Resumé
Název práce:

Výběr

sportovních

talentů

v ledním hokeji a porovnání jejich

výsledků

v závislosti na sociálním zázemí.

Cíle práce: Cílem této práce bylo získání a vyhodnocení informací o možnosti vlivu
sociálního zázemí na rozvoj mladých talentovaných

sportovců

hrajících extraligu

juniorů na území ČR a porovnat také jejich úspěšnost prosadit se do vyšší věkové

kategorie nebo do reprezentace.

Metoda: Nejprve bylo provedeno

shromáždění

vytvořen

literatury a poté byl

seznam

otázek souvisejících jak se sociálním zázemím sportovců, ale i jejich úspěšností prosadit
se do reprezentace nebo do vyšší

věkové

kategorie .. Do dotazníku bylo z tohoto

seznamu vybráno celkem 34 otázek. Takto zpracovaný dotazník byl

předložen

všem

sportovcům hrajících lední hokej extraligu juniorů na území ČR. Dále byl vytvořen

seznam otázek týkající se

rovněž

sociálního zázemí

provedeno kvalitativní dotazování -

mají zkušenosti s výběrem mladých talentovaných

Výsledky: Získané údaje z vyplněných
grafů.

U vybraných

sportovců

a

následně

bylo

interview (standardizovaný rozhovor-blízký

dotazníku) s hokejovými manažery, hokejovými agenty a
kteří

sportovců

dotazníků

aktivně

hrajícími hokejisty,

sportovců.

jsou interpretovány pomocí tabulek a

jsou shrnuty charakteristické znaky sociálního zázemí na

základě převažujících odpovědí

z dotazníku. Výsledky z kvalitativního dotazování -

interview jsou prezentovány ve stejném pořadí, ve kterém byly položeny.
Klíčová

slova: sociální zázemí, talent, sportovní talent, lední hokej,

výběr talentů.

Summary
Job name: Selection of sport-talented people in ice-hockey and comparing their results
in connection with social background.

Job objectives: The objective of this work was to collect and assess information about
social background and its possible effect on the development of young and talented
sportsmen that play the junior top-league in the Czech Republic and also to evaluate
their chances of succeeding in a higher age group or in the representation.

Method: First, literature was collected and then a list compiled with questions
connected with social background of the sportsmen, and also with their chances of
succeeding in the representation or in a higher age group .. Total 34 questions were
chosen from the list and put in the questionnaire. Such compiled questionnaire was
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