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Úvod 

V průběhu vlastního působení ve smíšeném sportovním družstvu jsem měla 

možnost sledovat rozdíly v přístupu a práci trenérů s dospívajícími dívkami a chlapci. 

Tyto rozdíly jsem nevnímala ani tak v rámci v rozdílné náročnosti sportovní přípravy, ale 

spíše v rozdílných očekáváních a úkolech týkajících se dospívajících dívek a chlapců. 

Přemýšlela jsem o tom, do jaké míry souvisejí tyto rozdíly s rozdílnou fyzickou 

výkonnosti žen a mužů, která je v dospívání patrná, nebo zda se jedná spíše o důsledky 

odlišné podpory dívek a chlapců, která vychází ze genderových stereotypů. 

Cílem mojí diplomové práce je zmapování způsobů vedení smíšených, dívčích a 

chlapeckých skupin a jejich vzájemné porovnání. Rozhodla jsem se zmapovat tyto rozdíly 

v souvislosti s vedením dětí v mladším školním věku. Názory odborné i laické veřejnosti 

se víceméně shodují tom, že u dětí v mladším školním věku není důvod pro specifickou 

sportovní přípravu v závislosti na jejich pohlaví. Trenéři a trenérky, jejichž hlavním 

úkolem je právě sportovní příprava, přesto vnímají rozdíly ve vedení dívek a chlapců i 

v mladším školním věku a většinou hodnotí vedení jedné z těchto skupin jako méně 

náročné nebo jako atraktivnější. Srovnáváním způsobů vedení smíšené skupiny a skupin 

homogenních z hlediska pohlaví jejich členů bych chtěla zjistit, zda se jsou podobné 

způsoby vedení dívek a chlapců v rámci smíšené skupiny a způsoby vedení dívek a 

chlapců v rámci dívčích a chlapeckých skupin. 

Diplomová práce má teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části mapuji 

téma sociální skupiny, přičemž se v souvislosti se zařazením sportovního družstva do 

malé sociální skupiny věnuji skupinové struktuře a dynamice malé sociální skupiny. 

Sportovnímu družstvu více popisuji v samostatné kapitole. Kapitola „Dítě v mladším 

školním věku" se věnuje vývojovým specifikům dětí v tomto období a upozorňuje na 

možné rozdíly mezi dívkami a chlapci a mezi dívčími a chlapeckými skupinami. 

Tématiku vedení sportovního družstva spojuji zejména s působením odměn a trestů, se 

styly vedení a s trenérským stylem souvisejícím s činnostmi ve sportovním družstvu. 

Praktická část představuje realizovaný výzkum a basketbalové přípravky, kterých 

se výzkum týká. Na základě získaných dat z pozorování tréninků basketbalových 

přípravek se věnuji popisu sportovní přípravy a srovnávání její struktury v jednotlivých 

skupinách. Na základě získaných dat z rozhovorů s trenéry a trenérkou basketbalových 

přípravek popisuji oblasti a faktory ovlivňující vedení basketbalových přípravek a získané 
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informace konfrontuji s informacemi, které jsem získala v rámci pozorování tréninků 

jednotlivých skupin. Rozdíly mezi způsoby vedení smíšené, dívčí a chlapecké skupiny a 

diskuzi o těchto rozdílech uvádím v závěrečných kapitolách své práce. 

8 



Teoretická část 

1 SOCIÁLNÍ SKUPINY 

Hrabal (2002) uvádí definici sociální skupiny, která vychází ze společných znaků 

definic Sherifa, Homan se a Krechta. .,Skupinu tvoří určitý počet lidi, jejichž činnost 

směřuje po delší dobu ke společným cílům. Ze společných cílu vyplývá podobnost 

hierarchie hodnot členu skupiny. Cílu se dosahuje dlouhodobou interakcí a kooperaci, 

která se řídí skupinovými normami a při níž se vytváří relativně stálá struktura vztahu 

mezi členy skupiny, v nichž jednotlivci mají různé pozice a přijímají role. " ( Hrabal, 

2002, s. 8). Hayesová (1998) odděluje sociální skupinu od shluku lidí následujícími 

znaky. Pro sociální skupinu je typické, že interakce mezi členy trvá delší dobu, členové 

skupiny vnímají skupinu jako skupinu a sebe jako členy skupiny. Skupiny si vytváří 

vlastní normy, role a sankce, u skupin existuje vědomí společného cíle či vlastního účelu, 

mezi členy skupiny se rozvíjejí různé vztahy. 

Hrabal (2002) hovoří v souvislosti se sociální skupinou o určující podmínce jejího 

vzniku, kterou je potřeba jedince sociálně se začlenit. Sociální začleněností je myšlena 

přináležitost osobnosti do sociálních vztahů, které se vyznačují určitou strukturou a 

dynamikou. Čáp a Mareš (2007) hovoří o velkém formativním vlivu skupiny na 

jednotlivce. 

1.1 Dělení sociálních skupin 

Hrabal (2002) rozděluje skupiny podle velikosti, podle vztahu cílů skupiny 

k individuálním potřebám členů a širším společenským hodnotám a podle předmětu a 

druhu činnosti. Čáp a Mareš (2007) uplatňují také kritérium velikosti. Dále dělí skupiny 

na formální a neformální, vlastní a cizí a doplňují pojem skupiny referenční. 

Dělení podle velikosti vyčleňuje dva typy skupin různé počtem členů. Skupinu 

malou a skupinu velkou. Počet členů, který je typický pro malou skupinu, je udáván 

v různých rozmezích. Hrabal (2002) uvádí tři až sedm členů pro přirozeně malou skupinu 

jako je parta. Maximální počet členů pro malou skupinu uvádí až čtyřicet. Čáp a Mareš 

(2007) vymezují ještě střední skupinu, kam řadí školní třídu. Jako příklad malé skupiny 
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uvádějí sportovní oddíl, jako příklad velké skupiny socioprofesní či demografickou 

skupinu. 

Pro určení velikosti skupiny není důležitý jen počet jejích členů, ale zejména 

struktura interpersonálních vztahů jejich členů. U malé skupiny jsou interpersonální 

vztahy intenzivní. Někdy se říká. že v malé skupině by se měl znát každý s každým. Ve 

striktnějším pojetí by měl každý člen malé skupiny udržovat srovnatelně intenzivní vztah 

se všemi ostatními členy (Hrabal, 2002).Ve sportovní skupině se každé dítě (po nějaké 

době) zná se všemi ostatními dětmi, se kterými vstupuje pravidelně do interpersonálních 

vztahů. Sportovní oddíl je podobně jako školní třída řazen k malým sociálním skupinám, i 

když nesplňuje všechna kritéria malé sociální skupiny v přísném slova smyslu 

Ve srovnání s malou skupinou se v rámci velké skupiny mohou znát její členové 

jen zprostředkovaně nebo vůbec. Ve velké skupině intenzita vzájemným interakcí 

zpravidla klesá s rostoucím počtem členů skupiny (Hrabal, 2002). 

Dělení skupin podle vztahu cílů skupiny k individuálním potřebám členů a širším 

společenským hodnotám koresponduje s dělením na skupiny neformální a formální. 

Neformální skupiny vznikají spontánně, převažuje v nich činnost zaměřená na 

uspokojování potřeb jejich členů. Formální skupiny jsou součástí nějaké organizace nebo 

instituce, převažuje v nich činnost zaměřená na uspokojování cílů příslušné organizace 

nebo instituce (Hrabal, 2002). 

V praxi se setkáváme s tím, že v rámci formálních skupin je závislá na vznikají 

skupiny neformální a činnost zaměřená na uspokojování cílů příslušné organizace se 

přibližuje činnosti, která je zaměřena na uspokojování potřeb a cílů jednotlivců (Hrabal, 

2002). 

Čáp a Mareš (2007) užívají dělení skupin na vlastní a cizí. Odlišení vlastní a cizí 

skupiny má základ v jazyce. Vlastní skupinu označuje jedinec slovem „my", cizí skupinu 

slovem „oniu nebo „ti druzí". Může docházet k tomu, že u vlastní člověk přeceňuje její 

kladné vlastnosti, u cizí skupiny naopak přeceňuje ty záporné. Dále hovoří Čáp a Mareš 

(2007) o referenční čili vztažné skupině. „Referenční (vztažná) skupina je taková, ke které 

se jednotlivec hlásí, zahrnuje se do ní, identifikuje se s ní; buď se skutečné jejím členem, 

nebo touží po tom, aby se jím stal. " (Čáp, Mareš, 2007, s. 274). U referenční skupiny 

očekává jedinec uspokojení svých potřeb. I když není jejím členem, může přejímat její 

vnější znaky (např. způsob komunikace, oblékání) (Čáp, Mareš, 2007). 

Čáp a Mareš (2007) uvádějí, že rozlišení různých druhů skupin je relativní. Některé 

charakteristiky skupin může určit vnější pozorovatel (např. velikost skupiny), jiné 
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charakteristiky se odvíjí od toho. jak skupinu vnímá jedinec, který je jejím členem (např. 

referenčnost skupiny). 

Hrabal (2002) odděluje podle předmětu a druhu činnosti skupiny pracovní, skupiny 

výchovné, skupiny hrové, skupiny meziosobně interakční a rodinu. Podle uvedených 

charakteristik se hrová skupina nejvíce přibližuje sportovnímu družstvu. Hrová skupina je 

podle Hrabala (2002) pro děti a dospívající důležitá nejen jako zprostředkovatel činnosti 

pro potěšení, ale zejména jako příprava na účast v pracovních a výchovných skupinách, i 

když s výchovnou skupinou se podle mého názoru zčásti překrývá. Děti a dospívající 

v rámci těchto skupin rozvíjejí kognitivní a sociální dovednosti a uspokojují zde řadu 

sociálních potřeb (Hrabal, 2002). 
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2 MALÁ SOCIÁLNÍ SKUPINA 

Při dělení sociálních skupin je velikost skupiny jedním z jejich určujících 

charakteristik. Sportovní družstvo splňuje charakteristiky malé sociální skupiny jak 

počtem členů malé skupině odpovídajícím, tak intenzitou interpersonálních vztahů a 

komunikací tváří v tvář. Na základě podobnosti mezi charakteristikami malé sociální 

skupiny a sportovního družstva týkajícími se skupinové struktury a skupinové dynamiky 

je malé sociální skupině věnována samostatná kapitola. 

Vymezováním malé sociální skupiny se zabývá celá řada autorů1. Výrost a 

Slaměník (1997) uvádějí, že k základním znakům malé sociální skupiny z pohledu 

jednotlivce patří uvědomování si sebe sama jako člena skupiny, prostor pro uspokojování 

svých potřeb, společné cíle, organizace, vzájemná závislost a interakce členů skupiny. 

Vzájemné působení je při tom základním elementem skupiny, který má potenciál 

formovat další zmíněné znaky. 

2.1 Skupinová struktura 

Skupinovou strukturou jsou myšleny vzorce vztahů mezi členy skupiny, které 

tvoří určitý systém. Složení skupiny a vztahy ve skupině jsou základními 

charakteristikami malé sociální skupiny. U konkrétní skupiny je důležitý počet jejich 

členů, jejich věk, pohlaví, jejich vlastnosti a schopnosti. Dále také skupinové cíle, normy, 

hodnoty a povaha vzájemných vztahů mezi členy skupiny. Informace týkající se 

skupinové struktury zásadním způsobem utvářejí představy o práci s touto skupinou 

(Výrost, Slaměník, 1997). 

Shaw (1976), Levine a Moreland (1990) poukazují na to, že obecně platí, že čím je 

skupina větší, tím je v porovnání s menší skupinou „horší", co se týče její výkonnosti. 

Větší skupiny kladou větší nároky na organizaci a podporují vznik anonymní atmosféry, 

která může podporovat působení skupinových vlivů jako je sociální zahálení, sociální 

facilitace a deindividuace. Problematické je také vedení diskuzí ve větších skupinách, 

1 V souvislosti s malou sociální skupinou jsou také uváděny termíny agregát a sociální kategorie. Jako 
agregát se označuje takové seskupení lidí, které nesplňuje všechny znaky a vlastnosti malé sociální skupiny. 
Příkladem agregátu jsou cestující v hromadné dopravě nebo obecenstvo. Dalším používaným termínem je 
sociální kategorie, která bývá charakterizována jako množina lidí s určitými společnými vlastnostmi jako je 
věk nebo pohlaví. Malou sociální skupinu či agregát lze chápat jako sociální kategorii, ne každý agregát 
nebo sociální kategorie splňuje charakteristiky malé sociální skupiny (Výrost, Slaměník, 1997). 
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protože není možné, aby každý člen získal pro svůj názor adekvátní prostor. Vytvářením 

četných podskupin vzniká napětí a konflikty mezi členy skupiny. Menší skupiny, ač na 

první pohled nemají takový potenciál výkonu, dokáží efektivnější kooperací a vzájemnou 

motivací svůj potenciál rozvinout a převýšit v tomto směru skupiny větší (podle Výrost, 

Slaměník, 1997). 

Pohlaví dětí, ročník jejich narození a velikost skupiny jsou údaje, které 

charakterizují skupinu od jejího počátku a které jsou dané. Schopnosti a vlastnosti dětí se 

„odkrývají" postupně v rámci tzv. procesu diferenciace. Jde o to. že z dětí. které jsou 

z počátku anonymní, se stávají členové skupiny s určitým stylem chování. V rámci 

skupinových činností dochází k postupnému vzájemnému poznávání. Některé dětí se 

mohou projevovat jako málo průbojné, jiné jako dominantní až agresivní. U některých 

dětí se projevují organizační schopnosti, u jiných zase malá ochota ke spolupráci 

s ostatními. Každá skupina si při tom vytváří vlastní kritéria diferenciace. Ve sportovních 

skupinách hraje důležitou roli sportovní výkonnost, ale i kritéria se sportem přímo 

nesouvisející (např.oblíbenost dětí). Úroveň vzájemného poznávání se promítá do 

vzájemných vztahů dětí, které se procesem diferenciace stabilizují (Výrost, Slaměník. 

1997). 

V rámci procesu diferenciace, který je spojen s vývojem skupiny, se každý člen 

skupiny spojuje s určitou sociální pozicí nebo skupinovým statusem, který vyjadřuje 

zařazení člena skupiny v její hierarchii z hlediska prestiže. Se sociálním statusem jsou 

spojená jistá očekávání. Ostatní členové očekávají, že se člen zastávající určitý sociální 

status bude chovat způsobem s tímto statutem spojeným. Souhrn těchto očekávání je 

označován jako sociální role. Dokončení procesu diferenciace je spojeno s vytvořením 

statusového a rolového systému, který je relativně stabilní a neměnný. Během vývoje 

skupiny se také vytvářejí obecná pravidla týkající se všech skupinových činností. 

Skupinové činnosti odrážejí žádoucí chování členů skupiny a staví mantinely mezi 

akceptovatelné a neakceptovatelné chování. Souhrn obecných pravidel tvoří normy 

skupiny, ve kterých se odráží cíle a hodnoty skupiny a které jsou formovány všemi členy 

skupiny (Výrost, Slaměník, 1997) 
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2.1.1 Vývoj skupiny 

Vývoj skupiny z pohledu skupinové struktury vysvětlován zejména procesem 

diferenciace. Z hlediska vedení skupin je důležité vědět o existenci určitých stádií, 

kterými podle Tuckmanovi koncepce každá skupina prochází ve stejném pořadí. (Výrost. 

Slaměník, 1997). 

Výrost a Slaměník (1997) uvádějí, že vznik Tuckmanovi koncepce byl odvozen ze 

studií více jak padesáti různých skupin (terapeutických, tréninkových, laboratorních, 

přirozených) (Výrost, Slaměník, 1997). Tuckman (1965) vychází z vývojových trendů ve 

dvou základních sférách. Jde o sféru sociálně emocionální a sféru a úlohově orientovanou. 

Sociálně emocionální sféra zahrnuje chování členů vůči sobě navzájem a jejich vzájemné 

vztahy. Jde tedy o strukturu skupiny z interpersonálního hlediska. V úlohově orientované 

sféře jde o interpersonální vztahy ve vztahu k řešení společných úkolů (podle Výrost. 

Slaměník, 1997). 

Podle Tuckmana (1965) prochází struktura skupiny z interpersonálního hlediska 

fází testování a závislosti, fází vnitroskupinového konfliktu, fází vývoje skupinové 

soudržnosti a fází funkčních rolí a vztahů. Úlohově orientované činnosti se vyvíjejí ve fázi 

orientace a testování, fázi emocionální reakce na požadavky, fázi otevřené diskuze a fázi 

objevení řešení. Fáze v sociálně emocionální a úlohově orientované sféře probíhají 

souběžně ve vzájemné závislosti (podle Výrost, Slaměník, 1997). 

Tuckman (1965) popsal vývojové změny ve čtyřech fázích. Jensen (1977) je 

doplnila o fázi pátou. V první fázi se členové skupiny seznamují mezi sebou navzájem, 

pociťují nejistotu z hlediska identifikace se skupinou. Druhou fází je fáze bouření, pro 

kterou je typický konflikt a emocionalita. Členové skupiny se snaží prosadit, snaží se o to. 

aby skupina uspokojovala v co nejvyšší míře jejich potřeby. Může dojít ke konfliktům 

mezi členy s rozdílnými potřebami. Třetí fází je fáze normování. V této fázi dosahuje 

skupina jisté míry soudržnosti, snaží se překonávat konflikty vytvářením skupinových 

pravidel a norem. Čtvrtá fáze je nazvána fází optimálního výkonu skupiny. V této fázi již 

dobře funguje rolový systém, skupina nalézá efektivní způsoby řešení úkolů. Členové 

skupiny spolupracují na dosažení společných cílů. Ve fázi formování se členové skupiny 

uvolňují ze sociálně- emocionálních vazeb a z činností, které směřují k naplnění cílů 

skupiny (podle Výrost, Slaměník, 1997). 
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2.2 Skupinová dynamika 

Téma skupinové dynamiky je klíčové pro moji práci. Ráda bych zdůraznila, že 

řada aspektů ze skupinové struktury, které jsou popsány v předchozí kapitole, mají přímý 

vliv na skupinovou dynamiku. Rovněž problematika způsobů vedení skupiny není 

nezávislá na jejím složení a na vztazích mezi jednotlivými členy skupiny, které procházejí 

určitým vývojem (Hermochová. 2005). 

Hermochová (2005) uvádí dva různé pohledy na skupinovou dynamiku. 

Skupinovou dynamiku je možno chápat jako oblast vědeckého zkoumání nebo jako 

nástroj k ovlivňovaní vztahů a cílů skupiny. Vědecký přístup se snaží odpovědět na 

otázky týkající se faktorů způsobujících rozdíly ve skupinovém „bytí". Vědecký přístup se 

zabývá analýzou těchto faktorů. Druhý přístup (aplikovaný) se snaží těchto poznatků 

využít při tvorbě skupinových pracovních metod zaměřených intervenujícím směrem. 

Aplikovaný způsob se snaží vhodně zasáhnout do života skupiny, když je nějakým 

způsobem ohrožena. Nebo ve formě sebezkušenostní může přispět k zažití skupinových 

vztahů a procesů, čehož se využívá při vzdělávání vedoucích skupin. 

Poznatky ze skupinové dynamiky a sociální dovednosti, které získáváme 

v průběhu dětství a dospívání v rámci sociálního učení, jsou nutné pro úspěšné zařazení 

jedince do skupiny (Hermochová, 2005). Vzhledem ke změnám společenských vztahů, 

které způsobují, že jsou děti a dospívající v oblasti sociálních dovedností v menší míře 

než dříve ovlivňováni rodinou a blízkým sociálním prostředím, zdůrazňuje Hermochová 

(2005) důležitost aplikace poznatků o skupinové dynamice jako nástroje socializace a 

enkulturace. 

Hermochová (2005) uvádí, že práce se skupinovou dynamikou ovlivňuje 

významným způsobem nejen děti ale i prostředí, ve kterém učení probíhá. V mé práci jsou 

vybírány takové oblasti skupinové dynamiky, které mohou být využívány při trenérské 

práci v souvislosti s ovlivňováním dětí a jejich vztahů a při ovlivňování klimatu ve 

sportovním družstvu. Jedná se o téma skupinových vlivů, o téma motivace, o téma 

komunikace a o téma učení, která jsou uvedena v rámci této kapitoly. Tématu sociálního 

učení je věnována samostatná kapitola. 

15 



2.2.1 Skupinové vlivy 

Výrost a Slaměník (1997) považují oblast skupinových vlivu za nezbytnou pro 

pochopení povahy skupiny. Skupinové vlivy tvoří široké spektrum způsobů, kterými 

skupina působí na svoje členy. Níže je popsána sociální facilitace, sociální zahálení a 

deindividuace. 

V souvislosti s dětskými sportovními družstvy se zaměřuji na podmínky pro vznik 

skupinových vlivů, které jsou těmto skupinám relevantní. Výzkumy o skupinových 

vlivech nepřinášejí informace o rozdílech v působení těchto vlivů v závislosti na pohlaví 

členů sociálních skupin. 

2.2.1.1 Skupinová facilitace 

Sociální facilitace je vliv přítomnosti jiných lidí na chování jedince. Ve sportovním 

družstvu se jedná o vliv spoluhráčů, spoluhráček, trenérů a trenérek na dítě. Skupinová 

facilitace nemusí mít vždy pozitivní důsledky v oblasti chování dítěte nebo ve výsledku 

jeho činnosti (Výrost, Slaměník, 1997). Zajonc (1965) poukázal na to, že při vykonávání 

dobře naučených a známých úkonů, může přítomnost dalších lidí působit pozitivně, při 

vykonávaní složitějších či nových úkonů naopak negativně (podle Výrost, Slaměník, 

1997). 

Působení skupiny na výkon jednotlivce se snaží vysvětlovat mnohé teoretické 

přístupy. Jedna skupina teorií vychází z předpokladu, že v přítomnosti druhých lidí 

dochází u člověka ke zvýšení aktivační energie neboli tzv. drivů. Původní Zajoncův 

názor, podle kterého je zdrojem zvýšení aktivační energie samotná přítomnost jiných lidí, 

byl obohacen o nová jištění, která dávají přítomnost jiných lidí do souvislosti s možným 

hodnocením z jejich strany. (Výrost, Slaměník, 1997). 

Vzhledem k vývojovým specifikům dětí v mladším školním věku, která se týkají 

jejich závislosti na hodnocení ze strany dospělých, považuji možnost hodnocení výkonů 

dětí ze strany trenéra či trenérky pro vznik sociální facilitace za zásadní. Předpokládám, 

že vliv sociální facilitace v dětských sportovních družstvech působí v souvislosti se 

snahou dětí získat ocenění ze strany trenéra či trenérky v situacích, kdy je jejich výkon 

sledován (Vágnerová, 2000). V souvislosti s rozdíly v obvyklosti výkonových a 

činnostních cílů u dívek a u chlapců, se dá uvažovat o významnějším vlivu sociální 
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facilitace u dívek, které jsou ve větší míře než chlapci orientovány na výkonové cíle 

(Smetáčková, 2006). 

2.2.1.2 Sociální zahálení 

Sociální zahálení bylo poprvé popsáno na základě výzkumů Ringelmanna. Tyto 

výzkumu prezentují názor, že čím větší počet lidí spolupracuje na řešení úkolů, které mají 

jediný výstup, tím menší výkon připadá na jednotlivce. Ringelmannův efekt, který byl 

založen na koordinačních ztrátách, byl později nahrazen termínem sociální zahálení, který 

dává najevo, že jde o ztráty výkonu, které mají motivační povahu (Výrost. Slaměník, 

1997). 

U dětí mladšího školního věku považuji za zásadní souvislost sociálního zahálení 

se vztahem dětí k zadanému úkolu. Zaleží především na tom, nakolik jsou děti 

zainteresovány na úspěšném splnění úkolu, nakolik je pro ně úkol atraktivní (Geen, 1991 

ve Výrost, Slaměník, 1997). V souvislosti rozdílnou preferencí společenských aktivit u 

dívek a u chlapců se dá předpokládat, že na stejném úkolu nebudou příslušníci opačného 

pohlaví ve stejné míře zainteresováni (Doubek v Pražské skupině školní etnografie; 

Janošová, 2008). Podle Janošové (2008) jsou děti v mladším školním věku méně ochotné 

ke spolupráci ve smíšené skupině, což by se mohlo odrazit v nižší motivaci ke splnění 

úkolu. 

2.2.1.3 Deindividuace 

Deindividuace je vytváření jistého pocitu anonymity u jednotlivých členů skupiny, 

který může významně ovlivnit jejich chování. Nejčastěji se dnes v souvislosti 

s deindividuací hovoří o agresivním chování sportovních fanoušků. Předpokládá se, že za 

tímto chováním stojí snížená nebo úplná ztráta sebeuvědomování, která vzniká pod 

skupinovým vlivem (Výrost, Slaměník, 1997). 

V souvislosti se sportovní aktivitou uvádím vliv zvýšení aktivační úrovně a vliv 

skupinové soudržnosti. Zvýšená aktivační úroveň může způsobovat deindividualizované 

chování charakteristické zvýšenou emocionalitou, impulzivitou a sníženou vnitřní 

kontrolou (Zimbardo, 1970 ve Výrost, Slaměník, 1997). Podle Dienera (1980) skupinová 

soudržnost a zvýšená aktivační úroveň snižují osobní sebeuvědomování, které se 

projevuje snížením koncentrováním pozornosti na vnitřní vjemy, myšlenky a chování 
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z hlediska jejich korespondence s vnitřními normami jedince a které může vést mino jiné i 

k násilnému chování (podle Výrost. Slaměník. 1997). 

V souvislosti s dětským sportovním družstvem považuji za klíčové podmínky 

deindividuace sníženou odpovědnost a nestrukturovanost situace. To, jakým způsobem se 

cítí dítě být odpovědné a jak často se dostává do nestrukturovaných situací, souvisí podle 

mého názoru se stylem vedení skupiny. Při autoritativním stylu vedení, ve kterém je 

odpovědnost za skupinovou činnost plně v rukou trenéra nebo trenérky a ve kterém nejsou 

podporovány kompetence dětí, mohou děti pociťovat odpovědnost menší. Při liberálním 

stylu vedení, ve kterém nechává trenér nebo trenérka dětem velkou volnost ve 

skupinových činnostech, se mohou děti častěji dostávat do nestrukturovaných situací 

(Zimbardo, 1970 ve Výrost, Slaměník, 1997; Čáp, Mareš, 2007). 

2.2.2 Motivace 

Motivaci lze v nejširším slova smyslu chápat jako „souhrn činitelů, které 

podněcují, směrují a udržují chování člověka." (Hrabal, Man, Pavelková, 1089. s. 16). 

Různé přístupy ke zkoumání motivace se snaží odhalovat zdroje a příčiny lidského 

chování (Hrabal, Man, Pavelková, 1989). 

Balzar (1983) rozlišuje čtyři základní typy přístupů k motivaci. Jedná se o přístup 

homeostatický, jehož podstatou je tendence organismu k obnovování a zachovávání 

rovnovážného stavu. Dále o přístup pobídkový, ve kterém se uplatňuje jednak 

hédonisticky orientovaná první pobídka a jednak principy učení, na jejichž základě si 

člověk podmíněně osvojuje tzv. druhotné pobídky. Základem pobídkového přístupu je 

myšlenka, že původně neutrální podnět se stává motivujícím, protože je spojován 

s dosaženou libostí. Jako třetí uvádím přístup kognitivistický, který vnímá motivaci jako 

výsledek funkce poznávacích procesů. Člověk zpracovává a vyhodnocuje informace a 

jeho chování vychází ze shromážděných poznatků a výsledného rozhodnutí. Jako poslední 

uvádím humanistický přístup, který vyzdvihuje specifika lidské motivace v tom smyslu, 

že člověk ve snaze přesáhnout současný stav realizuje vlastní vývojové možnosti (podle 

Hrabal, Man, Pavelková, 1989). 

Hrabal, Man a Pavelková (1989) upozorňují, že výše popsané přístupy k motivaci 

jsou v jistém smyslu ochuzující. Motivovanou činnost člověka považují za výsledek 

současného působení několika motivačních vlivů. Motivace může být chápána buď ve 
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smyslu stavu organismu se zaměřením na obsah motivace. Nebo ve smyslu potcncionality 

osobnosti se zaměřením na proces motivace. Širší pojetí motivace vychází 

z předpokládané jednoty obsahové a procesuální stránky motivace. 

K prohloubení vhledu do problematiky motivačních činitelů působících u dětí ve 

sportovním družstvu jsou využitelné teorie pracovní motivace, které staví na lidských 

potřebách. Nejčastěji uváděnou teorií je teorie, která je ekvivalentem vůči Maslowovč 

hierarchii potřeb. Maslow předpokládá, že potřeby člověka se vyvíjejí postupně a to podle 

jejich závažnosti vztažené k existenci člověka. Podle „ekvivalentní teorie" potřebám 

bezpečí odpovídají ve sportovním družstvu potřeby sociálního zabezpečení a potřebě 

sounáležitosti (afiliace) odpovídá potřeba přijetí kolektivem sportovního družstva (Hrabal. 

Man, Pavelková, 1989; Výrost, Slaměník, 1998). 

Považuji za důležité zdůraznit, že každé dítě si v průběhu socializace na základě 

vrozených dispozic vytváří vlastní hierarchii potřeb, která je základem jeho motivačního 

zaměření. S motivací souvisejí poznávací procesy, které jsou specifické u každého dítěte. 

To, jakým způsobem jedinec vnímá a zpracovává podněty z okolního světa, ovlivňuje v 

určité míře to, zda bude potřeba aktualizována. Záleží tedy na tom, jak dítě situaci, ve 

které se nachází, vnímá, co od ní očekává vzhledem k možnostem uspokojení vlastních 

potřeb. Pro optimální motivování dětí je nutné poznat jejich motivační zaměření (Hrabal. 

Man, Pavelková, 1989). 

2.2.2.1 Vnější a vnitřní zdroje motivace 

Chování člověka může být motivováno převážně z vnitřní pohnutky, nebo 

převážně z pohnutky vnější. Vnitřní pohnutky jsou označovány jako potřeby, které jsou 

považovány za dispoziční motivační činitele. Vnější pohnutky jsou označovány jako 

incentivy. Jedná se o vnější jevy nebo události, které mohou vzbudit potřebu člověka. 

Pozitivní incentivy vyvolávají chování směrem k člověku, které vede k uspokojování jeho 

potřeb. Negativní incentivy vyvolávají chování směrem od člověka. Mají schopnost 

vzbudit potřeby, ale ne je uspokojit. Incentivy většinou nejsou spojovány pouze s jednou 

konkrétní potřebou. Proto se mluví o komplexních incentivách, které jsou schopny 

zprostředkovaně uspokojit celou řadu potřeb (Hrabal, Man, Pavelková, 1989). 

Motivaci ve výchovně-vzdělávacím procesu lze chápat ve dvojím smyslu. Buď 

jako prostředek ke zvyšování efektivity činnosti dětí, nebo jako cílený rozvoj jejich 

motivační sféry. První pohled na motivaci se spojuje s motivací vnější, druhý pohled 
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s motivací vnitřní. Čáp (1980) uvádí, že v průběhu aktivních učebních činností za 

přítomnosti příznivých emočních vztahů, v dobré emoční atmosféře a za použití vhodných 

metod, se může v souvislosti s vývojem osobnosti dítěte měnit jeho struktura motivace. 

Může tedy dojít k přeměně počáteční převážně vnější motivace (např. v podobě dílčích 

pochval) na motivaci převážně vnitřní, kde silně působí zvídavost, potřeba aktivity a 

potřeba dlouhodobých cílů (podle Hrabal, Man. Pavelková. 1989). 

2.2.2.2 Motivační konflikty 

V rámci motivačního procesu se odlišují dva základní stavy. Stav uspokojení jako 

stav potencionální a stav neuspokojení jako stav aktuální. Potřeba může být aktivována 

buď dlouhotrvajícím stavem neuspokojení nebo vynořením intencivy, na kterou je potřeba 

vázána. Nejjednodušším příkladem motivovaného jednání je například případ, kdy má 

člověk hlad. Hladem se aktivizuje potřeba potravy a motivované chování směřuje 

k získání a konzumaci jídla. Motivačním proces však bývá málokdy takhle jednoduchý. 

Obvykle dochází k uspokojování více potřeb, nebo může být uspokojování potřeby 

(potřeb) zamezeno či oddáleno. V souvislosti se složitostí motivačního procesu dochází ke 

vzniku motivačních konfliktů (Hrabal, Man, Pavelková, 1989). 

Hrabal, Man a Pavelková (1989) uvádějí v čtyři základní podoby motivačního 

konfliktu. Situaci, ve které se objevují dvě nebo více pozitivních intenci, označují jako 

konflikt dvou pozitivních sil. Situaci, ve které se objevují dvě nebo více negativních 

intenci, jako konflikt dvou negativních sil. Ke konfliktu jedné pozitivní a jedné negativní 

síly dochází v situaci, která má pro člověka současně pozitivní i negativní incentivní 

hodnotu. Nejsložitější je konflikt více pozitivních a více negativních sil. Jako příklad 

uvádějí Hrabal, Man a Pavelková (1989) nákup, při kterém má člověk na výběr z různě 

drahých a odlišně kvalitních výrobků. 

V souvislosti s motivačním procesem není možné nezmínit frustraci, což je stav, 

který vzniká tehdy, když není aktualizovaná potřeba uspokojena. Pochopení frustračního 

mechanismu přispívá významným způsobem k pochopení motivačního chování. Při 

frustraci se totiž energie určená k uspokojení potřeby hromadí, což má za následek buď 

útok zaměřený na odstranění překážek k uspokojení, nebo únik z frustrující situace. 

Běžnými reakcemi na frustraci můžou být reakce podobné obranným mechanismům jako 

je kompenzace, regrese, racionalizace, únik a další. Důležitou roli ve frustračním chování 

hrají také agresivní tendence ve smyslu verbálního nebo fyzického napadání toho, kdo 
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maří uspokojení potřeby, nebo destruktivní chování vůči fyzickým překážkám (Hrabal. 

Man. Pavelková. 1989). 

2.2.2.3 Výkonová motivace 

V souvislosti se sportovní problematikou má zásadní význam problematika tzv. 

výkonové motivace. Slepička, Hošek a Hátlová (2006) uvádějí, že výkonová motivace je 

základem sportovní motivace a že otázky spojené se sportovní motivací tvoří základ 

psychologie sportu. 

Výkonová motivace je funkcí schopností a motivace. V konkurenčním prostředí 

jako je sport se považuje výkonová motivace za složku samozřejmou. Za složku, která 

člověka žene k vylepšování jeho schopností. Zdroje výkonové motivace jsou ve faktorech 

ontogenetického vývoje, dále souvisí se sociálními rolemi a situačními vlivy. V průběhu 

ontogeneze je výkonová motivace produktem sociálního učení, z čehož vyplývá velký 

význam výchovných vlivů. Sociologické studie naznačují, že vyšší výkonovou motivaci 

mají prvorození. Jiné studie se snaží prokázat souvislost výkonové motivace s „mužskou" 

rolí (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

Slepička, Hošek, Hátlová (2006) uvádějí, že teorie výkonové motivace vysvětluje 

tendence ke sportovní aktivitě na základě rozdílu mezi tendencí dosáhnout úspěchu a 

mezi tendencí vyhnout se selhání. Výkonová motivace je tedy výsledek dvou 

protichůdných sil. Z matematického vyjádření, kde tendence dosáhnout úspěchu je funkcí 

motivu dosáhnout úspěchu, hodnoty úspěchu a pravděpodobnosti dosažení tohoto 

úspěchu a kde tendence vyhnout se selhání je funkcí motivu vyhnout se neúspěchu, 

negativní hodnotě neúspěchu a pravděpodobnosti neúspěchu, vyplývá následující 

teoretický závěr „...sportovci se silnějším motivem dosáhnout úspěchu než vyhnout se 

selhání budou nejvíce motivováni situaci padesátiprocentního rizika, tj. při značné 

nejistotě výsledku...a, že sportovci s velmi silnou potřebou vyhnout se selhání budou 

v případě negativní motivace vybírat činnosti buď velmi lehké..., nebo naopak velmi těžké, 

kde neúspěch nikoho nepřekvapí... " (Hošek ve Slepička, Hošek, Hátlová, 2006, s. 76). 

U sportovců bývá obecně zvýrazněna tendence dosáhnout úspěchu, bývá dokonce 

považována za jejich typický osobnostní rys. Velká potřeba úspěchu, jak bývá také 

tendence dosáhnout úspěchu označována, je důležitá zejména při výběru talentovaných 

sportovců, u kterých může být základem žádoucí stabilní motivační struktury (Slepička, 

Hošek, Hátlová, 2006). 
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V souvislosti s rozdíly týkajících se odlišností motivačních cílů v závislosti na 

pohlaví dítěte odkazuji na kapitolu ..Rozdíly v oblasti motivace". 

2.2.3 Komunikace 

Hadj-Moussová (2003) definuje komunikaci mezi lidmi jako „proces, ve kterém si 

lidé navzájem předávají informace o svých myšlenkách, názorech a pocitech. " (Hadj-

Moussová, 2003, s. 54). Lidé si sdělují určité významy prostřednictvím symbolů, jejichž 

význam je rozlišován na základě určitého konsensu (sociálně dohodnuté podoby). 

Porozumění komunikaci je závislé na kultuře, ve které se konsenzus vytváří a ve které 

lidé tento konsenzus sdílejí. Sociálně dohodnutý význam komunikace se v určité míře 

týká také sociálních skupin, zejména skupin izolovaných nebo těch, které se chtějí co 

nejvíce odlišit (Hadj-Moussová, 2003). 

Strukturu komunikace lze vyjádřit pomocí schématu: komunikátor - komuniké -

komunikant. Komunikátor vysílá obsah komunikace (komuniké), tak že ho zakódovává 

do sociálně dohodnuté podoby. Komunikant obsah komunikace přijímá, tak že ho 

v souladu s konsensem dekóduje. V procesu komunikace se přirozeně tyto role opakovaně 

mění. Při procesu komunikace může docházet k různým narušením v podobě tzv. šumů, 

které mohou komunikaci komplikovat, zkreslovat její obsah. Tyto šumy se mohou objevit 

jak na straně komunikátora, tak na straně komunikanta. Nebo se jedná o vlivy okolního 

prostředí (Hadj-Moussová, 2003). 

2.2.3.1 Verbální komunikace 

Když se řekne komunikace, tak se nám na prvním místě zřejmě vybaví 

komunikace prostřednictvím řeči a slov. Jde o komunikaci verbální, která používá jako 

symboly pro vytváření a předávání významů verbální prostředky. Jedná se o specificky 

lidský druh komunikace, který může mít buď mluvenou nebo psanou formu. Mluvená i 

psaná forma verbální komunikace může proběhnout v přímém či nepřímém kontaktu, 

přičemž přímým kontaktem se myslí setkání komunikátora a komunikanta tváří v tvář 

(Hadj-Moussová, 2003). 

Problematiku rozdílů ve vývoji řeči u dívek a u chlapců uvádím v kapitole 

„Rozdíly v oblasti verbální komunikace". V souvislosti s odlišným způsobem komunikace 
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a odlišnými komunikačními tématy chlapců a dívek odkazuji na kapitolu „Komunikace 

dívek versus komunikace chlapců". 

2.2.3.2 Neverbální komunikace 

Kromě verbální komunikace denně používáme i komunikaci neverbální. Nejčastěji 

jako nedílnou součást verbální komunikace. Obsahem neverbální komunikace bývají 

nejčastěji emoce, i když lze neverbálně vyjádřit i obsah jiný. Emoce jako smích, hněv a 

údiv jsou chápány shodně na základě vrozených mechanismů ve všech kulturách. Svoji 

roli hraje kultura i v neverbální komunikaci. Kromě vrozených neverbálních projevů jsou 

ostatní neverbální projevy výsledkem učení. Příslušníci různých kultur mají problémy se 

vzájemným porozuměním neverbálním signálům. 

Hadj-Moussová (2003) uvádí základní formy neverbální komunikace. Jako 

paralingvistiku označuje nelingvistickou součást verbálního projevu. Patří sem tón a síla 

hlasu, jeho zabarvení, intonace a rychlost řeči, doprovodné hlasové projevy jako je smích 

či pláč. 

Určité komunikační významy jsou sdělovány i prostřednictvím pohybů těla, které 

bývají označovány jako kinezika. Jde o rychlost pohybů, o celkové držení těla. Pomocí 

kineziky můžeme vyjadřovat náš vnitřní stav. Některé konkrétní pohyby mohou 

vyjadřovat nesouhlas s komunikovaným obsahem, nervozitu či nejistotu. Někteří autoři 

hovoří o „řeči těla", do které kromě pohybů a držení těla řadí také komunikaci skrze styl 

oblečení, účes, úsměv apod. (Hadj-Moussová, 2003). 

S tělem a jeho polohou souvisí také sdělování našich pocitů týkajících se blízkosti 

či odstupu pomocí tzv. proxemiky. Člověk vnímá to, jakým způsobem a do jaké míry 

pronikají lidé do jeho prostoru. Pocity blízkosti či odstupu bývají manifestovány 

překročením sociální, osobní a intimní zóny. Kromě těchto zón, jejichž skutečná 

vzdálenost je typická pro každého člověka a je kulturně podmíněna, hrají v proxemice 

také roli pozice, které vůči druhému zaujímáme. Rozdílně bývá vnímáno to, zda člověk 

stojí ke druhému člověku čelem, bokem nebo zády (Hadj-Moussová, 2003). 

Nejbohatší oblast neverbální komunikace tvoří mimika (Hadj-Moussová, 2003). 

Hadj-Moussová ( 2003) uvádí, že lidský obličej je schopen asi čtvrtmilionu různých 

výrazů. Do mimických projevů patří také komunikace pomocí očního kontaktu. Některé 

složky mimiky jsou vrozené (úsměv, cenění zubů), většina z nich je naučená v průběhu 
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socializace. Vliv učení na vývoj mimiky má za následek, že lidé se od sebe liší bohatostí 

mimických projevů. 

Komunikace pomocí gest má zvláštní postavení v rámci neverbální komunikace 

v tom smyslu, že většina gest má konkrétní význam a může zastoupit verbální 

komunikaci. Gesta spojená s konkrétním významem se mohou mezikulturně lišit (např. 

ano-ne mezi Čechy a Bulhary). Specifickými gesty jsou dotyky, které mají silný 

komunikativní potenciál (Hadj-Moussová, 2003). 

V naší kultuře nevěnujeme obvykle neverbální složce komunikace specifickou 

pozornost. Ale i přesto můžeme z neverbálních signálů vyčíst klíčové informace týkající 

se stavu či nálady člověka (Hadj-Moussová, 2003). 

Podle Hadj-Moussové (2003) existují rozdíly v citlivosti k neverbálnímu projevu, 

které podle mého názoru mohou souviset s empatickými vlastnostmi, které jsou součástí 

prosociálního chování. Janošová (2008). že existují rozdíly v empatických schopnostech u 

dívek a u chlapců. Podle Eisengerba a kol. (1981) jsou tyto rozdíly utvářeny a 

podporovány přímými výchovnými vlivy i nepřímým působením ženských literárních a 

filmových vzorů (podle Janošové, 2008). Green (2003) uvádí, že empatické chování u 

dívek bývá vysoce hodnoceno na rozdíl od empatického chování u chlapců, které může 

být považováno za určitou slabost (podle Janošové, 2008). 

2.2.3.3 Sociální komunikace 

Čáp a Mareš (2007) uvádějí vymezení sociální komunikace jako procesu výměny 

informací mezi lidmi. Chtěla bych zdůraznit, že jde o informace v širokém významu 

tohoto slova. V rámci sociální komunikace probíhá formování sociálních dovedností 

člověka a to nejen výměnou poznatků, ale i v rámci neverbálního sdělování, kam patří 

mimika, tón hlasu, gesta a další prostředky, které jsou silně spojeny s emocemi. 

Prvotní a zásadní vliv ve formování sociálních dovedností má rodina jako primární 

skupina, ve které se dítě připravuje na účast ve skupinách sekundárních. Ačkoliv cílem 

této kapitoly není popsat vliv rodiny, není možné nezmínit, že sociální komunikace v 

rámci rodiny ovlivňuje navazování styků dítěte s druhými lidmi, jeho schopnost zařadit se 

do skupiny, jeho schopnost zvládaní konfliktů, to zda bude ve skupině oblíbené či ne. 

Dále ovlivňuje jeho vlastnosti jako je spolehlivost, agresivita, dominance, submise a další. 

Dítě tedy přichází do sportovního oddílu s určitou „sociální výbavou", která jej od začátku 

determinuje (Čáp, Mareš, 2007). 
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Proces sociální komunikace je poměrně náročný a probíhá dobře jen za určitých 

podmínek. Základní podmínky se týkají toho. aby komunikační signály byly adekvátním 

způsobem vysílány i přijímány. I když se to na první pohled zdá být samozřejmostí, jen 

málokdo dokáže adekvátním způsobem a za všech okolností kontrolovat soulad 

verbálních a neverbálních vyjadřovacích prostředků. Stává se. že sdělení bývá narušené 

nebo neúplné, což může způsobovat nedorozumění a problémy v mezilidských vztazích 

(Čáp, Mareš, 2007). 

Nároky sociální komunikace se pochopitelně uplatňují nejen v rodině, ale také v 

komunikaci s vrstevníky. V mladším školním věku je pro dítě klíčové získávání 

sociálních dovedností v rámci školní třídy. V rámci školní třídy může dítě získávat 

zkušenosti s tím, jak to vypadá, když je někdo oblíben, nebo naopak odstrkován, jak to 

vypadá, když někdo pomoc nabízí a když někdo pomoc potřebuje. Dále působí na jedince 

zájmové skupiny, které mohou kromě zkušeností zmíněných v souvislosti se školní třídou 

přinášet širší spektrum sociálních zkušeností zejména tehdy, když kladou větší nároky na 

samostatnost dítěte (Čáp, Mareš, 2007). 

V souvislosti se získáváním komunikačních a jiných sociálních zkušeností dítěte 

v rámci zájmových skupin odkazuji na kapitolu „Sportovní skupiny", zejména na 

podkapitolu „Dětské sportovní družstvo". 

2.2.4 Učení 

Čáp a Mareš (2007) uvádějí, že naučené stojí v protikladu ke vrozeným 

schopnostem. Učení se dá chápat jako jakékoliv obohacování zkušeností člověka 

v průběhu jeho života. Učení plní také funkci přizpůsobování se organismu prostředí a 

jeho změnám, tedy společenským podmínkám a jejich požadavkům. Nejedná se však 

pouze o pasivní přizpůsobování, ale i o aktivní vyrovnávání, kdy je jedinec vystaven 

vlivům z různých prostředí. Některé vlivy přijímá, jiným odporuje. ,,Životní úloha 

lidského učení je tedy v získávání předpokladů pro aktivní vyrovnávání se s přírodním a 

společenským životním prostředím. V příznivém případě učení poskytuje člověku 

předpoklady pro plnější, aktivnější, tvořivý život. " (Čáp, Mareš, 2007, s. 80). 

Čáp a Mareš (2007) uvádějí čtyři formy lidského učení, které se liší z hlediska 

výsledků v nich převažujících Jde o učení senzomotorické, učení poznatkům, učení 

metodám řešení problémů a sociální učení (Čáp, 1993). 
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Senzomotorické učení probíhá, když se dítě učí manipulovat s předměty, mluvit, 

chodit, kreslit apod. (Čáp. 1993; Čáp. Mareš. 2007). Z hlediska činnosti dítěte ve 

sportovním družstvu sem patří osvojování různých pohybových dovedností, což je oblast, 

která je pro činnost dítěte ve sportovním družstvu zásadní. Problematice osvojování 

pohybových dovedností se věnuji v samostatné kapitole (..Osvojování pohybových 

dovedností")-

Když dítě získává svojí činností soustavy představ a pojmů mluvíme o učení 

poznatkům (Čáp, 1993; Čáp, Mareš, 2007). Z hlediska činnosti dítěte ve sportovním 

družstvu sem patří osvojování poznatků o basketbalu, znalost jeho pravidel, historie, 

poznávání organizace sportovních soutěží. 

Při učení metodám řešení problémů jde o rozvoj myšlenkových procesů a 

intelektuálních dovedností (Čáp, 1993; Čáp, Mareš, 2007). Z hlediska činnosti dítěte ve 

sportovním družstvu patří do učení metodám a řečením problémů zvládání strategie při 

hře, řešení různých herních situací podle schématu a rozvoj herní improvizace. 

V souvislosti s názory na odlišné schopnosti dívek a chlapců v oblasti matematiky 

kapitolu „Rozdíly v oblasti matematického uvažování". 

Sociální učení má v souvislosti s činností dítěte ve sportovním družstvu zásadní 

význam. Dítě si tímto způsobem osvojuje návyky a postoje, dochází k rozvíjení jeho 

vlastností osobnosti. (Čáp, Mareš, 2007). Tématu sociálního učení je věnována 

samostatná kapitola v rámci kapitoly „Činnost ve sportovním družstvu". Kapitola 

„Sociální učení" uvádí druhy sociálního učení a věnuje se problematice působení vzorů a 

modelů, problematice kladení požadavků a problematice slovního působení. 
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3 DĚTI V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU 

Mladší školní věk je vymezován jako doba. kdy dítě dochází na první stupeň 

základní školy. Vágnerová (2000) rozděluje mladší školní věk na raný. střední a starší. 

Jako nejbližší vzhledem k pozorovaným dětem ve sportovních družstvech se jeví střední 

školní věk, který je vymezován věkem od osmi až devíti let do věku jedenácti až dvanácti 

let. 

3.1 Vývojové aspekty středního školního věku 

V průběhu této vývojové fáze dochází ke změnám, které jsou podmíněny jak 

biologicky, tak sociálně. Střední školní věk bývá označován jako příprava na dospívání. 

Freud mluví o fázi latence, Matějček o době vyrovnané konsolidace (Freud, 1991; 

Matějček, 1994 ve Vágnerová, 2000). 

Podle Piageta se dítě nachází ve fázi konkrétních logických operací. V této fázi 

operuje se skutečností nebo s představami a symboly, které mají jednoznačný konkrétní 

význam. Myšlení dítěte je vázané na reálné zkušenosti, nedokáže si představit věci, se 

kterými nemá zkušenost (Vágnerová, 2000). „Proto některé trenérské proklamace k dětem 

(např. „Musíš pořádně trénovat, abys byl jednou výborný. ") mají jen minimální účinek, 

protože malé dítě nechápe termíny, jako je „jednou, v budoucnu, v dospělosti" apod." 

(Perič, 2005, s. 26). 

Celé období školního věku je charakterizováno podle Eriksona jako období píle a 

snaživosti. Pro dítě je velice důležité se prosadit svým výkonem, prostřednictvím kterého 

dosahuje akceptace a ocenění zejména ze strany dospělých, ale i ze strany vrstevníků. U 

dítěte vzrůstá potřeba ověřování si svých možností a schopností. V případě sportovní 

přípravy testuje dítě svoje sportovní hranice. Výsledky těchto „pokusů" se stávají 

základem jeho sebehodnocení, které se stává méně ovlivnitelné situací. V souvislosti se 

svojí identitou si dítě začíná uvědomovat její stabilitu a jedinečnost (Vágnerová, 2000). 

S utvářením identity se vytváří vztah dítěte k výkonu. Pocit zátěže, který dítě 

zažívá nejen ve škole, ale také ve sportovním družstvu, stimuluje rozvoj strategií, jak se 

vyrovnávat s problémy. Subjektivní význam výkonu je silně spojen s hodnocením rodičů 

a dalších pro dítě významných osob. Na počátku školní docházky má úspěch i neúspěch 

vztahový charakter. Dítě chce být úspěšné, aby uspokojilo rodiče, učitele nebo trenéra. 
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Pokud však chybí citově významná osoba, která by úspěch dítěte ocenila, nemá úspěch 

pro dítě samotné význam a dítě ztrácí motivaci lépe pracovat (Vágnerová, 2000). Perič 

(2005) uvádí, že vůle dítěte je slabě vyvinuta a to se projevuje zejména v situacích, ve 

kterých má dítě překonávat okamžité nezdary. 

Názory dospělých vnímá dítě na počátku středního školního věku v závislosti na 

své úrovni kognitivního vývoje jako danost, teprve později se k nim staví kritičtěji. 

Kritičtější postoj se promítá ve vztahu k autoritě, která přestává být spojována s emočním 

vztahem. Pro dítě je nejdůležitější, zda nároky, které na ně dospělí kladou, odpovídají 

předem stanoveným pravidlům. Vnímají, když má dospělý na ně odlišné nároky vzhledem 

k ostatním dětem a hodnotí to jako nespravedlnost (Vágnerová, 2000). 

V souladu s Fredovou latentní fází vývoje by se energie dětí měla spíše než na 

sexualitu a partnerské vztahy soustředit na rozvíjená různých dovedností a pěstování 

osobních zálib. Podle Janošové (2008) se u dětí mladšího školního věku se začíná 

projevovat zvídavost týkající se sexuality, i když vlastní sexuální aktivita (autoerotika) 

bývá pod vlivem kulturních a sociálních činitelů přesouvána do soukromí dítěte. Janošová 

(2008) uvádí, že děti sice někdy diskutují otázky sexuality i ve smíšených skupinách, ale 

ve společných činnostech se zájem o genitálie neobjevuje. Mezi dětmi naopak začíná 

narůstat tělesný stud. (Janošová, 2008). Podle Doubka (2005) se hry s erotickým obsahem 

začínají objevovat na konci mladšího školního věku (v páté třídě) (Pražská skupina školní 

etnografie). 

3.1.1 Pohybový vývoj 

Perič (2005) charakterizuje mladší školní věk vysokou spontánní pohybovou 

aktivitou. U dětí chybí „úspornost" pohybů, která je typická pro dospělé. Schopnost učit 

se novým pohybům se formuje od šesti let. V období mladšího věku probíhá prudký 

motorický rozvoj, rozdíly v rozvoji motoriky mezi osmiletým a dvanáctiletým dítětem 

jsou značné. Nové pohybové dovednosti si děti rychle osvojují na základě zkušeností 

z přirozené motoriky, i když tyto osvojené dovednosti mohou mít malou trvalost. Zásadní 

roli hraje učení nápodobou a motivační herní princip, který odráží radostný charakter 

pohybové činnosti. 

Období od desátého do dvanáctého roku dítěte bývá nazýváno „zlatým věkem 

motoriky". Tento věk je charakteristický rychlým učením novým pohybům. Ve „zlatém 
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věku motoriky" mizí problémy z počátku mladšího školního věku s koordinací 

složitějších pohybů, rovnováhou a rytmem pohybu. Dítě je v pohybových dovednostech 

jistější, pohyby provádí technicky správně (Perič. 2005) 

Langmeier a Krejčířová (1998) uvádějí, že rozdíly mezi dětmi v oblasti motoriky 

nezáleží jen na věku dítěte, ale zejména na jeho podpoře zejména ze strany rodičů, 

protože pohybové výkony jsou závislé na vnitřní i vnější motivaci. I rozdíly 

v pohybových dovednostech dívek a chlapců lze podle Langmeiera a Krejčířové (1998) 

vysvětlovat také v souvislosti s rozdílnými očekáváními a podporou ze strany dospělých. 

Langmeier a Krejčířová (1998) uvádějí, že sociometrické studie prokázaly, že 

tělesná síla obratnost velkou měrou rozhodují o oblíbenosti a vlivu dítěte ve vrstevnické 

skupině. 

3.2 Rozdíly v oblasti motivace 

Smetáčková (2006) uvádí v souvislosti s učebními cíly rozdíly v motivaci vázané 

na cíle výkonové a cíle činnostní. Dosažení výkonového cíle je motivováno snahou 

týkající se cíle učení, dosažení činnostního cíle je motivováno snahou týkající se samotné 

učební aktivity. Smetáčková (2006) zdůrazňuje rozdíly v obvyklosti výkonových a 

činnostních cílů u dívek a u chlapců. Vzhledem k tomu, že dívčí pocit úspěchu je ve větší 

míře závislý na hodnocení druhých osob, jsou u dívek běžnější výkonové cíle, které jim 

přes dosažení výsledku přináší ocenění. Pocit úspěšnosti u chlapců je ve větší míře závislý 

na jejich vlastní hodnocení. Chlapci neinklinují v takové míře jako dívky k dosahování 

žádaných výsledků, dávají spíše přednost cílům činnostním (Horgan, 1995 ve 

Smetáčková, 2006). 

Rozdíly v obvyklosti výkonových a činnostních cílů u dívek a chlapců souvisí 

s rozdílnou podporou dívek a chlapců. Trenéři sportovních skupin podobně jako učitelé 

považují za důležité naplňování výkonových cílů, a proto se dívky, které jsou více závislé 

na hodnocení z jejich strany, soustředí spíše na dosahování cílů tohoto typu. Chlapci, kteří 

nejsou na hodnocení ze strany učitele nebo trenéra tolik závislí, se soustředí více na cíle 

činnostní. Chlapci jsou ve větší míře vedeni k samostatnosti v aktivitách i v následném 

hodnocení. Výsledkem odlišných výchovných tendencí je obtížnější budování sebedůvěry 

u dívek. 
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3.3 Rozdíly v oblasti verbální komunikace 

Bealová (1994) vádí, že rozdíly ve verbálních dovednostech dívek a chlapců se 

projevují již od batolecího věku. Řečový vývoj dívek je obecně rychlejší a v mnohem 

menší míře se ho týkají řečové vady. Dívky mívají v prvních letech života větší slovní 

zásobu a formulují delší větná spojení. Největší odlišnosti ve verbálních schopnostech 

jsou zaznamenány v prvních letech školní docházky, na konci adolescence se rozdíly 

vyrovnávají (podle Janošové. 2008). Langmeier a Krejčířová (1998) uvádějí, že některé 

výzkumy potvrzují, že dívky začínají mluvit dříve a ještě ve věku jedenácti až třinácti let 

dosahují lepších výsledků v testech verbálních schopností. 

Podle Langmeiera a Krejčířové (1998) jsou rozdíly v řečové oblasti dětí dány spíše 

individuálními vlohy a stimulací prostředí než jejich pohlavím. Fafejta (2004) uvádí, že 

by se ranější řečový vývoj u dívek dal zřejmě statisticky prokázat. Zpochybňuje je však 

jeho vypovídající hodnotu v souvislosti s rozdíly mezi pohlavími. Domnívá se totiž, že 

pokud chlapec ve třech letech nemluví, není to rodiči bráno jako tragédie a není na něho 

v tomto směru kladen takový tlak jako by byl v případě stejně staré dívky, která by podle 

obecně přijímaného názoru mluvit měla. „A tak se rodiče snaží s děvčátkem více mluvit a 

nutí ho, aby samo mluvilo. Není proto divu, že dívky mluví více než chlapci. " (Fafejta. 

2004, s. 36). 

V souvislosti s odlišným způsobem komunikace a odlišnými komunikačními 

tématy chlapců a dívek odkazuji na kapitolu „Komunikace dívek versus komunikace 

chlapců". 

3.4 Rozdíly v oblasti matematického uvažování 

V souvislosti s učením metodám a řešením problémů se v literatuře objevují úvahy 

o rozdílech mezi chlapci a dívkami v oblasti matematického uvažování. Podle těchto úvah 

v matematických dovednostech vynikají v prvních letech školní docházky dívky, v období 

adolescence je chlapci začínají v tomto směru dohánět a předhánět. 

Langmeier a Krejčířová (1998) připouštějí, že vývoj počátečních matematických 

dovedností bývá rychlejší u dívek. Podle Langmeiera a Krejčířové (1998) dosahují ve 

věku jedenácti až třinácti let lepších výsledků v úkolech zaměřených na vizuálně 

prostorovou představivost chlapci. Rovněž Rubin a kol. (1993) a Collins a Kutzaj (1991) 
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v souvislosti s matematickým uvažováním uvádí, že muži projevují lepší schopnosti ve 

vizuálních a prostorových úlohách (podle Janošové. 2008). Janošová (2008) hovoří o 

výsledcích novějších studií v této oblasti, podle kterých se rozdíly mezi dívkami v řešení 

vizuálních prostorových úloh se vyrovnávají. 

3.5 Rozdíly v oblasti agresivity 

Pokud mluvíme o rozdílech v chování chlapců a dívek, tak se jako nejvýraznější 

jeví rozdíly v oblasti agresivního chování. Podle Bealové (1994) jsou rozdíly týkající se 

agresivity mezi jedinci opačného pohlaví zaznamenány již od věku, kdy děti agresivity 

vůbec schopny. U chlapců v mladším školním věku se v chování častěji objevuje štípání, 

kopání a bití. Chlapci bývají svými vrstevníky považovány za agresivnější než dívky. Ve 

starším věku děti začínají používat konstruktivnější strategie vedoucí k dosahování cílů. a 

tak se rozdíly mezi chlapci a dívkami se zmenšují (podle Janošové, 2008). 

Agresivní chování bývá spojováno s hormonálními změnami v organismu. 

Janošová (2008) uvádí, že vztah mezi produkcí testosteronu a výskytem agresivního 

chování je oboustranný. To znamená, že zvýšená produkce testosteronu pravděpodobně 

vytváří větší náchylnost k agresivitě. Zároveň může agresivní chování způsobit zvýšenou 

produkci testosteronu. 

Větší tendence chlapců realizovat se v činnostech, kde se objevují agresivní prvky, 

má podle Janošové (2008) základ ve výchově, která je v naší kultuře nastavena tak, že 

chlapce ve větší míře podporuje v takových aktivitách jako je soutěživost, vzájemné 

souboje a sport. Vyšší míra agresivity u chlapců (např. při sportovních utkáních) je také 

ve větší míře tolerována. Skutečnost, že se chlapci většinou chovají agresivněji pouze vůči 

příslušníkům stejného pohlaví, že při kontaktu s dívkami jejich projev tolik agresivní 

není, podporuje domněnku, že největší roli hraje vliv obecného očekávání agresivity od 

chlapců (Bealová, 1994 v Janošové, 2008). U dívek se agresivní chování neočekává, 

přičemž velkou roli hraje obecně přijímaný stereotyp o ženské pasivitě (Janošová, 2008). 

Rozdíly v prožitkové rovině agresivity jsou z hlediska genderu minimální. Dívky 

zažívají pocity zlosti a zášti v podobné míře a přibližně stejně tak často jako chlapci 

(Janošová, 2008). Podle Baumgartnera (1998) dochází u dívek k rozdílným způsobům 

„ventilace" zlosti např. ve formě pomluv, hádek a intrik. Vzhledem k tomu, že u chlapců 
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se tyto činnosti objevují v menší míře. dá se předpokládat, že rozdíly mezi pohlavími 

nejsou v míře agresivity, ale spíše ve formách jejích projevů (podle Janošové, 2008). 

3.6 Rozdíly v oblasti morálního usuzování 

V souvislosti s prosociálním chováním dívek a chlapců jsou zajímavé úvahy o 

rozdílném morálním uvažování mužů a žen. Gilliganová (2001) kritizuje Kohlbergu 

koncepci vývoje morálního usuzování v tom smyslu, že je málo citlivá k rozdílům 

v závislosti na pohlaví. Ve své knize Jiným hlasem upozorňuje na výskyt femininního a 

maskulinního modu morálky, které jsou v jisté míře vázány na odlišný psychický vývoj 

mužů a žen. Gilliganová (2001) mluví o ženské morálce „péče" a mužské morálce 

„spravedlnosti". 

Odlišné mody morálky akcentují rozdíly v oblasti prosociálního chování. Podle 

Eisengerba a kol. (1981) jsou tyto rozdíly utvářeny a podporovány přímými výchovnými 

vlivy i nepřímým působením (podle Janošové, 2008). Podle Gilliganové (2001) jsou 

dívky vedeny a podporovány spíše v empatii, chlapci naopak spíše v nezávislosti. Green 

(2003) uvádí, že empatické chování u dívek bývá vysoce hodnoceno na rozdíl od 

empatického chování u chlapců, které může být považováno za určitou slabost (podle 

Janošové, 2008). 

Žena podle Gilliganové (2001) mluví jiným hlasem, v jiné tónině než muž. Její 

pohled na morálku akcentuje aktivní zájem o jiné lidi, péči a starost o jiné, interpersonální 

odpovědnost a ohleduplnost a snahu vyhnout se ubližování druhým lidem. Zatímco muži 

dávají v morálním usuzování přednost postojům na základě spravedlnosti a práv 

účastníků. 

Později přeformulovala Gilliganová (2001) svůj názor do podoby, ve které jsou 

oba mody morálky charakterizovány jako dva odlišné způsoby nazíraní na svět.U mužů i 

u žen se tedy objevují oba mody morálky, přičemž lze usuzovat, že jeden způsob 

morálního uvažování převažuje. 
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3.7 Vrstevnické skupiny 

V souvislosti s neutrálnějším vztahem k autoritě roste potřeba dětí mladšího 

školního věku k identifikaci s vrstevnickou skupinou. Vrstevnická skupina může 

uspokojovat mnohé potřeby dítěte, případně korigovat nepříznivé vlivy rodiny a 

doplňovat je. Pro dítě je důležité být vrstevníky akceptováno a pozitivně hodnoceno. 

Vrstevnická skupina vytváří sociální normy neformálního charakteru. 

Nejběžnější vrstevnickou skupinou dětí je školní třída, která je pro dítě 

významným zdrojem sociálních zkušeností (Vágnerová, 2000). ..Ditě se zde učí 

komunikovat, kooperovat i soutěžit, získávat různé role a dosáhnout přijatelné pozice 

s dostatečnou prestiží. Výsledek učení je podstatný pro přijetí dětskou skupinou, což je 

dostatečně silný motiv, aby se snažilo v této oblasti uspět. " (Vágnerová, 2000, s. 192). 

Ve vrstevnické skupině dětí mladšího školního věku bývá kladen důraz na 

společné aktivity, na schopnost solidarity a pomoci. Děti preferují kamarády, kteří 

dosahují stejné vývojové úrovně, což se ve formálně utvořených skupinkách odráží 

v tendencích dětí tvořit podskupiny podle věku. Silně se projevuje tendence k identifikaci 

se skupinou dětí stejného pohlaví, tudíž je nápadnější oddělování dívčích a chlapeckých 

skupin. Skupiny dětí mladšího školního věku dokáží určitým způsobem jednat jako celek, 

což souvisí požadovanou konformitou od členů skupiny, která poskytuje dětem pocit 

jistoty, sounáležitosti a prestiže (Vágnerová, 2000). 

3.7.1 Chlapci versus dívky 

Definování člověka z hlediska jeho pohlaví je jednou z jeho nejzákladnějších 

charakteristik. Rozdíly mezi muži a ženami se neomezují pouze na oblast biologické 

determinace. Biologické pohlaví jedince se přenáší do sociální oblasti, kde konstruuje 

společenskou kategorii zvanou gender (Renzetti, Curran, 2005). Pro zvýraznění sociálního 

a kulturního aspektu genderu se užívá také pojmu sociální pohlaví (Gjuričová, 1997b 

v Janošové, 2008). „Termínem gender tedy označujeme výsledek toho, co se s člověkem 

daného pohlaví stane působením sociokulturních vlivů: jak se rozvine, jakých femininních 

či maskulinních vlastností nabude, jak se bude v životě orientovat, jaké možnosti se budou 

před ním otevírat či uzavírat. " (Helus, 2007, s. 53). 
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Gender vyjadřuje rozdíly v kulturních a sociálních vzorcích chování mužů a žen. 

Tyto rozdíly bývají také označovány jako rodové a mají vypovídající hodnotu vzhledem 

ke stupni společenského vývoje a vzhledem k charakteru vztahů mezi mužskou a ženskou 

populací (Janošová, 2008). 

V představách o genderových rozdílech hrají zásadní roli genderové stereotypy, 

které nám poskytují zjednodušený souhrnný popis maskulinní a femininní společenské 

kategorie a vztahů mezi nimi (Renzetti, Curran, 2005). Jedná o popis, který v sobě nese 

buď pozitivní nebo negativní poselství o ženách či mužích. Tyto stereotypy jsou základem 

představ o genderové roli, která vyjadřuje nejen to, jací muži a ženy jsou, ale zejména, 

jací by měli být (Janošová, 2008). 

Představy o genderové roli se týkají celé společnosti, která „svým členům 

předepisuje určité vlastnosti, způsoby chování a vzorce vzájemné interakce z hlediska 

jejich pohlaví. Tyto předpisy jsou zakotveny ve společenských institucích jako jsou 

hospodářství, politický systém, vzdělávací systém, rodinné uspořádání aj. " (Renzetti, 

Curran, 2005, s. 21). Představy společnosti a o jejích členech rozdílné vzhledem k jejich 

pohlaví tvoří pohlavně-genderový systém, který je uplatňován také v oblasti výchovy a 

vzdělávání. (Renzetti, Curran, 2005). 

Stereotypy, které se promítají do představ o genderové roli dívky a genderové roli 

chlapce, vyjadřují předpoklady o jejich rozdílnosti, které jsou ve většině případů 

neúměrné skutečnosti (Janošová, 2008). Bealová (1994) uvádí, že mnohé rozdíly mají 

základ v našich představách. Nebo na základě těchto představ, které se promítají do 

výchovy, vznikají (podle Janošové, 2008). 

3.7.1.1 Komunikace dívek versus komunikace chlapců 

Janošová (2008) mluví v souvislosti s vrstevnickou skupinou v mladším školním 

věku o rozdílech mezi dívkami a chlapci, které se v rámci skupiny začínají projevovat ve 

způsobu komunikace. Počátky formování odlišných způsobů vyjadřování spatřuje ve 

výchově a v odlišných „dívčích" a „chlapeckých" hrách. Leaper a kol. (1991) uvádí, že 

rozdílné činnosti dívek a chlapců jsou zdrojem pro odlišná témata v komunikaci a pro 

odlišné komunikační vzorce (podle Janošové, 2008). Rozdíly ve vyjadřování se dále 

upevňují v rámci stejnopohlavních přátelství na základní škole (Janošová, 2008). 

Podle Janošové (2008) je pro dívčí přátelství zásadní sdílení prožitků, nápadů a 

tajností. Chlapci si povídají spíše o aktuálních záležitostech, které se týkají jejich zájmů a 
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dávají přednost pohybovým hrám s prvky soutěživosti. Některé výzkumy ukazují, že se 

chlapci se v komunikaci s dívkami chovají více direktivně než při komunikaci s chlapci. 

Dívky se naopak v komunikaci s chlapci chovají méně direktivně než v komunikaci 

s dívkami (Janošová. 2008). Bealová (1994) uvádí, že když dívky s chlapci v něčem 

soupeří, mají tendenci podat nižší výkon než při soupeření s dívkami (podle Janošové. 

2008). Existence odlišných komunikačních norem pro dívky a pro chlapce je zřejmá 

v případech, kdy je dívčí chování označováno jako nefemininní z důvodů používání 

slangových či hrubých výrazů v komunikaci (Janošová, 2008). 

Renzetti a Curran (2005) hovoří v souvislosti s výchovně-vzdělávacím procesem o 

rozdílech v komunikaci učitelů a učitelek s dívkami a s chlapci. Jedná se o rozdíly ve 

frekvenci i obsahu komunikace. Sadkerovi (1994) uvádějí, že rozdílná frekvence 

komunikace s dívkami a chlapci ve škole se projevuje tím, že je chlapcům věnováno více 

pozornosti. To může souviset s tím, že chlapci bývají hodnoceni jako ti, kteří kladou na 

vyučující vyšší nároky. Ty se mohou objevovat v podobě vykřikování a upoutávání 

pozornosti. Je zajímavé, že ačkoliv je udáváno, že více vyrušují chlapci, bývají dívky 

v takových situacích častěji napomínány (podle Renzetti, Curran, 2005). 

V souvislosti s rozdílným obsahem komunikace uvádějí Sadkerovi (1994) 

poznatek, který byl odvozen z pozorovaní interakcí mezi vyučujícími a dětmi. Podle něho 

vyučující vedou chlapce více k tomu, aby sami vyhledávaly a opravovali svoje chyby 

(podle Renzetti, Curran, 2005). Tuto specifičnost týkající se obsahu komunikace 

vyučujících s chlapci spojuji s tím, že chlapců bývají více obvyklé činností cíle, že chlapci 

bývají v tomto směru podporováni ze strany dospělých autorit (Smetáčková, 2006). 

3.7.1.2 Chlapecké skupiny 

Langmeier a Krejčířová (1998) že chlapci vytvářejí už od předškolního věku čtyř 

až pětičlenné skupinky, které jsou výrazněji hierarchicky diferencované ve srovnání 

s dívčími skupinami. Podle Janošové (2008) bývají chlapecké skupiny označovány jako 

party. 

Včele party stojí vůdce, v jehož v blízkosti s drží jeho kamarádi, kteří společně 

s ním tvoří jádro party, které je spojeno s vyšším sociálním statusem. Ostatní členové 

party jsou spíše na jejím okraji, přičemž mezi těmito členy dochází ke značné fluktuaci. 

Pozice v partě, zejména ty s vyšším sociálním statusem, vyžadují určitou aktivitu vedoucí 

k jejich udržování (Pettit a kol., 1990 v Janošová, 2008; Janošová, 2008). 
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O činnosti party rozhodují jedinci s vyšším sociálním statutem. V chlapecké hře se 

odráží potřeba dokazovat sílu, šikovnost a další atraktivní dovednosti. Oblíbené jsou 

zejména skupinové soutěživé hry. Často se ve hrách objevuje prvek identifikace 

s obdivovanou osobností (herec, sportovec), kterého chlapci napodobují, nebo kterého 

fiktivně zapojují do party (Janošová, 2008). Langmeier a Krejčířová (1998) uvádějí, že 

hra chlapců bývá rušnější, že chlapci volí častěji konstruktivní hry. 

Doubek (2005) v souvislosti se společenským životem chlapců v mladším školním 

věku uvádí, že chlapci preferují hry na „něco" nebo hry ,.s pravidly a cílem". Podle toho, 

k jakému typu her chlapci inklinují vytvářejí chlapecké skupiny „herců" a chlapecké 

skupiny „hráčů". „Herci" se zabývají takovými činnostmi jako je předvádění 

mimozemšťanů, strojů apod. „Hráči" pořádají turnaje fotbalů s angličáky, honiček, skoků 

do dálky (Pražská skupina školní etnografie). Podle Doubka (2005) převažují hry „na 

něco", které se mohou kombinovat s hrami „s pravidly a cílem". Hry s.,s pravidly a cílem" 

se mohou objevovat v podobě her „s góly". Ke konci mladšího školního věku se většina 

chlapců kloní spíše k „hráčství", někteří chlapci z řad „herců" ovšem odmítají dospívat 

tímto způsobem spojeným s frajerstvím, které začíná být orientováno na vztahy s dívkami 

(Pražská skupina školní etnografie). 

3.7.1.3 Dívčí skupiny 

Podle Langmeiera a Krejčířové (1998) mají dívčí skupiny dvě nebo tři členky, 

mezi kterými není tolik zřejmá hierarchická diferencovanost. Janošová (2008) uvádí, že se 

dívčí skupiny se objevují nejčastěji v podobě dyád či triád nejlepších kamarádek 

Benenson (1993) uvádí, že dívky rovnost ve skupině udržují tím, že se raději vyhýbají 

konfliktům a raději volí kompromisní řešení. Na základě těchto tendencí dochází 

k řešením konfliktů ve formě pomluv, žalování a intrik (podle Janošové, 2008). 

Langmeier a Krejčířová (1998) uvádějí, že hra dívek je klidnější a obsahuje prvky 

vzájemné péče. Dívky dávají přednost takovým Činnostem jako je kreslení a prohlížení 

knížek, dále preferují hry napodobivé. Langmeier a Krejčířová (1998) hodnotí dívčí hry 

jako různorodější ve srovnání s hrami chlapeckými. 

K dívčím přátelství patří vyznávaní nejlepšího kamarádství. Tendence v rámci 

nejlepšího přátelství se snaží naplňovat dívčí představy o dvojici či trojici kamarádek 

,jedno tělo, jedna duše". Jakékoliv neshody či možnost další potencionální kamarádky 

vážně nejlepší kamarádství ohrožují (Janošová, 2008). 
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Doubek (2005) zdůrazňuje, že vytváření dívčích dyád a triád může nabýt 

konkurenčních a soupeřivých rysů. Dívčí spolky, které jsou vytvářeny proti sobě. mohou 

mít. vzhledem k tomu, že je pro ně typické vzájemné přetahování členek, velice krátké 

trvání. Konkurenční charakter společenského života není vlastní všem dívkám. Některé 

dívky v konkurenčním boji aktivně vystupují, některé se mu vyhýbají a dávají přednost 

takovým aktivitám jako je společné kreslení, snění, hraní si s představami (Pražská 

skupina školní etnografie). 

S tím, jak se dívky mezi sebou poznávají dochází k tomu. že se odděluje skupina 

dívek, které se aktivně účastní konkurenčního společenského života („dámy"), a skupina 

„tichých děvčat", která dávají přednost fantastickým hrám. Některé dívky mohou stát 

stranou, což se většinou týká těch, které nejsou konkurence schopné a které se neumí nad 

hodnoty konkurenčního společenského života povznést (Doubek, 2005 v Pražské skupině 

školní etnografie). 

Na základě konkurence schopnosti se z „dam" vydělují vůdcovské typy. Jako 

úspěšná taktika pro úspěch v konkurenčním boji se ukazuje lhostejnost, protože jedině 

dívka, která nenapodobuje jinou dívku, se může stát napodobovanou. Ke konci mladšího 

školního věku vstupuje do hry chlubení v souvislosti s milostnými zkušenostmi a 

gymnaziálními ambicemi (Doubek, 2005 v Pražské skupině školní etnografie). 

3.7.1.4 Interakce chlapců a dívek 

V interakci chlapců a dívek v mladším školním věku se silně se projevuje 

tendence dítěte k identifikaci se skupinou dětí stejného pohlaví. V tomto věku je tudíž 

nápadnější oddělování dívčích a chlapeckých skupin (Vágnerová, 2000). 

Při interakci dívek a chlapců jsou na obou stranách časté projevy menší solidarity 

vůči vrstevníkům opačného pohlaví (Janošová, 2008). Reay (2001) uvádí, že ačkoliv jsou 

dívky v tomto věku hodnoceny svými vrstevníky jako šikovnější, snaživější i sociálně 

zralejší, jsou chlapci i nemalá část dívek přesvědčena, že být chlapcem je rozhodně lepší. 

Naopak negativní hodnocení chlapecké genderové role se téměř nevyskytuje. Vzhledem 

k menší oblíbenost dívčí genderové role lze předpokládat menší projevy solidarity vůči 

dívkám (podle Janošové, 2008). 

Renzetti a Curran (2005) spojují menší oblíbenost dívčí genderové role 

s předsudky zatíženými učebními materiály a předsudky zatíženou mediální komunikací. 

V této oblasti přetrvává nerovnováha ve prospěch můžu, kteří jsou častěji zmiňováni a 
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jsou jim přisuzovány role dobrodruhů, nadřízených apod. (Odean. 1997; Purcell. Stewart 

v Renzetti. Curran. 2005). Janošová (2008) potvrzuje celkově vyšší prestiž chlapců ve 

skupině. V mladším školním věku se začíná objevovat zvýšená sympatie ke chlapcům, 

kterým nevadí dívčí společnost a dívčí zájmy (Janošová. 2008). 

Janošová (1998) se věnuje také otázce oblíbenosti ve smíšené skupině. Uvádí, že 

ve věku od desíti do dvanácti let bývá nejatraktivněji hodnocena dívka, která dává 

přednost hře s chlapci. Lobel a kol. (1993) uvádí, že pro důvěrné přátelství bývá naopak 

vyhledávána dívka s femininními rysy (podle Janošové. 2008). 

Důsledkem rozdílů ve společenském chování dívek a chlapců (viz předchozí 

kapitoly v rámci kapitoly „Chlapci versus dívky") je malá chuť dětí ke vzájemné 

spolupráci ve smíšené skupině. Při společné práci dívek a chlapců se smíšené skupiny 

vytváří málokdy spontánně, většinou je vzájemná kooperace podnícena ze strany 

dospělých a přítomností dospělých je také limitována. Bez přítomnosti dospělých je 

oslabena snaha dětí ke vzájemné dohodě, přičemž to bývají častěji dívky, které 

pokračování kooperace odmítnou (Janošová, 2008). 

Thorne (1993) uvádí, že při činnostech směřovaných ke společnému cíli dokážou 

dívky a chlapci dobře spolupracovat (podle Renzetti, Curran, 2005). Renzetti a Curran 

(2005) uvádějí, že cílem pedagogického přístupu zaměřeného na kooperativní formy je 

tlumit soutěživost, podporovat solidaritu a vzájemnost a usnadňovat dorozumívaní mezi 

různými skupinami dětí. Nedostatkem práce v malých skupinách v souvislosti se 

zlepšováním spolupráce mezi dívkami a chlapci, zejména pokud probíhají méně často, je 

častější uplatňování chlapců ve vedoucích rolí a častější podřizování dívek (American 

Association of University Women v Renzetti, Curran, 2005). 

Vedle kooperace dívek a chlapců při společných činnostech existuje mezi 

příslušníky opačného pohlaví komunikační oblast vycházející z erotického či 

partnerského zájmu o druhé pohlaví. U chlapců se často setkáváme s tím, že dívky škádlí, 

což se může projevovat i způsobem pro ně nepříjemným například ve formě posměšků či 

zvýšeného fyzického kontaktu. Výraznější projevy erotické zvědavosti ve formě 

osahávání se objevují spíše až na začátku dospívání (Janošová, 2008). Thorne (1994) 

nazývá zřídkavé kontakty mezi dívkami a chlapci v mladšího a středního věku jako 

„border work", tyto kontakty považuje za určitý nácvik partnerského chování (podle 

Janošové, 2008). 

Doubek (2005) v souvislosti s dětmi v mladším školním věku uvádí, že se mezi 

chlapci a dívkami můžeme setkat se dvěma mody vzájemného kontaktu. První modus, 
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který nazývá „sex", souvisí z výše uvedenou komunikační oblastí vycházející z erotického 

či partnerského zájmu o druhé pohlaví. Vzájemné „útoky" dívek a chlapců nemají za cíl 

příslušníkům opačného pohlaví ublížit, ale přinášejí dětem vzrušení z provokace (Pražská 

skupina školní etnografie). „ Možná se jedná o neforemnou ukázku tělesného zájmu, který 

ještě neovládá jemné dospělé formy, nebo silácké a halasné projevy poskytuji účastníkům 

jakési alibi: otevřená provokativní krádež štětce ze strany jedněch proti druhým neříká 

„chci štětec", ale „pojďme spolu něco dělat", kde ovšem to „co" je nejasné a zahalené 

právě do krádeže, počmárání atd. " (Doubek v Pražské skupině školní etnografie, 2005. s. 

59). Vzájemné „útoky" dívek a chlapců probíhají spíše veřejnou formou, které se účastní 

„reprezentanti" chlapců a „reprezentantky" dívek (Doubek, 2005 v Pražské skupině školní 

etnografie). 

Druhým modem kontaktu mezí dívkami a chlapci je „azyl", ve kterém je „sex" 

nahrazen nějakým fantastickým obsahem nebo mimetickou hrou. „Azyl" mohou děti 

vyhledávat například, když se nechce dívka účastnit společenského života dívčích spolků 

a když si chlapec nechce hrát s angličáky (Doubek, 2005 v Pražské skupině školní 

etnografie). „ Muže se jednat o hru na trpaslíky, společné snění o jídle, společné kreslení, 

vymýšlení legendy k obrázku a podobně. " (Doubek, 2005 v Pražské skupině školní 

etnografie, 2005, s.59). 

3.7.1.5 Vývoj interakcí mezi dívkami a chlapci 

Od druhé třídy je znát, že „sex" je v „latenci", což může souviset s tím, že 

vyprchalo vzrušení z vzájemného poznávání dětí ve skupině. Později začíná být „sex" 

spojován s milostnou tématikou, která se vyskytuje zejména v komunikaci skupin dívek 

označované jako „dámy". Mluví se o tom, kdo s kým chodí, přičemž je zřejmé, že tento 

vztah prožívá okolí prožívá stejně ne-li více než samotní jeho aktéři (Doubek, 2005 

v Pražské skupině školní etnografie). 

Od čtvrté třídy ustupuje „azyl", který je vnímán jako dětinský. Děti mluví více o 

tom, kdo s kým chodí, některé dívky se chlubí, že chodí se staršími chlapci, říkají, že jsou 

zamilované. Mezi chlapci jsou v zájmu o tuto oblast veliké rozdíly, přičemž více přístupní 

milostné tématice bývají chlapci označovaní jako „hráči", kteří ji spojují s frajerstvím 

(Doubek, 2005 v Pražské skupině školní etnografie). 

Od páté třídy je zřejmý nárůst tělesného zájmu jakožto nového prvku ve vztazích 

dívek a chlapců. Tělesný zájem se projevuje formou erotických her, v rámci kterých 
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dochází ke zvědavému osahávání a líbání. ..Azyl" je v tomto období spojován s ..herci", 

kteří s dívkami komunikují jen málo (Doubek, 2005 v Pražské skupině školní etnografie). 

Podle Janošové (2008) dochází v porevoluční době mezi dětmi mladšího školního 

věku ke změnám v přístupu k zamilovanosti. Dříve býval takový vztah mezi jedinci 

opačného pohlaví utajován, dnes je na něho nahlíženo spíše jako na věc osobní prestiže. 

Janošová (2008) tyto změny vysvětluje zejména vlivem médií, ve kterých se klade na 

partnerský vztah velký důraz. Považuje možnost otevřeně zamilovanost projevovat za 

přínosnou, ale upozorňuje také na rizika v podobě sociálního diktátu. 

3.7,1.6 Zájmy chlapců versus zájmy dívek 

Od první třídy navštěvují děti hudební, sportovní a jiné kroužky, mezi nimiž 

značně fluktuují. Dívky a chlapci docházejí do kroužků na základě přání a možností 

rodičů. Záleží také na nabídce kroužků (Doubek, 2005 v Pražské skupině školní 

etnografie). 

Doubek (2005) uvádí, že „koníčkářství", tedy pěstování vlastního zájmu, se 

objevuje u dětí od čtvrté třídy. U chlapců je patrný zájem o sportovce ve smyslu jejich 

obdivování od první třídy. Chlapci označování jako „hráči" nalézají zálibu v oddílových 

sportech. Na rozdíl od „herců", kteří také sportovní kroužky navštěvují, jsou ke sportu 

vřelejší. Chlapci označovaní jako „herci" nalézají záliby ve vynalézání a chovatelství. 

Dívky docházejí také do sportovních oddílů, na rozdíl od chlapců mají širší repertoár 

dalších zájmů. Podobně jako „herci" jsou dívky fascinovány některými zvířaty (Pražská 

skupina školní etnografie). 

40 



4 SPORTOVNÍ DRUŽSTVO 

Mnoho sportovních odvětví vytváří potřebu lidí sdružovat se do sportovních 

skupin. Sportovní hry jako nejpopulárnější odvětví sportu jsou přímo založené na 

vytváření sportovních skupin jako jsou sportovní oddíly, týmy a družstva. Hošek (2006) 

upozorňuje, že dochází k volným záměnám těchto pojmů (Slepička. Hošek. Hátlová. 

2006). 

Slepička, Slepička, Hošek a Hátlová (2006) označují sportovní družstvo jako 

primární skupinu, sportovní oddíl a sportovní tým jako skupiny sekundární. Sportovní 

oddíl a sportovní tým odlišuje od sportovního družstva zejména větší počet jejich členů, 

náhodné vztahy a zprostředkovaný způsob komunikace mezi nimi. Sportovní oddíl může 

být vytvořen účelově jako důsledek nějakého úkolu, členové sportovního týmu mohou 

pracovat na společném cíli, aniž by museli spolupracovat (Moorhead, Griffin. 1998 ve 

Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

Rozdíly mezi sportovním oddílem, sportovním týmem a sportovním družstev 

vnímám jako podobné rozdílům mezi malou, střední a velkou sociální skupinou. 

Sportovní družstvo má podobné charakteristiky jako malá sociální skupina, sportovní tým 

má podobné charakteristiky jako střední sociální skupina a sportovní oddíl se blíží svými 

charakteristikami velké sociální skupině. Sportovní družstva bývají na rozdíl od 

sportovních týmu a sportovních oddílů velikostně limitována pravidly sportovní hry. 

Charakteristiky sportovního družstva podle Hoška (2006) odpovídají nejvíce 

charakteristikám dětských skupin, které jsem pozorovala. Jedná se zejména o společné 

cíle spojené s činností skupiny, o značný stupeň vzájemné závislosti, o vytvořenou síť 

interpersonálních vztahů a o komunikaci tváří v tvář. Dále o existenci společných norem 

regulující chování členů skupiny a o vytvořený systém pozic a rolí umožňující organizaci 

skupinového života a jeho dynamiku (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 
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4.1.1 Vlastnosti sportovního družstva 

Uvádím vlastnosti sociálních skupin, které jsou významné pro sportovní družstvo. 

Chtěla bych zdůraznit, že ve většině uvedených vlastností se od sebe zásadním způsobem 

odlišují družstva, která působí ve vrcholovém sportu a družstva rekreační (Vaněk. 1980; 

Řezáč, 1998 ve Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

Velikost odděluje malé a velké skupiny, které se liší povahou vzájemného 

kontaktu a intenzitou vzájemného ovlivňování členů. Limitovaná velikost sportovního 

družstva v soutěžní situaci je typická pro sportovní družstva a je vlastností ryze funkční. 

Stabilita označuje proměnlivost skupiny v členské základně. Tato proměnlivost 

souvisí se stálostí skupiny, tedy s jejím trváním v čase. Uvádí se, že stabilita u 

neformálních skupin souvisí s dobrým skupinovým klimatem, u formálních skupin se 

sociální prestiží. Vrcholová sportovní družstva bývají stabilnější než rekreační, protože 

členství v těchto skupinách bývá podmíněno vysokými vstupními požadavky Sportovní 

družstva mohou existovat řadu let, nebo mohou být vytvořena účelově a existovat jen po 

dobu určité sportovní akce (reprezentační družstva). (Vaněk, 1980; Řezáč, 1998 ve 

Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

Stabilita stálost skupiny souvisí do určité míry také s propustností. Propustnost je 

označení pro míru obtížnosti případných členských změn v družstvu. Je vyjádřena 

vstupními požadavky kladenými na uchazeče o členství ve skupině. Propustnost u 

vrcholových sportovních družstev je zcela ovlivňována komercí (Vaněk, 1980; Řezáč, 

1998 ve Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

Soudržnost (kohezivita) je charakterizována jako silný pocit sounáležitosti 

vycházející z intenzivních vazeb mezi členy (Vaněk, 1980; Řezáč, 1998 ve Slepička, 

Hošek, Hátlová, 2006).Slepička (2006) vyzdvihuje kohezi jako jednu z nejdůležitějších 

vlastností sportovního družstva (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). „Koheze je to, co 

způsobuje, že sportovní družstvo je považováno za více než jen pouhý součet jedinců, 

členů skupiny a jejich schopností a dovedností. " (Slepička ve Slepička, Hošek, Hátlová, 

2006, s. 123). Soudržnost dělí na soudržnost socio-emocionální, která souvisí 

s interpersonálními vztahy, a soudržnost instrumentální, která souvisí s plněním úkolů 

skupiny. Instrumentální soudržnost je více typická pro družstva ve vrcholovém sportu. 

Integrovanost se projevuje jednotou činností a postojů členů sportovního družstva 
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a má obdobný základ jako stabilita a soudržnost (Vaněk, 1980; Řezáč, 1998 ve Slepička, 

Hošek, Hátlová, 2006). 

Atraktivnost skupiny souvisí s je j í společenskou významností, s významem 

skupinových cílů a s uspokojením potřeb dosažením cílů individuálních (Vaněk. 1980; 

Řezáč, 1998 ve Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

Autonomie vyjadřuje nezávislost skupiny na jiných skupinách. Sportovní družstva 

bývají napojena na sportovní oddíly a sportovní organizace (Vaněk. 1980; Řezáč, 1998 ve 

Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

Intimita představuje stupeň intenzity vztahů mezi členy skupiny. Odvíjí se od 

počtu členů ve skupině. Mezi členy sportovní družstva dochází k interakcím během 

zátěžových situací se sportem souvisejících. Intimita sportovního družstva bývá vyšší než 

ve školní třídě (Vaněk, 1980; Řezáč, 1998 ve Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

Homogenita je definovaná jako stupeň shody členů družstva v určitých situacích. 

Podle zvoleného kritéria může vystupovat sportovní skupina buď homogenním nebo 

heterogenním způsobem. U skupin výkonnostně orientovaných převažuje požadavek 

homogenity ve sportovním výkonu nad všemi ostatními požadavky. Podle mého názoru 

se homogenita z části překrývá s polarizací a hodnotovou orientací skupiny. Polarizace 

vyjadřuje jednotnou zaměřenost všech členů k dosažení společných cílů. U výkonově 

zaměřeného družstva jde o úspěch ve sportovní soutěži, jemuž členové družstva podřizují 

veškerou skupinovou činnost. Se zvyšující se polarizací dochází ke snižování skupinové 

motivace. Hodnotová orientaci tvoří převažující hodnoty skupiny týkající se jejich cílů a 

volby prostředků kje j ich dosažení (Vaněk, 1980; Řezáč, 1998 ve Slepička, Hošek, 

Hátlová, 2006). 

Slepička (2006) upozorňuje na omezování hodnotové orientace sportovních 

družstev ve vrcholovém sportu na úspěch, který komerční pohled na sport považuje za 

jeho jedinou hodnotu. Rekreační sport nabízí v rámci hodnotové orientace prostor pro 

emocionální a sociální dimenzi (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

Stupeň libosti je charakteristikou, která vyjadřuje nakolik si jedinec váží svého 

členství ve sportovním družstvu a zda jej prožívá pozitivně či negativně. Stupeň libosti 

souvisí s intenzitou sportování. Lze předpokládat, že členové rekreačních sportovních 

družstev budou v tomto směru více závislí na vnitřních prožitcích plynoucích ze sportovní 

činnosti. Členové vrcholových sportovních družstev budou více závislí na vnějším 

hodnocení výkonu družstva (Vaněk, 1980; Řezáč, 1998 ve Slepička, Hošek, Hátlová, 

2006). 
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Kontrola skupiny se týká uplatňování skupinových norem. Jedná se nejen o normy 

plynoucí ze sportovních pravidel, ale i o normy sociální. Vrcholová sportovní družstva 

jsou v mnohem větší míře než družstva rekreační vystavena vnější kontrole a 

společenskému tlaku (Vaněk, 1980; Řezáč, 1998 ve Slepička. Hošek, Hátlová, 2006). 

4.1.2 Vývoj sportovního družstva 

Slepička (2006) uvádí tři stádia formování sportovního družstva. Není uvedeno, 

zda se stádia formování sportovního družstva týkají družstva smíšeného, družstva mužů 

anebo družstva žen. Domnívám se, že autor nepředpokládá rozdíly ve vývoji sportovního 

družstva v závislosti na pohlaví jeho členů. 

Prvním stádiem je setkávání hráčů na základě existence společných zájmů a cílů, 

kdy dochází k postupnému vzájemnému poznávání a vytváření základních pravidel 

fungování sportovního družstva. Ve druhém stádiu se vytváří skupinová struktura. 

Jednotliví členové zaujímají různé pozice ve skupině a s nimi související role. Dochází 

k diferenciaci kontaktů mezi hráči, vytváří se systém společných hodnot a zájmů. Třetí 

stádium představuje formování vztahů souvisejících s poměrně stabilizovanou 

skupinovou strukturou, která má vliv na spolupráci a vzájemnou komunikaci. V dalším 

vývoji se skupina orientuje na dominantní zájem (sportovní činnost) a v souvislosti 

s výkonnostní úrovní věnuje čas na realizaci stanovených cílů (Slepička, Hošek, Hátlová, 

2006). 

4.1.3 Motivace ke sportovní činnosti 

V souvislosti s motivací ke sportovní činnosti hrají důležitou roli potřeby s touto 

činností související. Jedná se zejména o potřebu tělesného pohybu, která je jednou 

z hlavních biologických potřeb člověka. Cílem potřeby tělesného pohybu není určitý 

předmět nebo činnost. Tato potřeba vzniká nahromaděním energie v pohybových centrech 

nervové soustavy. Potřeba pohybu je vyvolána signály ztuhlosti, křečovitosti a únavy 

některých svalových skupin, což se stává při déletrvající statické činnosti. Její intenzita se 

mění v průběhu života. Nejvyšší intenzity dosahuje u mládeže, nejnižší u starých lidí. 

V civilizované společnosti bývá překrývána návyky tělesné pohodlnosti (Slepička, Hošek, 

Hátlová, 2006). 
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Uspokojování potřeby tělesného pohybu má společenský charakter. Během 

socializace jsou nežádoucí pohybové projevy tlumeny, žádoucí posilovány. Z vrozené 

potřeby se tedy vyvíjí i potřeba společenská (Slepička, Hošek, Hátlová. 2006). „Fe 

sportovní činnosti vystupuje potřeba pohybu jako základní pohnutka, která 

prostřednictvím nespecializované tělovýchovné činnosti přivádí na určitém stupni a za 

určitých podmínek individuum k činnosti sportovní. Při vlastní sportovní činnosti je 

potřeba pohybu jedním z impulzů vedoucích k této činnosti. " (Hošek ve Slepička. Hošek. 

Hátlová, 2006, s. 79). 

Kromě potřeby tělesného pohybu uvádějí Slepička, Hošek a Hátlová (2006) další 

aktuální potřeby, které mají vztah k tělovýchovné činnosti. Jedná se o potřeby opakování 

činností, potřeby změny apod. Dále zdůrazňují v souvislosti se sportovní aktivitou 

význam potřeb sociálních, které souvisejí s utvářením vztahů mezi lidmi. 

Madsenovo třídění lidských motivů s přihlédnutím k sociální determinovanosti 

člověka je podle Hoška (2006) v souvislosti s motivací sportovní činnosti nejlépe 

využitelné. Madsen dělí lidské motivy na motivy společenského kontaktu, motivy 

dosahování něčeho, motivy prestiže, motivy akvizice (nabývání a vlastnění), emocionální 

motivy agrese a motivy dosažení bezpečí. Hošek (2006) uvádí, že všechny tyto motivy se 

bezesporu uplatňují v motivaci sportovní činnosti. Autor neuvádí, že by uvažoval o 

rozdílech v motivech ke sportovní činnosti týkajících se žen a mužů (Hošek, Slepička, 

Hátlová, 2006). 

Medsenovo třídění prezentuje motivy ke sportovní činnosti, které spojuji s vnitřní 

motivací. Zvláště u dětí, jsou však zásadní zejména motivy vnější, prostřednictvím 

kterých mohou děti dosahovat upokoj ování potřeb s výše uvedenými motivy 

souvisejících, nebo které se mohou přeformovat do podoby motivů vnitřních (Hrabal, 

Man, Pavelková, 1989). Jako příklad uvádím vnější motivaci dítěte k návštěvě 

sportovního tréninku související se splněním požadavku rodiče, která se může změnit ve 

vnitřní motivaci orientovanou na uspokojování potřeby společenského kontaktu. 

4.1.3.1 Vývoj motivační struktury 

Pokud mluvíme o motivech, je důležité upozornit na skutečnost, že izolované 

motivy se prakticky nevyskytují. Bývají uplatňovány shluky motivů, které jsou 

označovány jako motivace či motivační struktura (viz kapitola „Motivační konflikty"). 

Motivační struktura sportovce souvisí s vývojem jeho osobnosti (Slepička, Hošek, 
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Hátlová, 2006). Autoři nezmiňují, že by se vývoj motivační struktury odlišoval 

v souvislosti s rozdílným osobnostním vývojem žen a mužů. 

Hošek (2006) uvádí čtyři stádia vývoje motivační struktury sportovce. První 

stádium označuje jako generalizaci motivační struktury. Pro toto stádium je typická menší 

výběrovost realizované sportovní činnosti, rozptýlenost sportovních zájmů a častá 

fluktuace mezi nimi. Rozhodující vliv mají vnější okolnosti a libost prožitků. Druhým 

stadiem je diferenciace motivační struktury. V tomto stádiu již sportovec diferencuje svůj 

postoj ke sportovním činnostem na základě úspěchů a neúspěchů. Nad libostí prožitků ze 

sportovní činnosti převládají seberealizační motivy. Libost začíná být spojována 

s úspěchem ve sportovní činnosti (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

Ke stabilizaci motivační struktury dochází ve třetím stadiu. Zde velmi silně působí 

motivy soutěžní, sebeuplatnění a sociální odezvy, které směřují k dosažení vysoké 

výkonnosti. S výkonností souvisejí sekundární cíle, které se vyskytují buď v osobní formě 

(vítězství, rekordy, pocty) nebo ve formě společenské (reprezentace, kontakty). Sportovec 

ve fázi stabilizace motivační struktury zná svoje možnosti a má racionální vztah ke svému 

sportu (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

Posledním vývojovým stádiem je involuce motivační struktury. U sportovce 

přetrvává citově i rozumově podložený vztah ke sportu. Seberealizační motivy nejvyšší 

výkonnosti ale ustupují do pozadí a do popředí se dostává provádění sportovní činnosti 

pro ni samotnou. Je zajímavé, že někteří sportovci dosahují větších sportovních úspěchů 

ve fázi involuční než ve fázi stabilizační, protože jsou zbaveni pocitů nadměrné 

odpovědnosti. Při negativním pojetí involuční motivační struktury se snaží sportovec 

získat ze sportu maximum před definitivním závěrem svojí sportovní kariéry. Časté 

návraty sportovců po ukončení kariéry souvisejí sjejich nedostatečnou schopností 

odstranit akční vakuum, ke kterému po ukončení aktivní sportovní kariéry dochází 

(Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

4.1.4 Komunikace ve sportovním družstvu 

Za komunikaci mezi hráči sportovních her lze považovat i samotný průběh hry. 

Například, když dítě volí pro přihrávku určitého spoluhráče nebo spoluhráčku. Zásadní 

význam má komunikace v souvislosti se spoluprácí a souhrou dětí, která je nezbytná nejen 

při zápasech, ale také při trénincích (Svoboda, Vaněk, 1986). 
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Svoboda a Vaněk (1986) uvádějí dvě základní dimenze komunikace mezi členy 

sportovního družstva. První dimenzí je dimenze racionální, která souvisí nejvíce s věcně 

zaměřeným verbálním sdělováním informací. Druhou dimenzí je dimenze emocionální, 

která může mít verbální, nebo častěji neverbální podobu, a ve které je zásadní hodnotící 

složka. 

Věcné informace nesouvisí pouze se sportovní přípravou, ale jsou využívány 

v podobě hesel při taktických činnostech v zápase. Podle Chanina (1980) má množství 

informací pozitivní vliv na úspěšnost družstva. Lze předpokládat, že kvalitní komunikace 

je předpokladem kvalitní spolupráce (podle Svobody, Vaňka, 1986). 

Komunikace v emocionální rovině může podpořit či nivelizovat tréninkový i herní 

projev. V kontextu sportovního družstva má rozhodující vliv hodnocení uznávané hráčské 

kapacity. Příznivé výroky bývají obvykle vnímány jako burcující podnět, nepříznivé 

narušují stabilitu hráče či hráčky ve hře. Velký význam pro emocionální rovinu 

komunikace má komunikace neverbální, která má silnou podpůrnou i hodnotící funkci 

(Svoboda, Vaněk, 1986). „Podobně i různá gesta vyjadřující poděkování za pěknou 

přihrávku představují podporu vědomí pospolitosti a zpevňují připravenost ke spolupráci. 

Ovšem tvrdé pohledy, strnulé postoje a odtahování se od druhých hráčů vyjadřují 

nesouhlas a nespokojenost, a ač si to takový hráč neuvědomuje, narušují další práci. A to 

pokud jde o jeho samotného tak i spoluhráče. " (Svoboda, Vaněk, 1986, s. 107). 

4.1.5 Dětské sportovní družstvo 

Dětské sportovní družstvo je podobně jako školní třída významným zdrojem 

sociálních zkušeností (Vágnerová, 2000). „Dítě se zde učí komunikoval, kooperovat i 

soutěžit, získávat různé role a dosáhnout přijatelné pozice s dostatečnou prestiží. Výsledek 

učení je podstatný pro přijetí dětskou skupinou, což je dostatečně silný motiv, aby se 

snažilo v této oblasti uspět." (Vágnerová, 2000, s. 192). V souvislosti s organizací 

sportovních soutěží můžeme mluvit v souvislosti se sportovním družstvem o rozvoji 

samostatnosti. Dítě se musí umět se o sebe postarat na zápase mimo domov nebo na 

soustředění. V rámci sportovních soutěží získává dítě zkušenosti ve vyrovnávání se se 

životními situacemi jako jsou výhry a prohry (Čáp, Mareš, 2007). 

Cáp a Mareš (2007) přiznávají sportovnímu družstvu, zvláště těm, u kterých je 

zřejmá silně motivovaná společná činnost, velmi příznivý formativní vliv. V návaznosti 
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na Makarenka se při výchovném působení a při práci s mládeží podporuje kolektiv, co by 

sociální skupina s příznivými znaky, které mají pozitivní vliv na jedince i na celou 

společnost. 
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5 VEDENÍ DĚTSKÉHO SPORTOVNÍHO DRUŽSTVA 

Tato kapitola zmiňuje specifika vedení dětí a mládeže. Slepička (2006) zdůrazňuje 

nutnost vytvoření atmosféry klidu, tedy odstranění traumatizujících a zúzkostňujících 

faktorů. To je někdy v rozporu se zvyšujícími se požadavky na výkon dítěte (Slepička, 

Hošek, Hátlová, 2006). Děti mohou mít strach, že svým výkonem vyvolají zklamání či 

zlost trenéra nebo rodičů (Helus, 1984 ve Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). Slepička 

(2006) považuje v souvislosti s atmosférou klidu za jednu z nejdůležitějších podmínek pro 

její vznik trenérovu či trenérčinu schopnost sebeovládání (Slepička, Hošek. Hátlová, 

2006). 

Sportování dítěte by nemělo připomínat specifický druh práce, dítě by nemělo být 

přetěžováno. Pokud totiž dítě nemá možnost vyhovět v uspokojivé míře na ně kladeným 

požadavkům, dochází k nepříznivému narušení jeho motivační struktury. Dítě by se také 

nemělo stát prostředkem k dosahování cílů trenéra či trenérky nebo rodičů (Slepička, 

Hošek, Hátlová, 2006). 

Reakce okolí na sportovní činnost dítěte a její výsledky mají velký vliv na 

sebepojetí dítěte a na jeho výkonovou motivaci. Trenér či trenérka by měli pečlivě 

zvažovat způsob hodnocení dítěte. Hrozí riziko, že pokud bude dítě hodnoceno necitlivým 

způsobem, může se pro něho stát sportovní činnost nepříjemnou a bude se jí snažit 

vyhýbat. Je důležité si uvědomit, že dítě na rozdíl od dospělého teprve poznává svoje 

sportovní hranice. Není tedy účelné se zaměřit v hodnocení pouze na chyby a není třeba 

neúspěchy ve sportu (prohry) zvyšovat negativními reakcemi trenéra či trenérky nebo 

rodičů. Velký význam má v tomto směru neverbální komunikace, jejíž význam je obecně 

podceňován (viz kapitola „Komunikace ve sportovním družstvu") (Slepička, Hošek, 

Hátlová, 2006). 

Specifika v souvislosti s formování chování dětí prostřednictvím odměn a trestů 

jsou zpracovány v následující kapitole. V souvislosti s tendencemi dětí k napodobování 

vzorů a modelů odkazuji na kapitolu „Působení vzorů a modelů". 
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5.1 Formování chování prostřednictvím odměn a trestů 

Výrost, Slaměník (1998) uvádějí, že využívání odměn a trestů je spjato se 

sociálním posilováním, které se týká jednak chování jedince a jednak jeho prožívání. 

Výrost a Slaměník (1998); Čáp a Mareš (2007) a další autoři uvádějí, že většina 

psychologů se shoduje na tom, že působení odměn je účinnější než působení trestů. 

5.1.1 Druhy trestů a jejich efektivita 

Čáp a Mareš (2007) charakterizují trest jako takové chování, které v protikladu 

k odměně vyjadřuje negativní společenské hodnocení a přináší omezení potřeb, nelibost a 

frustraci. Mezi tresty Čáp a Mareš (2007) zahrnují fyzické tresty, psychické trestání, 

trestání zákazem a trestání donucením. 

Fyzické trestání není jen problémem v oblasti somatické, ale jelikož působí 

ponižujícím způsobem, může mít i vážné psychické důsledky. Fyzické trestání se 

v mírnější podobě vyskytuje hlavně pod dojmem tradičního názoru, který mluví o 

zastrašujícím efektu trestu. Strach, který má eliminovat nežádoucí chování, však trvá jen 

omezenou dobu. „Potrestaný prožívá hlubokou frustraci, spolu se strachem prožívá 

ponížení, ublížení, znehodnocení, vztek, touhu po pomstě. Tyto silné emoce vedou dříve 

nebo později k agresivním projevům, k chování násilnému, popřípadě přímo 

delikventnímu.' ' (Čáp, Mareš, 2007, s. 254). 

Čáp a Mareš (2007) srovnávají psychické trestání s trestáním fyzickým. Odepírání 

projevů lásky a kladného emočního vztahu má podle výzkumů ještě negativnější vliv na 

rozvoj osobnosti dítěte než trestání fyzické. „Výzkumy a klinické zkušenosti ukázaly, že 

děti vychovávané pomocí psychického trestání se vyznačují „až příliš silným svědomím" 

spocity viny, hříšnosti, morální méněcennosti". (Čáp, Mareš, 2007, s. 256). 

Trest v podobě odepření oblíbené činnosti může mít také negativní dopady a to 

zejména v případě, kdy jde o zákaz takové činnosti, ve které se dítě rozvíjí. Trest 

v podobě ukládání práce navíc je nebezpečný v tom, že nevhodným způsobem ovlivňuje 

motivaci dítěte k práci. 

Kyriacou (1996) uvádí, že tresty vytvářejí nevhodný model mezilidských vztahů. 

Vyvolávají úzkost a odpor. Tresty účinkují formou počátečního šoku, ale postupně iniciují 

vznik strategií směřujících k vyhnutí se trestu. Tresty nepodporují vhodné chování, 
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soustřeďují pozornost na nežádoucí chování a neřeší jeho příčiny. Typy dětí. které jsou 

nejčastěji trestány, jsou zároveň skupinou s nejmenší pravděpodobností, že bude na trest 

reagovat lepším chováním v budoucnu. 

Jako přijatelný a účinný prostředek v práci s nežádoucím chováním dětí uvádí 

Fontana (1997) slovní pokárání a Kyriacou (1996) napomínání. Pokárání a napomínání by 

se nemělo objevovat příliš často, spíše by měly být doplňkem výchovného působení. To. 

že dítě pokárání přijímá a že ho vede ke snaze odstranit chyby, opírá Fontana (1997) o 

existenci dvou potřeb, které pokárání ohrožuje. Jedná se o potřebu dítěte být přijato 

dospělými a o potřebu společenského přijetí. Pokáráni způsobuje, že se dítě cítí nepřijato 

a snaží se zachovat tak, aby obnovilo dobrý vztah s dospělým. Účinnost pokárání souvisí 

s oblíbeností dospělého. Čáp a Mareš (2007) v této souvislosti hovoří o osobě učitele. 

vzhledem k tomu, že děti takové učitele také pokládají za spravedlivé soudce, trpí pak 

chybami o své vlastní hodnotě. Svých chyb se usilují zbavit tím, že se chovají žádaným 

způsobem, čímž se dobrý vztah s učitelem rychle obnoví. " (.Fontana, 1997, s.354). 

Podobně jako Čáp a Mareš (2007) vidí také jako vhodnou metodu trestání užití 

zákona přirozených následků podle Rousseaua. Tato metoda pomáhá člověku pochopit to, 

co udělal špatně a ukazuje mu následky jeho činu. Fontana (1997) uvádí, že je sice mnoho 

situací (hlavně spojených s ohrožením života či fyzickým nebezpečím), kdy nelze děti 

vystavovat následkům jejich činů, alq..„Obecně je však nutno zákon přirozených následku 

velmi ocenit, neboť zachovává příčinnou souvislost mezi chováním dětí a nežádoucími 

důsledky, které zněj vyplývají" (Fontana, 1997, s.356). U malých dětí je nutné, aby se 

důsledek projevil bezprostředně po činu, aby jim byly vysvětleny důvody, proč bylo jejich 

chování nesprávné. Neúměrně dlouhé trvání následků, na které si děti postupně zvyknou 

neboje vnímají jako pomstu, není vhodné (Fontana, 1997). 

5.1.1.1 Trestání chlapců versus trestání dívek 

Renzetti a Curran (2005) uvádějí v souvislosti s výchovou a vzděláváním dětí, že 

na základní škole vyvolávají chlapci častěji než dívky hněv vyučujících a bývají také 

častěji podrobeni trestům. Může to souviset s tím, že chlapci mají větší problémy se 

podřídit školnímu řádu, což je do určité míře závislé s jistou formou podpory takového 

typu chování v předškolním věku. V předškolním věku bývají chlapci oceňováni za 

aktivitu a agresivitu, dívky za pasivitu a tichost. „Je tedy možné, že raná socializace 
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připravuje dívky lépe na nároky, které škola klade na duševní sebeovládúní". (Renzetti. 

Curran, 2005, s. 134). 

Ačkoliv se nároky ve sportovním družstvu v plné míře neztotožňují s nároky 

školního prostředí, považuji je za podobné zejména v oblasti výchovného působení. 

Trenérské informační a organizační činnosti mají podobné nároky na sebeovládání dětí 

jako podobné činnosti v rámci vyučování. 

5.1.2 Druhy odměn a jejich efektivita 

Čáp a Mareš (2007) uvádějí, že odměna je takové působení, které je spojeno s 

chováním jedince, které přináší kladné společenské hodnocení tohoto chování a které 

přináší jedinci uspokojení jeho potřeb. Výrost a Slaměník (1998) uvádějí, že výchova 

založená spíše na odměnách je účinnější než výchova užívající převážně trestů, protože 

odměny mají silnější motivační účinek. Záleží samozřejmě na druhu odměny a jejím 

množství. 

Čáp a Mareš (2007) uvádějí dva základní druhy odměn. Odměny emoční a morální 

a odměny materiální. Jako příklad odměny emočního a morálního charakteru uvádějí 

poskytnutí nějaké výhody, projev sympatie, zájmu, uznání nebo lásky. Čáp (1993) 

vyzdvihuje až překvapivou účinnost tohoto druhu odměn. ,Je až překvapující jak velkou 

radost může dítěti i mladistvému (ostatně i dospělému) způsobit odměna ve formě 

pochvaly ve spojení s úsměvem. " (Čáp, 1993, s. 316). 

Materiální odměny jsou založeny na tom, že dítě po splnění zadaného požadavku 

dostane nějakou věc či zážitek, po kterém touží. Nebo také peníze. U materiálních odměn 

hrozí riziko narušení vztahů mezi dospělým a dítětem, zvláště když je dítě zahrnováno 

dary a penězi, což nepodporuje jeho vnitřní motivaci založenou na zvídavosti, potřebě 

činnosti apod.(Čáp a Mareš, 2007). 

Výzkumy se snaží o stanovení vhodné četnosti (frekvence) odměňování. Skinner 

ve svých experimentech zjistil, že pochvala, která je užívána občas, je daleko efektivnější 

než pochvala užívána pokaždé, když dojde ke splnění požadavku (Holland, Skinner, 1968 

v Čáp, 1993). 
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5.2 Styly vedení 

Čáp a Mareš (2007) hovoří v souvislosti se stylem vedení o způsobu nebo stylu 

výchovy. Mezi základní znaky popisující styl výchovy patří emoční vztah dospělých a 

dětí, jejich způsob komunikace, velikost požadavků na dítě, způsob jejich kladení a 

kontroly (Čáp a Mareš, 2007). " 

K vytvoření typologie stylů vedení významně přispěl svými experimenty v této 

oblasti Kurt Lewin. Se základní typologií, zastoupenou autokratickým, liberálním a 

demokratickým stylem vedení, se setkáváme ve většině publikací z oblasti sociální 

psychologie. 

Pro tři základní styly vedení nalézáme různé varianty v jejich označování, které 

zřejmě mají srozumitelněji vysvětlovat jejich podstatu O již zmíněném autokratickém, 

liberálním a demokratickém stylu vedení hovoří Hrabal (2002). Helus (2007) hovoří o 

autoritářském a participačním stylu řízení. Hayesová (1998) uvádí autokratický, 

demokratický a „laisser-faire" styl vedení. Čáp a Mareš (2007) používají pojem sociálně-

integrační či sociálně-intergrativní styl pro označení demokratického stylu vedení či 

pojem dominantní pro označení autokratického stylu vedení. 

Perič (2005) ve své publikaci ze sportovní oblasti používá v souvislosti 

s trenérskými styly vedení označení autoritativní, liberální a demokratické vedení. Při 

popisu jednotlivých stylů vedení se držím Peričových pojmů, protože se v průběhu mého 

výzkumu ukázalo, že s touto terminologií trenéři a trenérka aktivně pracují (Perič, 2005). 

Z Lewinových experimentů vyšlo najevo, že autoritativní, liberální a demokratický 

styl vedení jsou natolik svébytnými systémy, že jejich používání má různé výsledky 

v práci se skupinou. Každý z těchto stylů vytváří u dětí odlišný způsob chování a 

prožívání.(Čáp, Mareš, 2007). 

5.2.1 Autoritativní vedení 

Při autoritativním stylu vedení je trenér hodně zaměřen na úkoly, chová se přísně a 

často kontroluje (Hayesová, 1998). Zaměření na výkon a kázeň se projevuje častým 

rozkazováním a zakazováním. Přísnost se projevuje zase tím, že trenér vyvolává strach a 

napětí, že vyčítá, vyhrožuje, varuje a trestá. Trenér či trenérka celkově málo respektují 

osobnost dětí, nejsou orientováni na jejich přání a potřeby. Svojí dominancí oslabují 
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samostatnost dětí a jejich iniciativu a způsobují to, že jsou děti absolutně závislé na jejich 

hodnocení. Případné využívání humorných komentářů přechází do roviny zesměšňování 

dětí. 

Ve výsledku vede autoritativní působení k tomu, že děti trénují poctivě jen pod 

dohledem trenéra či trenérky, že jsou ve vyšším napětí, že jsou vysoce dráždivé až 

agresivní vůči ostatním členům skupiny. Někdy se napětí mezi dětmi může 

přetransformovat ve společný odpor proti trenérovi či trenérce (Čáp, Mareš, 2007). 

5.2.2 Liberální vedení 

Při liberálním stylu vedení trenér či trenérka nechávájí děti, aby si víceméně 

dělaly, co chtějí (Hayesová, 1998). Trenér či trenérka řídí děti málo, mají nízké 

požadavky na jejich výkony, které málo kontrolují a omlouvají jejich nedostatky. Trenér 

či trenérka mají nízké požadavky také na chování dětí. Mohou působit značně nejisté, 

mohou dávat najevo, že je děti „unavují a obtěžují", nebo se mohou stavět do role „litující 

a ochraňující matky". Liberální styl vedení nabízí dětem příliš široký prostor, který vede 

často k jejich neukázněnému chování a k jejich nízké motivaci pro sport (Čáp a Mareš, 

2007). 

5.2.3 Demokratické vedení 

Při demokratickém stylu vedení trenér či trenérka o zadávaných úkolech s dětmi 

diskutují, dávají podněty a návrhy. Zajímají se o potřeby dětí, které se snaží spojit se 

svými cíli, kterých by chtěli se skupinou dosáhnout. Na děti kladou přiměřené požadavky, 

které postupně zvyšují. Kontrolu provádí pro děti neponižujícím způsobem. Podporují 

také samostatnost a iniciativu dětí. Trenér či trenérka působí spíše jako vzor než jako 

bezvýhradná autorita. Přenášením zodpovědnosti na děti se zmenšuje tendence 

k vytváření opozice proti trenérovi či trenérce (Čáp a Mareš, 2007). 

Demokratický styl má celkově lepší výsledky, jak ve sportovních výsledcích u 

dětí, tak v jejich chování. Někdy se uvádí, že tento styl vedení může být pro některé 

trenéry či trenérky náročný (Čáp a Mareš, 2007). 
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5.3 Činnost ve sportovním družstvu 

Činnost ve sportovním družstvu odvozuji od dvou hlavních úkolů trenéra či 

trenérky (Svoboda, Vaněk, 1986). Trenérský úkol týkající se výchovného působení 

spojuji zejména s různými druhy sociálního učení. Trenérský úkol týkající se sportovní 

přípravy dětí s obsahem a formou sportovní činnosti. 

5.3.1 Sociální učení 

Sociální učení probíhá u člověka od jeho narození. Člověk se během svého vývoje 

učí žít mezi lidmi, spolupracovat s nimi Sociální učení je nejen způsob osvojování 

návyků, postojů a rozvíjení vlastností osobnosti, ale také prostředkem ovlivňování jedince 

(Čáp, 1993; Čáp, Mareš, 2007). Janoušek (1988) hovoří o sociální regulaci jedince, kterou 

myslí ovlivňování procesů učení jedince a tím i regulaci jeho vývoje. Výsledky sociálního 

regulování mohou nebo nemusejí být v souladu s cíly procesu socializace. Dále Janoušek 

(1988) zmiňuje dodatečnou regulaci učení, která spočívá v dodatečném reagování na 

výsledky učení. 

Výrost a Slaměník (1998) uvádějí, že od raného dětství probíhá u člověka sociální 

učení napodobováním (imitací) a sociální učení sociálním posilováním (zpevňováním). 

Tyto formy sociálního učení můžeme chápat jako mechanismy socializace, které se 

prostřednictvím vývoje dále rozvíjejí. Prvotně je napodobování spontánní, tj. sociálně 

neřízené. Druzí lidí je do určité míry ovlivňují, ale neřídí (Hiebsch, Vorwerg, 1976 v 

Janoušek, 1988). Učení posilováním (zpevňováním) je založeno na působení odměn a 

trestů. Je úzce spjato s motivačním působením (Výrost, Slaměník, 1998). 

Výrost a Slaměník (1998) uvádějí, že ve školním prostředí se uplatňuje observační 

učení (učení odezíráním, pozorováním), učení anticipací (očekáváním) a učení 

identifikací (ztotožněním). Tyto formy sociálního učení souvisejí také s prostředím 

sportovních družstev. Formou observačního učení si jedinec osvojuje takové způsoby 

chování a jednání, za které je odměňován jeho model, což může být v tomto případě jeho 

spoluhráč. Není tedy nutné, aby byla odměna či trest použita u konkrétního dítěte. Stačí, 

když dítě pozoruje situaci odměny či trestu u jiného dítěte. Průběh sociálního učení lze 

významně ovlivnit očekáváním toho, jak se bude dítě chovat. Povzbuzování dítěte 
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vyjadřuje důvěru v jeho schopnosti a posiluje dosažení cíle. Velmi nepříznivě naopak 

působí negativní očekávání, které přispívá k vytvoření pozice neúspěšného dítěte 

Sociálnímu posilování je věnována kapitola „Formování chování prostřednictvím 

odměn a trestů". V souvislosti s učením nápodobou a identifikací odkazuji na kapitolu 

„Působení vzorů a modelů". 

5.3.1.1 Působení vzorů a modelů 

Janoušek (1988) považuje učení nápodobou za nejtypičtější příklad sociálního 

učení. Napodobováním se učíme mimice, gestikulaci, řeči, projevům citů a dalším 

sociálně významným dovednostem. Napodobováním lze převzít i způsob chování a 

interakce vůči ostatním lidem (Výrost, Slaměník, 1998). „ Učení nápodobou spočívá 

v tom, že jedinec určitým způsobem poznává činnost druhého, tím v sobě utváří určitý 

kognitivní obraz této činnosti a na základě tohoto obrazu buď hned, nebo po určité době 

různými způsoby zpodobňuje či zobrazuje činnost druhého. " (Janoušek, 1988, s. 141). 

Velice důležitým prvkem v napodobování jsou vzory a modely. Čáp a Mareš 

(2007) zdůrazňují vysokou účinnost působení na děti a na dospívající osobním příkladem. 

„Model konkrétní, živou a srozumitelnou formou vyjadřuje určitý způsob života, názory a 

přesvědčení, hodnoty a hodnotové orientace, morální zásady. Konkrétnost a silný emoční 

náboj poskytují modelu silný vliv na osobnost od dětství do mládí. " (Čáp, Mareš, 2007, s. 

261). Děti si do věku jedenácti až dvanácti let vybírají za modely osoby, které nápadně 

vynikají nad ostatními. Typické pro tento věk je napodobování modelu jako celku, tedy 

jeho podstatných i méně podstatných vlastností (např. účesu, gest) (Čáp a Mareš, 2007). 

Při výběru modelu záleží také na motivační struktuře napodobujícího jedince, tedy na jeho 

potřebách, hodnotách, zájmech a na vztahu k modelu. Dále je důležitá jistá podobnost 

mezi napodobovaným a napodobujícím (Janoušek, 1988). 

Trenér či trenérka sportovního oddílu může být vnímán jako model buď vědomě 

nebo nevědomě. Trenér či trenérka mohou podněcovat tímto způsobem jedince k 

napodobování v souladu se svým záměrem nebo bezděčně. Modelem může být i více osob 

najednou. Ve sportovním družstvu více dospělých, nebo také nějaká dvojice nebo 

skupinka dětí, kterým se chce napodobující svým chováním přiblížit (Janoušek, 1988). 

Napodobovaným vzorem činnosti bývají jednotlivé aktivity, sociální interakce, 

způsob řešení problémů, ale i celý výkon sociální role. Například děti ze sportovního 

družstva mohou hrát basketbal mimo trénink a jedno dítě je může „trénovat", tedy 
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zastupovat roli trenéra či trenérky. Úspěšnost v napodobování záleží na obtížnosti této 

činnosti a na schopnostech toho, kdo napodobuje (Janoušek. 1988). 

Můžeme se také setkat s tzv. negativními modely či vzory. Děti vztah 

k negativním modelům vyjadřují slovy ..takový nechci být" apod. Negativní model může 

působit velmi pozitivně, což má za následek to, že se děti se striktně zříkají negativně 

hodnocených způsobů chování. Někdy se také může stát. že negativní model v něčem 

vyvolá u dítěte sympatie. Například dítě vidí. že agresivní chování spoluhráče či 

spoluhráčky vzbuzuje pozornost a dítě takový model akceptuje jako kladný (Čáp a Mareš. 

2007). 

5.3.1.2 Kladení požadavků 

Čáp a Mareš (2007) považují kladení požadavků za elementární výchovný 

prostředek. Tato kapitola je věnována požadavkům, které jsou na dítě kladeny z vnějšího 

okolí, tedy od rodičů nebo trenéra či trenérky. Mezi požadavky patří vydávání příkazů, 

zákazů, pravidel a norem chování. V první řadě záleží na tom, v jaké míře jsou požadavky 

pro dítě splnitelné. Nej příznivější vývoj osobnosti probíhá při střední míře požadavků. 

„...požadavky na výkon dítěte a na jeho chování hy měly přihlížet kjeho přítomným 

možnostem, k jeho věku, dosaženému stupni rozvoje, k individuálním rozdílům mezi 

dětmi." (Čáp, Mareš, 2007). Nedostatek požadavků může rovněž jako přetěžování dítěte 

vést k jeho labilitě a neurotizaci. Důležitá je kontrola plnění požadavků, protože když není 

dítě kontrolováno, přestane brát požadavky vážně (Čáp a Mareš, 2007). 

Čáp a Mareš (2007) uvádějí, že v dobře fungující rodině nebo školní třídě jsou 

kladené požadavky podporovány obecnějšími požadavky, souborem návyků, které si dítě 

osvojilo, a autoritou dospělého. Důležitý je také emocionální vztah dítěte k dospělému. 

„Dítě akceptuje požadavek od dospělého, který je laskavý, milující a milovaný, naproti 

tomu se vzepře témuž požadavku, když ho předkládá vychovatel nesympatický, který nemá 

pro dítě porozumění." (Čáp, Mareš, 2007). Dítě má také silné tendence akceptovat 

požadavky od vrstevníků. Případný konflikt mezi požadavky rodiče, požadavky trenéra či 

trenérky a požadavky ostatních dětí z družstva vyvolává zátěžovou situaci. 

Na působení požadavku má vliv způsob jeho vyjádření. Čáp a Mareš (2007) 

považují tento rozměr požadavku za velmi důležitý a uvádí různé formy vyjádření 

požadavku. „ Požadavek lze vyslovit jako příkaz, ale také jako žádost či prosbu, formou 

otázky, náznaku. Přitom záleží nejen na obsahu slovního sdělení, ale zejména na intonaci, 
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mimice, gestech. " (Čáp. Mareš, 2007. s. 252). Podle Čápa a Mareše (2007) jsou lepší ty 

formy vyjádření požadavku, které dávají dítěti najevo, že je spíše v partnerské než v silné 

podřízené roli vůči dospělému. Mezi formy podporující partnerství patří forma žádosti 

nebo otázky. 

5.3.1.3 Slovní působení 

Čáp a Mareš (2007) přikládají slovnímu působení zásadní roli ve výchovném 

působení, protože výchova probíhá nejčastěji v rámci komunikace mezi dospělým a 

dítětem, „...dospělý zdůvodňuje požadavek, informuje o možných následcích překročení 

zákazu, připomíná nezbytnost splnění požadavku pro dosažení cíle, pro uspokojení 

důležité potřeby dítěte, pro úspěch skupiny, ke které se dítě hlásí a na níž mu záleží. " 

(Čáp, Mareš, 2007, s. 259). Slovní působení je cenný výchovný prostředek v protikladu 

k požadování „slepé poslušnosti". Pokud je však používán v nadměrné míře, bez praktické 

činnosti a izolovaně od ostatních výchovných prostředků, může se stát neúčinným 

moralizováním (Čáp, Mareš, 2007). 

Přesvědčování využívá intelektu přesvědčovaného, jeho dosavadní emoční 

zkušenosti a dosud rozvinutého svědomí. Na rozdíl od sugesce vybízí ke kritickému 

myšlení, připomíná motivy a hodnotové orientace. Důležitá je také emoční dimenze 

tohoto způsobu komunikace (viz kapitola „Komunikace ve sportovním družstvu"). 

Vhodné podmínky pro přijetí slovního působení jsou tvořeny kladným emočním vztahem 

dospělého k dítěti a emočně zabarvenou (vzrušující) situací, což bývá často situace 

konfliktní (Čáp, Mareš, 2007). 

Co se týče účinnosti slovního působení, tak je třeba si uvědomit, že ne všechna 

slova působí vždy a ve stejné míře. Nejvíce záleží na tom, v jaké míře jsou konkrétní 

slova spojena se silnými emocemi a motivy týkající se života dítěte. Dospělí by si měli 

zjistit, jaký citový význam mají pro dítě taková slova jako je svoboda, morálka, 

demokracie apod. 

Při přesvědčování záleží také na řazení argumentů. Ve verbálním přesvědčování je 

na rozdíl od vizuální prezentace vyšší účinnost argumentů spojována s jejich řazením od 

nejslabšího k nejsilnějšímu (Čáp, Mareš, 2007). 

Čáp a Mareš (2007) uvádějí jako účinný způsob přesvědčování situaci, kdy 

přesvědčovaný vyjadřuje získaný názor před druhými. Například, když trenér či trenérka 

získá některé dítě, aby ovlivňovalo ostatní děti v družstvu v oblasti životosprávy. Tímto 
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způsobem se podle principu exteriorizace v aktivním propagátorovi či propagátorce 

upevňuje získaný názor (Ďurič, Grác, Štefanovič. 1988: Grác. 1988 v Čáp. Mareš. 2007). 

5.3.2 Sportovní činnost 

Následující kapitola je věnována těm činnostem, které souvisí se základními cíli 

dětského sportovního družstva. Tréninkové činnosti směřují k osvojení basketbalu coby 

kolektivní sportovní hry. Sportovní činnost se vyskytuje ve formě cvičení zaměřených na 

osvojování sportovních dovedností. Zvláštním případem cvičení je basketbalová hra v 

tréninkových podmínkách. 

5.3.2.1 Osvojování pohybových dovedností 

„Pohybová čili senzomoíorická dovednost je učením získaný předpoklad 

k adekvátním pohybům pro dosahování určitého cíle, pro plnění určitého úkolu. " (Čáp, 

Mareš, 2007, s. 374). Senzomorickým učením získáváme pohybové dovednosti 

z rozmanitých druhů sportů. Senzomotorické učení je chápáno v úzké souvislosti 

s vnímáním i myšlením (Čáp, Mareš, 2007). 

Čáp a Mareš (2007) uvádějí dva základní druhy senzomotorických dovedností. 

Jedná se o reproduktivní a produktivní senzomotorické činnosti. V reproduktivních 

činnostech jde o stereotypní opakování řetězců pohybů. Úkoly v těchto činnostech jsou 

označovány jako uzavřené, charakteristické předvídatelnými požadavky. V produktivních 

činnostech jde o činnost vysoce proměnlivou až tvůrčí. Úkoly v těchto činnostech jsou 

označovány jako otevřené, charakteristické nepředvídatelnými požadavky. Činnosti ve 

sportovních basketbalových družstev lze na základě toho dělení přiřadit k produktivním 

senzomotorickým činnostem. 

Čáp a Mareš (2007) rozdělují proces osvojování pohybových dovedností do tří 

fází. Jedná se o fázi převážně kognitivní, která může být chápána jako přípravná a 

orientační. Tato fáze má klíčový význam. Druhou fází je počáteční vykonávání činnosti s 

využitím získaných informací, kontroly ze strany trenéra a sebekontroly. Opakováním se 

plynule přechází do fáze třetí, ve které si zachovává důležitost názorná ukázka, slovní 

instrukce, kontrola a sebekontrola, rozbor chyb a jejich překonávání (Čáp, Mareš, 2007). 

V této fází významně spoutá samostatnost učícího se a určité části činnosti se 

automatizují, zlepšuje se výkon i kvalita pohybové činnosti a snižuje se únava. Dochází 
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také k přechodu k efektivnější učební metodě nebo stylu, který nebyl pro začátečníka 

dostupný. V průběhu osvojování pohybových dovedností dochází k řadě dílčích změn 

v psychických a fyziologických procesech. Je důležité si uvědomit, že cílem osvojení 

pohybové dovednosti není její bezmyšlenkovité nemotivované opakování, které je málo 

efektivní a které může vést k odporu k dalšímu učení (Čáp, Mareš, 2007). 

Tradiční metodický postup v podobě názorného předvedení, ukázky a následného 

napodobování se ukázal na základě svých výsledků jako neuspokojivý. Pod vlivem 

psychologických koncepcí zdůrazňující kognitivní složku senzomotorického učení se 

prosazovaly alternativní postupy. Tyto postupy zdůrazňují důležitost podrobného 

instruování a vedení nejen v počátečním období seznamování s novou činností, ale také 

v průběhu následujících opakování, při rozboru chyb a jejich překonávání. Důležité je, 

aby se tak nedělo způsobem, který příliš tlumí samostatnost učícího se (Čáp, Mareš, 

2007). „Názorné poznávání, slovní myšlení a pohybová činnost žáka, instruování a pomoc 

ze strany učitele (instruktora, trenéra apod.) i samostatné žákovo úsilí - to vše se 

organicky slučuje k efektivnímu osvojení senzomotorické dovednosti..." (Čáp, Mareš, 

2007, s. 381). 

Čáp a Mareš (2007) domnívají, že při senzomotorickém učení je nejdůležitější 

osvojení správné metody, teprve pak je dobré usilovat o zvýšení rychlosti. Jako efektivní 

vnímají také rozdělování pohybových činností do částí (pohybových vzorců), pokud by to 

nemělo vést k přílišnému rozdrobení činnosti a mnohonásobnému opakování jejích prvků. 

Tempo učení se pohybovým dovednostech se odvíjí nejen od obecných 

pohybových schopností dítěte, ale i od individuálních rozdílů zejména v oblasti lability-

stability, odolnosti, motivace a inteligence. Hodně záleží na zkušenostech dítěte 

v podobných pohybových činnostech. Transfer těchto zkušeností přináší dobré výsledky, 

v dalším průběhu učení dochází k pozvolnějšímu zlepšování výkonu. Naopak interference 

(některé momenty z osvojených pohybových činností vedoucí u jiných činností 

k chybám) může proces učení zkomplikovat. Za určitých okolností může dojít také ke 

zpomalení procesu učení a obnově chyb. Jde například o změny funkčního stavu (nemoc, 

úraz), o zhoršení vnějších podmínek (klouzavý povrch, špatné osvětlení) a o další (Čáp, 

Mareš, 2007). 

Čáp a Mareš (2007) uvádějí ukazatele, které pomáhají určit, zda si člověk osvojil 

určitou pohybovou dovednost. Jedná se o správné plnění úkolu, o dosahování cíle, o 

zmenšení počtu chyb (zejména odstranění hrubých chyb), o zvýšení výkonu, o 

dostatečnou rychlost a o správný způsob vykonávání činnosti (správnou techniku). 
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5.3.2.2 Sportovní hra 

Sportovní hra má herní základ, ke kterému je kladením důrazu na výkon přidáván 

sportovní charakter (Svoboda, Vaněk, 1986). Hošek a Hátlová (2006) shrnují znaky hry 

na základě studia autorů věnujících se herní problematice z psychologického hlediska. 

Jedná se o svobodu, emancipaci, spontaneitu, nevynucenost a nevážnost. Tyto znaky jsou 

vnímány jako kontrastní k existenčně vážné a účelné práci. Dále je hra charakterizována 

herní iluzí (není opravdovým životem, hráč je do ní vtažen v herní roli), vymezeností, 

uzavřeností v herním poli a herními paradoxy (např. přátelská agrese, čestné zklamání) 

(Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

Hra je spojována s atraktivními emočními prožitky, které jsou základem pro dělení 

her do skupin na základě podobnosti těchto prožitků. Caillois (1958) takto rozlišil 

vývojově nejstarší hry agonistické, které přitahují nejen vítězstvím, ale i průběhem boje; 

hry vertiginální, které jsou spojeny se senzomotorickou manipulací a narušováním 

stability těla; hry aleatorické, při kterých je výsledek závislý na náhodných a většinou 

málo pravděpodobných okolnostech a hry mimetické, při nichž je prožitek spojen 

s převtělením do herní role (podle Slepičky, Hoška, Hátlové, 2006). Hošek a Hátlová 

(2006) upozorňují na malou pravděpodobnost výskytu izolovaného (jednodruhového) 

herního prožitku. Dále zdůrazňují herní prožitky z kolektivních sportovních her, které 

vyplývají z pocitů soudržnosti a sounáležitosti (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

Podle Stibitze (1958) je sportovní hra definovaná jako soutěživá činnost dvou 

jedinců či kolektivů, kteří soutěží v ovládání jednoho společného předmětu (míče) 

v měnících se situacích. Při sportovní hře je důležité reagovat na činnost protihráčů i 

spoluhráčů. Měřítkem úspěšnosti je při tom výsledek, který je stejně jako veškerá 

soutěžící činnost určován podle pravidel (podle Svobody, Vaňka, 1986). 

V kolektivních sportovních hrách jde zpravidla o součinnost týmu v reakci na 

činnost soupeřova týmu. Basketbal je řazen do skupiny sportů anticipačních, jejichž 

základem je předvídání následných dějů a tvořivé řešení vyskytujících se problémových 

úloh. (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 
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5.4 Trenérský styl 

Trenérským stylem je myšlen převládající způsob trenéra či trenérky při vedení 

skupiny. Trenérský styl vychází z motivačního programu sportovní organizace, je 

vytvářen na základě teoretických znalostí i praktických zkušeností trenéra či trenérky a 

odráží se v něm pro vedení skupiny podstatné osobnostní vlastnosti trenéra či trenérky. 

Trenérský styl by měl přihlížet k cílům skupiny, měl by vycházet z informací o skupinové 

struktuře a dynamice. Při vedení dětí je nutné znát jejich vývojová specifika, přihlížet ke 

všem složkám jejich osobnosti. 

5.4.1 Trenérství 

Dnešní pohled na trenéra či trenérku a jejich práci je založen na pedagogicko-

psychologickém přístupu ke sportu, za jehož zakladatele můžeme považovat zakladatele 

moderního olympijského hnutí Pierra de Coubertina. Chápání trenérské činnosti jako 

činnosti specificky pedagogické překonalo dřívější nazírání na člověka ve sportu pouze na 

základě pozorování jeho fyzické stránky (Svoboda, Vaněk, 1986). Svoboda a Vaněk 

(1986) analyzují sportovní družstvo jako systém se čtyřmi prvky. Těmi jsou trenér či 

trenérka, hráčský kolektiv, program a podmínky. V současném sportu a zejména ve 

sportovních hrách je trenér či trenérka samozřejmou součástí sportovního družstva a 

nároky na jeho práci se nestále zvyšují. 

Trenér či trenérka sportovních družstev má podle Svobody a Vaňka (1986) dva 

hlavní úkoly. Prvním z nich je sportovní příprava dětí vedoucí k dosažení sportovního 

úspěchu. Druhým úkolem je výchovné působení. Perič (2005) zdůrazňuje zvláště ve 

sportovní přípravě dětí výchovné působení. „Trenér by měl především učit děti 

dovednosti, jak žít svůj život, jak být nezávislý, jak se poučit z omylů. Měl by se stát 

partnerem, který jim může pomoci ukázat, jak překonávat problémy a jak se stát úspěšným 

členem společnosti. A to je přeci jen o něco více, než vítězství v závodě. " ( Perič, 2005, s. 

124). 

Práce trenéra či trenérky má část teoretickou a praktickou. Základem teoretické 

části je vzdělání trenéra či trenérky (vysokoškolské vzdělání, trenérské licence, trenérské 

kurzy aj.), jejich zkušenosti a schopnosti. Hlavní náplní teoretické části je práce 

s informacemi. Záleží na množství informací, na jejich objektivitě, na jejich 
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srozumitelnosti a na tom, jak tyto informace dokáže trenér využít při své práci. Součástí 

teoretické části jsou také rozhodovací a plánovací procesy (Svoboda. Vaněk. 1986). 

Praktická část trenérství se týká interakcí s dětmi, které se uskutečňují v rámci 

sportovního koloběhu v podobě přípravy, tréninku, utkání a jeho zhodnocení. 

V souvislosti s pozorovanými sportovními družstvy byla nejdůležitější interakce na 

tréninku. Zápasy se těchto družstev zatím netýkají. Důležitou součástí praktické části je 

diagnostická činnost trenéra či trenérky. v rámci níž zjišťují informace o jednotlivých 

dětech i o celém družstvu a to nejčastěji pozorováním jejich činnosti na tréninku. 

Diagnostická činnost probíhá ve třech sférách. V první sféře se zaměřuje na motorickou 

činnost hráče, ve druhé sféře na projevy jeho osobnosti ve vztahu k úkolu a ve třetí sféře 

na meziosobní oblast. Vyhodnocené informace jsou základem pro následnou korekci a 

regulaci družstva (Svoboda, Vaněk, 1986). 

Z analýz činností trenérů na tréninku vyplynuly následující tři skupiny jejich 

projevů. Jedná se o verbální a neverbální komunikaci (gestika a mimika), o demonstraci 

(předvádění) a o monitorování. Dále funguje trenér jako rozhodčí při hře. Z činností 

trenérů na tréninku se vyvozují následující trenérské funkce. Jedná se o fázi informační, 

fázi organizační, fázi instrukční, fázi korektivní, fázi hodnotící a o fázi stimulační. 

Z popisovaných výsledků analýz činností trenérů není zřejmé, zda se jedná o výsledky 

analýz činností mužů nebo o výsledky analýz činností mužů i žen (Svoboda, Vaněk, 

1986). 

5.4.1.1 Role trenéra a trenérky 

Slepička, Hošek a Hátlová (2006) definují roli trenéra či trenérky jako roli 

formálního vůdce sportovního družstva, kterého nominuje určitá společenská aprobace. 

Do představ o roli trenéra či trenérky se promítají dva možné pohledy na 

trenérskou práci. Jeden přístup se dívá na trenérskou práci spíše jako na umění, druhý 

pohled chápe trenérskou profesi jako vědu (Svoboda, Vaněk, 1986). To zřejmě souvisí se 

skutečností, že i když požadavky na práci trenéra či trenérky jsou dány taxativně, jejich 

konkrétní plnění provádí každý trenér či trenérka po „svém". Svoboda a Vaněk (1986) 

v tomto sporu, který má podobný základ jako u učitelské profese, zastávají názor, že 

trenérství je tak trochu uměním i vědou. „Nevěříme ovšem na mystické fluidum, které 

vyzařuje z úspěšných trenérů. Gloriola, kterou jsou obklopeni, je většinou podložena 
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pilnou prací a jediné kouzlo, kterým pusobí, je souhrnem schopností a vlastností jeho 

osobnosti. " (Svoboda, Vaněk, 1986, s. 122). 

S rolí trenéra či trenérky jsou spojena velká očekávání (ve sportovních hrách ještě 

vyšší než u ostatních sportů). Tyto očekávání se vyskytují ve dvou základních rovinách. 

Tou první jsou očekávání hráčů a hráček a to druhou jsou očekávání sportovní organizace. 

U dětských sportovních družstev bych připojila ještě třetí rovinu, rovinu očekávání 

rodičů. Je pochopitelné, že ne vždy jsou očekávání hráčů či hráček, rodičů a sportovní 

organizace v souladu. Dochází k rozporům nebo dokonce ke konfliktům mezi nimi, což 

pochopitelně ovlivňuje způsob naplňování trenérských cílů i celkovou atmosféru 

v družstvu (Svoboda, Vaněk, 1986). 

Svoboda a Vaněk studovali sociální roli u trenérů a na základě literatury a 

vlastních zkušeností stanovili šest dimenzí role trenéra. Jedná se o roli informátora, roli 

důvěrníka, roli ukazovatele, roli motivátora, roli referenta a o roli vychovatele. Přičemž u 

trenérů sportovních her byly nejvýraznější role ukazňovatele a informátora. Autoři 

neuvádějí, zda se uvedené dimenze role trenéra týkají mužů nebo mužů i žen (Svoboda, 

Vaněk, 1986). 

5.4.1.2 Vlastnosti trenéra a trenérky 

V souvislosti se zjišťováním vlastností trenéra či trenérky a v souvislosti se 

snahami o vytvoření typologie trenérských osobností byla realizována na poli psychologie 

sportu celá řada výzkumů. 

Uvádím výsledky výzkumu Svobody z roku 1974, který proběhl u trenérů 

převážně vyšších trenérských tříd. Byli zastoupeni i trenéři sportovních her. U 

zkoumaných trenérů se výrazně (oproti běžné populaci) objevily následující tendence. 

Jednalo se o vůdcovské kvality, které byly syceny charakterem, sebekontrolou, 

dominativností, smělostí, radikalismem, praktickými schopnostmi, kombinačními 

schopnosti a schopnostmi snášet psychickou zátěž. Dále se projevila tendence trenérů 

týkající se jejich odpovědnosti, emoční stability, blízkého vztahu ke členům skupiny a 

ctižádosti až lstivosti. Z popisu výzkumu není bohužel jasné, zda ve výzkumném vzorku 

byly zastoupeny také ženy (Svoboda, Vaněk, 1986). 
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5.4.2 Optimální styl trénování 

Perič (2005) uvádí, že při trénování je užitečnější spíše užívání autoritativního a 

demokratického vedení. V každém případě by měl trenér či trenérka vědět, jaká jsou 

pozitiva i negativa těchto stylů. Autoritativní vedení nachází uplatnění u malých dětí, se 

kterými je možná velice omezená diskuze, protože nemají velké zkušenosti. Dobré je 

využití tohoto stylu také ve chvílích, kdy se skupině nedaří z důvodů nedisciplinovanosti. 

Perič (2005) zdůrazňuje výskyt různých modů autoritativního stylu. Trenér či trenérka se 

nemusí chovat jen ,jako generálové ke nesvéprávným vojákům". Měli by dětem 

vysvětlovat význam činností, které jim na tréninku zadávají. Dlouhodobé užívání 

výhradně autoritativního stylu vede podle Periče (2005) k rezignaci dětí na svoji vlastní 

iniciativu, což se výrazně projeví ve sportovních soutěžích. 

O demokratickém vedení hovoří Perič (2005) jako o způsobu, jehož podíl ve 

vedení by měl narůstat s věkem dětí. U menších dětí je možné společně rozhodovat o 

některých činnostech na tréninku (např. jaká bude zařazena hra na rozběhání), u starších 

dětí i o způsobech řešení kázeňských problémů či taktických záležitostí v zápase. Důležité 

je učit děti samostatnosti a dát jim prostor pro postupné přebírání odpovědnosti za svůj 

výkon. V diskuzích by si měl přesto zachovat hlavní slovo trenér či trenérka. 

Liberální způsob vedení považuje Perič (2005) za důsledek jisté nerozhodnosti či 

neschopnosti trenéra či trenérky. Jeho využití omezuje na mimořádná období, například 

po skončení sezóny nebo na mimotréninkových akcích. 

Svoboda a Vaněk (1986) shrnují poznatky z četných prací sportovních psychologů 

týkajících se účelných projevů trenéra ve vedení sportovního družstva. Ze způsobu 

prezentace těchto poznatků nelze bohužel určit, zda se tato doporučení týkají ve stejné 

míře trenérů i trenérek. 

Jedná o následující doporučení. Trenér by měl být modelem jako člověk, měl by 

být přísný, ale chápající. Měl by mít schopnost sebepoznání a regulace. Trenér by měl 

vyžadovat odevzdání se sportu a cílům družstva, ale měl by dávat najevo, že jsou v životě 

důležitější věci. Trenér by měl usilovat o spravedlivé rozdělení pozornosti a sympatií, měl 

by budovat v hráčích sebedůvěru i schopnost sebekontroly. Měl by složením tréninku 

podporovat umění koncentrace a relaxace. Trenér by měl komunikovat s rozhodností, ale 

přátelsky, měl používat vyváženě kritiku i pochvalu. Trenér by měl sledovat, jakým 

příčinám se v družstvu připisují výhry a prohry, měl by najít způsob, jak hráče 

„vytáhnout" ze stresu. Trenér by měl seznamovat hráč nejen s jejich vlastní odpovědností, 
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ale i s odpovědností ostatních. Trenér by měl rozlišovat nechuť k trénování od fyzické a 

psychické vyčerpanosti (Svoboda, Vaněk, 1986). 

Jako vhodné doplnění se jeví instruktivní shrnutí zásad optimální míry řízení 

manželů Tauschových, které tvoří základ optimálního učitelského stylu. Uvádím některé 

zásady, které jsou využitelné v trenérské práci. Jedná se o respektování důstojnosti a 

osobnosti dětí, o projevování porozumění, o působení spíše vlastním příkladem než 

zákazy a příkazy, o malou frekvenci odměn a trestů (když už tresty, tak neponižujícím 

způsobem), o pomoc izolovaným jedincům při zařazení do skupiny a o podporu „pásem 

volného chování", což je prostor pro volné hraní dětí. (Čáp a Mareš, 2007). 
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Praktická část 

6 CÍL A PRŮBĚH VÝZKUMU 

Na začátku výzkumu jsem si kladla otázky týkající se odlišných přístupů k dětem 

v závislosti na jejich pohlaví. Předpokládám, že pokud existují u trenérů a trenérek 

dětských sportovních družstev představy týkající se rozdílů mezi chlapci a dívkami, 

promítají se tyto představy do přístupu k dívkám a k chlapcům. Možné rozdíly 

v přístupech mohou být základem pro odlišné způsoby vedení dětských skupin 

v závislosti na jejich struktuře z hlediska pohlaví. 

Za zásadní považuji otázky týkající se toho, zda a jakým způsobem se představy 

trenérů a trenérek o dívkách a o chlapcích promítají do způsobů vedení dívek a chlapců ve 

smíšené skupině, zda a jakým způsobem se představy promítají do způsobu vedení dívek 

v dívčí skupině a zda a jakým způsobem se představy promítají do způsobů vedení 

chlapců v chlapecké skupině. 

Výzkum v oblasti mapování způsobů vedení smíšené, dívčí a chlapecké a skupiny 

vychází z kvalitativní metodologie. Byla využita výzkumná metoda pozorování a 

rozhovoru. Výzkum se týká basketbalových přípravek, trenérky a trenérů těchto 

přípravek. 

Prvním krokem nutným pro zahájení výzkumu byl vhodný výběr skupin. Mým 

cílem bylo získat ke spolupráci skupiny, které se budou odlišovat na základě složení 

svých členů z hlediska jejich pohlaví a které budou mít zároveň co nejvíce společných 

dalších charakteristik Vybrala jsem skupiny basketbalových přípravek v rámci pražského 

basketbalového klubu „B", které fungují ve formě smíšené, dívčí a chlapecké skupiny. 

Všechny tyto skupiny jsou zaměřené na seznámení dětí se základy basketbalu a jsou si 

podobné z hlediska svojí velikosti, z hlediska věkového složení dětí a z hlediska jejich 

výkonnostní úrovně. Tyto skupiny by na základě sportovní filozofie vycházející z 

mládežnického programu tohoto basketbalového klubu také měly být v rámci sportovní 

přípravy vedeny k podobným cílům. 

Následujícím krokem bylo oslovení trenérky dívčí skupiny a trenérů skupiny 

smíšené a chlapecké. Trenérka a trenéři byli seznámeni s cíli mojí diplomové práce a byla 

dohodnuta forma jejich spolupráce na mém výzkumu. V první části sběru dat metodou 

pozorování spočívala spolupráce s trenérkou a trenéry v umožnění mojí účasti na několika 
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trénincích. Ve druhé části sběru dat metodou rozhovorů v poskytnutí jejich času pro 

zodpovězení otázek týkajících se vedení dětských skupin. Během docházení na tréninky 

jsem se snažila kontakt s trenérkou a trenéry upevňovat, což bylo výrazně náročnější ve 

smíšené skupině, kde se za dobu mého pozorování vystřídalo ve vedení skupiny šest 

různých trenérů. 

Na tréninku jsem sledovala na prvním místě jednání trenéra nebo trenérky. na 

druhém místě jednání a reakce dětí. Zaznamenávala jsem si všechny činnosti, které děti na 

tréninku vykonávaly a jejich časovou dotaci. Zvláště jsem se soustředila na to. jakým 

způsobem trenér nebo trenérka zadávají dětem úkoly, jakým způsobem kontrolují a 

vyhodnocují jejich plnění. Dále jsem se snažila zaznamenat organizační práci trenérů a 

trenérky a jejich motivační působení na děti. U smíšené skupiny jsem dávala větší pozor 

na to, zda pohlaví dětí hraje nějakou roli při jejich rozdělování do skupin nebo dvojic. 

Při zpracovávání dat z pozorování jsem vytvořila organizační jednotku vycházející 

ze základní tréninkové formy. Vznikla tak základní organizační jednotka tréninku, kterou 

jsem nazvala cvičení. Za zvláštní případ cvičení považuji basketbalovou hru zařazenou na 

tréninku. 

U cvičení jsem rozlišila přípravnou a průběhovou fázi a fázi zpětné vazby. Na 

základě společných charakteristik pozorovaných činností trenérů a trenérky a na základě 

literatury jsem vymezila pět funkcí trenéra či trenérky. Jedná se o funkci informační, 

organizační, korektivní, hodnotící a stimulační. Tyto trenérské funkce jsem přiřadila 

k jednotlivým cvičením a porovnávala jejich formu a četnost. 

Z hlediska obsahu cvičení jsem vymezila další organizační jednotku, kterou je 

specifický prvek. Jednotlivá cvičení jsem roztřídila do skupin na základě jejich zaměření 

z hlediska rozvoje sportovních dovedností a na základě přítomnosti specifických prvků. 

V rámci cvičení zaměřeným na rozvoj sportovních dovedností jsem dále diferencovala 

kategorii cvičení zaměřených na rozvoj specifických basketbalových dovedností. 

Z kategorie cvičení zaměřených na rozvoj specifických basketbalových dovedností se tak 

vydělila cvičení zaměřená na manipulaci s míčem, přihrávky, dribling, střelbu, dvojtakt a 

cvičení zaměřená na zvládnutí základních herních funkcí. Na základě tohoto rozdělení 

jsem mohla porovnávat zastoupení jednotlivých druhů cvičení u pozorovaných skupin. 

Na základě přítomnosti specifických prvků ve cvičeních jsem vydělila významnou 

kategorii cvičení se soutěžními prvky, dále cvičení, do kterých se zapojoval trenér nebo 

trenérka, a cvičení, při kterých byla část kompetencí trenéra nebo trenérky předána dětem. 
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Na základě zpracování dat vycházejících z pozorování jsem vymezila důležité 

oblasti týkající se vedení skupiny. Jedná se o oblast týkající se již zmíněných 

tréninkových forem, dále o oblast týkající se činností a funkcí trenéra či trenérky. Tyto 

oblasti jsem zpracovala za účelem rozhovoru s trenérkou a trenéry do formy 

polostrukturovaného interview, které přikládám v příloze. Součástí polostrukturovaného 

interview jsou i další oblasti, které podstatným způsobem doplňující data získaná 

pozorováním. Jedná se o oblast týkající se samotných trenérů a trenérky, která je 

zaměřená zejména na jejich profesní zkušenosti a na jejich genderové představy. Dále se 

jedná o oblast týkající se cílů skupiny, o oblast týkající se očekávání a motivace dětí. o 

oblast týkající se očekávání a podpory rodičů, o oblast týkající se vztahů mezi dětmi a o 

oblast týkající se postavení nadaných a nenadaných dětí ve skupině. 

Data získaná z pozorování a rozhovorů jsem zpracovala v rámci kapitol „Vedení 

smíšené skupiny", „Vedení dívčí skupiny" a „Vedení chlapecké skupiny". Struktura 

těchto tří kapitol vychází ze polostrukturovaného interview a z konfrontace s daty 

zachycenými v rámci pozorování. Rozdíly ve vedení smíšené, dívčí a chlapecké a skupiny 

jsou zachyceny v samostatné stejnojmenné kapitole. 
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7 BASKETBALOVÉ PŘÍPRAVKY 

V následující kapitole prezentuji informace o jednotlivých skupinách 

basketbalových přípravek v rámci basketbalového klubu ..B", ve kterém je systém 

přípravek koordinován mládežnickým basketbalovým programem. 

7.1 Mládežnický basketbalový program 

Cílem mládežnického basketbalového programu je připravit mladé hráče a hráčky 

pro působení ve vrcholovém basketbalu v České republice i v zahraničí. Kromě systému 

přípravek obsahuje dále složku žákovskou a sportovní centrum mládeže. 

Systém přípravek spravovaný mužskou částí basketbalového klubu „B" je určen 

pro děti do jedenácti let. Jeho oficiálním posláním je nejen naučit děti basketbalovým 

dovednostem, ale zejména všestranně rozvíjet jejich pohybovou aktivitu. 

Koordinátorem přípravek vedených mužskou částí basketbalového klubu „B" je 

profesionální trenér , který působí také v některých přípravkových družstev a se kterým 

jsem měla možnost se blíže poznat v rámci práce se smíšenou skupinou. 

Děti, které s basketbalem začínají mají možnost trénovat přímo v tréninkové 

základně (sportovní hale) basketbalového klubu „B", kde funguje smíšená skupina. 

Chlapci a dívky mohou trénovat také v oddělených skupinách při základní škole „Z'\ 

Chlapecké skupiny fungují ještě při dvou dalších základních školách v Praze. Tréninkové 

centrum při základní škole „Z" umožňuje chlapcům a dívkám po přestupu do žákovské 

kategorie studijní a sportovní přípravu ve specializované třídě této školy. Sportovní 

centrum mládeže úzce spolupracuje s pražským gymnáziem ,.G". Výsledkem je studium 

mladých hráčů a hráček na vysokých školách, jejich působení v reprezentačních výběrech, 

jejich úspěšné zapojování do družstva mužů a žen a jejich účast v zahraničních soutěžích. 

Systém přípravek vedené ženskou částí basketbalového klubu „B" nabízí dívkám 

možnost začít s basketbalem kromě již zmíněné tréninkové základny při základní škole 

„Z" při dalších třech základních školách v Praze. 

2 Za profesionálního trenéra či trenérku považuji člověka, který má trénování jako práci na plný úvazek. 
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7.1.1 Smíšená skupina 

Ve vedení smíšené skupiny se během mého pozorování vystřídalo šest trenérů. 

Mimo jiné také trenér chlapecké skupiny. Jako důvod velké fluktuace trenérů je 

prezentován nevýhodný čas tréninků a časová vytíženost trenérů. V souvislosti se 

smíšenou skupinou hovořím o trenérovi, který v této skupině působí pravidelně jedenkrát 

týdně a který koordinuje basketbalové přípravky v rámci mládežnického basketbalového 

programu. 

Smíšená skupina je vedena trenérem, který se trénováním zabývá přes jedenáct až 

dvanáct let, z toho pět až šest let profesionálně. Má také více jak desetileté hráčské 

zkušenosti. Trenér působí téměř u všech mužských věkových kategorií. Vede 

basketbalové přípravky, žákovská družstva, trénuje druhou ligu mužů a je asistentem 

trenéra u dorostenců. Kromě vedení sportovních družstev v rámci basketbalového klubu 

„B" pracuje také na částečný úvazek jako učitel tělesné výchovy ve sportovních třídách na 

základní škole „Z". Trenér má zkušenosti s vedením chlapeckých a smíšených skupin. O 

vedení dívčí skupiny nepřemýšlel. Trénování bere jako práci, která ho baví, i když zabírá 

více času než jiná povolání. 

Tréninku na sportovní základně basketbalového klubu „B" se účastní deset až 

patnáct dětí. Jedná se o děti ze širšího okolí sportovní haly. O možnosti začít 

s basketbalem se dozvěděli jejich rodiče nebo děti přišly do této skupiny na základě 

doporučení kamarádů. Mezi dětmi jsou velké věkové i výkonnostní rozdíly.Členy smíšené 

skupiny jsou děti od sedmi do dvanácti let. 

Tréninky probíhají dvakrát týdně po dobu šedesáti minut. Zkušenost ze zápasy 

smíšené družstvo nemá, zápasy mezi smíšenými družstvy se vůbec neorganizují. 

7.1.2 Dívčí skupina 

Dívčí skupina je vedena absolventkou učitelství tělesné výchovy, která má za 

sebou desetiletou trenérskou zkušenost a zhruba dvakrát tak dlouhou zkušenost herní. 

Trenérka pracuje jako učitelka tělesné výchovy na základní škole „Z" a v rámci 

mládežnického programu spolupracuje basketbalovým klubem „B". Trenérka má 

zkušenosti jak s vedením dívčí a chlapecké skupiny, tak i s vedením skupiny smíšené. 

Trénování jí přináší radost z pokroků dětí a z jejich nadšení ze sportu. 
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Tréninků dívčí skupiny se účastní osm až dvanáct dívek. Jedná se o žákyně 

druhých až pátých tříd. O možnosti začít s basketbalem se dívky dozvěděly ve škole, kde 

je basketbalová přípravka prezentována jako sportovní kroužek. Dívky se mezi sebou 

znají ze školy, z výuky tělesné výchovy znají také trenérku. Některé dívky trénují prvním 

rokem, jiné trénují dva nebo tři roky. 

Tréninky probíhají dvakrát týdně po dobu šedesáti minut. Dívčí družstvo se 

neúčastní sportovní soutěže, má za sebou jednu zápasovou zkušenost v podobě 

přátelského zápasu. 

7.1.3 Chlapecká skupina 

Chlapecká skupina je vedena mladým trenérem, který kvůli zdravotním potížím 

ukončil téměř čtrnáctileté hráčské působení v basketbalu. Trenér pracuje v obchodě se 

sportovními potřebami a studuje dálkově vysokou školu. Trenér s trénováním dětí začíná, 

což znamená, že v srpnu minulého roku prošel trenérským kurzem. Jeho motivací je touha 

angažovat se tímto způsobem aktivně v basketbalu. Trénování mu přináší radost zejména, 

když vidí pokroky dětí. Kromě této skupiny působí ještě ve družstvu minižáků, což jsou 

chlapci ve věku čtvrté až šesté třídy. 

Tréninků chlapecké skupiny se účastní patnáct až dvacet chlapců ve věku od první 

do čtvrté třídy. O trénincích se dozvěděli při náboru na základní škole, kam většina z nich 

dochází. Všichni chlapci se mezi sebou neznají. Trenéra měli možnost vidět při náboru ve 

škole. Mezi chlapci jsou výrazné výkonnostní rozdíly, ačkoliv začali všichni trénovat od 

září. 

Tréninky probíhají dvakrát týdně na základní škole v Praze. Jeden trénink trvá 

šedesát minut, druhý devadesát. Zápasy zatím chlapci nehrají. 
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8 SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA 

Vzhledem k tomu, že hlavní náplní tréninků u všech basketbalových přípravek je 

sportovní příprava, popisuji v rámci samostatné kapitol) její strukturu, kterou jsem 

vytvořila na základě zpracování dat z pozorování tréninků smíšené, dívčí, a chlapecké 

skupiny. 

Pozorované sportovní činnosti rozděluji do organizačních jednotek vycházejících 

ze základní tréninkové formy. Jedná se o cvičení, které utváří a rozvíjí sportovní 

dovednosti a o basketbalovou hru, kterou vnímám jako zvláštní případ cvičení. V rámci 

basketbalové hry se sportovní dovednosti uplatňují v souladu s oficiálními herními 

pravidly. 

8.1 Cvičení 

Cvičením myslím takovou činnost na tréninku, jejíž hlavním cílem je učení či 

rozvoj sportovních dovedností. Cvičení mohou být zaměřena na učení či rozvoj obecných 

pohybových dovedností, nebo mohou být zaměřena na specifické basketbalové 

dovednosti. Vzhledem k tomu, že mezi obecnými pohybovými dovednostmi a 

specifickými basketbalovými dovednostmi existuje poměrně těsný vztah a tedy možnost 

transferu, dá se říci, že většina cvičení rozvíjí v různé míře obě tyto skupiny dovedností. 

V basketbalu jde zejména o rozvoj obecných pohybových dovedností jako je 

rychlost, vytrvalost a koordinační pohybové schopnosti. Basketbal rozvíjí specifické 

dovednosti basketbalové dovednosti jako je dribling, přihrávky, střelba, dvojtakty a 

penalty a dále dovednosti v souhře jednotlivých hráčů jako je obranný a útočný pohyb, 

rozskok, rozehrávka, herních funkce a herních signály. Zvláště ve specifických 

basketbalových dovednostech se klade velký důraz na správnou techniku, protože je 

nezbytná pro jejich funkční zvládnutí v basketbalové hře. 

8.1.1 Fáze cvičení, trenérské činnosti a funkce 

Cvičení dělím na tři základní fáze. Nazvala jsem je fází přípravnou, fázi prováděcí 

a fázi zpětné vazby. Tyto fáze jsou zajišťovány třemi hlavními aktivitami trenéra či 

trenérky. Jedná se o aktivity v oblasti verbální a neverbální komunikace, o aktivity 
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v oblasti demonstrace (předvádění) a o aktivity v oblasti monitorování. Z těchto aktivit 

jsou odvozeny následující trenérské funkce. Jedná se o funkci informační, funkci 

organizační, funkci korektivní, funkci hodnotící a o funkci stimulační (Svoboda. Vaněk, 

1986). Svoboda a Vaněk (1986) uvádějí ještě fázi instrukční, kterou jsem nepovažovala za 

nutné oddělovat od funkce informační. 

Fázi přípravnou spojuji s informační a organizační prací trenéra či trenérky nebo s 

názornou ukázkou. Cílem přípravné části je vysvětlit dětem, jakým způsobem mají 

provádět pohybovou činnost v rámci cvičení. Dále je nutné určit výchozí místo pro 

cvičení, vysvětlit povahu vzájemné spolupráce dětí při cvičení, případně se věnovat 

specifikům práce se sportovními pomůckami. V přípravné fázi jsem pozorovala jako 

zásadní verbální komunikaci. Do přípravné fáze je možné zařadit názornou ukázku, dále 

se objevuje možnost zapojení trenéra či trenérky do cvičení, nebo možnost předání 

trenérských kompetencí. Uvádím příklad přípravné fáze cvičení, jejíž součástí je 

informační a organizační práce trenéra či trenérky a názorná ukázka. Trenér končí 

písknutím nácvik dvojtaktú a vysvětluje dětem, že teď budou trénovat „jen ty dva skoky 

bez míče ", protože jim to nejde. Chlapci se podle trenérových instrukcí shromažďují na 

čáře. Trenér stojí čelem k nim a ukazuje, co mají udělat po té co pískne. Přípravná fáze je 

podle mého názoru nezbytná pro samotnou realizaci cvičení, tedy pokud děti již cvičení 

neznají. 

Fáze prováděcí myslím vlastní průběh cvičení, kdy děti plní zadané úkoly a kdy 

má možnost trenér či trenérka plnění těchto úkolů monitorovat a motivačně působit na 

svoje svěřence. K tomu, aby byly úkoly plněny v co největší míře podle představ trenéra 

či trenérky, může trenér či trenérka využít korektivní, hodnotící a stimulační trenérské 

funkce. Následující příklad obsahuje monitorování, stimulaci a hodnocení. Trenérka 

startuje jako první Karolínu. Sleduje, zda se jí podaří přeběhnou lavičku a udělat na ní 

pět driblingů. Karolína udělala pouze čtyři. Trenérka to verbálně nekomentuje a 

povzbuzuje Karolínu k větší rychlosti. Oznamuje její výsledný čas a zapisuje ho. Chválí. 

Vyhlašuje, že se počet povinných driblingů snižuje na čtyři. 

Fázi zpětné vazby charakterizuji tím, že v ní děti získávají informace o tom, v jaké 

míře byly úspěšné při plnění úkolů v rámci cvičení. Zpětná vazba může být získána také 

v rámci neverbální komunikace. Ve své práci se omezuji na verbální způsob hodnocení, 

který je nejvíce spojen s funkcí hodnotící, korektivní a stimulační. Uvádím příklad 

verbální hodnocení a stimulace. Dvojice dětí tvoři dvouřad. Trenér zahajuje další kolo 

přihrávek. Ukazuje, ve které vzdálenosti se má míč dotknout země, aby se vhodně odrazil 

74 



a spoluhráč ho mohl dohře chytit. Děti začínají házet. Trenér obchází dvojice a sleduje. 

zda dětem míče neutíkají. Zastavuje se u dvojice dívek a nelichotivě komentuje jejich 

přihrávky. Jedna z dívek odsekává: „to jsou normální přihrávky-". Trenér upozorňuje na 

to. že u které dvojice uvidí špatné přihrávky, tak ta bude potrestána dřepy. 

Na trénincích basketbalových přípravek jsem pozorovala, že vzhledem k počtu 

dětí na tréninku není dost dobře možné, aby trenérské činnosti související s prováděcí fází 

cvičení a s fází zpětné vazby byly ve stejné míře uplatňovány u všech. Myslím, že 

monitorování, hodnocení, korekce a stimulace mohou být postrádány v tom smyslu, že 

pokud proběhla dobře fáze přípravná, lze i bez uplatnění těchto funkcí cvičení realizovat. 

Z hlediska výkonnostního a osobnostního rozvoje dětí považuji fázi prováděcí a fázi 

zpětné vazby za neopomenutelnou s tím, že její význam narůstá také tendencemi 

směřujícími ke zlepšování výkonů dětí. 

8.1.2 Specifické prvky ve cvičení 

Specifickými prvky ve cvičení myslím metody, techniky a způsoby trenérského 

vedení, které mají zlepšovat kvalitu výsledků cvičení a které vkládají do cvičení něco 

navíc ve srovnání s výše uvedenými trenérskými činnostmi a funkcemi. V pozorovaných 

skupinách se objevily specifické prvky v podobě soutěže, v podobě zapojení trenéra či 

trenérky do cvičení a v podobě předávání trenérských kompetencí. 

8.1.2.1 Cvičení se soutěžními prvky 

Jako nejvýraznější specifický prvek ve cvičení se jeví zařazení soutěže. Cvičení, 

které je realizováno formou soutěže se odlišuje v tom, že prostřednictvím soutěžního 

výsledku poskytuje dítěti zpětnou vazbu o jeho výkonu. Jako hodnotící měřítko 

v soutěžích jsem nejčastěji zaznamenala pořadí dítěte, které vyplývá ze vzájemného 

srovnávání rychlostí dětí ve skupině, nebo body přidělované za vstřelené koše. 

U cvičení se soutěžními prvky bylo vidět, že soutěžní prvek podporuje u dětí jejich 

motivační stránku. Děti mají tendence se více soustředit na výkon, mohou si lépe 

uvědomit, co je cílem cvičení. Nevýhodou soutěží může být jednostranné zaměření na 

výkon na úkor technické stránky a nepřiměřená podpora rivality mezi dětmi. 

Uvádím dva příklady cvičení se soutěžními prvky, které se objevily ve všech 

pozorovaných skupinách. Jedná se o hru „musí, nemusí" a cvičení Jeden na jednoho". 
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Průběh hry „musí, nemusí": Chlapci jsou rozděleny na dvě skupiny, každá je u 

jednoho koše. Jeden za druhým střílejí na koš. Pokud některý z hráčů skóruje, pak musí 

následující hráč skórovat též. Pokud se mu to nepodaří, vypadává ze hry. Vítězí hráč, 

který zůstane ve hře nejdelší dobu. Chlapci jsou rozděleni do dvou skupin, každá je 

v jednom rohu tělocvičny. Z jedné skupiny vybíhá hráč, který útočí na protější koš. Ze 

druhé skupiny vybíhá hráč, který se snaží útočníka zabránit. Každý chlapec působí 

střídavě v roli útočníka a v roli obránce. Trenér vyzývá chlapce, aby si počítali, kolik dají 

košů. 

Cvičení ,jeden na jednoho": Dvojice dětí stojí pod košem. Trenér posílá po zemi 

míč, o který děti bojují. Ten, kdo míč získá, jde na koš a snaží se skórovat. Ten druhý se 

mu snaží ve skórování zabránit. Děti si počítají, kolik daly košů. 

8.1.3 Rozvoj sportovních dovedností v rámci cvičení 

Rozvoj sportovních dovedností v rámci cvičení je činností, která zabírá převážnou 

část tréninku v pozorovaných skupinách. Realizovaná cvičení ve smíšené, dívčí a 

chlapecké skupině jsou zaměřena především na učení a rozvoj specifických 

basketbalových dovedností, menšina cvičení pak na obecné pohybové dovednosti. 

Cvičení zaměřená na rozvoj obecných pohybových dovedností se týkají rychlosti, 

vytrvalosti, pohybové koordinace, rovnováhy, výskoků a posilování určitých svalových 

skupin. V porovnání se cvičeními zaměřenými na rozvoj specifických basketbalových 

dovedností jsou zastoupena ve všech skupinách menšinově. Na druhé straně je rozvoj 

obecných pohybových funkcí v jisté míře obsažen v rámci všech cvičení zaměřených na 

rozvoj specifických basketbalových dovedností. 

Cvičení týkající se specifických basketbalových dovedností rozděluji na základě 

pozorování do následujících šesti skupin. Jedná se o cvičení zaměřená na manipulaci 

s míčem, cvičení zaměřená na přihrávky, cvičení zaměřená na dribling, cvičení zaměřená 

střelbu, cvičení zaměřená dvojtakt a cvičení zaměřená na zvládnutí základních herních 

funkcí. Ke každé skupině uvádím níže rozvoj konkrétní specifické basketbalové 

dovednost v rámci cvičení. 
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8.1.3.1 Manipulace s míčem 

Cvičení zaměřené na manipulaci s míčem na místě: Trenér předvádí, jakými 

způsobem mají chlapci kroužit balonem kolem hlavy. Trenér startuje cvičení píšťalkou. 

Trenér není spokojen s rychlostí kroužení. Trenér sleduje speciálně jednoho chlapce a 

povzbuzuje ho: „zrychli, zrychli, zrychli, ještě, je to pomalý". 

Cvičení zaměřené na manipulaci s míčem v pohybu: Trenérka běží první v řadě a 

má míč nad hlavou. Dívky běží za ní a drží míč stejným způsobem. Trenérka předvádí 

další manipulace s míčem, které mají dívky podle ní provádět. Jedná se o běh s míčem za 

zády, o kroužení míčem kolem hlavy, o kroužení míčem kolem pasu. Dívky se během 

cvičení smějí, trenérka to nekomentuje. 

8.1.3.2 Přihrávky 

Cvičení zaměřené na přihrávky pravou i levou rukou na místě: Chlapci se 

shromáždili ve dvojicích do zástupu a mají si přihrávat nejprve pravou a potom levou 

rukou. Během cvičení trenér vyžaduje, aby šli dvojice k sobě blíž. Trenér prochází kolem 

celého zástupu a sleduje přihrávky všech dvojic. Poté trenér prochází i středem zástupu a 

hráči se snaží házet přihrávky tak, aby ho netrefili, což jim připadá velice zábavné. 

Cvičení zaměřené na přihrávky pravou i levou rukou po pohybu: Trenérka zadává 

pokyny ke cvičení. Dívky mají udělat čtverec, v každém rohu mají stát dvě a mají si házet 

přihrávky po úhlopříčce. Během cvičení opakuje trenérka několikrát pokyn: „ hoď a běž". 

Cvičení zaměřené na přihrávky pravou i levou rukou v pohybu: Dívky dělají jim 

známé cvičení, kdy dvojice běží na koš. Dívky si přihrávají si a jedna z nich zakončuje 

dvojtaktem nebo střelou. Trenérka sleduje jednotlivé dvojice a dává jim konkrétní rady 

týkající se toho, jak mají být blízkou sebe, kterou rukou mají házet apod. 

Cvičení zaměřené na přihrávky oběma rukama: Chlapci se shromáždili ve 

dvojicích do zástupu. Trenér prochází zástupem a sleduje kvalitu přihrávek. Opravuje 

jednu dvojici kluků, která si přihrává pouze jednou rukou. Některým dvojícím předvádí, 

jak mají přihrávky vypadat, některé dvojice chválí. 

Cvičení zaměřené na přihrávky o zem: Dvojice dětí tvoři dvouřad. Trenér zahajuje 

další kolo přihrávek. Ukazuje, ve které vzdálenosti se má míč dotknout země, aby se 

vhodně odrazil. Děti začínají házet. Trenér obchází dvojice a sleduje, zda dětem míče 

neutíkají. Zastavuje se u dvojice dívek a nelichotivě komentuje jejich přihrávky. Jedna 
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z dívek odsekává: „to jsou normální přihrávky". Trenér upozorňuje na to, že u které 

dvojice uvidí špatné přihrávky, tak ta bude potrestána dřepy. 

8.1.3.3 Driblink 

Cvičení zaměřené na dribling pravou i levou rukou na místě: Trenér shromáždí 

chlapce na čáru a vysvětluje, jakým způsobem mají driblovat pravou rukou. Jeden 

chlapec dribluje v autu, trenér to nekomentuje. Trenér udává tempo driblingu rytmickým 

opakováním: „pravá, levá. " Cvičení končí zavoláním: „stop!" 

Cvičení zaměřené na dribling pravou i levou rukou v pohybu: Trenérka organizuje 

dívky do rohu. Dívky běhají v zástupu kolem tělocvičny a driblují pravou rukou. Trenérka 

je sleduje a jmenovitě chválí. Asi po minutě hlásí trenérka změnu driblující ruky. Dívky 

driblují levou rukou, cvičení pokračuje jinak stejným způsobem. 

Cvičení zaměřené na střídavé driblování pravou a levou rukou: Trenér 

shromažduje chlapce na čáru ukazuje, jak mají střídavě driblovat pravou a levou rukou 

při běhu (tzv. prohazovaný dribling) Trenér vysvětluje, že nemají driblovat ne výš než do 

pasu. 

Cvičení zaměřené na dribling v různých pozicích: Trenérka shromažďuje dívky na 

bílé čáře, oznamuje, že ji bude zajímat jejich styl driblování. Trenérka předvádí bez míče 

dribling ve dřepu, dívky provádějí dribling s míčem. Ten samý postup při driblingu v sedě. 

Trenérka si všímá, že Karolína driblování šidí a upozorňuje na to. 

Cvičení zaměřené na dribling bez zrakové opory: Trenér ukazuje každému dítěti, 

které běží kolem něho, na prstech číslo. Děti mají ukázat stejné číslo nebo je vyslovit, a 

přitom plynule pokračovat v driblingu. 

Cvičení zaměřené na změny směru při driblingu: Trenérka dribluje čelem 

k dívkám a přitom mění směr. Trenérka vyžaduje, aby dívky měnily směr v driblování 

podle ní. 

8.1.3.4 Střelba 

Cvičení zaměřené na střelbu z kratší a střední vzdálenosti z klidu: Trenér rozděluje 

děti na dvě poloviny, které mají střílet na koš. Trenér sleduje nejprve střelbu dívek, jedné 

dívce podává zakutálen míč, pak se věnuje chlapecké skupině. 
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Cvičení zaměřené na střelbu z kratší a střední vzdálenosti po pohybu: Trenér 

písknutím organizuje děti, aby se shromáždily ve středu hřiště a rozdělily se do trojic. 

Vysvětluje cvičení, ve kterém si v běhu děti přihrávají a běží směrem na koš. kde jedno 

z nich zakončuje střelou z kratší vzdálenosti. 

Cvičení zaměřené na střelbu z pod koše odrazem o desku: Trenér nechá chlapce 

rozdělit se na dvě skupiny. Poté vysvětluje a ukazuje, jakým způsobem mají střílet z pod 

koše odrazem o desku. Během cvičení několikrát připomíná, že mají využívat odrazu o 

desku. 

8.1.3.5 Dvojtakt 

Cvičení zaměřené na techniku dvojtaktu: Trenér končí písknutím nácvik dvoj taktu 

a vysvětluje dětem, že teď budou trénovat „jen ty dva skoky bez míče", protože jim to 

nejde. Chlapci se podle trenérových instrukcí shromažďují na čáře. Trenér stojí čelem 

k nim a ukazuje, co mají udělat po té co pískne. 

Cvičení zaměřené na dvojtakt: Děti dělají ve dvou skupinách u košů dvojtakty. 

Trenér je povzbuzuje k větší rychlosti. Trenér během cvičení rozmisťuje kužely, rozděluje 

děti do dvou zástupů ke každému kuželi jeden. Dívky posílá do jednoho zástupu. Děti 

chodí jednotlivě na dvojtakty, zástupy se střídají. Trenér sleduje techniku dvojtaktu. 

8.1.3.6 Herní funkce 

Cvičení zaměřené na zvládnutí útočných a obranných herních funkcí: Trenér 

vybízí děti, aby se rozdělily do dvojic. Ten kdo získá jako první trenérem vyhozený míč 

z pod koše se snaží dát koš, ten druhý se mu ve skórování snaží zabránit. Během cvičení 

trenér povzbuzuje útočníky: „musíš jít hned do koše. " Povzbuzuje obránce: „seber mu (jí) 

to!" 
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9 SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA VE SMÍŠENÉ, DÍVČÍ A 
CHLAPECKÉ SKUPINĚ 

Ve sportovní přípravě pozorovaných skupin hodnotím jako nevýrazné rozdíly 

týkající se přípravné fáze cvičení. Jako významnější se jeví rozdíly týkající se prováděcí 

fáze cvičení a fáze zpětné vazby, kde se uplatňují trenérské činnosti a funkce. Další 

pohled na rozdíly ve sportovní přípravě jednotlivých skupin přináší zařazování 

specifických prvků do cvičení a zařazování basketbalové hry. 

Co se týče různých druhů cvičení dle jejich zaměření, tak byly ve 

všech pozorovaných skupinách zařazovány v mnohem menší míře cvičení na rozvoj 

obecných pohybových dovedností ve srovnání se cvičeními na rozvoj specifických 

basketbalových dovedností. Zařazovaná cvičení na rozvoj specifických basketbalových 

dovedností byla u všech pozorovaných skupin vybírána ze všech šesti výše uvedených 

skupin cvičení. Manipulace s míčem, přihrávky, dribling, střelba, dvoj takty a herní funkce 

byly u všech pozorovaných skupin trénovány v rámci každého tréninku. 

Poměr mezi skupinami cvičení zaměřených na specifické basketbalové dovednosti 

se na jednotlivých trénincích všech pozorovaných skupin nevýrazně odlišoval. 

Nepozorovala jsem, že by trénování některé ze šesti skupin cvičení zaměřených na 

specifické basketbalové dovednosti, bylo v některé skupině věnováno výrazně více 

prostoru. 

9.1 Sportovní příprava ve smíšené skupině 

9.1.1 Hodnocení, korekce a stimulace 

Ve smíšeném družstvu jsem se setkala většinou sjednoslovným pozitivním 

vyjádřením k výkonům hráčů. Jednalo se o vyjádření zaměřené na jednotlivé hráče, 

hráčky nebo jejich dvojice. Negativní vyjádření se týkají výkonu, nikoliv hráčů či hráček 

osobně. Je to strašně pomalý (ty přihrávky). Ten dribling nesmí být přerušovaný, to vám 

ve hře budou pískat. To, co si házíte se dá těžko nazvat přihrávkou. 

Korekce se v případě smíšené skupiny týká technických záležitostí a poctivého 

provedení zadaného úkolu. Trefujte se do čtverce (na odrazové desce koše). Hlava 

nahoře, dívejte se na míč (u dvojtaktu). Holky, u toho dvojtaktu to musí být dva skoky, ne 
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kroky. Dane. pořadně obíhej ty kužely. Dívám se. Korekce se týkají jednotlivých hráčů či 

hráček nebo skupinek dětí. Korekce byly často uplatňovány během soutěží ve družstvech 

nebo při soubojích útočníka a obránce. Holky, vaše družstvo si tu úhlopříčku nějak 

zkrátilo. Byla porušena pravidla, musíme tohle kolo anulovat. Při téhle soutěží je potřeba 

se trefit do koše. Jakože to ještě nikdo nedal? Nefauluj ji, je to slečna (na bránícího 

chlapce)/ 

Ve smíšeném družstvu jsem se setkala s povzbuzováním k větší rychlosti a 

bojovnosti dětí. Jedeme, co nejrychleji! Bojuj, vystřel! Rychle, rychle, hlava nahoře! Dále 

se udělovaly tresty za neproměněný koš v soutěži, za prohru v soutěži a za porušování 

pravidel v soutěži. Jednalo se o tresty fyzickým cvičením. Frekvence trestů ve smíšené 

skupině koresponduje s frekvencí cvičení se soutěžními prvky. V jednom případě jsem se 

setkala s trestem reagujícím na nežádoucí chování. Jednalo se o vyloučení chlapce 

z tréninku. 

9.1.2 Specifické prvky ve cvičení 

Ve smíšené skupině jsou nejoblíbenější štafetové soutěže, které jsou spojovány 

s tresty pro skupinu nebo dvojici, která skončila jako poslední. Trenér rozděluje děti 

dvojic. Dvojice mezi sebou soutěží ve slalomu mezi kužely. První z dvojice má co 

nejrychleji překonat dráhu z kuželů a předat štafetu druhému. Trenér startuje a sleduje, 

zda děti dodržují pravidla. Dvojice, která skončí jako poslední, dostává trest (dřepy). Ve 

smíšené skupině se objevovala střelba na koš v podobě hry „musí, nemusí" a cvičení 

, jeden na jednoho". 

Zapojení trenéra smíšené skupiny do cvičení bylo nejvíce zřejmé ve cvičení 

zaměřeném na dribling bez zrakové opory. Trenér ukazuje každému dítěti, které běží 

kolem něho, na prstech čísla. Děti mají ukázat stejné číslo nebo je vyslovit, a přitom 

plynule pokračovat v driblingu. Trenér smíšené skupiny se účastní cvičení zaměřených na 

manipulaci s míčem také v roli předvádějícího (předcvičujícího). 

Trenér smíšeného družstva vybízí děti, aby místo něho některá cvičení předváděly. 

Jedná se o cvičení zaměřená na dvojtakty nebo na dribling. Děti stojí na bílé čáře. Trenér 

vysvětluje, jakým způsobem budou driblovat na konec tělocvičny a zpět. Poté vyzývá 

Erika, aby prohazovaný dribling všem předvedl. Trenér smíšené skupiny také využívá 

výběr kapitánů nebo kapitánek při dělení dětí do herních družstev. 
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9.1.3 Rozvoj sportovních dovedností v rámci cvičení 

Největší podíl ve skladbě tréninku smíšené skupiny cvičení se soutěžními prvky a 

basketbalové hra. Všimla jsem si, že ze cvičení se soutěžními prvky jsou preferována 

cvičení, která rozvíjí co nejširší spektrum specifických basketbalových dovedností. Jedná 

se o štafety, při kterých se děti cvičí dribling, přihrávky i střelbu na koš. V jiných 

cvičeních se soutěžními prvky děti cvičí dribling v pohybu, dribling v různých pozicích, 

dribling bez zrakové kontroly, přihrávky v pohybu, střelbu z místa a střelbu po pohybu. 

Basketbalová hra byla zařazována nepravidelně. Trenér využívá v rámci 

basketbalové hry přípravné formy. Jedná se o hru bez driblingu, při které mají děti 

možnost vyzkoušet si základní herní funkce a dynamiku basketbalové hry, aniž by byly 

omezovány pravidly týkající se driblingu. Další formou cvičné hry je hra, kde driblují jen 

útočníci na svojí útočné polovině. Na tréninku byla zařazována také klasická basketbalová 

hra 

Při basketbalové hře funguje trenér jako rozhodčí. Všimla jsem si, že děti berou 

některá jeho zapískání jako nespravedlivá. Trenér také radí jednotlivým hráčů ohledně 

přihrávek a uvolňování. Apeluje na hráče, aby se vraceli do obrany. Po skončení hry 

určuje trenér trest pro družstvo, které prohrálo. 

Nejmenší část tréninku věnuje trenér klasickým cvičením, při kterých se děti učí 

základní basketbalové dovednosti a při kterých nejsou motivovány soutěží nebo nějakou 

legrací. Nevšimla jsem si zařazení cvičení týkající se výhradně obecných pohybových 

dovedností. 

9.2 Sportovní příprava dívčí skupině 

9.2.1 Hodnocení, korekce a stimulace 

Hodnocení se v dívčí skupině objevovalo nejčastěji ve formě pozitivního vyjádření 

týkajícího se činnosti celého družstva. Zvládly jste to dobře. Překvapily jste mě, že jste ani 

jedna z té lavičky nespadla. Všechny „ dvojky" trefily koš. Výborný! Méně často byl 

pozitivně hodnocen výkon jednotlivých hráček. Krása nebeská! Výborně! Negativní 

hodnocení se týkala výkonu, nikoliv hráček osobně. Je vidět, že dribling není váš přítel. 

82 



Lucko, ty přihrávky byly špatné. Když jdete v těch dvojicích, tak k sobě lezete jako slípky a 

ty přihrávky podle toho vypadají. 

V dívčí skupině měla korektivní funkce podobu instrukcí k jednotlivým cvičením. 

Tyto instrukce byly vydávány na základě vyhodnocení monitorovaných informací. 

Neběháme s míčem. Přesné přihrávky. Střílejte o desku. Raději s meziskoky. Kromě 

instrukcí celému družstvu byla v některých případech korektivní funkce zaměřena na 

dvojice hráček nebo na hráčky individuálně. Aničko, Míšo, musíte si jít dál od sebe. 

Takhle by vás obránci v pohodě stíhali. A musíte si to házet do běhu, kousek před sebe. 

V dívčí skupině jsem se také setkala se zapojením trenérky při korekci. Trenérka ukazuje, 

jakou udělala Anička chybu a názorně ukazuje, jak maji dívky správně chytit kutálející se 

míč. 

V dívčí skupině jsem zaznamenala stimulaci v podobě burcování k vyšší rychlosti 

a bojovnosti. Rychleji, nesmí to padat. Nevzdávej to, makej! Stimulem ke zvýšení 

rychlosti bylo také zařazování rytmického tleskání. Dále jsem se setkala se stimulační 

funkcí v podobě trestů. Jednalo se o trest za špatné přihrávky (dřepy) a o trest za nízký 

počet střelených košů (sprit s driblingem). Jednalo se o tresty pro celou skupinu. 

9.2.2 Specifické prvky ve cvičení 

V dívčí skupině jsou nej oblíbenější štafetové soutěže. Trenérka vyhlašuje štafetovou 

soutěž v driblingů. Dívky mají běžet na druhou stranu tělocvičny a driblovat pravou rukou 

a pak běžet nazpět a driblovat levou. Štafetu mají předat plácnutím do ruky spoluhráčky. 

První kolo trvá asi minutu. Trenérka vyhlašuje vítěznou skupinu. Startuje druhé kolo 

štafety s obměněnými prvky. Dívky se při štafetových soutěžích projevovaly velice 

soutěživě, vzájemně se hlasitě povzbuzovaly. Trenérka ve většině případů nezadávala 

tresty dívkám, které skončily jako poslední. 

V rámci cvičení se soutěžními prvky jsem několikrát zaznamenala měření času při 

překovávání překážkové dráhy a tzv. „přihrávkový kruh". Dívky stojí v kruhu a mají za 

úkol při přihrávat míč ob jednu. Trenérka přidává do kruhu ještě jeden míč, tak aby byly 

mezi míči byl stejný počet hráček. Zahajuje soutěž v přihrávkách. Dvě družstva (liché a 

sudé hráčky) se snaží být rychlejší při přihrávání a dostihnout tak míč soupeře. 

Zapojení trenérky do cvičení není v dívčí skupině výjimečné. Trenérka se zapojuje 

jako asistující hráč. Trenérka stojí na polovině. Dívky stojí v zástupu a jedna za druhou 
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běží na koš. Trenérka jim přihrúvú. Dívky zakončují buď střelou nebo dvoj taktem. 

Trenérka byla také několikrát zapojena ve cvičení zaměřeném na dribling bez zrakové 

opory. Trenérka ukazuje každé dívce, která běží kolem ni. na prstech čísla. Dívky mají za 

úkol ukázat stejné číslo nebo je vyslovit, a přitom plynule pokračovat v driblingu. 

Trenérka působí také v roli předvádějící (předcvičující) zejména při cvičeních 

zaměřených na manipulaci s míčem. 

Všimla jsem si, že trenérka nechává dívky, aby vymýšlely cvičení zaměřené na 

dribling nebo na jiné specifické basketbalové dovednosti. Všimla jsem si, že několikrát 

pověřila kontrolou průběhu cvičení zkušenější hráčku a odešla pro sportovní pomůcky do 

kabinetu. Při rozdělování dívek do družstev na basketbalovou hru vybírá dvě kapitánky. 

které ostatní dívky rozdělují do dvou herních družstev. 

9.2.3 Rozvoj sportovních dovedností v rámci cvičení 

V dívčí skupině jsem pozorovala zařazování cvičení na rozvoj obecných 

pohybových dovedností. Jednalo se o cvičení, která byla zaměřena na rozvoj obratnosti a 

cvičení posilovači. 

Ze cvičení, která se týkala rozvoje specifických basketbalových dovedností, jsem 

v největší míře zaznamenala cvičení zaměřená na dribling a přihrávky. Ze cvičení 

zaměřených na dribling byla zařazována cvičení zaměřená jak na dribling pravou a levou 

rukou v pohybu, tak na změny směru v driblingu a na dribling v různých pozicích. V 

rámci těchto cvičení byl také podporován dribling bez zrakové opory. Jednalo se zejména 

o cvičení v podobě štafetových soutěží s použitím různých překážek, které dívky nutily ke 

změnám směru a snižovaly možnost zrakové kontroly míče. Přihrávky a střelbu trénují 

dívky zejména v rámci soutěží a sportovní hry. Herní funkce trénují výhradně v rámci 

sportovní hry. 

Basketbalovou hru zařazuje trenérka na konci každého tréninku. Při basketbalové 

hře trenérka určuje, kdo bude koho bránit. Dívky se umí samy organizovat jak při 

rozskoku, tak při přihrávkách. Dívky také plní dobře útočné a obranné role. Trenérka dává 

při hře rady konkrétním hráčkám. Například, kdy se mají začít uvolňovat pro přihrávku. 

Hru zastavuje a vysvětluje pravidla nebo ukazuje rozestavění útoku a obrany. Trenérka 

nabádá dívky ke spolupráci, nechválí pouze za koše, ale i za dobré přihrávky. Upozorňuje 

na možnost přihrát volné hráčce. 
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9.3 Sportovní příprava v chlapecké skupině 

9.3.1 Hodnocení, korekce a stimulace 

V chlapecké skupině jsem zaznamenala rozdíl mezi délkou pozitivního vyjádření a 

mezi délkou negativního vyjádření k výkonům hráčů. Pozitivní vyjádření bylo ve většině 

případů jednoslovné. Dobře. Fajn. Výborně. Negativní vyjádření se vyskytovalo často ve 

formě několika otázek za sebou. Kam to házíš? Co je to za přihrávky•? Takové otázky 

kromě výkonu hráče dotýkaly i jeho osoby. 

Korekce se ve chlapecké skupině se týkaly nesprávné techniky u jednotlivých 

hráčů. Trenér upozorňuje hráče, že má při přihrávání ve předu opačnou nohu. Ukazuje, 

jak má postoj správně vypadat. Jako poměrně častou jsem zaznamenala korekci týkající 

se dvojic hráčů nebo části družstva, která souvisela s náročností organizace cvičení. 

Trenér zjišťuje, zda jsou hráči praváci či leváci a přerozděluje je na základě tohoto do 

skupin, z nichž jedna stojí vpravo od koše, druhá skupina stojí vlevo. Trenér nabádá 

chlapce k tomu, aby se při driblování dívali na něho, ne na míč. Trenér předvádí, jak si 

mají správně přihrávat v situaci, kdy jde dvojice na koš. Při korekci u jednotlivců nebo u 

skupin hráčů hrála důležitou roli názorná ukázka. U této skupiny jsem zaznamenala také 

korektivní funkci ve formě kratších instrukcí. Při obranném postoji: pokrč se! Na 

útočníka: musíš jít hned do koše! Na obránce: seber mu to! 

V chlapecké skupině byla patrná stimulace k vyšší rychlosti při driblingu ve formě 

rytmického opakování: pravá, levá, pravá, levá. Dále se jednalo o povzbuzování 

jednotlivých hráčů. Běž, běž, zrychli! Vracej se rychleji! Zrychli, zrychli, zrychli, je to 

pomalý. Trenér užívá stimulační funkce také při povzbuzování u vytrvalostních cvičení. 

Abys byl dobrej, musíš projít bolestí. Když to nebudete flákat, tak to bude naposled (výdrž 

v polodřepu). Velice výrazná ve chlapecké skupině byly stimulace v podobě trestů 

fyzickým cvičením a stimulace vyhrožováním tímto typem trestů. Tresty souvisely 

nejčastěji s porušováním pravidel týkajících se organizace. Byly také ukládány za prohru 

v soutěži či basketbalové hře. 
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9.3.2 Specifické prvky ve cvičení 

Cvičení se soutěžními prvky jsem ve chlapecké skupině zaznamenala v malé míře. 

V chlapecké skupině se objevovala střelba na koš v podobě hry „musí, nemusí" a cvičení 

Jeden na jednoho. 

Ani zapojení trenéra nebylo v chlapecké skupině časté. Trenér se účastní cvičení 

zaměřených na manipulaci s míčem v roli předvádějícího (předcvičujícího). Jiné formy 

zapojení trenéra chlapců jsem si nevšimla. 

V předávání kompetencí se trenér drží pozadu. Všimla jsem si pouze toho, že před 

sportovní hrou určuje dva kapitány, kteří si pak volí svoje spoluhráče. 

9.3.3 Rozvoj sportovních dovedností v rámci cvičení 

Na trénincích chlapecké skupiny jsem nejčastěji pozorovala cvičení zaměřená na 

specifické basketbalové dovednosti, konkrétně na přihrávky, střelbu, dvojtakty a dribling. 

Trenér kladl velký důraz na to, aby se chlapci naučili driblovat bez zrakové opory. Herní 

funkce byly trénovány v rámci cvičení se soutěžním prvkem , jeden na jednoho". 

Ze cvičení na rozvoj obecných pohybových dovedností vybíral trenér zejména ty, 

které byly zaměřeny na rozvoj vytrvalosti a síly. Rozvoj těchto vlastností probíhal také 

v rámci trestů fyzickým cvičením. 

Zařazování cvičení se soutěžním prvku do sportovní přípravy chlapců bylo velice 

řídké. Zaznamenala jsem pouze střelbu na koš v podobě hry „musí, nemusí" a cvičení 

, jeden na jednoho". 

Basketbalovou hru zařazoval trenér jen výjimečně. Vzhledem k vysokému počtu 

chlapců na tréninku musí trenér organizovat během hry střídání. Také odlišuje herní 

družstva různými trikoty. Trenér před zahájením sportovní hry několikrát vysvětluje, jak 

mají stát chlapci při rozskoku. Někteří chlapci neví, který koš brání a na který útočí. 

Během hry povzbuzuje trenér jednotlivé hráče, vysvětluje některá pravidla. Dává 

konkrétní rady ohledně přihrávek nebo uvolňování. Po skončení hry shrnuje chlapcům 

v bodech, na co se musí příště zaměřit. Trenér také zjišťuje, kolik dal kdo košů a ukládá 

trest družstvu, které prohrálo. 
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10 VEDENÍ SMÍŠENÉ SKUPINY 

10.1 Genderové představy trenéra 

Trenér popisuje děti v basketbalových přípravkách jako hravé a roztěkané. Chlapci 

mu přijdou více soutěživí a dravější. Dívky vnímá jako ukázněnější. Neříkám, že holky 

nerady soutěží, ale přece jen když se jim něco řekne, tak to spíš splní. Kdežto ti kluci si 

malinko vymýšlí něco navíc. Dívky se mohou v některých případech projevovat jako 

fyzicky slabší. Takže by to mohlo být složitější v tom. že se některé mužou bát míče. 

Můžou z toho mít trochu respekt. 

Na trénincích se zdála být cvičení se soutěžními prvky oblíbená u všech dětí bez 

ohledu na jejich pohlaví. Nepozorovala jsem, že by se chlapci v tomto směru angažovali 

vášnivěji. Ve srovnání s dívčí skupinou, ve které dívky také často soutěžily, jsem 

postrádala u smíšené skupiny soutěžní atmosféru tvořenou vzájemným povzbuzování dětí. 

Co se týče chování dětí, tak se výrazně jevil starší chlapec, který měl tendence program 

tréninku bojkotovat. 

Trénování dívek a chlapců v jedné skupině považuje trenér z profesního hlediska 

za nevýhodné, protože smíšené skupině chybí perspektiva herního družstva. Na druhé 

straně je podle trenéra zajímavé sledovat, jak na sebe děti opačného pohlaví reagují. 

Trenér zastává názor, že pobyt dítěte ve smíšené skupině může dítě obohatit v oblasti 

získávání sociálních zkušeností souvisejících se sportováním. Dívky mohou být více 

podpořeny v soutěživosti, chlapci zase k větší poctivosti. 

Při pozorování smíšené skupiny jsem zaznamenala cvičení, ve kterém právě dívky 

porušily pravidla a hra se musela anulovat. Podobnou zkušenost jsem v souvislosti se 

skupinou chlapců ve smíšeném družstvu neměla. 

Basketbal považuje trenér za všestranný sport, ve kterém je hodně pohybu. 

Všechny činnost se ty děti učí obouruč, takže je to rozvíjí tak nějak komplexně. Děti se 

mohou zlepšovat hlavně v pohybové koordinaci, ve které je basketbal náročný. Děti se učí 

zpočátku běhat, přihrávat, driblovat, učí se vůbec nějakým způsobem sžít s míčem a 

pochopitelně střílet na koš. 

Výraznější rozdíly v získávání sportovních dovedností u chlapců a dívek trenér 

nevidí. Trenér nepovažuje za významný rozdíl v práci s chlapeckou a dívčí přípravkou, 

což vnímám v rozporu s jeho názorem na případné trénování dívčí skupiny, které zavrhuje 
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nejen z důvodu, že je mu bližší soutěživost chlapců, ale také z důvodu, že by se tam 

nezúročili jeho zkušenosti s vedením chlapců. 

Trenér uvádí, že někteří trenéři práci s dívčími a chlapeckými skupinami 

kombinují. Ti trenéři, kteří nějakým způsobem začnou pracovat s holkama, tak pracují 

s holkama, a naopak. Ale jsou samozřejmě výjimky, které nějakým způsobem kombinují 

dohromady nebo přecházejí z jedné kategorie do druhé. 

Trenér smíšené skupiny přiznává,že u chlapeckých skupin vyšších věkových 

kategorií trenérky nepůsobí. Nedovede si představit, že by žena trénovala mužskou 

nejvyšší soutěž v České republice. I v ženské kategorii je působení trenérek v nejvyšších 

soutěžích spíše výjimečné. Jméno si honem rychle nevzpomenu, ale třeba na Slovensku je 

nějaká velmi dobrá trenérka. Nevím, jestli reprezentace, nebo předního euroligového 

týmu. Americkou reprezentaci na olympiádě vedla trenérka, takže výjimky jsou, ale 

většina je mužu. Trenér tento nepoměr vysvětluje tím,že u mužů je více zřejmá přirozená 

autorita. 

Představy trenéra týkající se autority mi přijdou podobné jako ve školství, kde se 

učitelé spojují v mnohem větší míře než učitelky s autoritou, a chlapci v mnohem větší 

míře než dívky s tím, že autoritu „vyžadují". 

10.1.1 Vlastnosti trenéra a trenérky 

Jako nejdůležitější vlastnost trenéra dětí v mladším školním věku uvádí trenér 

smíšené skupiny trpělivost. Dále uvádí, že je nutné, aby trenér věděl něco o příslušné 

věkové skupině, aby uměl s dětmi komunikovat. Rozdíly v požadavcích na vlastnosti 

trenérů a trenérek nevidí. Zastává názor, že u skupiny přípravek není rozdíl v tom, jestli je 

vede muž nebo žena. Spíše než na pohlaví záleží na jejich individuálních předpokladech 

pro práci s dětmi. 

Je zajímavé, že trenér v souvislosti s basketbalovými přípravkami nediferencuje 

vlastnosti trenéra a trenérky v závislosti na struktuře skupiny z hlediska pohlaví jejich 

členů, ačkoliv se jeho představy o dívkách a o chlapcích v přípravkách liší. 
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10.2 Smíšená skupina očima trenéra 

Trenér vysvětluje, že smíšená skupina vznikla na základě určitého projektu. Tento 

projekt otevírá smíšenou skupinu širokému věkovému spektru dívek a chlapců především 

z okolí sportovní základny basketbalového klubu „B". Je to jakoby snaha o přitáhnutí co 

největšího počtu dětí směrem k basketbalu, ale nesměřuje to k nějakému vrcholového 

sportu, ale spíš k získání nějaké masivní základny. Je to možnost pro ty děti, aby se někde 

realizovaly, aby ten čas netrávily někde venku, ale aby přišly do tělocvičny. A pokud 

z nich někdy něco bude, tak to je otázka času. 

Trenér smíšeného družstva zdůrazňuje, že na narozdíl od jiných přípravek, ze 

kterých se mohou vytvořit žákovská družstva, nemá smíšená skupina herní perspektivu. 

Účast dítěte ve smíšené skupině je buď odrazovým můstkem k přestupu do dívčích či 

chlapeckých žákovských družstev, nebo je to způsob trávení volného času. A pokud tam 

někdo vydrží ten rok a není třeba tolik talentovaný, nebo nemá ambici, tak má možnost 

tam pokračovat dál. Za ten rok se něco naučí a má možnost tam chodit pravidelně, nebo 

pokud ho to baví, tak tu šanci jít dál může dostat. 

Za hlavní cíl smíšené skupiny považuje trenér vedení dětí k zodpovědnosti. I když 

to možná zní divně, tak aby měly nějakou zodpovědnost za to, že chodí na ten basketbal, 

aby si uvědomovaly, že se tam nechodí jen vyblbnout, ale že tam chodí z nějakého důvodu. 

Na druhou stranu trenér přiznává, že u smíšené skupiny je mnohem menší důslednost 

v tom, aby děti zvládly precizně základní pohybové dovednosti, i když basketbalovými 

základy projdou. 

Trenér uvádí, že na rozdíl od chlapeckých přípravek je ve smíšené skupině více 

prostoru věnováno basketbalové hře, která děti nejvíce baví. Takže děti na trénincích více 

hrají, i když nejsou na hru tolik technicky připravené. Za ideální trenér považuje, aby se 

po roce trénování děti posunuly od bavení se sportem spíše k k opravdovému trénování. 

Trenérovi tendence vést dětí k odpovědnosti za svoji sportovní „kariéru" a jeho 

názory, podle kterých je smíšená skupina příležitostí k zábavné formě trávení volného 

času, nebyly ve vedení smíšené skupiny stejně zřetelné. Tendence trenéra smíšené 

skupiny z mého pohledu spíše korespondovaly se cíli projektu, na základě kterého 

smíšená skupina vznikla. 

Kdyby měl trenér smíšenou skupinu tuto předávat jinému trenérovi či trenérce, tak 

by je upozornil zejména na různorodé věkové složení této skupiny a na to, že v ní trénují 
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společně chlapci a dívky. S těmito informacemi je nutné pracovat při dělení do skupin, 

dvojic, tak aby byly vyrovnané. Dále by trenér upozornil na určité problémy s chováním, 

které se týkají zejména starších chlapců. 

Ve sportovních aktivitách dětí ze smíšené skupiny jsem pozorovala výrazné 

výkonnostní rozdíly. Byly tam děti, které jen díky svojí tělesné konstituci (výšce a váze) 

měly převahu nad ostatními, a zároveň děti, které ani nedohodily míčem na koš. Je 

pravda, že pokud trenér řešil problémy s kázní, tak se týkaly zejména jednoho staršího 

chlapce a v některých situacích chlapců, kteří se vyskytovali v jeho blízkosti. Mám pocit, 

že trenérova snaha o tvoření vyrovnaných soutěžních skupin, je spojována se 

stejnoměrným rozdělením dívek a chlapců do těchto skupin, přičemž chlapce považuje za 

„silnější"(výkonnější) než dívky. 

10.2.1 Očekávání a podpora rodičů 

Trenér si myslí, že asi polovina rodičů posílá děti trénovat do smíšené skupiny 

proto, aby jim zajistila vhodný program na odpoledne v blízkosti jejich bydliště. Druhá 

polovina rodičů přemýšlí o tom, zda je basketbal sport, kterému by se mohlo jejich dítě 

věnovat, a smíšená skupina jim jako jedna z přípravek vyhovuje z hlediska času i místa. 

Zmíněné varianty očekávání rodičů jsou podle trenéra ve stejné míře zastoupeny u rodičů 

dívek i u rodičů chlapců. 

Vzhledem k tomu, že tréninky na sportovní hale probíhají v brzkých odpoledních 

hodinách, považuje trenér za velikou podporu ze strany rodičů, když dítě na trénink 

doprovází. Ve srovnání s chlapeckými přípravkami chodí podle trenéra málo rodičů svoje 

děti sledovat po celou dobu jejich trénování, což podle něho souvisí s věkovou skladbou 

skupiny a s tím, že smíšená skupina nemá před sebou herní perspektivu. 

Podle mého názoru hraje v otázce doprovázení dětí na tréninky velkou roli 

dostupnost sportovní haly pro děti. Vzhledem k vyššímu věkovému průměru dětí ve 

smíšené skupině ve srovnání se skupinou dívčí a chlapeckou a vzhledem k blízkosti 

sportovní haly a bydliště dětí dochází více dětí na tréninky bez doprovodu rodičů, což 

může být zároveň důvodem, proč rodiče děti podporují v tom, aby trénovali právě v této 

skupině. 
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10.3 Sportovní příprava ve smíšené skupině 

V rámci sportovní přípravy ve smíšené skupině trenér rozlišuje průpravná cvičení 

zaměřená na obratnost, cvičení zaměřená na specifické basketbalové dovednosti, cvičení 

se soutěžním prvky a basketbalovou hru. Trenér přiznává největší podíl ve skladbě 

tréninku smíšené skupiny cvičením se soutěžními prvky, o něco menší podíl basketbalové 

hře a nejmenší podíl klasickým cvičením. 

Při pozorování smíšené skupiny jsem si všimla, že největší podíl ve skladbě 

tréninku tvoří cvičení se soutěžními prvky a basketbalové hra. Všimla jsem si, že ze 

cvičení se soutěžními prvky jsou preferována cvičení, která rozvíjí co nejširší spektrum 

specifických basketbalových dovedností. 

Basketbalová hru vnímá trenér jako důležitou v rámci zlepšování spolupráce v 

různorodé smíšené skupině. Aby děti mohly hrát, musí znát alespoň částečně pravidla 

basketbalu. Něco vědět musí. Nemůže tam přijít člověk, který o tom nemá ani páru. Trenér 

přiznává, že v dodržování pravidel při basketbalové hře, není možné být hned ze začátku 

důsledný. 

Basketbalová hra ve smíšené skupině byla náročná z hlediska nevyrovnané 

spolupráce mezi dětmi. Některé mladší děti neměly osvojeny základní pravidla 

basketbalu. Při basketbalové hře byla zřetelná převaha starších dětí, zejména chlapců, 

kteří nejčastěji drželi míč, přihrávali, stříleli.Chlapci také častěji než dívky projevovali 

nespokojenost s výroky trenéra v roli rozhodčího. 

10.3.1 Organizace tréninku 

Organizační a informační činnosti u smíšené skupiny vidí trenér jako časově 

náročné. Konkrétně u této skupiny asi dost. Protože tím jak je rozličná, tak ty děti různě 

vnímají, ale neumím to vyčíslit. Na druhé straně necítí trenér ve smíšené skupině velký 

tlak na to, aby se během tréninku stihlo procvičit co nejvíce věcí. U starších dětí, které 

nejsou tolik roztěkané, se podle trenéra smíšené skupiny doba pro organizaci tréninku 

zmenšuje. Informace, které trenér dětem ve smíšené skupině předává, nejsou podle něho 

tolik složité. Trenér přiznává, že informačním a organizačním činnostem věnuje méně 

energie než u chlapeckých přípravek. 
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Trenér dává do souvislosti energii věnovanou informačním a organizačním 

činnostem a tlak na výkon skupiny. Organizační a informační činnosti hodnotí u smíšené 

skupiny jako časově náročné vzhledem k různorodosti skupiny, na druhou stranu 

přiznává, že organizačním a informačním činnostem věnuje méně energie. 

K tomu, aby se čas na organizaci zkracoval, je podle trenéra nutné, aby byla 

stanovena určitá pravidla pro fungování tréninku. Cím si je více zažijí, tak potom ví, že 

sem už nemůžou. Tím pádem se čas právě na tohle vysvětlování výrazně zkracuje. Ví. že 

když trenér mluví, tak si nemůžou bouchat míčem nebo házet na koš. Stanovení pravidel 

pomáhá podle trenéra zkracovat organizaci tréninku ve všech skupinách bez ohledu na 

pohlaví jejich členů. Rozdíly mezi skupinami jsou dány podle trenéra spíše věkem jejich 

členů. 

Starší děti vnímá trenér jako více soustředěné, předpokládá nižší náročnost na 

časovou organizaci, na druhou stranu popisuje náročnost vedení chlapců, kteří jsou 

konkrétně ve smíšené skupině nejstarší. 

10.4 Motivace dívek a chlapců k basketbalu 

Trenér si myslí, že děti docházejí do smíšené skupiny zejména z důvodu, že to 

mají blízko ze svého bydliště. Čas tréninků vnímá jako nevýhodný. Takže spíš z toho 

důvodu, že to mají blíž, že jsou z okolí. Tam není nikdo třeba z druhého konce Prahy. 

Narozdíl od přípravek, které spolupracují se základními školami, je podle trenéra spíše na 

rodičích, aby možnost smíšené přípravky zjistili. Děti se o této možnosti dozvídají buď od 

nich nebo kamarádů. Ze všech uvedených motivů k docházce dětí do smíšené skupiny 

vnímám jako nejsilnější důvod blízkosti sportovní haly a bydliště dítěte. 

Trenér uvádí, že ve smíšené skupině jsou děti podobně jako v ostatních 

přípravkách ze strany trenérů málo tlačené k pravidelné docházce. Tak tady u těch je to 

skutečně o dobrovolnosti, tam nejsou skutečně žádné sankce, když tam to dítě pravidelně 

nedochází. Nikdy jsem si nevšiml, že by tam někdo násilím to dítě tahal. Většina rodičů si 

podle trenéra přeje, aby dítě na tréninky docházelo, když za to platí. V docházce smíšené 

a chlapecké přípravky nevidí rozdíl. 

Pro děti ve smíšené skupině je podle trenéra největší motivací vzájemné 

porovnávání a soutěžení. Kdo je šikovnější než někdo jiný, kdo dá víc košů, kdo je 

rychlejší. Dále děti motivuje vrstevnický kolektiv, to, že mají v družstvu kamarády. 
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Zlepšování specifických basketbalových dovedností musí být podle trenéra u této věkové 

skupiny vztáhnuto k nějakému konkrétnímu cíli. Tam asi nemá moc smysl vyprávět, že 

mají dělat něco pořádně, že za tři roky se jim to bude hodit. Ale vždycky říkat, že to mají 

dělat proto, aby byly lepší než tenhle vedle. 

Trenér vnímá jako klíčovou motivaci dětí ke sportu jejich soutěživost. Chlapce 

vnímá trenér jako soutěživější než dívky, dá se tedy předpokládat, že trenér hodnotí 

motivaci dívek ke sportu jako slabší než motivaci chlapců. Na trénincích smíšené skupiny 

byly často zařazovány cvičení se soutěžními prvky, na rozdíl od dívčí skupiny, kde byla 

podobná cvičení zařazována v podobné míře, jsem nevnímala ve smíšené skupině tak 

silně soutěžní atmosféru. 

V navazování vztahu s trenérem jsou mezi dětmi ve smíšené skupině individuální 

rozdíly, které nejsou závislé na jejich pohlaví. Někteří jsou uzavření a komunikují 

minimálně, někdo je naopak neustále zvídavý a něco by si chtěl povídat. Trenér původně 

hovoří o rozdílech mezi dětmi, v citaci ovšem slovo „někteří" není zájmenem 

zastupujícím střední, ale mužský rod. Ve srovnání s chlapeckou přípravkou vidí trenér 

tendenci dětí ke komunikaci s ním jako slabší. 

10.4.1 Monitorování a zpětná vazba 

Zpětnou vazbu získávají děti podle trenéra nejčastěji ve formě slovního komentáře 

k tomu, co právě dělají. Trenér uvádí, že při cvičení či zadaném úkolu nejvíce sleduje, zda 

vše probíhá správně z hlediska organizace, pak si všímá také technického provedení. 

Nejvyšší pozornost věnuje cvičení. Cvičení se soutěžními prvky a basketbalová hra jsou 

podle trenéra zařazovány spíše pro radost dětí a pro zvýšení jejich motivace k trénování. 

U soutěží a hry je podle trenéra důležité si všímat dodržování pravidel. 

Trenér uvádí, že nejvíce pozornosti věnuje cvičení, i když jsou v tréninku nejméně 

zastoupena. Monitorování trenéra hodnotím jako podobně intenzivní u všech 

tréninkových forem. Všimla jsem si, že trenér upozorňuje na pravidla a sleduje jejich 

dodržování. Jednou kvůli porušení pravidel soutěž anuloval. 
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10.4.2 Motivační působení trestů 

Trenér smíšené skupiny vyzdvihuje větší vliv kolektivních trestů v porovnání 

s tresty individuálními. Při kolektivních trestech pykají za chybu jednoho všichni, což je 

podobné jako při zápase. Trenér přiznává, že jsou jedinci, na které tresty nepůsobí. Trenér 

používá tresty ke zvýšení disciplíny a motivace v družstvu. Intenzitu trestů spojuje s 

ambicemi konkrétní skupiny. Trestání by podle trenéra nemělo být automatické, nejdříve 

je důležité se domluvit s dětmi na nějakých pravidlech. 

Trestání ve smíšené skupině ve formě trestů fyzickým cvičením bylo spojeno 

s prohrou v soutěži. Všimla jsem si, že trenér formuloval pravidla týkající se disciplíny 

v družstvu a upozorňoval za jejich porušení, případně napomínal. 

Trenér uvádí, že ve smíšené skupině dává všem stejné tresty, nemyslí si, že by 

bylo vhodné diferencovat tresty pro chlapce a pro dívky. Intenzitu trestů přizpůsobuje 

dívkám. Chci tím jenom říct, že ten trest by měl být úměrný tomu, kdo v té skupině zrovna 

je. Ten trest určitě stejný. Nedělal bych rozdíl, jestli kluci tolik, holky tolik, protože to by 

asi vyvolalo, proč holky míň a kluci víc. 

Trenér nediferencuje tresty v rámci jedné skupiny, ale vnímá potřebu pro různou 

intenzitu trestů ve skupině chlapců a ve skupině dívek. Intenzitu trestů ve smíšené skupině 

srovnává s intenzitou trestů v dívčí skupině. 

Mezi trenéry existuje podle trenéra smíšené skupiny přesvědčení o tom, že tresty 

jsou více potřeba v chlapeckých skupinách. Určité rozdíly ve výchovném působení na 

dívky a chlapce pozoruje trenér i ve smíšené skupině. Holky, když jim člověk zadů nějaký' 

úkol, tak to splní, kdežto ti kluci už přemýšlí, kde by si mohli něco ubrat nebo udělat něco 

jinak. Je možná jednodušší mít ty holky. Ze jsou jakoby ukázněnější, takže není třeba ty 

tresty tolik využívat, ale nemám tam zkušenost z toho čistě ženského družstva z nějakého 

delšího pozorování, takže těžko říct. 

Roli trenéra považuje trenér za rozdílnou od role kamaráda a roli vzoru. Nejblíže 

má role trenéra podle trenéra smíšené skupiny k roli učitele. U těchto rolí vnímá společný 

požadavek na autoritu. Ty děti právě v těch přípravkách znají ze školy učitele, tak tady 

mají před sebou osobu taky jako učitele. Něco je taky učí. Trenér nemá ve zvyku 

přibližovat trenérství ke kamarádství třeba tím, že dovolí dětem tykání. Jako hráčský vzor 

může trenér podle trenéra smíšené skupiny působit, když má za sebou významnou 

hráčskou kariéru. V každém případě může trenér působit jako lidský vzor. 
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Direktivní přístup je podle trenéra využitelný spíše u starších věkových kategorií 

v určitých situacích (např. ke zlepšení koncentrace ve hře). Ve smíšené skupině trenér 

někdy spíše podlehne přáním a potřebám dětí. Budeme už hrát pane trenére? Tak 

jo,budeme. Trenér si uvědomuje riziko přílišného vycházení vstříc v podobě většího 

nátlaku. Jednou jsme to zkusili, tak to zkusíme podruhé. Proč to tenkrát šlo, a dneska to 

nejde? 

Trenérův přístup k dětem hodnotím blízký přístupu učitele, na trénincích jsem 

vnímala trenérovi tendence přizpůsobovat program tréninku přáním a potřebám dětí. Ve 

smíšené skupině jsem vnímala silněji tendence dětí ke zvyšování svojí prestiže ve skupině 

zkoumáním hranic v komunikaci, kterou si mohou k trenérovi dovolit. Jako příklad 

uvádím cvičení, ve kterém dívka reagovala na trenérovo hodnocení přihrávek slovy ..to 

jsou normální přihrávky"', a tendence dětí ke zpochybňování výroků trenéra jako 

rozhodčího v rámci basketbalové hry. 

10.4.3 Předávání kompetencí 

Trenér využívá možnost předávání kompetencí a hodnotí ji jako kladnou. Snaží se o 

to, aby za účelem předávání kompetencí nevybíral ty samé děti. Snaží se o střídaní dívek a 

chlapců. 

Všimla jsem si, že trenér smíšeného družstva vybízí děti, aby místo něho některá 

cvičení předváděly. Jedná se o cvičení zaměřená na dvojtakty nebo na dribling. Děti stojí 

na bílé čáře. Trenér vysvětluje, jakým způsobem budou driblovat na konec tělocvičny a 

zpět. Poté vyzývá Erika, aby prohazovaný dribling všem předvedl. 

Trenér smíšené skupiny také využívá výběr kapitánů nebo kapitánek při dělení dětí 

do herních družstev. Pozorovala jsem, že střídá chlapecké s dívčí dvojice kapitánů. 

10.5 Vztahy mezi dětmi ve smíšené skupině 

Trenér vnímá v rámci smíšené skupiny výrazněji chlapce a výraznou tendenci dětí 

k diferenciaci podle pohlaví. Zároveň se podle trenéra nejedná o nic, co ovlivňovalo nějak 

výrazně průběh tréninku. Samozřejmě, když člověk řekne vytvořte si dvojice, tak jsou 

spolu kluci a holky, ale to je asi přirozené. Nemyslím si, že by tam byly extrémní problémy 

ve fungování těch kluků s holkama. Asi je to dané ze školy, kde jsou zvyklí spolu vycházet. 
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Nevšimla jsem si, že by trenér nějakým způsobem podporoval děti ve spolupráce ve 

smíšených dvojicích nebo skupinkách, ale ani toho. že by jim v tom bránil. Při dělení dětí 

do dvojic nebo skupin ponechával rozhodování ve většině případů na dětech. Děti tvořil) 

smíšené dvojice pouze, když na ně nikdo jiný nezbyl. Nevšimla jsem si. že by tyto dvojice 

měly ve vzájemné spolupráci nějaké problémy. 

Při organizaci se trenér snaží dávat prostor všem dětem, snaží se. aby byla obě 

pohlaví zastoupena spravedlivě v nějakých výběrových úkolech nebo pozicích. Jedná se 

například o vybíraní dětí do role kapitánů. Samozřejmě není asi dobrý vybírat pořád ty 

stejné jedince, kteří si vybírají ty stejné, ale průběžně to měnit, že si i ty holky• vybírají 

k sobě. Protože ta role v tu chvíli je vyšší než obvykle. 

Trenér koriguje rozdělování dětí i z toho hlediska, že mu nepřijde vhodné, aby ti 

nejdominantnější kluci zůstávali spolu ve skupinách nebo dvojicích. Ideální model je ten, 

že člověk k sobě dá ty dominantní kluky, tak aby eliminovali v rámci svého družstva ty 

ostatní. Když jsou proti sobě, tak musejí nějak spolupracovat i s těma ostatníma. Tendence 

trenéra v tomto směru se mohly projevit v případě, kdy přerozděloval děti z jedné skupiny 

do druhé z důvodu nevyrovnanosti těchto skupin v soutěži a v případech, kdy dominantní 

chlapce oddělil tím, že je vybral jako kapitány. 

10.6 Nadané a nenadané děti 

Sportovně nadané dítě je trenér smíšené skupiny schopen poznat při frekvenci 

tréninků dvakrát týdně do dvou měsíců. To se pozná, jestli je pohybově nadaný a taky. 

jestli si rozumí s míčem. Trenér zastává názor, že pokud se jedná o výrazný talent, tak je 

lepší, aby dítě přešlo co nejdříve ze smíšené skupiny do žákovského družstva. Záleží 

zejména na věku dítěte. Pokud by se jednalo o starší dítě, tak by trenér s přestupem 

neváhal, pokud by bylo mladší, tak by trenér třeba ještě počkal a dohodl s rodiči přestup 

od nového školního roku. 

U smíšené skupiny ovlivňuje podle trenéra postavení dítěte ve skupině zejména 

jeho věk. Čím je dítě starší, tím je jeho pozice vyšší. U sportovně nadaného dítěte se může 

stát, že jeho schopnosti předběhnou v tomto směru jeho věk. V nějaké té hierarchii té 

skupiny jde nahoru. I mezi těma staršíma je vnímaný jako parťák a ne jako malý špunt. 

Děti, kterým basketbal moc nejde, nemají podle trenéra v této skupině problém. 

Vzhledem k tomu, že v rámci chlapecké přípravky jsou výkony chlapců více srovnatelné, 
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myslí si trenér, že by chlapec, který je sportovně nenadaný, měl situaci snadnější ve 

smíšené skupině. Tam by nebyl jediný, který by vyčníval z průměru. Roli hrají také 

odlišné ambice těchto skupin. 

Podle trenéra to mají ve smíšené skupině náročnější sportovně nenadaní chlapci 

než sportovně nenadané dívky. Je to dáno tím, že ve smíšené skupině jsou výraznější 

chlapci, mají tam hlavní slovo. Nebo já si to tak myslím, že spíš v té smíšené skupině ty 

lidsky silnější jedinci jsou kluci. To jsou ti, kteří to tam řídí. Takže asi tím, že by tam bylo 

nějaké děvče, které by na tom nebylo dobře, tak by ho prostě přijali, než jakoby konkurent 

kluk. 

Všimla jsem si, že děti ve smíšené se vytváří dívčí nebo chlapecké podskupinky, 

jejichž členové jsou si věkově blízcí. Výrazněji se ve skupině projevují starší děti. 

Nevšimla jsem si toho, že by některé méně sportovně nadané dítě bylo odstrkováno, že by 

s ním někdo nechtěl být ve dvojici, družstvu apod. Na druhé straně jsem nezaznamenala, 

že by některé dítě bylo výrazně hodnoceno jako sportovně nadané. Vzhledem k tomu, že 

smíšená skupina byla velice různorodá co se výkonnosti týče, dá se předpokládat jejich 

tolerantnější přístup ke sportovně nenadanému dítěti. 

Možnosti, které nabízí basketbalový klub pro dívky a pro chlapce, hodnotí trenér jako 

rovnocenné. Pro talentované basketbalisty je důležité, zda klub hraje vyšší soutěže ve 

všech věkových kategoriích. Protože obě dvě naše družstva dospělých hrají v nejvyšší 

české lize, jsou výhledy, kam až můžou v rámci klubu dojít, na podobné úrovni. Možnost 

vzdělávání ve sportovních třídách na základní škole „Z" i na gymnáziu ,.G" je otevřená 

pro dívky i pro chlapce. 
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11 VEDENÍ DÍVČÍ SKUPINY 

11.1 Genderové představy trenérky 

Na základě vlastních zkušeností s vedením dívčích a chlapeckých skupin si 

trenérka myslí, že s chlapci je snazší dorozumění než s dívkami, protože komunikace 

s chlapci funguje více přímočaře. Dívky si naopak všechno více berou. Vtom smyslu, že 

člověk nemusí tak pečlivě volit slova, kdežto ty holky jsou na to daleko citlivější. Na 

jakoukoli poznámku, která by se jich dotkla. V tomto je vedení dívčí skupiny podle 

trenérky náročnější. 

Chlapcům přiznává trenérka větší fyzickou a psychickou odolnost, což se 

projevuje tím, že na sport tak snadno nezanevřou, i když nemají ideálního trenéra nebo 

nejsou v ideálním kolektivu. Kdežto u těch holek opravdu může jedno špatné rozhodnutí 

nebo špatný přístup k nim v tu danou chvíli úplně zničit nebo způsobit to, že na to úplně 

zanevřou a přestanou chodit. Dívky jsou podle trenérky pečlivější z hlediska plnění 

zadaných úkolů. Větší poslušnost dívek nezobecňuje, považuje ji za individuální 

záležitost. Myslím si, že jsou poslušné holky, které opravdu chtějí slyšet všechno, co jim 

ten trenér říká. A pak tam budou šídla, které když se otočíte, tak budou na žebřinách. A to 

samé bude u těch kluků. V soutěživosti chlapců a dívek trenérka rozdíl nevidí. 

Na základě vlastních zkušenosti s vedením chlapeckých skupin nemá trenérka 

pocit, že by ji chlapci nebo jejich rodiče vnímali jako méněcennou oproti trenérům -

mužům. V tom, že ženy netrénují vyšší věkové kategorie mužů, hraje podle trenérky roli 

to, že u prestižních soutěží musí trenér a trenérka udělat první dojem zvučným jménem, 

což ženy ve srovnání s muži málokdy mohou. Důvodem je i to, že mediální zájem o 

ženský a mužský basketbal je nesrovnatelný. Důležitou roli hraje také vyšší časová 

vytíženost žen. Časovou vytížeností vysvětluje trenérka to, že družstva žen trénují také 

muži. Předpokládá, že tento nepoměr se bude postupně posouvat, protože ženy jsou dnes 

více orientované na kariéru. 

Složení sportovního družstva z hlediska pohlaví jejich členů není podle trenérky 

jeho nejdůležitější charakteristikou. Jako klíčovou vnímá vyrovnanost či nevyrovnanost 

dětí mezi sebou z hlediska výkonu. To znamená, že i ty věci, které se tam dělají, se dají 

dělat se všemi těmi dětmi. Že člověk nemusí vymýšlet nic zvláštního pro někoho slabšího. 

Podle trenérky je lepší, když se k basketbalovým tréninkům dětí v mladším školním věku 
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přistupuje jako k možnosti pro rozvoj obecných pohybových dovedností. Nevidí žádný 

problém ve společném trénování dívek a chlapců.... tak tam se ty kluci a holky v zásadě 

neliší. I tu zátěž mužou mít téměř rovnocennou. Trenérka si myslí, že přítomnost dětí 

opačného pohlaví na tréninku se dá využít z hlediska motivačního působení. Děti se 

můžou navíc naučit všeobecné toleranci. Trenérka přitom vychází z vlastní zkušenosti se 

smíšenou skupinou. 

11.1.1 Vlastnosti trenéra a trenérky 

Trenérka považuje za nej důležitější vlastnosti trenéra či trenérky. kteří pracují 

s dětmi, tolerantnost a vlídnost. Z hlediska zlepšování výkonnosti družstva je důležitá 

důslednost. Ke kategorii mladšího školního věku doplňuje ještě hravost. 

Trenérka si nemyslí, že by se vlastnosti trenéra či trenérky měly lišit v závislosti na 

složení skupiny z hlediska pohlaví jejich členů Také si nemyslí, že by se měly lišit 

vlastnosti trenérky a trenéra. Hlavní je podle ní spravedlnost trenéra či trenérky a to, zda 

jsou ochotní si na děti udělat čas i třeba po tréninku. Tento názor podporuje trenérka 

vlastní zkušeností s vedením dívčích i chlapeckých skupin, které ji dovedly k názoru, že 

rozdíly mezi vedením dívčí a chlapecké přípravky nejsou zásadní. 

Trenérka přiznává, že trenéři mohou ve srovnání s trenérkami snadněji získat u dětí 

respekt podobně jako učitelé ve srovnání s učitelkami, což ovšem nereflektuje její 

zkušenost. Trenérka uvádí, že svoji práci s chlapci nevnímala jako náročnější ve 

srovnáním s prací s dívkami z důvodu toho, že by cítila, že jako žena není pro chlapce 

takovou autoritou jako pro dívky. 

11.2 Dívčí skupina očima trenérky 

Svoji skupinu popisuje trenérka jako ne úplně vyrovnanou. To znamená, že vnímá 

rozdíly ve výkonnosti mezi dívkami, která začaly trénovat v září a mezi dívkami, co 

trénují druhou nebo třetí sezónu. Jako nevýhodu vnímá, že se složení skupiny často mění. 

Na začátku školního roku přicházejí nové dívky, některé starší dívky zase odcházejí do 

žákovských družstev basketbalového klubu „B" nebo do tréninkové skupiny vázané na 

druhý stupeň základní školy. Někdy přichází nová hráčka i v průběhu školního roku, což 

se stalo i v průběhu mého pozorování. Minimum dívek dochází do dívčí skupiny celé čtyři 
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roky. Některé dívky začnou s basketbalem později než ve druhé třídě, jiné tam chodí jen 

rok nebo dva a pak si najdou jiný kroužek. 

Kdyby měla dát trenérka dívčí skupiny doporučení trenérovi Či trenérce. kteří by 

za ni zaskakovali, tak by určitě zdůraznila odlišné sportovní zkušenosti dívek. Dále by 

upozornila na dvě dívky, na které by se mohli během tréninku obrátit pro pomoc. Svůj 

zástup by požádala, aby nechválil pouze za perfektní výkony, ale i za drobná zlepšení u 

těch, co jim to třeba tak nejde, ale snaží se. 

Všimla jsem si, že sama trenérka využívá některé zkušenější hráčky buď 

k předvádění cvičení nebo jim předává kompetence k tomu, aby omezenou dobu cvičení 

vedly. Co se týče pochval, tak jsem si všimla, že trenérka nechválí pouze za sólové 

výkony, ale také za spolupráci mezi dívkami (např. za vhodný výběr spoluhráčky pro 

přihrávku při basketbalové hře). 

Trenérka vnímá práci s dívčí skupinou spíše než jako přípravu na sportovní 

soutěže jako sportovní kroužek. Takže se stane, že tam chodí dívky, které třeba nemají na 

to absolutně žádné fyzické předpoklady. Spíš je to z duvodu, že se potřebují zařadit do 

kolektivu, nebo mají problémy jiného rázu. Takže vlastně to, že se mužou tady pohybovat, 

že se tam těší, jim pomáhá v úplně jiných sférách. Cíle dívčí skupiny vidí spíše v možnosti 

pohybu v rámci vrstevnické skupiny. U sportovně nadaných dívek také v možnosti 

pokračovat v žákovských družstvech basketbalového klubu „B". Svůj přístup k vedení 

přípravky hodnotí trenérka spíše jako výjimečný v rámci basketbalového klubu „B". 

Myslí si, že přílišný pedantismus a tlak na výkon od útlého věku může dívky od sportu 

odradit. Nicméně zápas a sportovní soutěž považuje trenérka za cíl, ke kterému by měla 

basketbalová příprava také směřovat. 

V dívčí skupině jsem si všimla některých dívek, kterým to opravdu moc nešlo. 

Trenérka se je snažila podporovat, chválila je za drobné pokroky a vytvářela atmosféru 

vzájemné podpory, což se jí dle mého názoru dařilo. Ačkoliv mi atmosféra v dívčí 

skupině ve srovnání se skupinou smíšenou a chlapeckou přišla jako radostnější a 

uvolněnější, zároveň jsem vnímala i důslednost trenérky, která směřovala k tomu, aby si 

dívky osvojily základní basketbalové dovednosti. Dívky samy se zdály být silně 

motivovány ke zvládnutí basketbalových dovedností, proto se nezdálo, že by trenérka 

vyvíjela v tréninku nějaký tlak v tomto směru. U většiny cvičení bylo vidět, že dívky 

velice baví, že se je snaží zvládnout co nejlépe. Jako vrchol tréninku byla vnímána 

basketbalová hra. Za přístupem trenérky, který sama prezentuje jako „kroužkový", jsem 

viděla její snahu, k tomu aby dívky získaly základní vztah k míči a aby uměly základní 
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věci pro hru. Snaha o co nejúspěšnějši zapojení dívek do hry vyústila k zorganizování 

přátelského zápasu. 

Trenérka si uvědomuje, že její skupina zaostává v technické vyspělosti, ale že 

naopak vyniká v radosti ze hry a v radosti ze zlepšování. Já to mám možnost porovnat 

třeba s tou skupinou, co jsme si pozvaly z basketbalového klubu „B " na jeden z prvních 

zápasu, který jsme vyhrály o hodně. Kdyby se na to díval odborník basketbalista, tak ty 

moje holky jsou na tom daleko hůř technicky. Budou dělat daleko víc chyb. Tam, kde má 

jít pravou rukou, půjde levou apod. Nicméně budou z toho hrozně nadšené. Na té 

střídačce se budou překřikovat a předhánět, která na to hřiště půjde. Kromě nižší 

technické úrovně vidí trenérka rezervu dívčího družstva v pravidelné docházce na trénink. 

Nepravidelnou docházku vysvětluje tím, že dívky vnímají basketbalovou přípravku jako 

jeden z více jejich kroužků. 

Radostná atmosféra v dívčí skupině byla opravdu něčím, co se nedalo přehlédnout. 

Technickou vyspělost dívek nedovedu kvalifikovaně posoudit, ale rozhodně se mi 

nezdálo, že by dívky v této oblasti zaostávaly za dětmi z chlapecké nebo smíšené skupiny. 

11.2.1 Očekávání a podpora rodičů 

Trenérka uvádí, že největší část rodičů očekává od účasti své dcery na trénincích 

zajištění vhodného odpoledního programu v budově školy. Menší část rodičů dává dceru 

na basketbal, protože má k tomu to sportu nějaký vztah. Nejmenší část rodičů má ambice 

ohledně basketbalové kariéry své dcery. 

Podle trenérky se někdy se stává, že rodiče talentované dívky patří skupiny rodičů, 

která čeká vhodný odpolední program. Pak nastává problém, když trenérka doporučí 

přestup dívky do žákovského družstva. V hodně případech to ztroskotává na tom, že by 

museli dojíždět, že by je rodiče museli vozit do Modřan nebo na Ohradní, protože 

v tomhle věku nikdo téměř si nedovolí to dítě posílat přes půl Prahy. Takže oni řeknou, že 

by to sice bylo hezké, ale já nemám čas je tam vozit, takže nám vyhovuje, že je tady u Vás. 

Trenérka se také potkává s opačným problémem, kdy rodiče dceru maximálně 

podporují, ale ona není na vstup do žákovského družstva připravená. Trenérka se tyto 

situace snaží řešit domluvou s rodiči. Takže se snažím přesvědčit ty rodiče, aby pochopili, 

že pro to dítě by to byl spíš minusový krok než cokoli dalšího. Když je to zase to opačné, 

když řeknou, že je tam nemůžou vozit, tak se snažím domluvit, že když přecházely třeba tři 
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holčičky najednou, tak tam fungovala jedna babička. Takže zase domluvím, aby je odvážel 

jeden člověk, aby se ti dospělí nějakým způsobem domluvili. 

Trenérka uvádí, že u chlapeckých skupin vnímá trenérka očekávání rodičů více 

zaměřená na sport. Vychází přitom z vlastní zkušenosti a ze sledování chlapecké skupiny 

na škole U těch holčiček je to tak, že je to jeden z možných sportu, který ta holčička muže 

dělat, a u kluků je to možná trochu víc směrované k tomu, že by v tom mohli něčeho 

dosáhnout. Trenérka polemizuje o možných důvodech pro vyšší ambice rodičů synů. Její 

úvahy vycházejí z nepoměru ženského a mužského basketbalu v médiích a z obecně 

vyšších tendencí k tomu, aby se sportem u nás živili spíše muži. 

Podle trenérky je podpora rodičů stejně důležitá u všech basketbalových přípravek. 

Rozdíly mezi podporou dívčí a chlapecké skupiny jí nepřipadají podstatné. Trenérka vidí 

jako přínosné, když se rodiče chodí dívat na tréninky nebo zápasy. To ty děti strašně teší, 

motivuje je to, když je tam během zápasu párkrát vyfotí. Trenérka odhaduje, že tak dvě 

třetiny rodičů se na svoje dcery přišli podívat, když hrály přátelský zápas. Dále trenérka 

oceňuje zájem rodičů o sportovní vybavení svých dětí. Pak je dobré, když to ty rodiče 

mohou podporovat finančně v tom smyslu, že holčička tam nemusí běhat v úplně 

obyčejných cvičkách, ale že má opravdu ty boty, které má mít, které nekloužou, které 

zpevňují tu nožičku. 

11.3 Sportovní příprava dívčí skupiny 

Trenérka považuje za nej důležitější, aby byla sportovní příprava dětských 

sportovních družstev orientována na obecné pohybové dovednosti a na získání vztahu 

k míči. Do programu tréninku zařazuje věci, které souvisejí s basketbalem, tedy střelbu, 

přihrávky, dvojtakty. Cvičení jsou podle trenérky klíčová z hlediska zlepšování hráček. 

Takže jste si určitě všimla, že některé ty cvičení jsou tam pokaždé, protože jsou opravdu 

základem, na kterém se pak staví dál. Vždycky tam budou v téhle kategorii věci na 

dribling, věci na dvojtakt. To jsou ty pilíře toho, co ta kategorie musí za každou cenu 

umět. Trenérka zařazuje také cvičení na rozehřátí a cvičení na protažení. 

Všimla jsem si, že v dívčí skupině byla nejvíce zařazována cvičení na rozvoj 

specifických basketbalových dovedností. V dívčí skupině jsem pozorovala častější 

zařazování cvičení na rozvoj obecných pohybových dovedností ve srovnání se skupinou 

smíšenou a chlapeckou. Jednalo se o cvičení, která byla zaměřena na rozvoj obratnosti a 
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cvičení posilovači. Oblíbené byly také cvičení se soutěžními a prvky především 

basketbalová hra, která byla zařazována na konci každého tréninku. 

H r a j e podle trenérky důležitá pro nácvik dovedností souvisejících se spoluprácí 

v herním týmu. Většina těch cvičení je pro jednotlivce nebo pro dvojice, kdežto v té hře by 

měly spolupracovat v tom ideálním případě v pěti. Ty děti musejí hned reagovat, nejsou 

zaměřené na teď a tady dělat dvojtakt tak, jak ho dělají pořád. Aby bylo možné přistoupit 

ke hře, tak považuje trenérka za nutné, aby dívky zvládaly dribling a aby věděly, o co 

v basketbalové hře jde. Aby jim byla postupně vštípena pravidla hry. Jedinci, kteří chtějí 

trénovat, ale nechtějí hrát, se vyskytují podle trenérky spíše v dívčích řadách. 

Hru v dívčí skupině hodnotím jako nejvyspělejší ze všech pozorovaných skupin a 

to zejména z hlediska spolupráce mezi hráčkami. Bylo vidět, že pravidelných zařazování 

získávají dívky znalosti a zkušenosti s organizací a pravidly basketbalové hry. 

11.3.1 Organizace tréninku 

Trenérka uvádí, že v rámci přípravné fáze cvičení považuje za důležité využít 

názornou ukázku a to zejména u dětí v mladším školním věku. Upozorňuje na to, že dívky 

mají tendenci přesně kopírovat předváděný pohyb, tedy i s chybami a přídatnými pohyby. 

Při zadávání nového cvičení to podle trenérky bez názorné ukázky nejde. U verbálního 

vysvětlování je podle trenérky nutná stručnost a přesnost. Na trénincích jsem pozorovala 

názornou ukázku u většiny cvičení. Názorná ukázka byly buď v režii trenérky, nebo 

trenérka pověřila úkolem cvičení některou ze svých svěřenkyň. 

Trenérka přiznává, že jí někdy vadí, kolik času zabírá organizační a informační 

činnost při tréninku. Člověk by byl nejraději, kdyby ty děti byly celou dobu v pohybu a 

kdyby tam vůbec nemuselo být takové to, že to musíte zastavit a říct, že takhle to není. 

Trenérka uvádí, že aby se doba pro tyto činnosti zkracovala, využívá předchozí zkušenosti 

dívek, znovu cvičení předvádí a upozorňuje na problematická místa ve cvičení. 

Co se týče organizace v dívčí skupině, tak mi ve srovnání se smíšenou a chlapeckou 

skupinou přišla jako nejméně časově náročná. 
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11.4 Motivace dívek k basketbalu 

Trenérka si myslí, že všechny sportovce bez ohledu na pohlaví a věk motivuje 

k pravidelnému trénování pochvala. Uvádí, že je nutné vyvážené hodnocení. To. že jim 

teda řeknu, že tohle děláš špatně, ale v tomhle jsi výborná. U dívčí skupiny je podle 

trenérky klíčovým motivačním faktorem atmosféra v družstvu. Uvolněná atmosféra je 

tvořena humorem a uvolněným vztahem k hráčkám. Odrazem příjemné atmosféry je 

skutečnost, že do družstva přicházejí dívky na doporučení kamarádek. 

Atmosféru v dívčí skupině jsem vnímala jako radostnější a uvolněnější ve srovnání 

se smíšenou a chlapeckou skupinou. Bylo vidět, že se dívky snaží získat ocenění od 

trenérky a že se motivují i vzájemně. 

S motivací k individuálnímu zlepšování je to podle trenérky rozdílné u dívek 

v závislosti na jejich věku. Trenérka si myslí, že u dívek v mladším školním věku je 

výraznější tendence k porovnávání a zlepšování se než u dívek ve starším školním věku. 

Touha po zlepšování nakonec vytřídí ty dívky, které chtějí hrát v žákovských družstvech 

basketbalového klubu „B" a ty, které chtějí trénovat ve škole. 

Trenérka má vyzkoušené, že motivaci dívek k individuálnímu zlepšování podporuje 

kontakt s profesionálním basketbalem. Minulou sezónu navštěvovala s dívkami zápasy 

Euroligy, což byla povinná součást mládežnického programu basketbalového klubu „B". 

Přiznává, že profesionální zápasy na dívky pozitivně působily. Na druhou stranu si 

uvědomuje, že ji to stálo čas navíc, který není placený. Trenérka by ocenila, kdyby se 

zorganizoval projekt, v rámci kterého by chodily profesionální hráčky navštěvovat 

tréninky dívek. Na profesionálních hráčkách mohou dívky vidět, kam až se můžou 

v basketbalu dostat, když na sobě budou pracovat. Je to vlastně konkrétní cíl, kterého se 

mohou chytit. 

Pokud se stane, že dívky nepracují na tréninku tak, jak by si trenérka představovala, 

uvádí trenérka, že se snaží používat vysvětlení, proč je důležité trénovat tyto konkrétní 

dovednosti. Podle trenérky je nutné směřovat všechny dovednosti, které dívky trénují, 

ke sportovní hře, která dívky nejvíce baví. Trenérka uvádí, že využívá těch dívek, které 

trénují poctivě, a prezentuje je jako vzor ostatním. V krajním případě zařazuje nějaké 

cvičení, které dívky baví méně, nebo vynechává basketbalovou hru. 

Při svém pozorování jsem si nevšimla toho, že by trenérka hodnotila tréninkový 

přístup dívek jako nepoctivý či lajdácký. 
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Trenérka uvádí, že považuje za důležité, aby k ní dívky měly důvěru. ...v takovém 

smyslu, že vidí, že když jim něco vytknu, že na ně nejsem zlá. protivná apod. Že je to 

z jiného důvodu Nebo že ta důvěra je taková, že když budou mít opravdu nějaký problém a 

nemusí to vůbec souviset s basketem, tak vědí, že můžou přijít a na základě toho se odvíjí 

všechno další. Trenérka se snaží se o kamarádský přístup, ve kterém by se podle ní 

neměla ztratit autorita. Přiznává, že pro některého trenéra může být těžké udržet určité 

hranice. Určitě by také ráda působila jako vzor. 

Vztah dívek k trenérce hodnotím jako důvěrnější, vnímala jsem z jejich strany 

respekt a obdiv. Vzhledem ktomu, že se dívky setkávají strenérkou i ve škole, mají o 

sobě navzájem více informací než v případě trenérů a dětí smíšené a chlapecké skupiny. 

11.4.1 Monitorování a zpětná vazba 

Trenérka uvádí, že si při cvičení nejvíce všímá technických věcí. Velkou 

pozornost věnuje basketbalové hře, kde ji zajímá, zda dívky dokáží vhodně načasovat 

naučené basketbalové dovednosti. To jestli je to dítě schopné toho druhého člověka 

vnímat, přihrát mu tak, že je to k něčemu. Že se to dá chytit. Zkrátka připraví tu pozici pro 

toho druhého. 

V rámci svého pozorování jsem si všimla, že u cvičení se trenérka soustředí na 

technické věci, ve sportovní hře spíše na spolupráci hráček. Všímá si, zda dívky plní 

základní herní požadavky. Tedy zda dodržují pravidla, zda brání, zda se umí uvolnit pro 

přihrávku, zda střílí ve vhodné pozici apod. 

Z hlediska zpětné vazby je podle trenérky pro dívky rozhodující výsledek 

v basketbalové hře. Tak pro ně samozřejmě nejdůležitější, když vyhrají, to už je nezajímá 

nic dalšího. Podle trenérky je nutné, aby byly ve hře zdůrazněny dvě nebo tři věci, na 

které je třeba se zaměřit. Že nám opravdu nejde ta obrana, že místo toho, abyste k hráčce 

stály čelem, tak vedle ní plápoláte._Na druhé straně je nutné také zdůraznit to, co se 

povedlo. 

Pozorovala jsem, že na závěr každé hry trenérka hru hodnotí. Uvádí vždy věci, 

které se dívkám povedly i věci, na kterých by měly zapracovat. Ptá se, kolik dala každá 

košů a vyhlašuje nej lepší střelkyni zápasu. 

105 



11.4.2 Motivační působení trestů 

Trenérka přiznává, že v rámci basketbalového klubu „B" jsou běžné tresty v podobě 

fyzických cvičení (rovinky, dřepy, kliky). Trenérce uvádí, že jí tento způsob nesedí, 

protože si myslí, že trestání může dívky od trénování odradit. Jako výhodu vnímá svůj 

blízký vztah s dívkami, což jí umožňuje to, že nemusí k těmto typům trestů sahat. Chlapci 

podle ní snášejí tresty fyzickým cvičením lépe než dívky. 

V rámci mého pozorování použila trenérka tresty fyzickým cvičením dvakrát. 

Jednalo se o trest za špatné přihrávky a o trest za nízký počet střelených košů. Jednalo se 

o tresty pro celou skupinu. Nevšimla jsem si, že by trenérka použila tresty fyzickým 

cvičením v závislosti na chování dívek. 

11.4.3 Předávání kompetencí 

Trenérka uvádí, že ve sportovní přípravě klade důraz na to, aby byly dívky schopné 

si předvést jednotlivé sportovní dovednosti vzájemně. Považuje za důležité, aby se dívky 

v jisté míře podílely na vedení tréninku. 

Všimla jsem si, že trenérka nechává dívky, aby vymýšlely cvičení zaměřené na 

dribling nebo na jiné specifické basketbalové dovednosti. Všimla jsem si, že několikrát 

pověřila kontrolou průběhu cvičení zkušenější hráčku a odešla pro sportovní pomůcky do 

kabinetu. Při rozdělování dívek do družstev na basketbalovou hru vybírá dvě kapitánky, 

které ostatní dívky rozdělují do dvou herních družstev. 

11.5 Vztahy mezi dětmi v dívčím družstvu 

Vztahy mezi dívkami a nálady dívek trenérka vnímá podle svého názoru už při 

příchodu do šatny. Obojí se snaží korigovat, pokud jí to čas a samy dívky dovolí. Tím, že 

většinu těch dětí znám, tak to vidím. Že Renata dneska přišla pozdě, že je nějaká špatná, 

že něco není v pohodě. Tak se jí třeba po straně zeptám, nebo si toho všímám víc, nebo ji 

nechám být kapitánkou, abych ji nějak...'Pók\id si trenérka všimne, že jsou dívky nějak 

pohádané mezi sebou, tak se snaží jejich pozornost odpoutat nějakým „legračním" 

cvičením, do kterého se zakousnou a ve kterém budou spolupracovat. U chlapců si myslí, 

že má vzájemné vyřizování účtů říznější a rychlejší průběh. Třeba, že si podtrhnou si nohy 
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nebo že se budou se trefovat míčem. Kdežto problémy ve vztazích dívek mohou trénink 

narušit dlouhodoběji. 

Během svého pozorování jsem nepozorovala, že by vztahy mezi dívkami 

narušovaly průběh tréninku. 

11.6 Nadané a nenadané děti 

Trenérka tvrdí, že sportovně nadaná dívka se dá poznat záhy. Budou tam holky, 

které jsou šikovné. Když se na to budete dívat jako tělocvikář nebo člověk, který má rád 

sport, tak ať už budou dělat ty holky cokoliv, tak se na ně bude krásně dívat. Ten pohyb je 

hezký, přirozený. Je jim to vlastní. Takže i to, co potom zkoušíme dál a jsou to dovednosti 

přímo související s basketem, jim půjdou. Trenérka říká, se někdy stává, že některé 

sportovně nadané dívky to nedotáhnou dál, protože jim podle trenérky chybí houževnatost 

a nechají se předběhnou těmi dívkami, které sice nemají tak velký pohybový talent, ale 

které jsou houževnaté. 

Nadání pro basketbal se podle trenérky potvrzuje při zápasech, při nichž se 

uplatňuje nejen technická připravenost, ale také schopnost se prosadit, kombinovat a 

rozhodovat se. Výkon některých dívek může také negativně ovlivnit fyzický kontakt 

v zápase. Střílet na koš si troufnu říct, že naučím téměř každé dítě. To je mechanická 

záležitost. Ale to, jestli uvidí v ten pravý okamžik toho druhého, komu je schopné přihrát, 

že je schopné se uvolnit do volného prostoru, toho už není schopné každé dítě. A navíc je 

tam ještě důležitá ta věc, že ne každému dítěti nevadí ten tělesný kontakt, který v těchto 

hrách je. Jsou děti, které jsou velmi šikovné, ale jakmile přistoupí ke hře, tak jim vadí, že 

někoho srazí, někoho bouchnou. 

Při pozorování dívčí skupiny jsem zaznamenala velké rozdíly mezi dívkami, které 

se týkaly jejich ochoty vstupovat do individuálních soubojů při basketbalové hře. 

Trenérka uvádí, že některé sportovně nadané dívky si podle těžko zvykají na jiný 

přístup v žákovských družstvech basketbalového klubu „B" a chtějí se vrátit zpátky. Tam 

už je to všechno směrované na ten výkon, což tady není. A ne každý na to má. Když ten 

sport začne bolet, tak jsou lidi, kteří to prostě nechtějí. Vracejí se z toho důvodu, že jim 

tam není dobře po psychické stránce a pak z důvodu toho, že to nechtějí dělat na takové 

úrovni. Trenérka uvádí, že dívky mohou pokračovat v trénincích na základní škole „Z", 
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kde to není tolik zaměřené na výkon, nebo mohou kombinovat docházku tam s docházkou 

v žákovském družstvu basketbalového klubu „B". 

Během svého pozorování jsem si všimla, že se do dívčí skupiny vrátila jedna 

dívka, která nějakou dobu navštěvovala žákovské družstvo. Zdálo se mi, že byla 

automaticky přijata jak trenérkou, tak dívkami. 

Sportovně nadaná dívka v dívčí skupině je podle trenérky vnímána jako záruka 

úspěchu. Uvádí, že ostatní dívky s ní chtějí být ve skupině nebo ve dvojici. Podle trenérky 

mají některé sportovně nadané dívky také organizační schopnosti. Všimla jsem si. že toho 

trenérka využívá a svěřuje jim na omezenou dobu vedení nějakého cvičení. Trenérka si 

nevšimla, že by nadání dívky nějakým způsobem ovlivňovalo kamarádské vztahy mezi 

dívkami. 

Trenérka uvádí, že u dívek, které se naopak jeví jako sportovně nenadané, jsou 

schopny ostatní dívky dělat rozdíly. Podle trenérky nezáleží jen na tom, jak jim jde 

basketbal, ale také na tom, jak se chovají, zda jsou nebo nejsou konfliktní. Trenérka uvádí 

příklad, kdy dívky spoluhráčku, která není sportovně nadaná spíše chrání, a příklad, kdy 

jinou sportovně nenadanou dívku odstrkují. Ona je strašně nekonfliktní holčička. My jsme 

ji překřtili na krtka. A krtka, i když jí to moc nejde nebo určitě jsou tam daleko šikovnější, 

tak jim nevadí, když ji mají v družstvu. Jsou schopné ji tolerovat, protože ji nějakým 

způsobem chrání. V rámci mého pozorování jsem si zvláště této dívky všímala a mohu 

potvrdit, že nebyla separována, i když dívky vnímaly, že jí basketbal nejde. 

Navíc ona, když něco vysvětluji, tak bude pokaždé dělat něco jiného, takže když 

potom má jít provádět danou činnost, tak nikdy neví. Ty děti vnímají, že já to musím 

opakovat kvůli ní třikrát, že ona to přesto zkazí. To je to, co ony jí dávají v uvozovkách 

sežrat. Že s touto dívkou, když mají být ve dvojici, tak nechtějí. Tato dívka přišla během 

mého pozorování jako nová do skupiny. Tendencí dívek ji odstrkovat jsem si nevšimla, je 

možné, že se projevily až později. 

Kdyby měla trenérka možnost trénovat výběr dívek, tak by se zaměřila mnohem 

více než u své skupiny na rozvoj kolektivní hry a učení se nových věcí (třeba taktických), 

které posouvají skupinu výkonnostně dopředu. Jako obrovskou výhodu pro sportovně 

nadané dívky vidí možnost přímé cesty k nejvyšší basketbalové soutěži v rámci 

basketbalového klubu „B". 

Trenérka spojuje pozorovanou dívčí skupinu zejména s radostí ze hry, výběr dívek 

by měl být podle výše uvedeného názoru více orientovaný na výkon. Vzhledem k tomu, 

že trenérka zmiňuje svoje zkušenosti s tím, že ne všechny sportovně nadané dívky se 
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chtějí individuálně zlepšovat, je zajímavé, že u skupiny sportovně nadaných dívek jejich 

ochotu k práci na sobě nezpochybňuje. 
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12 VEDENÍ CHLAPECKÉ SKUPINY 

12.1 Genderové představy trenéra 

Při práci s chlapci vychází trenér z představy o jejich vysoké potřebě pohybu. Oni 

si hledají různé cestičky, kde by se mohli hýbat. Jako překážku při využívání jejich 

pohybových tendencí v tréninku vidí jejich nedostatečnou schopnost se soustředit na 

zadané úkoly. Dělají všechno možný, jsou hyperaktivní, ale když potom člověk po nich 

něco chce, tak se nedovedou soustředit déle než určitou dobu. 

Dívky shledává trenér na rozdíl od chlapců jako umírněnější co se pohybové 

stránky týče a zároveň si myslí, že jejich schopnost soustředění je lepší. Nevyhledávají 

nějakou větší fyzickou aktivitu, ale více se soustředí. Dívkám přisuzuje na rozdíl od 

chlapců větší poctivost jak v docházce, tak i v tréninkové práci. Protože ty holky to právě 

tolik nešvindlují. Já zadám deset kliků, ony jich opravdu deset udělají a já se na ně 

nemusím dívat. Chlapci mají podle trenéra tendence zadané úkoly šidit. 

Při pozorování chlapců na trénincích jsem si všimla toho, že mají problém u 

cvičení vydržet, že mají tendence dělat cvičení jinak. Myslím, že to z části souvisí s tím, 

že chlapecká skupina je ve srovnání se skupinou dívčí či smíšenou výrazně početnější, že 

trenér musí svoji pozornost rozdělovat mezi více dětí. 

Potenciál sportovního rozvoje dívek a chlapců považuje trenér v mladším školním 

věku za srovnatelný. Rozdíl vidí v tom, že chlapec dává do pohybu více síly, dívka se 

zase lépe soustředí na techniku. U chlapců by se trenér více soustředil na práci na jejich 

fyzickém rozvoji, u dívek toto nepovažuje za tolik důležité. Menší nároky na dívky 

v oblasti jejich fyzického rozvoje korespondují s trenérovým přesvědčením o jejich menší 

fyzické a psychické odolnosti. Také si myslí, že by dívky taková forma přípravy mohla od 

basketbalu odradit. 

Případnou nabídku trénovat dívky hodnotí trenér jako zajímavou, rád by si to 

zkusil, ale neví, zda by u dívčí skupiny vydržel. Trenér se přiznává k menšímu respektu k 

ženskému basketbalu. V tomto směru je ovlivněn svojí matkou, která se jako 

basketbalistka sama přikláněla spíše ke vzoru mužského basketbalu. Já to rozděluji na 

mužský basketbal a ženskou košíkovou. Košíková není basketbal. Není to tak aktivní, 

fyzicky vysilující, nebo jak bych to nazval. Na druhé straně je podle trenéra chlapců snazší 

prosadit se jako trenér s dívčím družstvem, protože v dívčím basketbalu je menší 
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konkurence než mezi družstvy chlapeckými. Vysvětluje to tím. že česká mentalita 

neumožňuje, aby se u nás prosadili chlapci v podobném měřítku jako jinde v Evropě. 

Jiný pohled na případnou práci s dívčí skupinou vyjadřuje trenér svým 

přesvědčením o rychlejším tempu zlepšování se chlapců ve starším školním věku a 

v adolescenci. Já bych tam nevydržel z toho důvodu, že já bych po nich něco chtěl a podle 

mě by to byl daleko větší boj, než by se to ty holky neučily ve srovnání s klukama. Ti kluci 

jsou více vyvinutí. Teda v tomhle věku ještě ne, ale postupem času se to mění. Kdybych 

s tím týmem byl x-let, tak prostě vím, že chlapi mají svaly a dokážou se rychleji zlepšovat 

než ty dívky. 

Trenér tvrdí, že ve věku basketbalových přípravek je výkonnost dívek chlapců 

srovnatelná. Při vedení dívčí skupiny by měl menší nároky týkající se fyzické přípravy 

dívek z důvodu jejich údajné menší odolnosti a kvůli jejich údajnému menšímu potenciálu 

fyzického rozvoje. Chlapeckou skupinu by vedl na základě svých představ o rychlejším 

tempu fyzického zlepšování chlapců k vyšší fyzické zátěži. Dá se tedy předpokládat, že 

pokud by vedl trenér dívčí a chlapeckou skupinu, tak by se rozdíly ve fyzické výkonnosti 

dívek a chlapců formovaly na základě jejich rozdílné fyzické přípravy a potvrdily by tak 

jeho představy o tom, že fyzická výkonnost chlapců a dívek v basketbalu se od staršího 

školního věku začíná odlišovat. 

12.1.1 Vlastnosti trenéra a trenérky 

Pro práci trenéra s chlapeckým družstvem považuje trenér za klíčové vlastnosti 

jako je respekt, charisma a tvořivost. Důležitost respektu podle trenéra roste s věkem 

chlapců. V souvislosti s tímto si trenér myslí, že by trenérka u chlapecké skupiny 

neobstála. Znal jsem jednu takovou a ta byla vysloveně ostrá, takže ta na to měla. Ale jen 

tak nějaká trenérka nezíská respekt u těch kluků. U trenérky dívčí skupiny nepovažuje 

trenér respekt za tolik důležitý, protože dívky jsou podle trenéra poslušnější. Dívky také 

snadněji pochopí úkoly, které se od nich vyžadují. Za důležitější než respekt při vedení 

dívek považuje trenér charisma. Pod charismatem si představuje především vtipnost a 

schopnost odlehčit situaci. Trenér si myslí, že trenérky jsou oproti trenérům tvořivější, že 

jsou schopny zařazovat rozmanitější škálu cvičení. 

Trenér zastává názor, že je výhodnější, aby chlapce trénoval muž, protože ten u 

nich snadněji získá respekt. U dívčí skupiny má podle trenéra podobné výsledky trenérka i 
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trenér. Trenér zdůrazňuje nároky na vedení smíšené skupiny, kde se musí trenér či 

trenérka „rozpoltit". Takže ten trenér pořád musí krotit ty kluky a přitom se soustředit na 

ně, aby dělali všechno správně, a při tom se ještě soustředit na ty holky. Práci se smíšenou 

skupinou nepovažuje trenér za náročnější než práci se skupinou chlapeckou, protože na 

holky se nemusí tolik soustředit jako na chlapce. 

Je zajímavé, že trenér předpokládá, že dívky budou dělat všechno správně, přesto 

jim přisuzuje roli těch, které nemají takový potenciál k basketbalu jako kluci. Možná 

trenérovi nepřijde pro basketbalovou přípravu důležité dělat všechno správně v rámci 

tréninku, což by ovšem odporovalo jeho tendencím důsledně kontrolovat chlapce, aby 

všechno správně dělali. 

Podle mého názoru spojuje trenér respekt s přísným až pedantickým přístupem, 

který má přimět děti k poslušnosti. Tohoto přístupu jsou podle trenéra schopni spíše muži 

než ženy. Důležitost respektu se podle něho zvyšuje s neposlušností dětí, čemuž rozumím 

tak, že pokud jsou děti poslušné, není třeba, aby měl trenér vlastnosti, které respekt 

podporují. Dětí, které poslouchají, si trenér nemusí tolik všímat jako těch, které ne. A 

jelikož jsou podle něho neposlušnější chlapci, tak je nutné, aby jejich trenér měl respekt, 

který je ve většině případů spojován s jeho pohlavím, a aby si jich v rámci smíšené 

skupiny všímal více. 

Při pozorování trenéra chlapecké skupiny při vedení smíšené skupiny jsem si 

nevšimla velkých rozdílů v jeho pozornosti věnované dívkám a chlapcům co se týče 

sportovní přípravy. Rozdíly jsem zaznamenala v jeho pozornosti v souvislosti s chováním 

chlapců a dívek. 

Při pozorování chlapecké skupiny jsem si všimla, že trenér zvyšuje přísnost 

v závislosti na neposlušnosti chlapců. K tomu využívá pravidla a tresty fyzickým 

cvičením. Zavedení pravidel a trestání jejich překročení kolektivními tresty hodnotím jako 

časově náročné. Je pravda, že postupem času zvládali chlapci ve větší míře pravidla 

dodržovat, a časová organizace tréninku se snižovala. 

Basketbal považuje trenér za sport, který je všestranně rozvíjející. Součástí 

tréninků by podle jeho názoru měla být atletická a gymnastická příprava (běhání, skoky 

aj.)a někdy také jiné sportovní hry (např. fotbal). Trenér považuje basketbalové tréninky 

za dobrou sportovní průpravu nejenom z basketbalového hlediska. Ale i když by je to 

třeba nebavilo a půjdou na nějaký jiný sport, tak nebudou nějaké lemry, když to tak řeknu. 
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Na trénincích chlapecké skupiny jsem si všimla zařazování cvičení na rozvoj 

obecných pohybových dovedností (např. skoky přes švihadlo). Rozvoj obecných 

pohybových dovedností jsem zaznamenala v rámci trestů fyzickým cvičením. 

12.2 Chlapecká skupina očima trenéra 

Kdyby měl trenér předávat krátkodobě vedení chlapecké skupiny jinému trenérovi 

či trenérce, tak by chtěl, aby byl trénink veden fyzicky náročnější formou a aby 

zaskakující trenéři nebrali příliš vážně případné stěžování chlapců na náročnost tréninku. 

Jsou to malí kluci, kteří si vymýšlejí strašně moc a nejen v otázce fyzicky, ale v otázce 

úplně všeho. Dále by trenér upozornil na tendenci chlapců neplnit důsledně požadavky 

týkající se opakování jednotlivých prvků ve cvičení. Když mají vystřelit desetkrát, tak oni 

to udělají osmkrát. 

Vzhledem ktomu, že jsem si všimla, že fyzická náročnost tréninku byly 

zvyšována zejména frekvencí zařazování trestů fyzickým cvičením, myslím, že trenérův 

záměr rozvíjet fyzický potenciál chlapců nebyl při vedení chlapecké skupiny primárně 

zřejmý. 

Trenér vidí přednosti chlapecké skupiny zejména v jejich pohybovém a fyzickém 

potenciálu Myslím si, že v tomhle ty kluci vynikají, že jsou atletičtí a nadaní. Rezervy 

chlapecké skupiny vidí zejména v disciplíně (poslušnost, dodržování pravidel apod.). 

Nedostatek disciplíny si trenér vysvětluje přístupem chlapců k tréninkům, který je 

ovlivněn jejich omezenými zkušenostmi se sportovní přípravou. Ti kluci v podstatě ještě 

v tuto chvíli nepoznali něco podobného. Oni si museli zvyknout na nějakou disciplínu, 

protože oni to brali jako nějaký kroužek, kam si přijdou a budou si tam s nějakým 

balónkem pinkat. Kdežto já mám nějaké nároky a oni se tomu museli začít přizpůsobovat. 

Od začátku školního roku zaznamenal trenér v oblasti disciplíny výrazné zlepšení. 

Vzhledem k tomu, že většina chlapců v chlapecké skupině neměla žádné 

zkušenosti s tréninkem, jsem si všímala toho, že jsou požadavky spojené s organizací a 

strukturou tréninku pro chlapce náročné, což se projevovalo ve vysoké časové náročnosti 

tréninku. 

Cíle roční práce s chlapeckou skupinou vidí trenér v získání základních 

basketbalových dovedností, z nichž za nejdůležitější považuje dvojtakty a dribling. 

Vzhledem k tomu, že trenér považuje chlapeckou skupinu za různorodou z hlediska 
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výkonnosti, považuje za důležitý cíl skupinu výkonnostně „zprůměrňovat". Chtěl by, aby 

všichni chlapci byli schopni se uplatnit ve hře a aby se ti sportovně nadaní dostali ve své 

basketbalové kariéře co nejdál. Trenér by si přál také zlepšování fyzické připravenosti 

chlapců a to zejména ve smyslu zvyšování jejich vytrvalosti. 

Trénování basketbalových dovedností jsem vnímala na trénincích chlapecké 

skupiny jako nejdůležitější. Jako další v pořadí se jevila snaha trenéra o to, aby chlapci 

byli stále v pohybu a zvyšovali tak svoji sportovní vytrvalost. 

12.2.1 Očekávání a podpora rodičů 

Trenér si myslí, že většina rodičů posílá dítě na tréninky proto, aby jim tak zajistili 

aktivní program na odpoledne. To, že jde o basketbal, nehraje podle trenéra u přípravek 

důležitou roli. Oni ani nepředpokládají, že by z nich byl basketbalista. To se vlastně 

vyvine až postupem času z toho, jak to dítě samo bude chtít. Trenér uvádí, že jeho plány se 

skupinou mají rodiče možnost vnímat skrze komunikaci se svými dětmi, nebo při 

sledování jeho práce se skupinou na tréninku. Ale myslím si, že i ty rodiče na mě musejí 

vidět, že to nemyslím zle, že mi to není jedno. Oni mě teda moc neznají, ale myslím si, že 

je to vidět, že jim chci něco dát. 

Trenér upozorňuje na odlišnosti očekávání rodičů u smíšené skupiny, která trénuje 

na sportovní základně basketbalového klubu „B". Tam ty rodiče jsou trochu opitý 

rohlíkem. Rodiče znají prvoligové hráče, jsou hodně v kontaktu se samotným jádrem 

basketbalového klubu „B" v podstatě. Takže oni v těch svých dětech vidí, že někteří budou 

hrát první ligu, protože ty děti samotné se s těmi hráči setkaly. 

Mě osobně nepřišlo, že by se rodiče dětí na trénincích smíšené skupiny projevovali 

jiným způsobem v souvislosti s jejich ambicemi než rodiče chlapců na trénincích 

chlapecké skupiny. 

Co se týče podpory ze strany rodičů, tak tu vnímá trenér u svých svěřenců v tom, 

že rodiče je důsledně vybavují doporučenými sportovními pomůckami. Někteří rodiče se 

chodí také dívat na tréninky nebo tam svoje děti pravidelně doprovází. Tak prostě 

přísahám, že jsem na těch rodičích viděl, jak jsou hrdí. Opravdu sledovali ti tátové jen 

toho svého a byli na něho opravdu hrdí. Podpora rodičů dívek by nebyla podle názoru 

trenéra tolik intenzivní. Dává do souvislosti s tím, že rodiče na dívky z hlediska sportu 

tolik netlačí a dívky samy sport nedělají s takovým zápalem jako kluci. 
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Pozorovala jsem, že na tréninky chlapecké skupiny se chodili někteří rodiče 

pravidelně dívat. Většina rodičů chodila své syny pouze z tréninku vyzvedávat. Je pravda, 

že na trénincích dívčí skupiny jsem rodiče dívek neviděla nikdy, což dávám z velké části 

do souvislosti s tím, že dívky chodily po tréninku zpět do školní družiny a rodiče je 

vyzvedávali později. 

12.3 Sportovní příprava v chlapecké skupině 

Z hlediska sportovní přípravy považuje trenér za důležité rozcvičení a strečink, 

který ještě v chlapecké skupině nezařazuje. Z hlediska specifických basketbalových 

dovedností považuje za základní zvládnutí manipulace s míčem, na které stojí všechno 

ostatní. 

Na chlapeckých trénincích jsem nejčastěji pozorovala cvičení zaměřená na rozvoj 

specifických basketbalových dovedností. Při manipulaci s míčem kladl trenér velký důraz 

na to, aby se chlapci naučili driblovat bez zrakové opory. 

Zařazování cvičení se soutěžním prvkem do programu tréninku vnímá trenér jako 

určitý druh vtipu a odlehčení. Trenér méně časté zařazování cvičení se soutěžními prvky 

vysvětluje tím, že by chlapci měli soutěž dostat za odměnu. Když vidím, že je to baví, tak 

si to nechám jako bonus. Zařazení sportovní hry podmiňuje trenér zvládnutím základní 

techniky, což je zejména dribling a technika bránění. U dívčí skupiny by měl trenér 

rovněž nároky na specifické basketbalové dovednosti týkající se manipulace s míčem a 

nároky na zvládnutí driblingů a dvojtaktů v pohybu. Když člověk neumí driblovat, tak 

nemůže hrát basket. 

Vzhledem ktomu., že trenér zařazuje málo basketbalovou hru, měli chlapci 

možnost získávat zkušenost s fyzickým kontaktem v rámci cvičení , jeden na jednoho". 

Cvičení se soutěžními prvky jsem zaznamenala ještě v podobě hry „musí, nemusí". I když 

ještě nezvládají všichni chlapci ve skupině potřebné basketbalové dovednosti ke hře, 

trenér občas za odměnu basketbalovou sportovní hru zařazuje. 

12.3.1 Organizace tréninku 

Informační a organizační funkce trenéra je podle trenéra chlapecké skupiny 

důležitá zejména z hlediska zlepšování disciplinovanosti. Aby se ti kluci se naučili, že 

115 



když jim ten trenér něco řekne, tak aby to opravdu udělali. Ze své zkušenosti trenér uvádí, 

že ze začátku vedení chlapecké skupiny zabírala organizace hodně času. Trenér si myslí, 

že v tomto směru má snazší práci trenér dívčí skupiny, protože dívky jsou soustředěnější, 

a tak není organizační práce v dívčí skupině tak časově náročná. 

Časová náročnost organizace se podle trenéra postupně zkracuje tím, že chlapci 

zadávaná cvičení postupně poznávají a pamatují si je. Na druhé straně si trenér myslí, že 

pokud by zadával jen úzký okruh cvičení, tak by se doba organizace začala zvyšovat 

v závislosti na tom, že by to chlapce přestalo bavit. U cvičení, které je baví, pozoruje totiž 

trenér kratší organizační dobu. Práce trenéra na zkracování organizační doby v tréninku 

spočívá v důsledném a přísném přístupu. Sám na ně zařvat, což dělám. Já jim řeknu, že 

jim to trvá, ať dělají. Popřípadě jednotlivcům vysvětlím, že jim to opravdu trvá, aby vstali. 

Náročnost časové organizace na trénincích chlapecké skupiny hodnotím jako 

vysokou. Tresty, které byly za porušování ukládány značně organizační činnosti 

prodlužovaly a komplikovaly (viz kapitola „Motivační působení trestů"). 

12.4 Motivace chlapců k basketbalu 

Trenér si myslí, že v případě chlapecké skupiny ovlivnil rozhodnutí chlapců začít 

s basketbalem nábor. Podle trenéra učinil při náboru basketbal na chlapce dobrý dojem, 

o který se podělili s rodiči. Když chlapec doma řekne, že by chtěl chodit na basketbal, tak 

ty rodiče to samozřejmě nadchne a pak řeknou buď že ano, nic neděláš, tak jdi na basket. 

Nebo řeknou, když tě to tak baví, tak dobře. 

Jestli bude chlapec na tréninky chodit pravidelně a jestli vydrží trénovat alespoň 

jeden rok, záleží podle trenéra chlapecké skupiny na trenérovi či trenérce a na jejich 

schopnostech prezentovat basketbal. Popřípadě bych je vzal na ten zápas, což by je 

nadchlo. Že by viděli ty velký kluky, a o to víc by je to bavilo. Dobrou reklamu basketbalu 

může udělat také trenér či trenérka svým hráčským uměním. 

Za největší motivaci pro chlapce považuje trenér možnost zkusit si basketbalovou 

hru na tréninku. To se podle jeho názoru týká všech chlapců, i těch, co dělají ještě kromě 

basketbalu jiné sporty. Když jsme měli začít hrát fotbal, tak někteří ti kluci říkali, že chtějí 

hrát basket. Takže ten basket je opravdu chytil. Důležitá je podle trenéra také podpora 

rodičů, která má klíčový vliv na pravidelnou docházku na tréninky. Oni jim říkají třeba 

choď tam, to je super. Ale třeba ze svého důvodu, aby něco dělali. 
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Trenér udává, že aby podpořil rozvoj motivace pro individuální zlepšování svých 

svěřenců, tak chlapcům stále připomíná, že k tomu, aby mohli hrát potřebují zvládat 

základní basketbalové dovednosti. A chlapci, protože se chtějí podle trenéra v basketbalu 

někam dostat, dělají to,co jim zadá. 

Při pozorování chlapecké skupiny jsem si všimla, že i když trenér považuje 

basketbalovou hru za největší motivaci a sleduje, že chlapci o ni mají velký zájem, 

zařazuje ji na tréninku jen zřídka. Nevšimla jsem si, že by trenér zdůrazňoval to, že 

zařazovaná cvičení rozvíjejí basketbalové dovednosti potřebné pro hru. 

Trenér chlapecké skupiny si uvědomuje, že někteří chlapci, kteří mezi ostatními 

vynikají, si nedokážou představit, že na sobě lze ještě mnohem více zapracovat. Zařazení 

basketbalové hry na základě zvládnutých základních basketbalových dovedností by podle 

trenéra mohlo vést k rozvoji vnitřní motivace pro individuální zlepšování i u dívek. Trenér 

předpokládá, že dívky by díky nižším nárokům v dívčím basketbalu zvládly jeho 

požadavky pro basketbalovou hru splnit dříve než chlapci. Z tohoto názoru, lze usuzovat, 

že trenér nepředpokládá, že by dívky, ačkoliv je hodnotí jako vnímavější a poctivější, 

mohly splnit jeho požadavky dříve právě z těchto důvodů. 

Trenér si myslí, že ho chlapci navzdory věku vnímají spíše jako pana učitele. 

.. .všímají si všeho ostatního a konzultují se mnou všechny možný kraviny. Tamhle ten leze 

po žebřinách nahoru, žalují na sebe a chodí za mnou. Také se mu stalo, že se s ním jeden 

malý chlapec chtěl objímat, což trenér hodnotil jako nepřípustné a podle toho se také 

zachoval. Nebo se mi stalo, že za mnou z ničeho nic přišel kluk, prvňák, a obejmul mě a já 

jsem koukal jako blázen, protože to se mi ještě nestalo. Já jsem ho musel samozřejmě 

odstrčit, protože nejsem jeho maminka. 

Ačkoliv trenér smíšené skupiny a trenérka skupiny dívčí podobnou zkušenost 

nepopisují, bylo by jistě zajímavé srovnat jejich případné reakce týkající se potřeby 

tělesného a citového kontaktu dětí s reakcí trenéra chlapecké skupiny. Dále by bylo 

zajímavé sledovat, zda by se trenér zachoval stejným způsobem k dívce. Vzhledem 

k odkazu na maminku se domnívám, že trenér chlapecké skupiny spojuje projevování citů 

striktně s femininním prostředím a s rolí trenéra chlapců spojuje odmítání takových 

projevů chlapců. 

Trenér má představu, že ho většina chlapců vnímá s respektem, protože vědí, když 

budou mít nějaké spory (strkání, nadávky apod.), nebo budou porušovat pravidla, dostane 

i kvůli jednotlivci trest celá skupina 
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Respekt je pro trenéra to, když ho chlapci poslouchají a když nezlobí. Vzhledem 

k tomu, že chlapci na tréninku často vyrušovali a nedávali pozor, snažil se trenér přísným 

přístupem svůj respekt zvyšovat. 

Trenér zastává názor, podle kterého trenér snadněji chlapce motivuje ve srovnání 

s motivačním působením trenérky. Myslí si, že muž je pro chlapce bližší jako vzor i jako 

kamarád. O kamarádský přístup se trenér snaží například tím, že vtipkuje na úkor chlapců 

v rámci hodnocení jejich výkonu. Tak já mu řeknu, že to udělal špatně a já to přirovnám 

k něčemu, nebo k nějakému zvířeti, které má hlavu v písku. Konkrétně tento druh humoru 

jsem nevnímala jako odlehčující, ale spíše jako zesměšňující až urážející. Je pravda, že se 

ostatní chlapci takovým poznámkám smáli, ale nevím, zda to přišlo stejně veselé i chlapci, 

kterého se poznámka dotýkala. 

12.4.1 Monitorování a zpětná vazba 

Trenér vnímá monitorování jako kontrolu a jako informační základ pro možné 

hodnocení a zpětnou vazbu. Já je kontroluji, jak a co dělají a říkám, jestli je to dobře 

nebo špatně. Trenér si dává pozor na to, aby nechválil chlapce příliš často, aby o nich 

nemluvil v superlativech, protože by si o sobě mohli moc myslet. Všimla jsem si, že 

trenér používá jednoslovná pozitivní vyjádření (např. „dobře"). 

Trenér udává, že si na prvním místě všímá správné techniky. Dále se stará, aby se 

chlapcům nic nestalo, aby nebylo žádné zranění. Přiznává, že má na chlapce odlišné 

nároky v souvislosti s jejich věkem. Takže já si tu práci rozdělím tak, že ty nejmenší tam 

hlídám, aby se jim něco nestalo a ty největší, aby tam odváděli nějakou práci, i když to 

dělají třeba stokrát lip než ten malej, tak prostě chci, aby to dělali ještě lip. 

Při pozorování na trénincích jsem zaznamenala, že trenér věnoval některým 

chlapcům speciální pozornost například, když jim vysvětloval techniku dvojtaktu. 

12.4.2 Působení trestů 

Za klíčové považuje trenér chlapecké skupiny porozumění významu trestu ze 

strany chlapců. Dřív třeba neměli žádný sport nebo sport, kde nebyly tresty. Takže oni to 

brali jako nějaký faktor, který se objevil, a třeba běhali a bylo jim to asi jedno. Když už 
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mají třeba běhat někdy navíc, tak se jim nechce. Podle trenéra podporují tresty také 

soutěživost. 

Trenér udává, že účinnost trestů je závislá na situaci. Přiznává, že tresty dává 

nerad, protože je vnímá jako ztrátu času. Na druhé straně vidí trenér přínos trestů 

fyzickým cvičením ve zvyšování fyzické kondice chlapců. O jiné metodě motivačního 

působení trenér nepřemýšlí, cestu k dobrým výsledkům v práci s chlapeckou skupinou 

vidí v přitvrzování trestů v závislosti na jejich věku. U dívek by trenér používal tresty 

v mírnější podobě. 

Mnohem výrazněji než u ostatních skupin jsem se u chlapecké skupiny setkala 

s užíváním trestů za porušování pravidel týkajících se organizace tréninků. Nejčastěji se 

jednalo o tresty za porušení pravidla: „Nedriblovat, když mluví trenér". Byly to tresty 

fyzickým cvičením v podobě dřepů, kliků nebo běhání rovinek. Tresty fyzickým cvičením 

byly ukládány chlapcům, kteří pravidlo porušili, nebo celé skupině. Uvádím příklad, kdy 

se místo plánovaného cvičení trenér uchýlil k vykonání trestu. Trenér vysvětluje cvičení 

„jeden na jednoho". Ptá se, zda tomu chlapci rozumí, dostává nejednoznačnou odpověď. 

Všímá si, že chlapci nejsou rozděleni do dvojic: „kdo nemá dvojici, zvedne ruku!" Trenér 

se obrací na chlapce, který nedává pozor: „Pane mistře, co jsem teď říkal?" Chlapec 

neví. Trenér zadává trest běhání rovinek pro všechny. Na společný trest mají chlapci 

smíšené reakce. 

Ještě častěji než s realizací trestů jsem se u chlapecké skupiny setkala 

s vyhrožováním trestem. Nedribluj, nebo půjdeš domů. Koho uslyším při těch dvojtaktech 

mluvit, bude potrestán. Nedriblujte, nebo budete běhat. Všimla jsem si, že na některé 

případy porušení trestu trenér nereagoval. Realizace trestů a vyhrožování tresty zabíralo 

na tréninku chlapecké skupiny hodně prostoru. 

12.4.3 Předávání kompetencí 

Trenér upozorňuje na nevýhody předávání kompetencí v podobě volby kapitánů. 

Chlapci si podle něho většinou vybírají svoje kamarády bez ohledu na jejich schopnosti. 

Trenér zastává názor, že v této věkové skupině by měl trenér řídit trénink výhradně sám. 

Kdyby to tak nebylo, bral by to jako určitou neschopnost nebo lenost trenéra. 

V předávání kompetencí se trenér drží pozadu. Všimla jsem si pouze toho, že před 

sportovní hrou určuje dva kapitány, kteří si pak volí svoje spoluhráče. 
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12.5 Vztahy mezi dětmi v chlapecké skupině 

Trenér udává, že sleduje také vztahy mezi chlapci ve své skupině. U některých 

chlapců si všiml, že se skamarádili, někteří chlapci podle něho nemají dobré vztahy, jiní 

jsou separovaní. Trenér si uvědomuje, že vzájemné vztahy nemůže úplně ovlivnit, ale 

snaží se o jejich zohledňování v organizačních částech tréninku (při dělení do skupin, 

dvojic). 

Při sledování chlapecké skupiny jsem si nevšimla toho, že by někteří chlapci byli 

separovaní. Při dělení chlapců do dvojic a skupin nechával trenér volbu ve většině případů 

na nich. Chlapci tvořili dvojice či skupiny věkově blízké. 

Trenér považuje vztahy mezi dětmi za komplikovanější ve smíšené skupině. Tam 

je to těžší, protože ti kluci se předvádějí před holkama a o to je to horší, protože ti kluci 

nevědí, kdy přestat. Ve smíšené skupině musí být podle trenéra chlapecké skupiny trenér 

na chlapce přísnější, aby zabránil jejich tendencím se předvádět před dívkami. 

12.6 Nadané a nenadané děti 

Zda by mohl být chlapec úspěšný v basketbalu, se podle trenéra dá poznat už od 

pohledu (vhodný typ postavy). Na druhé straně trenér přiznává, že s tímto nemá mnoho 

zkušeností. Trenér odhaduje, že v jeho skupině je pár chlapců, kteří by se mohli dostat 

v basketbalu dál. Ale určitě se to dá podle něho poznat až v žákovském družstvu, které 

hraje zápasy. Kde už se hráči setkávají s nějakým kontaktem a hrají už zápasy proti jiným 

mužstvům. Tak tam se dá hodnotit, že tam ten hráč by mohl být dobrý pro basket někdy 

v budoucnu. Trenér uvádí, že v přípravkách ještě nejde o žádný výběr dětí. Trenér 

vysvětluje, že všichni chlapci mohou po nějaké době přejít do žákovského družstva. 

Sportovně nadaný chlapec podle trenéra ovlivňuje pozitivním způsobem celou 

skupinu. Trenér předpokládá, že sportovně nadaný chlapec přistupuje k trénování 

s velkým nasazením. Výrazné rozdíly v tom, jestli sportovně nadané dítě začíná 

s basketbalem v chlapecké nebo smíšené skupině, trenér nevidí. V takhle útlém věku to 

není podle něho podstatné. 

Při pozorování chlapecké skupiny jsem si všimla, že tím, jak se chlapci postupně 

poznávají, začínají mít povědomí o tom, jaké kdo má basketbalové schopnosti, a vytvářejí 
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skupinky na základě tohoto. Nevšimla jsem si rozdílů v tréninkovém nasazení chlapců 

sportovně nadanějších a chlapců sportovně méně nadaných. 

Možnosti pro sportovně nadaného chlapce a sportovně nadané dívky hodnotí 

trenér v rámci basketbalového klubu „B" jako zcela vyrovnané. Mládežnický program 

basketbalového klubu „B" je přímou cestou ke vstupu do nej vyšší basketbalové soutěže 

v České republice pro chlapce i pro dívky. 

Pokud by se trenér dostal k trénování chlapeckého výběru v mladším školním 

věku, tak by se spíše než na techniku, kterou by předpokládal, že mají chlapci zvládnutou, 

zaměřoval na rozvoj jejich spolupráce. U dívčího výběru by měl podobné tendence. 

Chlapci, kteří nejsou sportovně nadaní, jsou podle trenéra v těchto věkových 

kategoriích separováni. Prostě se s nimi nekamarádí, pokřikují na ně, úplně se straní. Ne, 

že oni by se stranili sami, ale ti lepší je straní (vyhýbají se jim). Trenér připouští, že 

pozice sportovně nenadaných chlapců by byla lepší ve smíšeném družstvu, protože tam by 

byly jejich výkony lépe srovnatelné zejména s dívčí částí skupiny. Sportovně nenadané 

dívky to mají podle trenéra ještě těžší, protože jsou citlivější než chlapci. Trenér 

předpokládá, že dívky v tomto případě sportování spíše vzdají. 
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13 ROZDÍLY VE VEDENÍ SMÍŠENÉ, DÍVČÍ A 
CHLAPECKÉ SKUPINY 

Rozdíly ve sportovní přípravě jednotlivých skupin potvrdily můj předpoklad, že 

forma sportovní příprava je vzhledem k podobným sportovním cílům ve všech 

pozorovaných basketbalových přípravek srovnatelná. Rozdíly ve vedení dětských skupin 

se utvářejí spíše než na základě odlišného sportovního programu na základě odlišných 

priorit trenérů a trenérky ve vedení skupin a na základě jejich osobnostních vlastností, 

které se promítají do realizace trenérských činností a funkcí. 

13.1 Rozdíly v hodnocení, korekci a stimulaci 

V přístupech trenérů a trenérky jsem zaznamenala málo podstatné rozdíly týkající 

se přípravné fáze cvičení, jen o málo významnější rozdíly týkající se prováděcí fáze 

cvičení. Výraznější rozdíly ve vedení dětských skupiny jsem pozorovala v rámci fáze 

zpětné vazby, kde se projevuje trenérův přístup k hodnocení, korekci a stimulaci. 

Hodnocení bylo nejvýraznější u dívčí skupiny, nejméně výrazné u skupiny 

chlapecké. Frekvence hodnocení ve smíšené skupině se blížila frekvenci hodnocení 

v chlapecké skupině. U všech pozorovaných skupin převažovalo pozitivní hodnocení nad 

hodnocením negativním. 

Vyšší frekvence hodnocení dívek v dívčí skupině zřejmě souvisí se snahou 

trenérky o vyvážené hodnocení a s jej í výraznější tendencí komentovat tréninkové 

činnosti dívek. Pozitivní hodnocení zřejmě trenérka spojuje s možností zvýšit sociální 

prestiž dívek v souvislosti s jejich pozicí ve skupině, což je u některých dívek primární cíl 

jejich účasti v basketbalové přípravce. Vyšší frekvence pozitivního hodnocení souvisí 

také s představou trenérky o zdroji motivace ke sportu, který podle ní vychází ze snahy 

lidí získávat prostřednictvím sportovního výkonu ocenění. Tuto snahu připisuje ve stejné 

míře dívkám i chlapcům. 

Nižší frekvenci hodnocení ve smíšené a chlapecké skupině spojuji s menší 

tendencí trenérů komentovat činnosti dětí a s obecně chudším obsahem komunikace 

s nimi. U trenéra chlapecké skupiny hraje důležitou roli jeho názor, podle kterého by časté 

pozitivní hodnocení chlapců mohlo vést k jejich zpychnutí, což vnímá trenér jako 

nežádoucí. 

122 



Korekce byla nejčastější ve smíšené skupině, její poměr v dívčí a chlapecké 

skupině byl vyrovnaný. Trenér smíšené skupiny spojoval korekci zejména 

s organizačními funkcemi. Vyšší frekvenci výskytu korektivní trenérské funkce u trenéra 

smíšené skupiny spojuji zejména s častějším zařazováním cvičení se soutěžními prvky, 

při kterých trenér dbal na správné organizační provedení a u kterých sledoval a případně 

opravoval způsob provádění sportovních dovedností. Trenér smíšené skupiny využíval 

převážně verbální formy korekce. 

Korektivní funkce u trenérky dívčí skupiny byla nejčastěji spojována s názornou 

ukázkou sportovní dovednosti nebo s ukázkou spolupráce ve dvojici hráček, kdy 

využívala jako partnerku některou ze zkušenějších hráček. Trenérka dívčí skupiny také 

upravovala požadavky kladené na dívky v závislosti na jejich výkonech během cvičení. 

U trenéra chlapecké skupiny byla korektivní funkce spojována s jeho orientací na 

správnou techniku provádění sportovních dovedností. Trenér chlapecké skupiny využíval 

převážně verbální formy korekce. Nižší frekvenci korektivní trenérské funkce v chlapecké 

skupině spojuji s jeho tendencí nahrazovat korektivní funkci funkcí hodnotící a s jeho 

nižší tendencí k názorným ukázkám a zapojováním do cvičení. 

Stimulaci jsem zaznamenala nejvíce u smíšené skupiny, o něco méně u chlapecké 

skupiny a nejméně u skupiny dívčí. Stimulaci ve smíšené skupině spojuji s častým 

zařazování cvičením se soutěžními prvky, ve kterých trenér často povzbuzoval děti 

k lepším výkonům. Vyšší míra povzbuzování dětí ze strany trenéra mohla souviset také 

s tím, že děti samy se vzájemně tolik nepovzbuzovaly. 

Stimulace v chlapecké skupině byla spojována převážně s tresty fyzickým 

cvičením, případně s vyhrožováním tímto typem trestů. Stimulaci k vyššímu výkonu 

využíval trenér právě při realizaci trestů. Nepoměrně nižší frekvenci používání stimulační 

funkce trenéra v chlapecké skupině v jiných situacích spojuji s tím, že u cvičení a 

basketbalové hry, které chlapce bavili více než tresty, splňovali chlapci požadavky trenéra 

ve vyšší míře. 

Nižší míru stimulace ze strany trenérky dívčí skupiny spojuji zejména s vysokou 

mírou stimulace dívek navzájem. Dívky se hlasitě povzbuzovaly při cvičeních se 

soutěžními prvky a při basketbalové hře. K povzbuzování dívek podle mého názoru 

přispěla také vysoká frekvence hodnocení dívek ze strany trenérky, zejména hodnocení 

pozitivní. 
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13.2 Rozdíly ve cvičeních se specifickými prvky 

Další pohled na rozdíly ve sportovní přípravě jednotlivých skupin přináší 

porovnávání používaných cvičení z hlediska výskytu specifických prvků v nich. Cvičení 

se soutěžními prvky jsem zaznamenala nejčastěji ve smíšené skupině, nejméně často ve 

skupině chlapecké. Frekvence zařazování cvičení se soutěžními prvky v dívčí skupině 

byla blízká frekvenci zařazování ve skupině smíšené. 

Ve smíšené a dívčí skupině byly nejoblíbenější štafetové soutěže. Ve smíšené 

skupině byly štafety pravidelně spojovány s tresty pro skupinu nebo dvojici, která 

skončila jako poslední. V dívčí skupině nebyly skupiny nebo dvojice dívek tímto 

způsobem trestány. Tento rozdíl mezi dívčí a smíšenou skupinou vysvětluji rozdílnými 

názory trenérky a trenéra na tresty fyzickým cvičením a odlišnou soutěžní atmosférou ve 

skupinách. Je možné, že trenér smíšené skupiny užíval trety fyzickým cvičením z důvodu, 

aby zvýšil motivaci dětí k vítězství ve štafetě. U trenéry dívčí skupiny hraje důležitou roli 

názor, podle kterého by tresty fyzickým cvičením mohly dívky od basketbalu odradit. 

V chlapecké skupině se objevovalo cvičení se soutěžními prvky pouze v podobě 

hry „musí, nemusí" a v rámci cvičení, jeden na jednoho". Zřídkavé zařazování cvičení se 

soutěžními prvky vysvětluje trenér chlapecké skupiny tím, že si chlapci musejí soutěž 

nejdříve zasloužit. Cvičení se soutěžními prvky vnímá trenér spíše než jako zábavný 

prvek jako „zbraň", kterou může použít v rámci výchovného působení. Domnívám se, že 

trenér nevidí v soutěžích takový potenciál rozvoje specifických basketbalových 

dovedností jako u cvičení se specifickými prvky. 

Co se týče zapojování do cvičení, tak jsem si všímala, že se nejvíce do cvičení 

zapojovala trenérka dívek, nejméně trenér chlapců. Frekvence zapojování trenéra smíšené 

skupiny se blížila frekvenci zapojování trenérky dívčí skupiny. Častější zapojování 

trenérky do cvičení spojuji s důvěrnějším a méně hierarchickým vztahem k dívkám. 

Důležitou roli hraje také názor trenérky, podle kterého je nutné cvičení předvádět, protože 

verbální vysvětlování klade vzhledem k věku dívek a vzhledem k tomu, že dívky jsou na 

přesnost v komunikaci více citlivé, na trenérku vyšší nároky. 

Zapojování trenéra smíšené skupiny spojuji s jeho preferencemi týkajícími se 

organizace cvičení. Pokud je trenér součástí cvičení může jejich průběh regulovat 

„zevnitř", což může být v některých případech efektivnější. Trenér smíšené skupiny 
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podobně jako trenérka skupiny dívčí zařazoval cvičení, ve kterých bylo třeba, aby někdo 

zastával specifickou pozici (např. přihrávající asistent). 

Nižší frekvenci zapojování trenéra chlapecké skupiny spojuji především sjeho 

zájmem zvyšovat svoji autoritu. Být součástí cvičení by mohlo snižovat hierarchické 

rozdíly mezi ním a chlapci, což by mohlo autoritu narušit. Svoji roli může hrát také počet 

chlapců na tréninku. Pokud by byl trenér součástí cvičení, oslabila by se tak jeho možnost 

vykonávat ostatní trenérské funkce a to zejména ty, které jsou spojeny s výchovným 

působením, které jsem ve vedení chlapecké skupiny vnímala jako náročnější. 

Předávání kompetencí dětem při přípravné či prováděcí fázi cvičení byla nejvíce 

nakloněna trenérka dívek. Trenér smíšené skupiny předával kompetence také častěji než 

trenér chlapecké skupiny. U obou trenérů a trenérky jsem se setkala s tím, že při 

rozdělování dětí do družstev na sportovní hru vybírají dva kapitány či kapitánky, kteří 

rozdělují ostatní děti do herních družstev. 

Trenérka dívčí skupiny a trenér smíšené skupiny vybízeli děti, aby místo nich 

některá cvičení předváděly. U trenérky dívčí skupiny spojuji tyto tendence sjejími 

ambicemi týkajícími se schopností dívek pro vzájemné předvádění cvičení a pro jejich 

organizaci. U trenéra skupiny smíšené považuji předávání kompetencí za snahu v rámci 

výchovného působení (např. snaha o žádoucí zaměření pozornosti dítěte, které vyrušuje). 

Trenér chlapecké skupiny využíval předávání kompetencí pouze v případě 

vybíraní kapitánů před basketbalovou hrou. Trenér považuje předávání kompetencí za 

nežádoucí, snaží se je záměrně minimalizovat. Tyto tendence podobně jako nižší 

frekvenci trenérova zapojování se do cvičení spojuji s jeho snahou o posilování autority, 

v čemž by zvyšování sociální prestiže některých chlapců způsobem získání kompetencí 

od trenéra mohlo být kontraproduktivní. 

13.3 Sportovní výkon versus sportovní činnost 

V rámci rozhovorů s trenéry a trenérkou o tom, čeho by chtěli se skupinami 

dosáhnout, jsem narazila na zásadní rozdíly mezi cíli dívčí a chlapecké skupiny. Cíle 

smíšené skupiny se blížily spíše cílům dívčí skupiny. Rozdíly týkající se cílů vycházejí 

podle mého názoru z rozdílných ambicí trenérů týkajících se basketbalových výkonů 

jejich svěřenců. 
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Cíle dívčí a smíšené skupiny byly orientovány spíše než na sociálně podnětné 

trávení volného času v referenční vrstevnické skupině a osvojování nových pro děti 

zajímavých basketbalových dovedností a jejich uplatnění při společné hře nebo v rámci 

soutěže. Trenér chlapecké skupiny vnímá jako hlavní cíl rozvoj obecných pohybových a 

specifických basketbalových dovedností zejména v souvislosti s přípravou chlapců pro 

vstup do žákovských družstev basketbalového klubu „B". 

Cíle dívčí a smíšené skupiny spojuji uvolněnější atmosférou ve skupině. Trenér 

smíšené skupiny na rozdíl od trenérky dívčí skupiny podle mého názoru spojuje 

uvolněnější atmosféru ve skupině s menší důsledností související s osvojováním 

sportovních dovedností. Jeho menší důslednost v tomto směruje zřejmě spojována s tím, 

že smíšená skupina nesměřuje k zápasové budoucnosti. Trenérovi představy o motivaci 

chlapců a dívek k basketbalu se liší zejména v tom, že chlapců předpokládá větší 

soutěživost, kterou považuje za základ sportovní motivace. U trenéra smíšené skupiny 

spojuji jeho menší orientaci na výkon se smíšenou skupinou, trenér sám zdůrazňuje svoje 

menší ambice v práci s touto skupinou. 

Ačkoliv trenérka dívčí skupiny neprezentuje osvojování sportovních dovedností 

jako primární cíl, v rámci pozorování dívčí skupiny jsem vnímala, že trenérka směřuje 

tréninkové aktivity k osvojení dovedností pro basketbalovou hru. Uvolněnější atmosféru 

v dívčí skupině spojuji spíše než menšími nároky na sportovní dovednosti dívek 

s důvěrnějším a méně hierarchickým vztahem mezi dívkami a trenérkou a dále s 

tendencemi trenérky k osvojování basketbalových dovedností ve spojení s její snahou o 

co nejlepší zapojení dívek do hry. Důležitou roli hrají trenérčiny představy o dívkách, 

podle kterých dívky hůře snášejí sportovní zátěž a podle kterých se i některé sportovně 

nadané dívky chtějí basketbalem jen bavit. 

Trenér chlapecké skupiny vyžaduje osvojování sportovních dovedností za účelem 

zařazení chlapců do žákovských družstev. Podle mého názoru jsou tyto trenérovi tendence 

více v souladu s filozofií basketbalového klubu „B", kterým je trenér podporován. 

Důležitou roli hrají také představy o větším sportovním potenciálu chlapců a jejich vyšší 

motivaci „to v basketbalu někam dotáhnout". Na rozdíl od trenérky dívčí skupiny a 

trenéra smíšené skupiny věnuje trenér chlapecké skupiny určitý čas na tréninku také 

fyzické přípravě, což souvisí s jeho představami o prioritách v mužském basketbalu. 
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13.4 Sportovní hra jako součást sportovní přípravy versus 
sportovní hra jako zábava 

Ve sportovní přípravě basketbalových začátečníků vyvstává otázka, zda a do jaké 

míry je nutné ovládnutí základních basketbalových dovedností pro zařazení basketbalové 

hry. Zda je tedy zařazování basketbalové hry pro děti z basketbalových přípravek 

přínosné ze sportovního hlediska, nebo se jedná spíše o zábavný a motivující prvek. 

V rámci pozorování basketbalových přípravek jsem zaznamenala rozdíly týkající 

se frekvence zařazování basketbalové hry. Trenérka dívčí skupiny zařazuje basketbalovou 

hru pravidelně na konci každého tréninku. Trenér smíšené skupiny zařazuje 

basketbalovou téměř na každém tréninku. Trenér chlapecké skupiny zařazuje 

basketbalovou hru výjimečně. Tyto rozdíly ve frekvenci zařazování basketbalové hry 

považuji za závislé na vnímaných přínosech basketbalové hry ze strany trenérky a trenérů. 

Ačkoliv trenérka dívčí skupiny a trenér skupiny smíšené zařazují basketbalovou hru 

přibližně stejně často, vnímá jako rozdílné jejich důvody k zařazování. 

Trenérka dívčí skupiny považuje sportovní hru za vyvrcholení každého tréninku. 

Na rozdíl od trenéra chlapecké skupiny nepovažuje nutné, aby dívky nejdříve precizně 

zvládaly basketbalové dovednosti, naopak považuje sportovní hru za důležitou součást 

sportovního rozvoje dívek a prostředek k rozvoji basketbalových dovedností. Pravidelné 

zařazování sportovní hry v dívčí skupině spojuji také s tendencemi trenérky podporovat 

motivaci dívek k basketbalu, podporovat jejich sociální dovednosti. V přístupu trenérky 

k basketbalové hře vidím jako výraznější pojetí basketbalové hry jako důležité součásti 

sportovní přípravy, ze strany dívek vidím jako výraznější pojetí basketbalové hry jako 

zábavného prvku. 

Přínos basketbalové hry z hlediska získávání sociálních dovedností dívek je také 

důležitý pro trenéra skupiny smíšené. Myslím, že tím, že trenér spojuje smíšenou skupinu 

s nižšími ambicemi, má nižší očekávání od chlapců i od dívek v této skupině. 

V souvislosti s trenérových zařazováním tréninkových forem basketbalové hry lze mluvit 

o významu basketbalové hry jako důležité součásti sportovní přípravy. Zařazování 

klasické basketbalové hry ve smíšené skupině spojuji s očekáváním zábavy jak ze strany 

trenéra, tak ze strany dětí. Trenér skupiny smíšené má ve srovnání s trenérkou 

Radost ze hry vnímá trenérka jako důležitější než precizní technické zvládnutí herních 

dovedností. Trenérka hodnotí kladně vítězství v přátelském zápase, i když přiznává nižší 

úroveň technické vyspělosti svých svěřenkyň. 
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V případě trenéra chlapecké skupiny, která zařazuje basketbalovou hru zřídka je 

jednoznačná tendence k podceňování přínosu basketbalové hry pro basketbalové 

začátečníky. Trenér vnímá basketbalovou hru jako odlehčení a podobně jako cvičení se 

soutěžními prvky jako „zbraň, kterou lze využít v rámci výchovného působení. 

Podceňování významu basketbalové hry u trenéra chlapecké skupiny spojuji s jeho 

výraznými velkými nároky na basketbalové dovednosti chlapců a s jeho snahou motivovat 

chlapce tím, že budou hrát, až nenaučí driblovat apod. 

13.5 Metoda cukru versus metoda biče 

Metoda cukru a biče je označení pro výchovné působení, které využívá jak 

motivačního působení odměn, tak motivačního působení trestů. Působení odměn a trestů 

jsem zaznamenala u všech tří pozorovaných skupin. Trenér chlapecké skupiny měl 

z mého pohledu blíže k metodě biče, trenérka dívčí skupiny k metodě cukru. Trenér 

smíšené skupiny používá v porovnání s předchozími skupinami odměny i tresty nejvíce 

vyrovnaně. 

V rámci rozhovorů jsem se setkala s názory trenérů a trenérky, které reflektují 

představy o větší nutnosti používat tresty fyzickým cvičením spíše u chlapců než u dívek. 

Trenér smíšené skupiny tyto tendence vysvětluje tím, že u dívek nejsou tolik výrazné 

kázeňské a disciplinární problémy. Trenér chlapecké skupiny zastává názor, podle kterého 

se dívky dokáží více soustředit na to, co se po nich na tréninku vyžaduje, a tak není nutné 

zvyšovat jejich soustředění zvyšovat. Trenérka dívčí skupiny zastává názor, podle kterého 

fyzická cvičení nemají na chlapce tak negativní dopady jako na dívky, zejména ve smyslu 

toho, že by je tak snadno odradilaod sportování. 

Zvýšenou frekvenci užívání trestů v chlapecké skupině spojuji s tendencemi 

trenéra zvyšovat svoji autoritu způsobem, který spojuje s přísností. Nutnost zvyšovat 

trenérskou autoritu spojuji s názorem trenéra, podle kterého jen „ostrý" trenér nebo 

trenérka může u chlapců (zejména starších) uspět. Vzhledem k tomu, že trenér chlapecké 

skupiny spojuje chlapce s vyšší psychickou a fyzickou odolností, nebere příliš vážně 

jejich případné stěžování týkající náročnosti tréninku. 

Působení trestů fyzickým cvičením v chlapecké skupině vychází podle mého 

názoru z určité tradice ve vedení chlapců, která je podporována basketbalovým klubem 

„B". Důležitou roli hrají představy trenéra o větší roztěkanosti chlapců, kterou trenér na 
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rozdíl ode mě nespojuje s jejich nezkušeností se sportovním trénováním, ale spíše s jejich 

tendencemi „si pořád něco vymýšlet" a s jejich hyperaktivitou. 

Trenér chlapecké skupiny používá tresty také ve formě ironie a vtipů na úkor 

chlapců, což sám nevnímá jako svůj trestající záměr. Trenér se snaží omezovat pochvaly, 

což spojuji s jeho snahou o udržení hierarchických rozdílů mezi ním a chlapci ve skupině, 

které podle něho vedou ke zvyšování autority. 

Ačkoliv se trenér chlapecké skupiny snaží o co nejdůslednější přístup, někdy 

trestání z hlediska časové úspory vynechává. Tyto tendence mohou podle mého názoru 

výrazně podporovat roztěkanost a neorientovanost chlapců, které hodnotí trenér chlapecké 

skupiny jako nedostatek a za které chlapce trestá. 

Trenér smíšeného družstva dává přednost trestům kolektivním, i když i u nich si je 

vědom jejich omezené účinnosti. Jeho představy o omezené účinnosti trestů spojuji s jeho 

tendencemi užívat spíše napomínání a kárání v souvislosti s odkazem na organizační 

pravidla. Na trénincích smíšeného družstva ukládá trenér tresty fyzickým cvičením za 

prohru v soutěžích nebo ve sportovní hře. Ukládání trestů za prohru spojuji se slabší 

soutěžní atmosférou ve smíšené skupině. Trenér používá ve smíšené skupině nižší 

intenzitu trestů kvůli dívkám, u kterých na druhé straně nepovažuje nutnost užívání trestů 

za zásadní. V rámci pozorování smíšené skupiny jsem si nevšimla rozdílů v působení 

odměn v souvislosti s dívkami a chlapci. Působení trestů hodnotím jako častější v případě 

chlapců, což spojuji s tendencemi trenéra trestat chlapce přísněji než dívky. 

Trenérka vychází z předpokladu, že dívky motivuje k trénování zejména získání 

ocenění za jejich výkony. Trenérka často komentuje výkony dívek, což dávám do 

souvislosti s jej í snahou o vyrovnané hodnocení dívek. Nižší frekvenci užívání trestů 

fyzickým cvičením v dívčí skupině vysvětluji trenérčinou tendencí dívky od basketbalu 

neodradit a tím, že trenérka spojuje trestání fyzickým cvičením se snahou o zvyšování 

výkonnosti dětí, kterou nepovažuje za svoji prioritu. Jako zásadní považuji trenérkou 

nevnímanou nutnost k trestání dívek, kterou dávám do souvislosti zejména s účinným 

působením odměn a s respektem ke trenérce, který stojí na důvěrnějším vztahu k dívkám. 
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13.6 Časově náročná organizace tréninku versus časově 
nenáročná organizace tréninku 

Organizační a informační funkce trenéra je zejména u nejmladších věkových 

kategorií dětí podstatnou součástí trenérské činnosti. Zejména u dětí. které s basketbalem 

začínají, může tato činnost zabírat hodně času. Ze tří pozorovaných skupin zabírala 

organizace nejvíce času v chlapecké skupině, o něco méně ve smíšené skupině a 

nepoměrně méně v dívčí skupině. 

Časovou náročnost spojuji se zkušenostmi trenéra či trenérky a s tréninkovými 

zkušenostmi dětí. Trenérka dívek se v mnohem větší míře než trenéři chlapecké a smíšené 

skupiny snaží o předávání kompetencí v organizaci dívkám. To může při organizaci 

pomoci tím způsobem, že dívky si mohou navzájem sportovní prvky předvést a vysvětlit. 

Trenér smíšené skupiny využívá také předávání kompetencí, ale domnívám se, že vidí cíl 

tohoto postupu zejména ve zvyšování sociální prestiže dětí. 

Trenéři chlapecké a smíšené skupiny využívají pravidla týkající se organizace 

tréninku. Trenér smíšené skupiny používá odkaz na tato pravidla. Trenér chlapců 

stanovuje za porušení pravidel tresty v podobě fyzických cvičení. U trenérky dívčí 

skupiny a u trenérů skupiny chlapecké a smíšené vidím rozdíly zejména ve 

vnímaní přínosu snižování organizačního času. 

Trenér chlapecké skupinu vnímá snižování časové organizace jako nutné pro 

zvyšování výkonnosti chlapců. Časovou náročnost organizace ve vedení chlapců 

vysvětluje jejich menší soustředěností a poctivostí. Časovou náročnost organizace 

v chlapecké skupině spojuji zejména s malou zkušeností chlapců se sportovní přípravou a 

s málo efektivním způsobem motivace chlapců ke zvládání nároků organizace. Tím, že 

trenér reaguje do určité míry nepředvídatelně na porušování pravidel, snižuje podle mého 

názoru účinek trestů. Tu snižuje také jejich vysokou frekvencí. Na nízkou účinnost trestů 

má trenér v souladu se svým přesvědčením týkajícím se nutnosti zvyšovat svoji autoritu 

tendence reagovat trestem ještě přísnějším. 

Trenér smíšené skupiny vidí práci na snižování časové náročnosti organizace také 

jakou nutnou pro zvyšování výkonnosti dětí. Myslí si, že rozdíly mezi dětmi ve smíšené 

skupině vzhledem k jejich věku a výkonnosti neumožňují přílišné snížení času pro 

organizaci. Na druhé straně nevnímá trenér tolik úporně to, že na úkor organizace 

nestihne děti tolik naučit. Slabší motivace trenéra k práci na snižování časové náročnosti 
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organizace, která souvisí s menšími požadavky na výkon dětí, vede k tomu, že se časová 

náročnost organizace ve smíšené skupině nesnižuje. 

Malou časovou náročnost na organizaci v dívčí skupině spojuji s tendencí trenérky 

zvyšovat samostatnost dívek, kterou trenérka považuje za důležitou z hlediska sociálního 

začlenění dívek do skupiny. Důležitou roli přisuzuji také vysoké efektivitě výchovného 

působení trenérky, kterou spojuji s tendencemi trenérky pozitivně hodnotit a udržovat 

důvěrnější vztah s dívkami, který je založený na vzájemné znalosti a blízkosti. 

13.7 Síla versus technika 

Sportovní schopnosti chlapců a dívek v mladším školním věku jsou podle názorů 

trenérky dívčí skupiny a trenérů skupiny chlapecké a smíšené srovnatelné. To znamená, 

že trénování dívek a chlapců ve smíšené skupině se obejde bez rozdílů ve struktuře 

tréninku i bez rozdílů ve fyzické zátěži. 

Podle trenéra chlapecké skupiny se u dětí v mladším věku objevují rozdílné 

tendence v provádění sportovních prvků. Chlapci dávají do všeho více energie a síly, 

dívky si dávají spíše záležet na správné technice. Tyto tendence je možno spojovat 

s představami trenérů a trenérky týkajících se rozdílných vlastností chlapců a dívek. 

U trenérů a trenérky jsem se setkala pohledem na chlapce, který vychází z 

představ o jejich větší dravosti, soutěživosti či ambicióznosti. Tyto vlastnosti chlapců se 

podle mého názoru uplatní spíše v orientaci na výkon ve smyslu rychlejšího či silovějšího 

provedení sportovního prvku. Představy o takových tendencích chlapců se odrážejí 

zejména ve vyšší fyzické náročnosti tréninků chlapecké skupiny a v rozdílném přístupu ke 

chlapcům z hlediska intenzity trestů fyzickým cvičením. 

Představy o dívkách se u trenérů a trenérky shodují v tom smyslu, že připisují 

dívkám větší pečlivost, ukázněnost a soustředěnost. Ukázněnost, pečlivost a soustředěnost 

jsou vlastnosti, které jsou podle mého názoru důležité pro zvládnutí správné techniky 

specifických basketbalových dovedností. V souvislosti s touto představou o dívkách mají 

trenéři působící ve smíšené skupině tendence věnovat dívkám menší pozornost a méně je 

kontrolovat. Tendencí méně dívky kontrolovat jsem si všimla také u trenéry dívčí 

skupiny. Trenérčiny tendence v tomto směru spojuji spíše s větší důvěrou k dívkám. 

Podle trenéra chlapecké skupiny se tendence dívek a chlapců v provádění 

sportovních prvků s jejich věkem prohlubují. To může být dáno jednak rozdílným 
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fyzickým potenciálem dívek a chlapců v dospívaní a dospělosti, ale také odlišnou 

tréninkovou přípravou, která vychází z představ o rozdílných schopnostech a tendencích 

dívek a chlapců ve sportu. 

13.8 Sport jako seberealizace versus sport jako zábava 

Většina dětí mladšího školního začíná s basketbalem na základě nějaké vnější 

pohnutky nebo okolnosti. Zájmy dítěte v mladším školním věku jsou málo diferencované 

a nestálé. Rozhodnutí o působení dítěte v basketbalu nereflektuje tolik vlastní zájem 

dítěte, ale spíše představy rodičů o využití jeho volného času a jejich organizační 

možnosti. 

Rozdíly v očekávání dívek a chlapců od basketbalu je nutné mapovat na základě 

rozdílů v očekávání jejich rodičů, kteří bývají nejčastějším impulzem k tomu, že dítě 

s basketbalem začne a že u něho nějakou dobu vydrží. Vzhledem k tomu. že dítě 

v mladším věku má silné tendence k plnění přání rodičů, dá se očekávat, že se odlišnosti 

ve vztahu ke sportu dívek a chlapců se mohou formovat právě na základě odlišných 

očekávání rodičů. 

Trenérka dívčí skupiny a trenér chlapecké skupiny si myslí, že existují rozdíly 

v očekávání rodičů, které se liší na základě pohlaví jejich dítěte. U chlapců je spíše 

očekáván dobrý sportovní výkon, u dívek spíše aktivní odpolední program.To může 

souviset s představami rodičů o rozdílných pohybových dovednostech dívek a chlapců, 

které se opravdu mohou lišit v závislosti na jejich rozdílné podpoře ze strany rodičů. 

Důležitou roli hrají také názory, které spojují sportovní aktivity spíše s muži v závislosti 

s představami o jejich vyšší motivaci a výkonnosti. 

Rozdílná očekávání dívek a chlapců od sportu mohou výrazným způsobem 

posilovat také trenéři a trenérky dětí. V rámci svého výzkumu jsem sledovala tendence 

trenérky dívek vedoucí spíše k pojetí sportu jako zábavy a tendence trenéra chlapců 

vedoucí spíše k pojetí sportu jako možné oblasti seberealizace. Tendence trenéra smíšené 

skupiny hodnotím jako „provizorní", silně ovlivněné absencí zápasové budoucnosti 

smíšené skupiny. 
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14 SHRNUTÍ A DISKUZE 

Na základě výsledků porovnávání způsobů vedení smíšených, dívčích a 

chlapeckých skupin považuji za nejvýznamnější rozdíly ve výkonnostně nebo činnostně 

orientované práci s dětmi a rozdíly v trenérských preferencích v oblasti motivačního 

působení odměn a trestů, které určitým způsobem ovlivňují časovou náročnost organizace 

tréninku. Za důležité považuji také rozdíly v oblasti představ o dívčích a chlapeckých 

tendencích při plnění sportovních úkolů a rozdíly mezi významem sportu pro dívky a pro 

chlapce a to nejen z hlediska jich samotných, ale i z hlediska jejich trenérů či trenérek a 

rodičů. S výše zmíněnou výkonností nebo činnostní orientací práce s dětmi souvisejí 

rozdíly v přístupu trenérů k zařazování sportovní hry do tréninkového programu 

basketbalových začátečníků. 

Rozdíly v zaměření skupin v souvislosti se sportovním výkonem nebo se sportovní 

činností jsou ovlivňovány povahou ambicí trenéra týkajících se cílů skupiny a povahou 

motivačních zdrojů dětí. U trenéra chlapecké skupiny vycházejí ambice týkající se cílů 

skupiny z jeho snahy k vytvoření produktivní a výkonově vyrovnané skupiny a k přípravě 

chlapců pro vstup do žákovských družstev. Trenérka dívčí skupiny a trenér skupiny 

smíšené zdůrazňují spíše skupinovou sportovní aktivitu z hlediska zdravého životního 

stylu a z hlediska získávání sociálních zkušeností v rámci vrstevnické skupiny. 

Za důležitou považuji také schopnost trenérů mapovat motivační zdroje dětí. 

Trenérka dívčí skupiny předpokládá individuální rozdíly v motivaci dívek ke sportu, které 

se diferencují zejména v rámci přístupu dívek k individuálnímu zlepšování. Trenér 

smíšené skupiny spojuje motivační zdroje dětí s cíli projektu basketbalového klubu „B", v 

rámci kterého mají děti možnost si basketbal vyzkoušet. Trenér chlapecké skupiny 

předpokládá, že chlapci chtějí v basketbale něčeho dosáhnout. Jejich orientaci na libost ve 

sportovní aktivitě vnímá jako nežádoucí. 

Odlišné ambice trenérů týkající se cílů skupiny jsou odvozeny z odlišných pohledů 

na cíle sportovní hry jako takové. Sportovní hra je podle Slepičky, Hoška a Hátlové 

(2006) charakterizována znaky jako je svoboda, emancipace, spontaneita, nevynucenost a 

nevážnost. Nabízí se otázka, do jaké míry jsou znaky sportovní hry v rozporu 

s výkonovou orientací sportovních soutěží. 

Trenérka dívčí skupiny formuje svoje ambice týkající se vedení skupiny v souladu 

s výše uvedenými znaky sportovní hry. Zařazuje cvičení, která směřují k tomu, aby se 
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dívky naučily potřebné basketbalové dovednosti ke hře. Na první místo trenérka staví 

radost ze hry. Trenér smíšené skupiny se v souladu s menšími nároky na sportovní 

výkony dětí a v souladu s cíli projektu basketbalového klubu „B" od znaků sportovní hry 

neoddaluje. U trenéra chlapecké skupiny jsem zaznamenala tendence, které znakům 

sportovní hry v určité míře odporují. Tyto tendence se týkaly odstraňování spontánních 

projevů chlapců na úkor vynucené disciplíny a zařazování sportovní hry jako odměny 

v závislosti na chování a výkonech chlapců. 

Vzhledem k vývoji motivační struktury odpovídající prvnímu vývojovému stádiu 

se u dětí z basketbalových přípravek projevuje menší výběrovostí realizovaných 

sportovních činností, rozptýlenost sportovních zájmů a častá fluktuace mezi nimi. 

V tomto stádiu mají na sportovní zájmy dětí největší vliv vnější okolnosti a libost prožitků 

s nimi spojených. (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). První vývojové stádium struktury 

motivace reflektují všichni trenéři. Trenér chlapecké skupiny na rozdíl od trenérky 

skupiny dívčí a trenéra skupiny smíšené vnímá výrazněji rozptýlenost zájmů a orientaci 

na libost prožitků jako nevýhodnou a snaží se pracovat na posunutí vývoje skupiny. 

Trenéři smíšené s chlapecké skupiny reflektují spontánní pohybovou aktivitu a 

vysokou potřebu tělesného pohybu dětí v mladším školním věku (Vágnerová, 2000; Perič, 

2005). Podle Vágnerové (2000) mají děti v mladším věku v souladu s vývojovým stádiem 

píle a snaživosti tendence prosazovat se svým výkonem a získávat uznání ze strany 

dospělých. 

Tendence prosazovat se svým výkonem se mohou odlišovat v závislosti na pohlaví 

dětí. Výkonová motivace, která je považována za samozřejmou složku sportu, je podle 

Slepičky, Hoška a Hátlové (2006) spojována spíše s chlapci. Trenéři smíšené a chlapecké 

skupiny pracují s představou o větší soutěživosti a ambicióznosti chlapců. Trenér 

chlapecké skupiny zdůrazňuje větší fyzický potenciál chlapců, který se manifestuje 

s rostoucím věkem chlapců výkony v basketbalové hře, které nejsou srovnatelné s výkony 

dívek zejména z hlediska rychlosti a síly. 

Smetáčková (2006) uvádí, že chlapci vzhledem ke své nižší závislosti na 

hodnocení ze strany dospělých inklinují spíše k motivaci vázané na činnostní cíle. A 

v těchto tendencích jsou také více podporováni. Motivace vázaná na výkonností cíle je 

vlastní spíše dívkám. Trenérka dívčí skupiny vnímá výrazné tendence k porovnávání a 

soutěžení dívek, na druhé straně připouští, že některé dívky nemají touhu trénovat ve 

výkonnostně lepším týmu. 
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S rozdíly v zaměřenosti skupin na sportovní výkon souvisí postoj trenérů a 

trenérky k zařazování sportovní hry. Vzhledem k tomu, že trenér chlapecké skupiny 

sportovní hru zařazuje málo, protože mu vzhledem k úrovni basketbalových dovedností 

jeho svěřenců nepřijde jako tolik přínosná, se nabízí spojení tohoto přístupu spíše se 

zaměřením skupiny na sportovní výkon. V případě, že je sportovní hra vnímána jako 

odměna dětem, může být její zařazování spojováno spíše se zaměřením na sportovní 

činnost. Ukazuje se však, že zejména trenérka dívčí skupiny dosahuje zařazováním 

sportovní hry zlepšování sportovních výkonů, i když preferuje radostný charakter 

basketbalové hry a dívky v tomto směru podporuje. 

Působení odměn a trestů v jednotlivých skupinách umožňuje přiblížení jejich 

způsobů vedení k autoritativnímu, liberálnímu a demokratickém stylu. Tyto styly vedení 

souvisejí také se způsobem kladení požadavků, s vnímáním trenéra jako autority či vzoru 

(Čáp, Mareš, 2007). V chlapecké skupině, ve které trenér preferuje přísnost v disciplíně, 

klade trenér vyšší požadavky ve formě příkazů. Méně využívá pozitivního hodnocení a 

podporuje vnímání své osoby jako autority. U chlapecké skupiny jsem vnímala, že 

vtipkování trenéra, které podle jeho názoru vede k uvolnění atmosféry, může být vnímáno 

ze strany chlapců jako negativní či zavrhující hodnocení. Vedení chlapecké skupiny 

vnímám jako nejbližší autoritativnímu stylu vedení. 

Smíšená skupina, ve které trenér používá vyváženým způsobem odměny i tresty, 

ve které má trenér nižší požadavky na sportovní výkony dětí a ve které častěji 

přizpůsobuje program tréninku potřebám a přáním dětí, se podle mého názoru nejvíce 

blíží k liberálnímu vedení. Dívčí skupina, ve které trenérka působí spíše příkladem, ve 

které se trenérka snaží kladené požadavky přizpůsobit možnostem dívek, ve které se 

trenérka snaží o zvyšování sebevědomí a samotnosti dívek a ve které dobře fungují 

obecné normy chování, se podle mého názoru nejvíce blíží k demokratickému stylu 

vedení 

Ve všech pozorovaných skupinách jsem pozorovala užívání trestů fyzickým 

cvičením, které odpovídají podle Čápa a Mareše (2007) trestům donucením k neoblíbené 

činnosti. Podle Čápa a Mareše (2007) mohou tresty donucením k neoblíbené činnosti 

ovlivnit nepříznivým způsobem motivaci k trénování. Tuto skutečnost reflektuje trenérka 

dívčí skupiny, která nepreferuje používání trestů fyzickým cvičení, protože má strach, že 

by mohly dívky od basketbalu odradit. Všichni trenéři zastávají názor, podle kterého se 

užívání trestů fyzickým cvičením využívá více u chlapců a podle kterého chlapci tyto 

tresty lépe snášejí. Vzhledem k vysoké spontánní pohybové aktivitě dětí mladšího 
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školního věku se dá polemizovat o tom, do jaké míry berou děti tresty fyzickým cvičení 

úporně. Trenér chlapecké skupiny přiznává, že chlapcům ze začátku běhání nebo jiné 

fyzické cvičení navíc nevadilo. 

Trenéři smíšené a chlapecké skupiny využívají působení kolektivních trestů, které 

preferují před tresty individuálními. Čáp a Mareš (2007) upozorňují na malou účinnost 

trestů u dětí, se kterými jsou výchovné potíže, protože tyto děti bývají v menší míře 

závislé na hodnocení ze strany dospělých a z trestů si nic nedělají. Dá se tedy očekávat, že 

zadání trestu celé skupině za prohřešek jedince bude právě na tohoto jedince působit 

nejméně. 

Trenéři a trenérka využívají také napomínání a pokárání. Podle Čápa a Mareše 

(2007) se zvyšuje efektivita napomínání s jeho menší frekvencí a s oblíbeností 

napomínající osoby. Vzhledem k tomu, že v dívčí skupině se nejevilo používání jiných 

druhů trestů jako potřebné, dá se předpokládat, že v této skupině bylo napomínání jako 

elementární výchovný prostředek používáno nejefektivněji. Ke zvýšení efektivity 

napomínání v dívčí skupině může přispívat silnější závislost dívek na hodnocení ze strany 

trenérky (Smetáčková, 2006). 

Ve všech pozorovaných skupinách jsem zaznamenala výskyt motivačního 

působení odměnami. Trenéři a trenérka mluvili o konkrétním druhu odměny ve formě 

pochvaly. Čáp a Mareš (2007) zařazují pochvalu do odměn emočního a morálního 

charakteru. Zejména trenérka dívčí skupiny mluví o nutnosti vyvážené tendence ke kritice 

a k pozitivnímu hodnocení. Trenér chlapecké skupiny naopak vědomě snižuje frekvenci 

pochval. Podle výsledků výzkumů je pochvala, která je užívána občas, daleko efektivnější 

než pochvala užívána pokaždé, když dojde ke splnění požadavku (Holland, Skinner, 1968 

v Čáp, 1993). 

Časová náročnost organizace tréninku souvisí s úrovní disciplíny ve skupině a s tím, 

jak efektivně dokáže trenér nebo trenérka s touto disciplínou pracovat. Úroveň disciplíny 

ve skupině je závislá na sociální vyspělosti dětí a na jejich zkušenostech se sportovním 

tréninkem. V souvislosti s názory a zkušenostmi trenérky a trenérů se dá uvažovat také o 

větší náročnosti práce s disciplínou chlapců a to nejen v chlapecké skupině, ale i ve 

skupině smíšené, kde jsou z tohoto hlediska vnímáni výrazněji než dívky. 

Výrazně vyšší časovou náročnost organizace ve chlapecké skupině vysvětluji nejen 

menší závislostí chlapců na pozitivním hodnocení ze strany trenéra, ale také velikostí 

chlapecké skupiny. Levine a Moreland (1990) poukazují na nevýhody větších skupin, 

které mohou zvyšovat náročnost práce s disciplínou. Větší dětské skupiny mohou klást 
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větší nároky na organizaci, také mají potenciál k vytváření anonymní atmosféry (podle 

Výrost, Slaměník, 1997). 

Menší velikost dívčí skupiny naopak podporuje neanonymní atmosférou pocit 

zodpovědnosti u dívek. Důležitou roli hraje také to, že dívky mají s trenérkou bližší vztah 

díky tomu, že se s ní vídají často i ve škole. V dívčí skupině jsem pozorovala, že jsou 

kladené požadavky podporovány obecnějšími požadavky a souborem návyků, které si 

dívky osvojily (Čáp. Mareš, 2007). 

U smíšené skupiny, jejíž velikost je srovnatelná s velikostí skupiny dívčí, je vyšší 

časová náročnost organizace ovlivněna velkými rozdíly mezi dětmi vzhledem k jejich 

věku a výkonnosti a menší motivací trenéra ke snižování časové náročnosti organizace. 

Trenér smíšené skupiny pracuje podobně jako trenér skupiny chlapecké s pravidly 

týkajícími se organizace. Ve smíšené skupině funguje odkázání na pravidla, nesetkala 

jsem se s tresty fyzickým cvičením za jejich porušování. Ve chlapecké skupině jsou tresty 

za porušování pravidel časté.Je zajímavé, že ačkoliv trenéři chlapecké a smíšené skupiny 

zdůrazňují přirozenou autoritu mužů, zejména trenér chlapecké skupiny na jejím 

zvyšování systematicky pracuje právě zařazováním trestů. 

Ze své vlastní sportovní zkušenosti mohu říci, že větší soustředění na technické 

provedení sportovního prvku a vyšší technickou vyspělost jsem zaznamenala spíše u 

dívek. Snahy o vyšší efekt sportovního prvku například v podobě střel na koš z velké 

rychlosti a vzdálenosti zase spíše u chlapců. Na druhé straně si myslím, že v otázce 

tendencí v provádění sportovních prvků má rozhodující vliv podpora trenéra či trenérky. 

Umím si představit, že u dívek je na základě genderových stereotypů týkajících se jejich 

pečlivosti podporována spíše technika. U chlapců vzhledem k většímu důrazu na jejich 

fyzický výkon zase efektivnost sportovních výkonů. Dívky a chlapci jsou motivováni 

k tomu, aby v této oblasti splnili očekávání trenéra či trenérky. 

Rozdíly ve významu sportu pro chlapce a pro dívky je nutné mapovat na základě 

rozdílů v očekávání jejich rodičů. Pro děti v mladším školním věku má zásadní význam 

názor dospělých (Vágnerová, 2000). Názory rodičů týkající se působení jejich dětí ve 

sportovní oblasti mají základ v obecných představách, které spojují se sportem spíše 

muže. Podle Janošové (2008) má zásadní vliv výchova, která je v naší kultuře nastavena 

tak, že chlapce ve větší míře než dívky podporuje v takových aktivitách, jako jsou 

vzájemné souboje a soutěživost. 

Tendence spojovat sport spíše s muži jsou podle mého názoru ovlivněny historicky 

méně významnou etapou účasti žen ve sportovních soutěžích a vnímáním ženských 
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soutěží jako méně prestižních. Trenérka dívčí skupiny zastává názor, že dívky prožívají 

při sportování silné emoce, zejména radost, kterou spojuji s nej původnější sportovní 

filozofií. Na druhou stranu se dívky podle názoru trenérky nechtějí tolik obětovat 

dosahování sportovních úspěchů. Mediální tendence spojovat radost ze sportu pouze se 

sportovními úspěchy staví do popředí muže, kteří mají podle Janošové (2008) větší 

tendence realizovat se v činnostech, kde se objevuje agresivní prvek, který podle mého 

názoru může působit atraktivně v souvislosti s mediálním zájmem. 

Odlišný prostor pro prezentaci sportovců a sportovkyň v médiích může vést 

k obecným představám o lepším uplatnění mužů ve sportu. Tyto představy mohou 

ovlivnit představy rodičů a jejich podporu v souvislosti se sportováním dívek a chlapců. 

Na základě rozdílné podpory se mohou odlišným způsobem formovat představy 

samotných dívek a chlapců týkající se významu sportu v jejich životě. 
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15 ZÁVĚR 

Rozdíly ve vedení smíšené, dívčí a chlapecké skupiny týkající se struktury 

sportovní přípravy nejsou výrazné. To znamená, že děti ve všech pozorovaných skupinách 

trénují podobné spektrum sportovních dovedností. 

Zásadnějším způsobem ovlivňuje vedení skupiny názor trenéra na to. jakou roli by 

měl hrát sport u dětí v mladším školním věku. Pojetí basketbalové přípravky jako 

přípravy zaměřené na vstup dětí do žákovských družstev a pojetí basketbalové přípravky 

jako aktivity vycházející ze spontánního a radostného charakteru sportovní hry vytvářejí 

rozdíly v tréninkové atmosféře skupiny. První pojetí spojuji s chlapeckou skupinou, druhé 

pojetí se skupinou dívčí a smíšenou. U chlapecké skupiny spojuji přístup trenéra se 

snahou o vytvoření co nejefektivnější skupinové atmosféry v souvislosti se zvyšováním 

výkonu skupiny. U dívčí skupiny spojuji přístup trenérky s uvolněnou atmosférou, která 

dívkám prospívá nejen ve sportovní oblasti. U smíšené skupiny spojuji přístup trenéra 

s nižšími nároky na výkony dětí a s jeho nižšími ambicemi souvisejícími s absencí herní 

perspektivy smíšené skupiny. 

Na základě názorů trenérů a trenérky, které se týkají rozdílů ve vlastnostech a 

schopnostech dívek a chlapců a rozdílů v jejich motivaci ke sportu, se formují odlišná 

očekávání od dětí opačného pohlaví, která vedou k jejich odlišné podpoře nejen ze strany 

trenéra či trenérky, ale i ze strany rodičů. 

Dá se tedy předpokládat, že by se vedení dívčí a chlapecké skupiny lišilo i 

v případě , že by obě skupiny byly vedeny jedním trenérem či trenérkou buď jako 

basketbalové přípravky s cílem připravit děti na vstup do žákovských družstev, nebo jako 

basketbalové přípravky s cílem aktivního pohybu vycházejícího ze spontánního a 

radostného charakteru 

Práce se sportovní skupinou v oblasti sportovních her směřuje k dosažení úspěchu 

ve hře, ač tento úspěch může znamenat pro každou skupinu něco jiného. Pozorované 

skupiny se aktivně neúčastnily sportovních soutěží. I přesto jsem zaznamenala rozdíly 

mezi smíšenou skupinou a skupinami homogenními z hlediska pohlaví jejich členů, které 

vycházely z jejich rozdílných herních perspektiv. Práce ve smíšené skupině mi přišla spíše 

než jako práce s dětmi jako práce s dívkami a chlapci, kteří v rámci basketbalových 

soutěží nikdy nebudou hrát v jednom týmu. Vzhledem ktomu, že dívky a chlapci hrají 
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v oddělených soutěžích, nemá trenér ze sportovního hlediska důvod podporovat jejich 

herní spolupráci. 

Myslím, že by vedení smíšené skupiny vypadalo jinak, kdyby měla tato skupina 

podobnou herní perspektivu jako skupina dívčí a chlapecká. 
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16 RESUMÉ 

Za účelem zmapování a porovnání způsobů vedení smíšených, dívčích a 

chlapeckých skupin byl proveden výzkum týkající se dětí v mladším školním věku, jejich 

trenérů a trenérky. Byla pozorována smíšená, dívčí a chlapecká basketbalová skupina. 

Dále byly provedeny rozhovory s trenérkou a trenéry těchto skupin zaměřené na 

problematiku vedení dětských sportovních skupin. 

Výsledky výzkumu ukazují, že rozdíly ve vedení dětských sportovních skupin 

nejsou výrazné z hlediska struktury sportovní přípravy. Rozdíly ve vedení dětských 

sportovních skupin vycházejí z názorů trenérů a trenérky na to, jakou roli by měl hrát 

sport v životě dětí v mladším školním věku. Jako diferencující se jeví rozdílné ambice 

trenérů a trenérky a cíle, kterých by chtěli v práci se svojí skupinou dosáhnout. 

Na základě představ o rozdílech ve vlastnostech a schopnostech dívek a chlapců a 

na základě představ o jejich rozdílné motivaci ke sportu se formují rozdílná očekávání 

trenérů a trenérky od dívek a od chlapců, která mohou výrazně ovlivnit způsob jejich 

vedení a podpory. 

Práce s dětmi v rámci smíšené skupiny je ovlivněna tím, že smíšená skupina nemá 

na rozdíl od skupiny dívčí a chlapecké před sebou herní perspektivu v rámci 

basketbalových soutěží. 
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17 SUMMARY 

The purpose of this work was to map and to compare the way of leadership of 

girls, boys and mixed groups. One girl, one boy and one mixed basketball teams were 

studied. The interview with trainers of these teams were carried out and focused on the 

problems connected with the leadership of child sports teams. 

The results of the conducted research show that the differences in the leadership of 

child sports teams are not important from the point of view of the training structure. The 

observed differences can be assigned to the different attitude of the trainers to the role of 

sport in the life of the school-age children. The trainer's ambitions and aims are also the 

differing influences. 

The trainer expectations can also influence the way of leadership and support. 

These expectations are based on ideas of different qualities and abilities of girls and boys 

and also on the idea of their different motivation to sport. 

The work with children in the mixed group can be influenced by the fact, that such 

mixed group has no prospect from the point of view of basketball competitions. 
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19 PŘÍLOHA 

POLOSTRUKTUROVANÉ INTERVIEW 

1) Informace o trenérovi/trenérce a jejich genderových představách 

Pohlaví, věk, vzdělání, zaměstnání, bydliště (město), délka praxe (kvalifikace) 

Co vás přivedlo k práci s dětmi/dívkami/chlapci? Co vám přináší (bere) práce 

s dětmi/dívkami/ chlapci? 

Jak byste dívky/chlapce v tomto věku popsal/a? Co je pro ně charakteristické, typické? 

Je důležitý sport pro dívky/chlapce v tomto věku? V čem? Jaké dovednosti mohou získat? 

Liší se to u dívek/chlapců? 

Myslíte si, že je basketbal vhodný sport pro chlapce/dívky z hlediska všeobecného 

pohybového rozvoje dítěte? Vidíte ve vhodnosti pro dívky chlapce nějaký rozdíl? 

Dovedete si představit, že byste pracoval/a s dětmi/dívkami/chlapci? 

V čem by to bylo stejné/jiné? Trénuje nějaká žena chlapce/děti v této věkové kategorii? 

Trénuje nějaký muž dívky v této věkové kategorii? Jak je to u jiných věkových kategorií? 

Jak se k této otázce staví basketbalový klub „B"? 

Jaké vlastnosti by měl/a mít trenér/trenérka pro práci se smíšenou/dívčí/chlapeckou 

skupinou? Nějak se liší? V čem? 

Proč vznikají smíšené skupiny? Kdo to vymyslel, co se tím sleduje, když jsou soutěže 

heterogenní? 

2) Informace o skupině 

Co byste řekl/a o skupině, se kterou pracujete a kterou jsem měla možnost pozorovat? 

Co by měl/a vědět jiný trenér/trenérka, který/která by za vás zaskakoval? Specifika 

skupiny , u smíšené skupiny důraz na koexistenci chlapců a dívek, v čem skupina vyniká, 

kde jsou její rezervy, jak náročná je práce s touto skupinou, co je problémem, co je 

výhodou. 

Jaká je úroveň obecných pohybových a specifických basketbalových dovedností u dětí? 
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3) Cíle ke kterým skupina směřuje 

Jak bych si přál/a, aby tato skupina vypadala po roce trénování? Složení skupiny, co by 

měly děti umět, co by se měly odnaučit, posun v tréninkových metodách. 

Jaké obecné pohybové dovednosti by děti měly mít? Jaké specifické basketbalové 

dovednosti by měly mít? 

Lišily by se cíle (získané dovednosti) u skupiny smíšené/dívčí/chlapecké? Jak? 

4) Očekávání a podpora rodičů 

Co očekávají rodiče od účasti svého dítěte v tréninkové skupině? 

Do jaké míry jsou rodiče seznámeni s cíli, kterých chcete se skupinou dosáhnout? 

Do jaké míry jsou jejich očekávání sladěny s Vašimi cíli? 

Pro trenéra smíšené skupiny: Všiml jste si nějakých rozdílů v očekávání u rodičů dívek a 

u rodičů chlapců? 

Pro ostatní: Jaké si myslíte, že mají očekávání rodiče dívek/chlapců? 

Jak hodnotíte podporu rodičů u své skupiny? Konkrétní projevy podpory. 

U smíšené skupiny: Jak hodnotíte podporu rodičů u dívek ve Vaší skupině? Jak hodnotíte 

podporu rodičů u chlapců ve Vaší skupině? 

Pro ostatní: Jak si myslíte, že by vypadala podpora u rodičů dívek/chlapců ? 

5) Formy práce na tréninku 

Jaké formy práce používáte při trénování dětí/dívek/chlapců? 

V jakém poměru tyto formy práce používáte? V čem je důležité cvičení, co rozvíjí? Kde 

berete inspiraci pro cvičení? V čem je důležitá hra, co rozvíjí ? V čem je důležitý zápas, co 

rozvíjí? Uvést příklady z pozorování! 

Co je třeba, aby děti uměly, aby mohly hrát zápas na tréninku? 

Myslíte si, že kdyby jste dostal/a smíšenou/dívčí/chlapeckou skupiny, že byste nějak 

změnil/a poměr jednotlivých forem práce? 
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6) Organizace tréninku 

Jakou roli hraje organizační stránka ve vedení tréninku? 

Jak moc je důležitá? Proč? Kolik zabírá času? Co muže pomoct k tomu, aby se doba 

potřebná pro tento druh práce zkracovala? 

Myslíte si, že kdyby jste dostal/a smíšenou/dívčí/chlapeckou skupinu, tak byste nějak 

změnil/a organizační stránku vedení tréninku? V čem? 

7) Motivace 

Co myslíte, že bylo tím impulzem, který přivedl děti/dívky/chlapce do této skupiny? 

Jaká je motivovanost k účasti dětí na tréninku, pro jejich individuální zlepšování, pro 

navazování vztahu s Vámi, se spoluhráči, pro zápasy? 

Myslíte si, že by byl rozdíl v tomto u smíšené/dívčí/chlapecké skupiny? 

Jakým způsobem se snažíte zvyšovat motivaci k účasti na tréninku, k individuálnímu 

zlepšování, k navazování vztahu s Vámi, k zápasu? Konkrétní příklady u jednotlivých 

oblastí!!! 

Co uděláte, když vidíte, že vaši svěřenci zadaný úkol bojkotují? 

Je výhodou, že jste jako vedoucí této skupiny muž/žena? V čem? Jaké metody pro zvýšení 

motivace jste vyzkoušel/a (odměny/tresty-konkrétně)? Co se vám osvědčilo? 

Jakým způsobem hodnotíte děti? Jak poznají, že něco dělají dobře, špatně...? 

Myslíte si, že Vámi vyzkoušené metody motivace by fungovaly stejně i u 

smíšené/dívčí/chlapecké skupiny? 

Bylo by náročnější motivovat smíšenou/dívčí/chlapeckou skupinu? Proč? 

8) Komunikace 

Jak si myslíte, že vás jako trenéra/trenérku vnímají vaši svěřenci? (autorita, vzor, 

kamarád, učitel...) Tykání nebo vykání? Bylo by to jiné u smíšené/dívčí/chlapecké 

skupiny? 

Jak by jste si přál/a, aby vás vnímali? Myslíte, že takto by to bylo optimální i u 

smíšené/chlapecké/dívčí skupiny? 
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Jak moc je třeba, aby jste jednal/a direktivně? Na kolik mohou do struktury tréninku 

promlouvat vaši svěřenci? Ve kterých situacích (jestli tedy vůbec) předáváte svoje 

kompetence? 

V jakých situacích jste (musíte být) direktivní)? 

9) Monitorování 

Čeho si na tréninku všímáte?(ce/zo nejvíce-důvody, čeho nej mé ně-důvody) 

V závislosti na čem se to může měnit? Jakou formu práce sledujete nejvíc? Co je méně 

důležité? Jak pracujete s informacemi, které vypozorujete ? Jak to souvisí s cíli skupiny ? 

10) Nadané/nenadané děti 

Co uděláte, když zjistíte, že to někomu opravdu jde/nejde? Jak ovlivní 

úspěšnost/neúspěšnost dívky její roli v dívčí skupině a jak ve smíšené? Jak ovlivní 

úspěšnost/neúspěšnost chlapce jeho roli v chlapecké skupině a jak ve smíšené? 

Za jak dlouho se nadání pozná?Jak vypadá cesta nadané dívky/chlapce?Jak hodnotíte 

možnosti pro nadané chlapce jak možnosti pro nadané dívky? 

Jaké jsou výhody, že talentované dítě začíná ve smíšené/dívčí/chlapecké skupině? 

Pokud byste trénoval/a skupinu talentovaných dívek (výběr), které vlastnosti byste u nich 

rozvíjel/a? 

Kdybyste trénoval/a skupinu talentovaných chlapců (výběr), které vlastnosti byste u nich 

rozvíjel/a? 

Kdybyste o tom mohl/a rozhodnout, trénovala byste výběr nadaných dětí ve smíšené 

skupině? Proč? 

11) Vztahy mezi dětmi 

Sledujete, jaké vztahy mají děti mezi sebou? Jak byste je popsal/a? 

Dá se informací o vztazích využít při organizaci tréninku? Jakým způsobem? 

Jak si myslíte, že by vypadaly vztahy mezi dětmi ve smíšené/dívčí/chlapecké skupině? 

Jak velkou důležitost přikládáte kooperaci vašich svěřenců během tréninku mezi sebou 

navzájem? 

Jak si myslíte, že vypadá kooperace ve smíšené/dívčí/chlapecké skupině? 
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