suchou přípravu. 

• Objevuje se zde fenomén ztrátového času při přesunech bazén - škola, škola -

bazén, který činí v průměru asi 15 minut, v některých místech je tento čas znatelně 

vyšší. 
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• Návaznost ranni tréninkové fáze na školní výuku se pohybuje v průměru v rozmezí 

60 minut. 

• Odpolední tréninková fáze navazuje na školní výuku většinou do 90 minut po 

skončení vyučování. Časové volno je využito k přesunu na bazén, ale i k stravování. 

• Soutěžní činnost se postupně od 5.- 9. ročníku zvyšuje. Zvláště u plavců s vyšší 

výkonností je týdenní režim účastí v systému plaveckých soutěží pořádaných 

zpravidla o víkendech značně narušován. 

• Dny volna a vedlejší prázdniny jsou často využívány k další sportovní přípravě, 

méně jsou využívány hlavní prázdniny. I když některé plavecké třídy zahajují svou 

činnost soustředěním v druhé polovině srpna. 

Tréninkové a školní vytížení žáků se odráží v možnostech využívání volného času a v 

omezených možnostech na školní přípravu i jinou zájmovou činnost. 

• Od sedmé třídy je možno pozorovat narůstání nepravidelnosti ve školní přípravě z 

nedostatku času. 

• Jiným mimoškolním činnostem se věnuje jen 1/4 dětí. 

• Stálý nedostatek volného času nebo volný čas jen v některé dny uvádí 75% žáků. 

• Polovina dotázaných žáků uvedla, že tento čas tráví venku. 

• V pátých a šestých ročnících převažuje nepravidelné sledování televize, nebo pouze 

časově omezené sledování televize, ale směrem k vyšším ročníkům se každodenní 

sledování televize zvyšuje, navíc narůstá sledování bez časového omezení. 

• Převažuje pasivní trávení minimálního množství volného času. 

• Víkendy a prázdniny tráví žáci ze 60% s rodiči nebo u phbuzných, více jak 30% 

však uvádí zařazení tréninků i v těchto dnech (sobotní TJ, soustředění). 

• Žáci nacházejí přátele především mezi spolužáky, 70% dětí uvádí, že nemá jiné 

přátele něž spolužáky z plaveckých tříd. 

• Zájem rodiny o plavání jako celku pociťuje 60% žáků. 

• Většina dětí má své běžné domácí povinnosti (úklid pokoje, pomoc v kuchyni ... ) 

• V školním prospěchu dětí plaveckých tříd nebyly shledány výraznější rozdíly oproti 

běžným třídám. 

• Počet zameškaných hodin ve škole z důvodu nemocnosti se také zásadně nelišil od 

běžné třídy. 
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Plavecké třídy jako jeden ze základních kamenů líhně nových plaveckých talentů mají 

jedinečnou možnost účinně skloubit povinnou školní docházku a kvalitní dlouhodobý 

tréninkový proces. Jejich úkolem má být vytvoření vhodných podmínek jak pro studium 

tak pro sportovní trénink a zároveň ponechání nějakého volného času pro osobní 

potřebu mladých plavců. 

Přesto se však dle šetření Čechovské a Pokorné (2005) ukazuje, že přímé časové 

vytížení žáků sportovních plaveckých tříd v jejich denním, resp. týdenním režimu je 

značné. Vezmeme-li v úvahu průměrné týdenní ročníkové dotace hodin ve škole a 

hodiny sportovní přípravy, dostáváme se nad rámec běžné pracovní doby dospělého 

člověka. S těmito skutečnostmi souvisí i zjištění týkající se nedostatku volného času a 

přípravy na vyučování a omezená další zájmová činnost dítěte. Je nutné si uvědomit, že 

zatížení žáka plavecké třídy ovlivňuje nejen fyzickou, ale i psychickou součást 

osobnosti jedince a zásadně tak ovlivňuje její rozvoj. Malý prostor pro další sportovní 

nebo nesportovní zájmy se může stát pro žáky plaveckých tříd po skončení plavecké 

kariéry značně handicapující. Jako pozitivní se může jevit, že díky nedostatku volného 

času se u dětí plaveckých tříd lépe rozvinula dovednost umět si organizovat svůj čas a 

optimalizovat čas na školní přípravu, rychle regenerovat, rozvíjet své volní vlastnosti, 

zvyšovat svoji odolnost vůči nepříznivým okolnostem či schopnost komunikace ve 

skupině. Závažným nedostatkem se ukazuje intenzivní předčasná plavecká specializace 

(dvoufázový plavecký trénink), který společně s absencí suché přípravy v důsledku 

způsobuje malou vybavenost žáků sportovních tříd obecnější pohybovou zkušeností a 

zásobou pohybových dovedností, která se může negativně projevit i v pozdější 

plavecké kariéře. 
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2.4 Trenér 

2.4.1 Osobnost trenéra 

Osobnost trenéra zaujímá důležité postavení v tréninkovém procesu. Je nejdůležitějším 

řídícím článkem celého dlouhodobého tréninkového procesu. Kontroluje, plánuje a 

motivuje sportovce k co nejlepším výkonům. Trenérská profese se stává stále náročnější 

a nároky na trenéry jsou stále širší a také specifičtější. Ačkoli každý sport má pro 

trenérskou práci svá specifika dají se vysledovat některé obecné předpoklady pro 

trenérskou práci. Tyto předpoklady více či méně podmiňují úspěšnost trenérské práce. 

Dovalil (1992) formuluje obecné předpoklady pro trenérskou činnost takto: 

• Vztah ke sportu, zejména ke svému sportu se zpravidla odráží v oddanosti trenéra 

své práci, v odpovědnosti, ve vztahu k lidem, popř. ke konkrétním věkovým 

skupinám (např. k mládeži), v celkové aktivitě apod. 

• Všeobecné i odborné vzdělání patří k nezbytným předpokladům úspěšného 

zvládnutí náročných úkolů řízení tréninkového procesu. 

• Odpovídající zkušenosti, jak životní, tak i ze sportovního života a to vlastního i 

jiných 

• Určité vlastnosti a schopnosti charakterizující hlavní rysy osobnosti trenéra k nimž 

patří: 

celkový osobnostní pro fil, který by měl být vzorem, zejména pro mládež, 

trenér by neměl být jen vzorem morálním, ale i vzorem tělesné zdatnosti a 

výkonnosti, 

vysoká úroveň občanské a sportovní morálky (charakter, zásadovost, smysl pro 

spravedlnost, tolerance, jednání v duchu fair play apod.), 

cílevědomost, houževnatost, samostatnost, rozhodnost aj., 

přizpůsobivost, tvořivost, sociální cítění a další. 

Tyto předpoklady vytváří určitý obecný model trenérské osobnosti, která je u úspěšných 

trenérů často doplňována ještě o další osobnostní rysy např. tendence k vůdcovství 

(pevný charakter, sebeovládání, dominance), emoční stabilita (odolnost vůči stresům), 

snaha prosadit se (dosahování stanovených cílů), smysl pro praxi, organizační talent 

apod. 
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Každý trenér je v průběhu své trenérské praxe ovlivňován interakcí s okolním 

prostředím, které formuje jeho osobnost v určitý trenérský typ. Typologie trenérů je 

různorodá, přesto je však možné posoudit nejčastěji se vyskytující typy. V základní 

rovině lze rozlišit dle Dovalila (1992) typy jako autoritářský, demokratický, 

empirický, vědecký, racionální, živelný apod. obdobné označení pro typologii 

tělovýchovného pedagoga používá i Rychtecký (2002). 

Čistě vyhraněné typy trenérských osobností se vyskytují zřídka. Trenérská osobnost je 

výsledkem vrozených individuálních předpokladů, které jsou ovlivněny jeho 

každodenní činností. Trenér by měl usilovat a to, aby se stal ve svém konání 

individualitou a skutečnou osobností, kterou budou moci sportovci obdivovat a 

akceptovat. 

Řízení dlouhodobého tréninkového procesu je značně specializovanou činností, jejíž 

charakter určují především potřeby daného sportovního odvětví a potřeby sportovců 

(věk, biologická zralost organismu, typ soutěže apod.). To znamená, že trenéři se 

specializují nejen podle druhu sportu, ale i podle věkových kategorií svěřenců. Další 

kategorií tvoří trenéři členění podle dosaženého vzdělání (trenérské třídy) a podle typu 

soutěže na kterou své svěřence připravují. 

Trenérská osobnost se v řízení tréninkového procesu projevuje v tzv. trenérském stylu 

(Martens 2006) popisuje tři základní trenérské styly autoritativní, submisivní a 

kooperativní. 

• Autoritativní styl - trenér diktátor dělá všechna rozhodnutí sám. Úkolem 

sportovce je pouze plnit trenérovy příkazy. Předpokladem pro tento přístup ke 

sportovcům jsou trenérovy znalosti a zkušenosti z dlouholeté praxe. Trenér říká, 

svěřencům přesně co mají dělat. 

• Submisivní styl - trenér opatrovatel dělá co nejméně rozhodnutí. Tedy jen ta 

nezbytná. Trénink je založen na přístupu "vezmi míč a hraj". Trenér vydává 

minimum pokynů, minimálně zasahuje do organizace tréninku, kázeňské problémy 

řeší jen v nezbytně nutných případech. Tyto trenéři mají za prvé nedostatek 

schopností vydávat instrukce a řídit, za druhé jsou příliš laxní, aby se vypořádali 

s požadavky a trenérskou odpovědností, nebo za třetí vůbec nevědí, jak trénovat. 

Submisivní trenér většinou funguje jen jako opatrovatel a často je i v této pozici 

velmi slabý. 
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• Kooperativní styl - trenér pedagog rozhoduje spolu se svými svěřenci. Je si 

vědom odpovědnosti za vedení kolektivu, zároveň však také ví, že mladí lidé se 

nemohou stát zodpovědnými dospělými lidmi, aniž by se naučili sami rozhodovat. 

Smyslem kooperativního stylu je vytvořit určitou rovnováhu mezi vedením 

sportovců a možností nechat je řídit sami sebe. Trenéři spolupracují se svými 

svěřenci při vytváření konečných rozhodnutí. 

Dovalil (2002), doporučuje dělení trenérských typů podle věkové a výkonnostní 

skupiny, které se věnují : 

• Trenéry vhodné pro vedení tréninkového procesu mládeže - trenér-pedagog 

důsledně respektuje vývojové zvláštnosti, neopomíjí všestranný rozvoj svých 

svěřenců, je vzorem svým svěřencům, je trpělivý, práci zaměřuje perspektivně do 

budoucnosti. Má hluboké znalosti o rozpoznání talentu, umí přizpůsobit 

v maximální míře trénink věkovým zvláštnostem. 

• Trenéry vhodné pro výkonnostní sport - trenér - organizátor 

je schopný obsáhnout nejen vlastní tréninkový proces z hlediska obsahu, zatěžování 

apod., ale je schopen zajistit také vhodné podmínky pro trénink i účast v soutěžích. 

Často musí jednat i s jinými složkami. Důležitá je praktická zkušenost a dostatečná 

teoretická příprava. 

• Trenéry vhodné pro vrcholový sport - trenér- specialista 

jsou na něj kladeny vysoké požadavky na odbornou kvalifikaci ve všech směrech. 

Jako výhoda se označují tvůrčí schopnosti, smysl pro práci v kolektivu. Mimořádné 

nároky jsou kladeny na psychologickou stránku trenérské činnosti (odolnost proti 

stresu), přístup a řízení svěřenců. 

Činnosti, které jsou obsahem trenérské profese by měl v odpovídající míře zvládat 

každý trenér, ať už pracuje na kterékoliv úrovni. Soubor těchto činností se stále 

rozšiřuje a činnosti jsou čím dál náročnější, tak jak se stále zvyšují požadavky na práci 

trenéra. 
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2.4.2 Charakteristika činnosti trenéra plaveckých tříd 

Těžiště trenérské práce ve sportovních plaveckých třídách tkví v dokonalém zvládnutí 

obecné trenérské práce a práce s mládeží. Domnívám se, že trenér mládeže by měl 

dosáhnout co nejvyšší trenérské kvalifikace, aby mohl na dlouhodobý tréninkový proces 

nahlížet komplexně. 

(Jurák, Pokorná 2000) poukazují ve své studii na nedostatky v kvalifikacích hlavních i 

pomocných trenérů, v jejich počtu a jejich dosaženém vzdělání. Jako pozitivní označují 

fakt, že je zatím doposud zachován zájem o trénování mládeže, i když je tato funkce 

často špatně nebo vůbec finančně ohodnocena. 

Trenér mládeže musí mít ke své profesi kladný vztah a hlavně by měl umět dobře 

komunikovat se svými svěřenci a jejich rodiči. 

Counsilman (1974) píše ve své knize "V rozhodujícím období vzniku a posilování 

soutěživého ducha potřebuje dítě zaníceného učitele, který není jen dobrým 

organizátorem a znalcem techniky plaveckých způsobů, ale i dobrým psychologem. 

Proto by se trenér pro mládež neměl vybírat jen podle toho, že je ctižádostivý a 

dosahuje příznivých sportovních výsledků, ale hlavně podle toho, jak to umí s dětmi a 

jak jim rozumí". 

Trenér který pracuje s dětmi může značně přispět k ovlivnění postojů a chování u svých 

svěřenců. Většina plavců si vypěstuje značnou oddanost trenérovi a věří v jeho 

schopnosti. Není však jednoduché si toto postavení udržet, zvláště v období dospívání. 

Zde musí trenér mládeže prokázat velkou trpělivost a projevit se jako dobrý psycholog, 

aby dospívající mladé plavce k plaveckému tréninku a závodění dobře motivoval. 

Vedení tréninkového procesu není v zásadě v našich podmínkách odlišné od vedení 

tréninkového procesu ve sportovních klubech. Jen dle zjištění (Čechovské a Pokorné 

1999- 2004) tréninkové jednotky lépe navazují na konec školní výuky. 
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2.5 Rodina 

2.5.1 Vliv rodiny na sportovní kariéru plavce 

Rodina, jako hlavní a základní spojení mladého sportovce se světem, má velký vliv na 

jeho vnímání a vytváření si potřebných vazeb. Rodina svým postojem ovlivňuje postoje 

mladého člověka. Pokud rodina preferuje negativní přístup ke sportu, je velice 

pravděpodobné, že dítě také nebude mít o sport zájem. (Slepička 2006) ve své knize 

uvádí rodinu jako hlavního socializačního zprostředkovatele. Tedy rodina má zásadní 

vliv na socializační proces mladého člověka. Socializace je chápána jako proces učení, 

zejména sociálního, protože se uskutečňuje od nejranějšího věku dítěte v jeho vztazích 

se sociálním okolím, zpravidla interakcí dítěte a rodiny (Nakonečný, 1999 in Slepička 

2006). 

Pokud se dítě věnuje pravidelně sportovnímu tréninku je jeho dalšími socializačními 

zprostředkovateli i trenér a tréninková skupina. Vzhledem k tomu, že se sportovním 

tréninkem začínají jedinci často v dětském věku, je vliv specifických podmínek daného 

sportu na jejich socializaci velmi podstatný. Přesto však hlavní úlohu hraje rodina 

(Slepička 2006) píše, že existují vazby mezi množstvím a typem sociální podpory ze 

strany socializačních zprostředkovatelů, především rodičů a úrovní a typem účasti na 

sportu. Tedy tím v jaké míře se jedinec sportu věnuje. 
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SOCIÁLNĚ- KULTURNÍ PODMÍNKY 

INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY A MOTIVY 
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Obr.4: Model sportovního socializačního procesu (Brustad1992 in Slepička 2006) 

Život ve sportovně pozitivním nebo negativním prostředí má svůj dopad na aktivní 

sportování hlavně mladé populace. Názory na roli sportu v socializačním procesu se 

mění. V dnešní době převažuje názor, podložený nejnovějšími výzkumnými poznatky, 

že efekty socializace jsou významné zejména pro dnešní hypoaktivní společnost. Je 

samozřejmě nutné respektovat skutečnost, že sportování nepřináší automaticky pozitivní 

soci.ální efekty (Slepička, 2006). 
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Jako specifická je označována situace socializačního procesu v rámci vrcholového 

sportu. Ukazuje se, že kariéra vrcholových sportovců začíná mezi 6- 8 rokem věku a 

tito sportovci často dosahují prvních úspěchů v jiném sportu, než ve kterém jsou úspěšní 

na vrcholové úrovni. Toto sportovci byli v průběhu své sportovní kariéry podporování a 

ovlivňováni různými socializačními zprostředkovateli. Jako hlavní označuje (Slepička, 

2006) prostředí rodiny s rodiči a dalšími příbuznými, školu s jejími učiteli, sportovní 

kluby s trenéry a funkcionáři, vrstevníky. Při tom v počátcích sportovní kariéry v dětství 

hrají nejdůležitější roli rodiče, zejména otec a jeho sportovní orientace (Slepička, 

Slepičková, 2002 in Slepička 2006) V pozdějším věku jsou vůdčími osobami trenéři a 

vrstevníci. 

2.6 Pňčiny předčasného ukončení sportovní kariéry 

2.6.1 Faktory ovlivňující předčasné ukončení sportovní kariéry u žáků 
plaveckých tříd 

O problematice předčasného ukončení plavecké kariéry se mezi plaveckými odborníky 

stále diskutuje. Z ústních pohovorů z některými trenéry plaveckých tříd např. p. Passer, 

pí. Passr~>Vá, p. Srb. je patrné, že i oni si všímají, že mnoho žáků plaveckých tříd po 

ukončení docházky na základní škole s tréninkem končí. To má za následek značné 

ubývání perspektivních plavců v dorosteneckém věku a snižuje to tak možnost 

vychování širší základny zralých plavců. 

Kejř (1986) in Jurák (1997) poznamenává, že hodně žáků a žákyň odchází z plaveckého 

tréninku během žákovských let, což je v podstatě důsledek přirozeného výběru. 

K daleko větším ztrátám však dochází v kritickém období přechodu žactva do dorostu. 

Důvodem může být zvýšení zatížení, které plavec nezvládne, větší časová náročnost 

sportovní přípravy nebo zvýšení studijních požadavků ze strany školy. 

Jurák (1997) připisuje velký vliv na ukončení sportovní kariéry plaveckých dětí 

rodičům. Někteří rodiče kladou na své děti příliš velké výkonnostní nároky, to vyvolává 

u dětí stres způsobený negativní reakcí rodičů, nechuť k dalšímu tréninku. 
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Domníváme se, že rodiče mohou dítě ovlivňovat i svým nezájmem o jeho činnost. 

Pokud rodiče dítě nepodpoří v jeho činnosti a neposkytnou mu dobré podmínky, ztrácí 

motivaci k další tréninkové práci. 

Ale nejen rodiče mohou dítě negativně ovlivnit ve vztahu k plaveckému sportu, další 

významnou roli dle (Juráka1997) hrají i trenéři a plavecký kolektiv, nároky školy, 

zdravotní problémy a v neposlední řadě náplň tréninku. 

Problémem ukončení plavecké kariéry mladých plavců ve světě se zabývají i USA. 

V roce 1996 Dr. Suzie Tuffey in (Section 205.3(F) ofthe USA Swimming Rule Book), 

provedla výzkum, který se zabýval nejčastějšími důvody ukončení plavecké kariéry. 

Výzkumem zjistila, že hlavním faktorem ukončení je množství času, které děti tráví na 

tréninku a na přesunu tam i zpět a že těmito nároky na čas jsou ovlivněni i rodiče, kteří 

zajišťují dopravu. 

V roce 1998 Tuffey in (Coaches Conner, 2002), provedla další výzkum. Z výsledků 

výzkumu vyplynuly i další negativní důvody, které se vztahují k ukončení plavecké 

kariéry. Jako nejčastější důvody plavci uvedli: 

1. vysoké nároky na čas 

2. narušená interakce s trenérem 

3. jiné sportovní aktivity 

4. plavecký trénink je nudný 

5. konflikt s plněním školních požadavků 

6. nedostatek prožívání radosti 

I v našich podmínkách je složení faktorů způsobujících předčasné ukončení plavecké 

kariéry obdobné. Jurák (1997) označil jako nejzávažnější tyto faktory: 

1. Konflikt mezi školou a sportem 

2. Zdravotní důvody 

3. Přetíženost fyzická a psychická 

4. Konflikt s trenérem 

5. Ztráta motivace 

Jako často neřešitelný problém se ukazuje nemožnost skloubit kvalitní plavecký trénink, 

který je omezen možnostmi bazénu, se školním rozvrhem. Při přechodu na střední školu 

se potýkáme s nárůstem tréninkového zatížení a se zvýšeným zatížením v rámci 

školních povinností. Toto období je potřeba překlenout a plavec by v tomto období 
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potřeboval podporu jak ze strany trenéra, tak i rodiny. Domníváme se, že trenér by mohl 

v tomto období svůj přístup ke svěřenci více individualizovat. Povolit mu trénink s 

jinou tréninkovou skupinou v době, kdy nedochází ke kolizi se školními povinnostmi. 

Problematikou ukončení sportovní kariéry se zabýval také Vítek (2005), který se 

zaměřil na zjištění důvodů ukončení sportovní kariéry u mladých triatlonistů a 

triatlonistek. Tato problematika je v některých ukazatelích odlišná, protože se jedná o 

sportovní víceboj. Přesto jsou výsledky jeho práce pro nás zajímavé. 

Jako hlavní příčiny předčasného ukončení sportovní kariéry označuje: 

1. Potíže a stres ve škole. 

2. Zranění. 

3. Konflikt zájmů I nedostatek volného času. 

4. Konflikty ve sportovním prostředí. 

5. N edostatek podpory v rodině. 

6. Nedostatek nebo nevhodná motivace/ chybějící úspěch. 

7. Monotónost I nuda. 
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2. 7 Cíle a hypotézy 

Cílem práce je zmapovat pomocí dotazníkové metody nejčastější důvody předčasného 

ukončení sportovní kariéry u žáků plaveckých tříd a poskytnou tím materiál k zamyšlení 

pro řadu trenérů mládeže a funkcionářů, kteří s touto věkovou skupinou pracují. 

Při hledání nejčastějších důvodů předčasného ukončeni plavecké kariéry si klademe tyto 

otázky: 

1. Umožňuje náročnost tréninkového procesu dostatek volného času na jiné aktivity? 

2. Jsou na žáky plaveckých tříd kladeny vysoké nároky ze strany školy? 

3. Dostávají-li se žáci do konfliktu zájmů, volí raději jinou aktivitu na úkor plaveckého 

tréninku? 

4. Jsou žáci spokojeni s osobou trenéra a způsobem jak pracuje? 

5. Dochází u mladých plavců postupně ke ztrátě motivace? 

6. Jak velkou úlohu zaujímá rodina? (malá nebo příliš velká podpora ze strany rodiny) 

7. Jsou zdravotní důvody hlavní příčinou ukončení plavecké kariéry? 

Pro získání odpovědí na vznesené otázky je nutné vyřešit tyto úkoly: 

1. Sestavit nestandardizovaný dotazník, který se zaměří na zjištění důvodů 

předčasného ukončení plavecké kariéry (viz Přílohy), tak aby výsledky byly 

porovnatelné s prací Daniela Juráka (1997). 

2. Kontaktovat co nejširší skupinu respondentů (bývalých žáků plaveckých tříd, nebo 

těch kteří ji ještě navštěvují, ale s plaveckým tréninkem už skončili). 

3. Zorganizovat dotazníkovou akci a vyplnit s respondenty dotazníky. 

4. Zpracovat výsledky,analyzovat je a presentovat je v grafické podobě. 

5. Výsledky porovnat s dostupnou literaturou a výsledky práce Daniela Juráka (1997). 
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3 Hlavní část 

3.1 Charakteristika sledovaného souboru 

Oslovila jsem 60 bývalých plavců ročníku narození 1984 až 1990. Většina z nich byli 

absolventi základních škol s rozšířenou výukou plavání. Plavecký trénink ukončili po 

dokončení 8.- 9.ročníku ZŠ. Dotazník mi zpět vrátilo 45 respondentů z toho 20 chlapců 

a 25 dívek. Šetření se účastnili žáci nejen pražských škol, ale ve třech případech i žáci 

ze ZŠ Kubatova v Českých Budějovicích a v jednom případě ze ZŠ R. Frimla v 

Trutnově. Oslovila jsem více mimopražských respondentů, ale bohužel mi dotazník ani 

po opakovaných prosbách neposlali zpět. Ostatní respondenti byli z pražských škol a to 

v 25 případech ze ZŠ Nedvědovo nám., v 15 případech ze ZŠ Sázavská a v 1 případě ze 

ZŠ Weberova, kde dívka absolvovala základní plaveckou výuku a dále pak trénovala ve 

sportovním klubu. 

3.2 Charakteristika dotazníkové akce 

Dotazníková akce probíhala od května 2006 do června 2007. Respondenty jsem 

získávala ze dvou zdrojů. 

1. V uvedeném období jsem navštívila závody přeborů sportovních tříd a tam 

kontaktovala žáky devátých tříd s dotazem, zda by byli ochotni se mnou 

spolupracovat. Získala jsem na ně kontakty a po šesti měsících od ukončení 

docházky na ZŠ jsem je kontaktovala s otázkou, zda se ještě věnují plaveckému 

tréninku, nebo ne. Pokud odpověděli že ne, zařadila jsem je do své studie a zaslala 

jim prostřednictvím e-mailu nebo České pošty dotazník. Na ten většina z nich do 

deseti dnů odpověděla. 

2. Při získávání kontaktů jsem zjistila, že se řada žáků nevěnuje plaveckému tréninku 

již od 8. ročníku a jen doplňují stavy plaveckých tříd. Navštívila jsem tedy osobně 

plavecké třídy při ZŠ Nedvědovo nám. a ZŠ Sázavská v Praze a požádala bývalé 

plavce o spolupráci. Ve většině případů mi ochotně dotazník vyplnili. 
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3.3 Charakteristika dotazníku 

Pro účely své práce jsem vytvořila nestandardizovaný dotazník s polootevřenými typy 

otázek. Snahou bylo aby respondenti měli možnost vyjádření vlastního názoru i mimo 

nabídnuté odpovědi. U tvorby otázek jsem se snažila, aby jejich význam byl 

koncipován podobně jako v práci Daniela Juráka (1997). Pro možnost následného 

porovnání výsledků. 

V úvodu dotazníku je stručná anamnéza, která obsahuje základní údaje jako jméno, 

příjmení, rok narození. Dále je dotazník obsahově rozdělen na čtyři části. V první části 

(otázky 1 - 1 O) se snažím zjistit úvodní motivaci k plaveckému sportu a ke vstupu do 

plavecké třídy a také jaké faktory ovlivňují výběr školy. Dále pak zjišťuji původní 

motivaci a cíle v plavání. 

Druhou částí je otázka č. ll, která je zaměřena na rozlišení základních faktorů ukončení 

plaveckého tréninku. Je členěna na 8 podotázek, které směřují ke konkrétním 

nejčastějším důvodům ukončení sportovní kariéry uváděných v literatuře a také v práci 

D. Juráka(l997). 

Třetí část dotazm'ku (otázky 12 - 14) jsou zaměřeny na zjištění následných pocitů po 

skončení s plaveckým tréninkem a reakci okolí na vzniklou situaci. 

Ve čtvrté části (otázky 15 - 20) jsou otázky směřovány ke vztahu a komunikaci s 

trenérem (spokojenost s osobou trenéra, komunikace trenér versus plavec a jeho rodina 

atd.). Tyto otázky pak směřují k návrhům na případné změny v tréninkovém procesu, 

které by mohly ovlivnit nebo zvrátit rozhodnutí o ukončení plavecké kariéry. Závěrečné 

otázky se věnují současné sportovní aktivitě a cílů s ní spojených. 
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4 Výsledková část 

4.1 Analýza dotazníkové části 

V úvodu dotaznfku zjišťujeme obecné údaje o respondentovi. Dále následuje prvnf 

otázka, která se věnuje věku, ve kterém se respondenti naučili plavat. Věkové rozmezf 

se pohybuje mezi 3. - 9. rokem života respondentů. Nejvfce žáků se naučilo plavat v 6ti 

letech a to ve 14ti přfpadech. Druhým nejčetnějšfm údajem byl věk 5ti let a to v llti 

přfpadech a třetf nejčetnější' údaj byl věk 4let a to v 9ti pffpadech. 

Graf 1: V kolika letech jsi se naučil( a) plavat? 
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Druhá otázka zjišťuje, kdo naučil respondenta plavat. Ve 30ti pffpadech uvádf 

respondenti, že je plavat naučil někdo z rodiny. Často je uváděna babička, děda nebo 

otec. V 15ti pffpadech se plavat naučili v kurzech plavánf. 
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Graf 2: Kde jsi se naučil(a) plavat? 
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Jako nejčastější odpověď na otázku, kdo tě k plavání přivedl, odpovídají respondenti 

takto: ve 34 případech rodina, v lOti případech samostatný zájem o plavání a pouze v 

jednom případě kamarád. 

Graf 3: Kdo tě k plavání přivedl? 
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Dále budeme hodnotit pouze četnost odpovědí. Z důvodů volnosti v odpovídání pro 

respondenty, bylo povoleno odpovídat v jedné otázce více možnostmi. Tímto jsem 

chtěla nechat respondentům absolutní volnost v projevení jejich názorů. 

Ve čtvrté otázce se pokouším zjistit, jaká motivace vedla respondenta k zahájení 

plaveckého tréninku. Nejčastěji žáci odpovídali, že je na plavání přihlásili rodiče. Jako 

druhou nejčastější odpověď uváděli, že se rychle zlepšovali v plavecké výuce a z tohoto 

důvodu se chtěli dále věnovat plaveckému tréninku. Třetí nejčastější odpověď byla, 

"bavilo mě, že jsem v plavání lepší než ostatní" . 

Ostatní odpovědi budou vyjádřeny graficky 

Graf 4: Proč jsi začal(a) závodně plavat? 
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Dále nás zajímala motivace ke vstupu do plavecké třídy. Nejvíce žáků vstupovalo do 

plavecké třídy na přání rodičů. Následovala odpověď, "navštěvoval jsem ZŠ, kde 

plavecké třídy byly, tak jsem se přihlásil". Třetí pozici obsadila odpověď viděl jsem 

leták, který mne zaujal a také odpověď, "o možnosti plavecké třídy mě informoval 

učitel z kurzu plavání". 
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Graf 5: Proč jsi začal(a) navštěvovat sportovní třídu a ne plavecký oddíl? 
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Šestá otázka je zaměřena na výběr školy. V 25ti případech respondenti navštěvovali ZŠ 

Nedvědovo náměstí v Praze. V lSti případech ZŠ Sázavská v Praze a ve 3 případech ZŠ 

Kubatova v Českých Budějovicích. V 1 případě ZŠ R. Frimla v Trutnově a ZŠ 

Weberova v Praze. 

Graf 6: Kterou ZŠ s rozšířenou výukou plavání jsi navštěvoval(a)? 
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Následuje otázka, kterou se snažíme zjistit důvody výběru dané školy. 

Ve 24 případech respondenti odpověděli, že rodiče se dozvěděli o dobré kvalitě školy. 

V 15ti případech rozhodla blízkost bydliště. Ve 3 případech rozhodl odchod spolužáků 

na stejnou školu nebo přítomnost kamaráda a možnost sportu. V 1 případě stejnou školu 

navštěvoval sourozenec a ve 2 případech respondenti nevěděli, proč si školu vybrali. 

Graf7: Proč jsi si tuto školu vybral(a)? 
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V další otázce nás zajímalo, jak dlouho se respondenti plaveckému tréninku věnovali. 

Nejčastější odpověď, a to v ll ti případech, byla 5 let. V lOti případech 4 roky. V 5ti 

případech 61et. Ve 4 případech 9 a 12 let. Ve 3 případech 7 let. Ve 2 případech 8 a ll 

let. V jednom případě 3 a 1 O let. A ve 2 případech se vyskytla varianta, že respondenti 

nevěděli, jak dlouho se plaveckému tréninku věnovali. V 1 případě respondent plaval 

pouze jeden rok. 
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Graf 8: Jak dlouho jsi plaval( a)? 
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V další otázce nás zajímalo, jak dlouho se respondenti chtěli plaveckému tréninku 

věnovat. Nejčastější odpovědí bylo, dokud by mě to bavilo, a to ve 32 případech. 

Druhou nejčastější odpovědí bylo, nevím a ve 4 případech respondenti odpovídali, že 

stále. Ve 3 případech několik let. 

Graf 9: Jak dlouho jsi se chtěl(a) věnovat plavání? 
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Dále nás zajímalo, jaké si vytyčili cíle v plavání. Nejčastěji odpovídali dobré zdraví, ve 

20ti případech. Jako další nejčastější odpověď uváděli, že nejvyšším cílem je vysoká 

výkonnost, kvalifikace a dobré umístění na mezinárodních závodech. K těmto otázkám 

odpovědělo v obou případech 18 respondentů. Jako třetí nejčastější odpověď se 

vyskytuje dobrá postava a to v 17ti případech. Ve 14ti případech se plavci hlásili k 

dobrému umístění a k účasti na závodech v ČR. Pouze v 5ti případech se objevila 

odpověď, potěšení ze sportu. V 1 případě si respondent nekladl žádné cíle. 

Graf 10: Jaké jsi mě( a) cíle v plavání? 
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Nyní následuje blok otázek zaměřených přímo na důvody ukončení sportovní kariéry. 

Zdravotní důvody: 

Ve 28 případech respondenti uvedli, že zdravotní důvody nebyly příčinou ukončení 

sportovní plavecké kariéry. V 8 případech pak uváděli jiné celkové zdravotní problémy 

jako (alergie, mononukleóza, oslabení imunity, poúrazové stavy apod.). V 6ti případech 

se vyskytly problémy s klouby. Ve 2 případech pak plavci měli problémy s páteří, kožní 

onemocnění a také problémy s ušima nebo očima. 
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Graf 11: Zdravotní důvody. 
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Psychické důvody : 

Nejčastější odpovědí, ve 23 případech, bylo "neměl jsem čas na jiné zájmy". Ve 21 

případech "nebavil mě trénink". Dále pak ve 20ti případech "ztratil jsem původní 

motivaci". A stejně ve 12ti případech respondenti odpověděli "neměl jsem čas na školní 

přípravu, kladli na mě vysoké požadavky a to se mi nelíbilo". Pouze v 6ti případech 

respondenti nepovažují psychické důvody, za hlavní důvod k ukončení plavecké 

kariéry. 

Graf 12: Psychické důvody. 
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Výkonnostní důvody: 

Ve 26ti případech neuvedli respondenti snížení vy'konnosti, jako hlavní důvod k 

ukončení plavecké sportovní kariéry. Jako nejčastější výkonnostní důvod, respondenti 

uváděli "nezlepšoval jsem se" a to ve 14ti případech. Ve 4 případech "nezávodil jsem" 

a pouze ve 3 případech "zaostával jsem za ostatnínů" . 

Graf 13: Výkonnostní důvody. 
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Fyzické důvody: 

Devatenáct respondentů poznamenalo, že fyzické důvody nebyly hlavní příčinou 

ukončení plavecké sportovní kariéry. Je zajímavé, že stejné množství respondentů 

uvedlo jako jeden z důvodů ukončení plavecké sportovní kariéry vysokou únavu. 

Dalším důvodem byla "častá nemocnost", a to v 9ti případech. Jako další důvod žáci 

uváděli "časté prochladnutí ve vodě", a to v 8 případech. Pouze v jednom případě 

respondent uvedl, že mu vadilo mnoho naplavaných km. Žádný z respondentů si 

nevybral odpověď "těžká suchá příprava" . 
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Graf 14: Fyzické důvody. 
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Důvody ze strany trenéra : 

Jako nejčastější důvod ukončení plavecké kariéry ze strany trenéra, označili bývalí 

plavci "nelíbil se nů obsah tréninků, pořád to samé", k této odpovědi se přiklonilo 25 

respondentů. Jako druhou nejčastější odpověď označili bývalí plavci "nespokojenost s 

osobou trenéra" a to ve 22 případech. V 21 případech se vyjadřovali k "nespokojenosti 

se způsobem vedení tréninku". Dvanáct respondentů si nevážilo trenéra jako odborníka. 

Pouze v 1 Oti případech nepovažovali bývalí plavci trenéra, jako důvod k ukončení 

plavecké kariéry. V 8 případech si stěžovali na nezájem trenéra o jejich osobu "trenér se 

zajímal jen o ty nejlepší". 
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Graf 15: Důvody ze strany trenéra. 
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Ztráta motivace: 

Ve 36ti případech uvádí respondenti, jako hlavní důvod ukončení plavecké sportovní 

kariéry, že je "trénink přestal bavit". Devět bývalých plavců uvedlo, že "neradi 

trénovali". Pět respondentů poznamenalo, že "neradi závodili". Pouze 8 bývalých 

plavců nepovažovalo ztrátu motivace jako důvod k ukončení plavecké sportovní 

kariéry. 

Graf 16: Ztráta motivace. 
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Důvody ze strany rodiny: 

Rodinu nepovažuje jako důvod k ukončení plavecké sportovní kariéry 41 bývalých 

plavců. Pouze ve 2 případech si respondenti stěžovali na nedostatečnou podporu ze 

strany rodiny, a ve 2 případech bylo důvodem k ukončení plavecké sportovní kariéry 

stěhování. 

Graf 17: Důvody ze strany rodiny. 
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Jako nejčastější důvod označují respondenti přechod ze základní školy na střední školu, 

a to v 21 případech. Dále se chtějí věnovat jiným zájmům, tuto variantu zvolilo 18 

respondentů. V 10ti případech označili jako důvod k ukončení plavecké sportovní 

kariéry "zvýšené nároky na studium a čas". Ve 2 případech byl důvodem přechod na 

jinou ZŠ, kde nebyly plavecké třídy. A pouze v jednom případě byla důvodem k 

ukončení sportovní plavecké kariéry nemoc. V 9ti případech nepovažují bývalí plavci 

tyto ostatní důvody jako příčinu ukončení plavecké kariéry. 
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Graf 18:0statní důvody. 
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S ukončením sportovní kariéry je dle literatury např.Vítek (2005), Jurák (1997) 

spojováno množství negativních i pozitivních prožitků. Proto nás zajímalo, jaké pocity 

respondenti prožívali po ukončení plavecké sportovní kariéry. 

Nejčastěji uváděli, že "pociťovali úlevu" a to v 33 případech. Ve 14ti případech 

pociťovali smutek. 13 respondentů uvádělo, že pociťovali radost. A v 9ti případech 

stejnoměrně vítězství a prázdnotu. U 7 bývalých plavců se vyskytl pocit prohry a pouze 

ve 4 případech stres ze vzniklé situace. 

54 



Graf 19: Co jsi cítil( a) když jsi se rozhodl(a) pro ukončení plaveckého tréninku? 

Dále nás zajímalo, jak se s ukončením plavecké sportovní kariéry vyrovnávalo blízké 

okolí plavce. Tedy především jeho rodina a přátelé. 

Jako nejčastější reakci rodičů označovali respondenti "navrhli mi zkusit jiný sport", tuto 

variantu volilo 25 bývalých plavců. Jako druhou nejčastější odpověď označovali, re 
"rodiče byli zklamaní" a to v 12ti případech. V 7 případech "to bylo rodičům jedno". 

Pět respondentů poznamenalo, že je rodiče nutili pokračovat v plaveckém tréninku. Ve 

4 případech "byli rádi" z důvodů zvýšení času na školní přípravu. 
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Graf 20: Jak reagovali rodiče? 
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Respondenti nejčastěji odpovídali, že kamarádům "to bylo jedno" a to ve 28 případech. 

Deset bývalých plavců uvedlo, že přátelům bylo jejich ukončení plavecké kariéry "líto". 

Pouze ve 3 případech na ukončení plavecké kariéry nereagovali vůbec. 
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Graf 21: Jak reagovali kamarádi? 
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Za důležitou považujeme i problematiku komunikace mezi trenérem a rodinou plavce. 

Např. Tuffey ve své práci poznamenává, že plavecký trénink dítěte má vliv na celou 

rodinu plavce a proto považujeme za přínosné zjistit, jak komunikují trenéři u nás s 

rodinami svých svěřenců. 

Bohužel jsme zjistili, že větší část trenérů komunikuje s rodiči málo, nebo vůbec. V 25ti 

případech odpověděli bývalí plavci, že "trenér s rodiči nespolupracoval". 

Dvacet respondentů odpovědělo, že "trenér s rodiči spolupracoval", z toho ve 3 

případech "jen při přestupcích", a ve 4 případech "jen před závody". Pět respondentů 

uvedlo, že trenér spolupracoval s rodiči jen při dopravě na trénink nebo závody. V osmi 

případech bývalí plavci odpověděli pouze, že "trenér spolupracoval s rodiči",ale 

neupřesnili jak. 
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Graf 22: Spolupracoval a komunikoval(a) trenér(ka)s rodiči? 
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Na otázku "Organizoval trenér setkání s rodiči?" odpovědělo 25 respondentů, že ano. 

Z toho v lSti případech jen při třídních schůzkách ve škole. V 18ti případech trenéři 

neorganizovali setkání s rodiči. Dva respondenti neví, zda trenér organizoval setkání s 

rodiči. 
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Graf 23:Pořádal(a) trenér(ka) setkání s rodiči? 
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Zajímalo nás také, jaké změny by mohly ovlivnit rozhodnutí o ukončení plavecké 

sportovní kariéry. 

Na otázku "Co by mohlo případně změnit tvé rozhodnutí o skončení s plaváním?" měli 

respondenti možnost volné odpovědi. 

Jako nejčastější odpověď uváděli bývalí plavci, že jejich rozhodnutí o ukončení 

plavecké sportovní kariéry by mohl ovlivnit "lepší trenér", a to v ll ti případech. Devět 

respondentů uvedlo, že "nic", jsou plně rozhodnuti. V 8 případech, "lépe vedený 

trénink". Pět respondentů uvedlo, že "neví". Ve 4 případech uváděli, "lepší vztahy v 

tréninkové skupině". U třech respondentů se vyskytla odpověď "více volného času a 

budu nejlepší". Ve 2 případech finanční odměna. Pouze v 1 případě konec ranních 

tréninků, zhoršení zdravotruno stavu, škola kde budou plavecké třídy a návrat obhbené 

trenérky. 
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Graf 24:Co by mohlo případně změnit tvé rozhodnutí o skončení s plaváním? 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

,J 2 

o 
~ 
.:: 

~ 

.!.! ·>-
z .:: 

<D.;,: 
"t:J.:: 
CD ·-:u; 

a. 
CD 

....1 

> .:: 
CD~ a.-

'<ll 
....1 

I [] Chlapci lil Dívky []Celkem I 

.§ :: :::1 
1/l 

> > ca 
CD .c><D >O 
z Cll .!: o 

'§§- .c 
•CD 

:u; "-i 
.:: 
g a. 

CD CD ....1 .2 
> 

.c 
-~ .:: •:::1 
<U -" 
~ .:: 
o "2 
CD '<ll .:: ~ o -
~ 

Pokud by měli respondenti optimální podmínky pro trénink. Věnovalo by se mu možná, 

pokud by mohli trénovat jen pro radost, 26 bývalých plavců. Určitě by pokračovalo v 

tréninku 12 bývalých plavců. A tréninku by se určitě nevěnovalo 7 bývalých plavců. 
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Graf 25: Pokud by si měl(a) optimální podmínky pro další trénink, pokračoval(a) 

by jsi v plaveckém tréninku? 
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Na otázku "Jaký pro tebe mělo plavání význam?" byla opět možnost volné odpovědi. 

Nejčastější odpovědí bylo "zábava a kamarádi" ve 14ti případech. Dvanáct respondentů 

odpovědělo, že plavání pro ně mělo význam ve "vyplnění volného času". Stejně v 8 

případech odpovídali respondenti "trénovanost a pravidelný pohyb". V 5 případech, 

"nevím", a ve 2 případech, "zlepšení zdravotmno stavu", "žádný význam" a 

"sebepoznání". A pouze v jednom případě respondent ohodnotil fakt, že umí dobře 

plavat. 
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Graf 26:Jaký pro tebe mělo plavání význam? 
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Dalším pro nás zajímavým faktem bylo, jestli se bývalí plavci věnují nadále nějakému 

sportu a na jaké úrovni. 

Ano odpovědělo 26 respondentů, z toho 19 jen rekreačně a 7 má snahu provozovat sport 

výkonnostně. Další sportovní činnost se nevěnuje 17 respondentů. Jako nejčastější 

důvody proč nesportují uvádí tyto: studium, práce (brigáda), není čas, lenost. Od 

rekreačního sportu očekávají dobrou kondici, udržení osobní hmotnosti, zábavu a nové 

přátele. 

Mezi sporty, kterým se respondenti následně věnují, převládá jízda na kole, lyžování, 

fitness, záchranné plavání, fotbal, volejbal, veslování, tanec, moderní pětiboj, triatlon. 
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Graf 27: Věnuješ se v současné době nějakému sportu? 
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Graf 28: Jaké máš v tomto sportu cíle? 
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Graf 29: Jakému sportu se v současné době věnuješ? 
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Graf 30: Když nesportuješ, tak proč? 
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4.2 Shrnutí výsledků dotazníků 

Hodnoceny byly vždy tři nejčastější odpovědi k jedné otázce. Jejich množství bylo 

vyjádřeno percentuelně vzhledem k celkovému množství respondentů. Protože, 

respondenti měli možnost odpovídat více možnostmi v jedné otázce je možné, že 

percentuelní součet přesáhne 100 %. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že nejvíce dětí se naučí plavat ve věku 4 - 6ti let (20 -

31,1%), v rodinném prostředí (66,6%) a k plavání je opět přivede rodina (75,5%). 

Impulsem pro zahájení plaveckého tréninku a vstupu do plavecké třídy je opět rodina 

( 42,2%). Výběr školy je také závislý na názoru rodičů (53,3%). 

Délka plavecké kariéry u žáků plaveckých tříd se pohybuje nejčastěji v rozmezí 4 - 6ti 

let (11,1 -24,2%). Žáci jsou rozhodnuti věnovat se plaveckému tréninku "dokud je bude 

bavit" (71%) respondentů. Jako cíle si kladou nejčastěji dobré zdraví (44%), vysokou 

výkonnost (40%) a dobré umístění na mezinárodních závodech (31%) z celkového 

množství respondentů. Je tedy zřejmé, že motivace jim v počátku plavecké kariéry 

nechybí. 

Jaké důvody je tedy vedou k ukončení sportovní plavecké kariéry? 

Zdravotní důvody: 

1. Žáci se cítili zdraví 62,2% 

2. Jiné zdravotní důvody 17,7% 

3. Bolesti v kloubech 13,3% 

Ukončení ze zdrav důvodů celkem 31% 

Psychické důvody: 

1. Neměl( a) jsem čas na jiné zájmy 51,1% 

2. Ztratil( a) jsem původní motivaci 44,4% 

3. N ebavil mě trénink 46,6% 
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Výkonnostní důvody: 

1. Výkonnost nehrála roli 57,7% 

2. Nezlepšoval(a) jsem se 31,1 % 

3. Nezávodil(a) jsem 8,8 % 

Výkonnostní důvody celkem 39,9% 

Fyzické důvody: 

1. Stálá únava 

2. Bez fyzických důvodů 

3. Časté nemoci 

Fyzické důvody celkem 

Důvody ze strany trenéra: 

42,2% 

42,2% 

20% 

62,2% 

1. Nelíbil se mi obsah tréninku (pořád to samé) 

2. Nespokojenost s osobou trenéra 

3. Nelíbil se mi způsob vedení tréninků 

N espokoj enost s trenérskou prací celkem 

Ztráta motivace: 

1. Trénink mě přestal bavit 80 % 

2. Neradjsem trénoval 20% 

3. Bez ztráty motivace 17,7 % 

Ztráta motivace celkem 100 % 

Důvody ze strany rodiny: 

1. Bez důvodů ze strany rodiny 91,1 % 

2. Stěhování 4,4 % 

3. Rodina mě nepodporovala 4,4% 

Důvody ze strany rodiny celkem 8,8 % 
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Ostatní důvody: 

1. Přechod ze ZŠ na SŠ 

2. Změna zájmů 

3. Vyšší nároky na čas a studium 

Ostatní důvody ze strany školy celkem 

46,6% 

40% 

22,2% 

68,8% 

Po ukončení plavecké kariéry pociťují nejčastěji "pocit úlevy" 

Reakcí rodičů je navrhnout "zkusit jiný sport" 

Reakcí kamarádů je nejčastěji ,je jim to jedno" 

Trenéři nespolupracují s rodinou plavce 

Nepořádají schůzky s rodiči plavce 
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5 Diskuse 

Problematika předčasného ukončení sportovní kariéry se jeví jako závažný problém, 

kterým se zabývá stále větší množství trenérů především plaveckých tříd. Jako základní 

otázku si můžeme položit, proč k tomuto negativnímu jevu dochází? Zamyslíme-li se 

nad tím, co dnešní mladí sportovci od sportu očekávají, např. dobrý kolektiv přátel, 

zábavu, dobrou kondici, mohou nám logicky vyplynout i důvody, které způsobují jejich 

předčasné ukončení sportovní kariéry. 

Domníváme se, že ve většině případů k tomu dochází po nesplnění očekávání, která do 

sportu vkládali. 

Z výsledků naší studie vyplývá, že nastupují do plavecké třídy dobře motivováni a mají 

představu co od plaveckého tréninku očekávají. Za hlavní cíle si kladou "dobré zdraví" 

44%, "vysokou výkonnost" 40% a "dobré umístění na mezinárodních závodech" 31%. 

Plaveckému tréninku se hodlají věnovat dokud je "bude bavit" a to u 71% dotázaných. 

Problematikou předčasného ukončení plavecké kariéry se zabýval také Jurák (1997), 

který ve své diplomové práci srovnával výsledky s prací Stančuka (1986). Jako 

nejčastější důvody ukončení sportovní kariéry označují oba autoři tyto: 

Stančuk (1968) 

Konflikt mezi školou a sportem 27,5% 

Špatný zdravotní stav 24,2% 

Vyčerpanost sportem 

Konflikt s trenérem 

N edostatečná perspektiva 

21,7% 

20,3% 

18,5% 

Jurák (1997) 

Konflikt mezi školou a sportem 67,7% 

Ukončení ze zdrav. důvodů 57,2% 

Přetíženost fyzická a psychická 49,8% 

Příčiny na straně trenéra 

Ztráta motivace 

29,7% 

27,6% 

Máme možnost porovnat výsledky Stančuka, Juráka a naší práce, a získat tak přehled o 

tom, jak se změnily důvody ukončení plavecké kariéry v posledních třiceti letech. 
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Dle výsledků naší práce se na předčasném ukončení plavecké kariéry u žáků plaveckých 

tříd v dnešní době nejvíce podílí tyto faktory: 

1. Trénink mě přestal bavit 80% - Ztráta motivace k tréninku. 

2. Nelíbil se mi obsah tréninků (pořád to samé) 55,5% - Problematika trenérské práce. 

3. Neměl jsem čas na jiné zájmy 

4. Přechod ze ZŠ na SŠ 

5. Stálá únava 

51 ,1%- Konflikt zájmů škola-sport

volný čas. 

46,6%. 

42,2 % -Fyzická a psychická 

přetíženost. 

Dnešní doba poskytuje mládeži množství rozmanitých možností a podnětů, mají 

prakticky neomezené možnosti cestovat a věnovat se studiu cizích jazyků a všemu co je 

zajímá. Je tedy velmi těžké, dostatečně a dobře je motivovat k tréninku, který vyplňuje 

téměř celý jejich volný čas. 

Nedostatek volného času na jiné aktivity se vyskytuje, jako závažný faktor ukončení 

sportovní kariéry ve všech námi uváděných studiích. Nejvíce a nejdříve se ovšem tento 

faktor projevuje v problémech se školní přípravou. Na vzdělání se vždy kladl důraz, ale 

dnes se díky větším možnostem stává ještě důležitějším. Proto je pro mladého sportovce 

těžké volit mezi školou a sportem. Často do tohoto konfliktu zájmů zasáhnou rodiče, 

kteří ve většině případech upřednostňují vzdělání. 

Domníváme se, že tento tlak ze strany školy a zároveň vysoké nároky na čas věnovaný 

tréninku, jsou podstatným důvodem předčasného ukončení plavecké kariéry. 

Pokusíme -li se porovnat naše výsledky s prací Juráka (1997) zjistíme, že se tento faktor 

posunul z prvního místa důležitosti u žáků v práci Juráka (1997) na třetí až čtvrté místo 

v naší práci. Srovnání naznačuje, že pro dnešní mládež je zřejmě možné skloubit trénink 

a školu s jinými aktivitami, které plavce zajímají. 

Za zajímavé považujeme zjištění, že došlo k zvýšení množství plavců, kteří končí 

plaveckou kariéru z důvodů ztráty motivace a nespokojenosti s trenérem. Zatím co 
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Jurák (1997) ve své studii uvádí ztrátu motivace až na posledním místě v 27,6 %. Podle 

výsledků našeho výzkumu je hlavním důvodem k ukončení plavecké sportovní kariéry 

v dnešní době ztráta motivace k tréninku. Až 80% respondentů uvedlo, že je "trénink 

přestal bavit". Plavci si v 57,2 % stěžují na opakování tréninkových motivů a 

monotónnost v tréninku. Jurák (1997) začlenil tuto problematiku k příčinám "ze strany 

trenéra", i v tomto případě jsou naše výsledky častější. Jurák (1997) přičítá příčinám ze 

strany trenéra pouze 29,7 %. 

Pokud se zamyslíme nad tím, co nám tyto výsledky sdělují zjistíme, že velký podíl na 

předčasném ukončení plavecké sportovní kariéry má špatná nebo nekvalitní trenérská 

práce. Jestliže 80% respondentů odpoví, že ,je trénink nebaví" je zřejmé, že si trenéři 

nedávají záležet na tom, aby byl trénink pro žáky pestrý a umožňoval jim tak množství 

pozitivních prožitků. Podle dostupné literatury Tuffy (1998), Čechovská (2005), je 

právě pro tuto věkovou skupinu množství pozitivních prožitků ve sportovním tréninku 

důležité a to zejména pro zachování motivace k tréninku. 

Problém špatné trenérské práce může být způsoben nedostatečným vzděláním, nebo 

nedostatečnou praxí trenérů. Studie Juráka a Pokorné (2000) upozorňuje na nedostatky 

v kvalifikacích hlavních i pomocných trenérů, v jejich počtu a jejich dosaženém 

vzdělání. To se může odrážet v nedostatečné přípravě na tréninkovou jednotku a v 

nedostatečné koncepci dlouhodobého tréninkového procesu. Pokud trenér nemá 

připravenou vizi, co chce se svěřenci dokázat a jak to chce dokázat, je pak velice těžké 

svěřence motivovat a u plaveckého tréninku udržet. 

Dalším zajímavým faktem je, že zatímco v práci Juráka (1997) měl významnou roli 

faktor zdravotních příčin a to v 57,2 % (tato příčina je označována jako druhá 

nejčastější), v naší práci se tento důvod posunul s 31 %, až na sedmé místo. Domníváme 

se, že tento fakt může být způsoben například menší přetížeností z plaveckého tréninku. 

Dovalil (2002) připouští, že dlouhodobé přetěžování organismu má vliv na celkový 

zdravotní stav jedince. Pokud tedy trenéři, podle nových poznatků a trendů přizpůsobují 

zatížení v tréninku podle věku a zralosti svých svěřenců. Mohou se tyto změny odrazit i 

ve snížení počtu plavců končících ze zdravotních důvodů. 

Dalším faktorem, který plynule navazuje na zdravotní důvody jsou faktory způsobené 

psychickou a fyzickou přetížeností. Jurák (1997) uvádí, že 49,8% dotazovaných uvedlo 

jako důvod ukončení plavecké kariéry psychickou a fyzickou přetíženost. V naší studii 
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na tento faktor poukazuje pouze 42,2% dotázaných. Zároveň se tento faktor posunul až 

na páté místo oproti třetímu v práci Juráka. Musíme podotknout, že fyzická a psychická 

přetíženost má hlavní příčinu opět ve špatném dávkování tréninkové zátěže. Zde nám 

může opět posloužit Dovalil (2002) s vysvětlením vztahů, týkajících se přetrénování. A 

proto vysvětlení snížení procenta plavců, končících s plaveckým tréninkem z důvodů 

tohoto přetížení je stejné jako u příčin zdravotních. Pro tvrzení týkající se zdravotních 

důvodů, fyzického a psychického přetížení nemáme bohužel žádné podklady, ale jeví se 

nám jako pravděpodobné vysvětlení nastalé situace. 

Pro názorné vyjádření výsledků všech studii jsme použili grafické znázornění. 

Graf 31: Porovnání výsledků prací Stančuk, Jurák, Pištěková 
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6 Závěr 

Úlohu této práce spatřujeme především v novém zmapováni nejčastějších příčin 

předčasného ukončeni plavecké kariéry. Od doby kdy byla zpracována poslední studie 

na toto téma, došlo k řadám změn ve vedeni i financováni plaveckého sportu a 

plaveckých tříd. Problematika předčasného ukončeni plavecké kariéry u mladých 

plavců navštěvujících plavecké třídy stále přetrvává. Považujeme za přínosné 

poskytnout trenérům a plavecké odborné veřejnosti, nové informace týkající se 

problematiky předčasného ukončeni plavecké sportovní kariéry. Právě oni pracuji s naši 

cílovou skupinou a mají možnost ovlivňovat jejich vztah a motivaci k plaveckému 

tréninku. 

Vzhledem k tomu, že převážná většina respondentů navštěvovala pražské základní 

školy s rozšířenou výukou plavání, nelze výsledky naši práce zobecnit na celou 

plaveckou populaci. Ale spíše na pražskou oblast. Výsledky bychom přesto mohli 

použít, jako informaci pro odbornou veřejnost, která problematiku předčasného 

ukončeni plavecké kariéry sleduje. 

Z výsledků naší práce vyplývá, že nejčastějším důvodem k předčasnému ukončeni 

plavecké kariéry v dnešní době je ztráta motivace k tréninku spolu s nespokojenosti s 

trenérskou prací, teprve další v pořadí je nedostatek volného času a kolize se školními 

povinnostmi. Fyzická a psychická únava je ohodnocena jako důvod ukončeni plavecké 

kariéry v menší míře. 

Domníváme se, že tato zjištěni jsou alarmující zejména pro trenérskou obec. Jsme zemí, 

kde plavecký sport neni číslem jedna, spíše se krči na okraji zájmu, proto bychom se 

měli snažit získané plavce u plavání udržet, motivovat je k dalšímu tréninku a výkonům. 

Je zřejmé, že se tento problém nedá vyřešit hned, ale mělo být snahou každého trenéra 

dále se vzdělávat, zvyšovat si kvalifikaci a snažit se trénink vést podle nejnovějších 

trendů. 

Věnovat se komunikaci se svými svěřenci a jejich rodinami, navázat tak pozitivní vazby 

mezi sebou a tréninkovou skupinou. Domníváme se, že pak je možné včas odhalit 

případné problémy a jejich odstraněním zabránit předčasnému ukončení plavecké 

kariéry. 
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Cílem této práce bylo zmapovat nové nejčastější důvody předčasného ukončení 

plavecké kariéry, to se nám myslím podařilo. Zjistili jsme, že došlo od poslední 

zpracované práce D. Juráka (1997) ke změně nejčastějších důvodů ukončení plavecké 

kariéry. 

V této části odpovídáme na otázky, které nás před zahájením výzkumu zajímaly. 

- Umožňuje náročnost tréninkového procesu dostatek volného času na jiné aktivity? 

Ačkoliv si bývalí plavci velmi stěžovali na nedostatek volného času, jsou schopni si s 

tímto problémem poradit a není nejčastějším důvodem k ukončení plavecké kariéry. 

- Jsou na žáky plaveckých tříd kladeny vysoké nároky ze strany školy? 

Ano, ale ne v takové míře jako dříve, v žebříčku důvodů ukončení plavecké kariéry se 

tento důvod posunul z prvního na třetí až čtvrté místo. 

- Dostávají-li se žáci do konfliktu zájmů, volí raději jinou aktivitu na úkor plaveckého 

tréninku? 

Ano, pokud se pro ně stane plavecký trénink nezajímavým. 

- Jsou spokojeni s osobou trenéra a způsobem jak pracuje? 

Nejsou spokojeni, tento problém se jeví jako jeden z nejzávažnějších. Problémy v 

komunikaci s trenérem a nespokojenost s jeho prací tvoří největší podíl na předčasném 

ukončení plavecké sportovní kariéry. 

- Dochází u mladých plavců postupně ke ztrátě motivace? 

Ano, tento problém je svázán s předchozí problematikou trenérské práce. Pokud je 

trénink pro mladé plavce nezajímavý a navíc mají problém v komunikaci s trenérem 

ztrácí pak i motivaci do další tréninkové práce. 

- Jak velkou úlohu zaujímá rodina? (malá nebo příliš velká podpora ze strany rodiny) 

Úloha rodiny je v našich podmínkách méně významná než tomu bývá ve světě. A to 

zejména vzhledem k tomu, že trenéři s rodinami svěřenců komunikují málo, nebo téměř 

vůbec. Nemají možnost ovlivňovat vztah svěřence k plaveckému tréninku skrze rodinu. 

Pokud tedy v rodině nefunguje automaticky pozitivní vztah ke sportu, dítě není ze 

strany rodiny nijak motivováno. Vše záleží jen na dítěti, jestli ho plavání bude nadále 

bavit nebo ne. I přes tato fakta si naši respondenti na problémy ze strany rodiny 

nestěžovali. 
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- Jsou zdravotní problémy hlavní příčinou ukončení plavecké kariéry? 

Množství zdravotních problémů se snížilo oproti stavu před deseti lety. Nejsou tedy 

hlavním důvodem k ukončení plavecké kariéry. 

Nezbývá nám nic, než jen doporučit trenérům, aby si vytvořily systém zpětné vazby 

mezi sebou a sportovci. Naučili se s nimi komunikovat. Dnešní mládež je v mnoha 

směrech vyspělejší a je schopná pochopit co, kdy, a proč se od nich očekává. 

Domníváme se, že pokud by trenéři byli schopni informovat své svěřence o tom co od 

nich chtějí, a pokud budou schopni vytvořit jim vhodné podmínky pro trénink, budou 

se mladí sportovci věnovat sportovní kariéře i nadále. 

Výsledky naší práce budeme presentovat na konferenci "Problematika plavání a 

plaveckých sportů", která bude pořádána katedrou plaveckých sportů FTVS-UK na jaře 

2008. 
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8 Přílohy 

DOTAZNÍK 

Vyplňte prosím šedá pole, případně zaškrtněte odpověď (klikněte na šedé pole), po 
vyplnění dotazník prosím uložte a zašlete zpět na e-mailovou adresu 
pisteckaDP@seznam.cz 

Obecné údaje: 
Jméno: 
Příjmení: 

Rok narození: 

1. V kolika letech jsi se naučil( a) plavat? 
Napiš: 

2. Kde jsi se naučil plavat ? 
D v rodině 
D v kurzu plavání 
jiné: 

3. Kdo tě k plavání přivedl? 
Drodina (máma, táta, děda, babička .... ) 
Oučitel plavání 
Osám 
jiné: 

4. Proč jsi začal závodně plavat? 
Olíbily se mi plavecké závody 
Olíbily se mi postavy plavců 
Orychle jsem se zlepšoval( a) v plavecké výuce a chtěl jsem začít trénovat 
Obavilo mě že plavu lépe než ostatní 
Ochtěl(a) jsem se věnovat jinému sportu, kde plavání potřebuji 
Oměl(a) jsem zdravotní problémy, které plavání zmírňuje nebo odstraňuje 
Drozhodli rodiče 

5. Proč jsi začal( a) navštěvovat sportovní třídu a ne plavecký oddíl? 
Opřihlásili mě rodiče 
Oviděl(a) jsem leták sportovní školy a zaujal mě 
Do možnosti plavecké třídy mě informoval učitel plaveckého kurzu 
Dnavštěvoval(a) jsem ZŠ, kde plavecké třídy byly její součástí, tak jsem se přihlásil( a) 
Ošli tam spolužáci 
jiný důvod: 
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6. Kterou ZŠ s rozšířenou výukou plavání jsi navštěvoval(a)? 

Vypiš 

7. Proč jsi si jí vybral(a)? 
Oblízkost bydliště 
Ošli tam spolužáci 
Orodiče se dozvěděli o dobré kvalitě školy 
jiné: 

8. Jak dlouho jsi plaval( a)? 

Napiš: 

9. Jak dlouho jsi se chtěl( a) věnovat plavání? 
O stále 
Oněkolik let 
Odokud by mě to bavilo 
Dnevím 
jiné: 

10. Jaké jsi měl( a) cíle v plavání? 
Odobrou postavu 
Odobré zdraví 
Ovysokou výkonnost 
Odobré umístění a účast na závodech v ČR 
0dobré umístění a kvalifikace na mezinárodní závody 
jiné: 

ll. Jaké důvody tě vedly k ukončení plaveckého tréninku? 

1. Zdravotní důvody: 
Obolesti v kloubech 
Oproblémy s páteří 
Okožní onemocnění 
Oproblémy s ušima nebo očima 
Qiné zdravotní problémy 

2. Psychické důvody 
Oztratil(a) jsem původní motivaci 
Dneměl(a) jsem čas na jiné zájmy 
Okladli na mě vysoké požadavky, nelíbilo se mi to 
Dneměl(a) jsem čas na školní přípravu 
Dnebavil mě trénink 
jiné: 
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3. Výkonnostní důvody : 
Dnezávodil(a) jsem 
Dnezlepšoval(a) jsem se 
Dzaostával( a) jsem za ostatními 

4. Fyzické důvody: 
Dmnoho naplavaných km 
Otěžká suchá příprava 
Dstále unavený(ná) 
Očasté nemoci 
Očasto mi bylo ve vodě zima 
jiné: 

5. Důvody ze strany trenéra : 
Dnelíbil se mi způsob vedení tréninku 
Dnelíbil se mi obsah tréninku (např. pořad to samé ) 
Dnespokojenost s osobou trenéra 
Dnevážil(a) jsem si ho jako odborníka 
Dnevšímal si mě 
jiné: 

6. Ztráta motivace : 
Dnerad(a) jsem trénoval( a) 
Dnerad(a) jsem závodil( a) 
Otrénink mě přestal bavit 
obojí 

7. Důvody ze strany rodiny: 
Oproblémy v rodině 
O stěhování 
Orodina mě v plavání nepodporovala (nezájem o trénink ani závody) 
jiné důvody: 

8. Ostatní důvody : 
Opřechod na jinou ZŠ 
Opřechod na střední školu ze základní 
0zvýšené nároky na studium a čas 
Ozměna zájmů (existuje i něco jiného než trénink ) 
O chci se více věnovat i jiným zájmům 
jiné: 

12. Co jsi cítil(a) když jsi se rozhodl( a) pro ukončení plaveckého tréninku? 
O smutek 
Oprohru 
Oúlevu 
Dradost 
Ovítězství 
O vztek 

79 



Dprázdnotu 
Dstres 

13. Jak reagovali rodiče? 
Dbyli zklamaní 
Dbylo jim to jedno 
Dnutili mě pokračovat v plavání 
Dnavrhli mi zkusit jiný sport 
Dbyli rádi - budu mít více času na školu 
jiné: 

14. Jak reagovali kamarádi? 
[]bylo jim to jedno 
Dbylo jim to líto 
jiné: 

15. Spolupracoval a komunikoval trenér(ka) s rodiči? (například s organizováním 
tréninků nebo dopravou na tréninky a závody) 
Vypiš: 

16. Pořádal(a) trenér(ka) setkání s rodiči? 
DAno 
DNe 
Jiné: 

17. Co by mohlo případně změnit tvé rozhodnutí o skončení s plaváním? 

Vypiš: 

18. Pokud by JSI měl(a) optimální podmínky pro další trénink (např. volnost 
tréninkových hodin, podporu trenéra ... )pokračoval(a) by jsi v plaveckém 
tréninku? 

Durčitěano 
Durčitěne 
Dmožná pokud bych mohl( a) chodit trénovat jen pro radost 

19. Jaký pro tebe mělo plavání význam? 

Vypiš: 

20. Věnuješ se v současné době nějakému sportu ? 
DAno - Jaký je to sport? 

Jaké máš cíle? 

DNe-Proč? 

Děkuji za vyplnění dotazníku. 
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