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Anotace bakalářské práce: 

Hlavním tématem bakalářské práce je sportování u dětí. Významným prvkem ve výchově dítěte 

jsou právě rodiče, které má dítě tendenci napodobovat a kteří jdou dítěti příkladem. Dítě kopíruje 

jejich návyky a ve většině případů má dítě stejný životní styl. Totéž platí i o sportu, postoje a 

chování rodičů významně ovlivňují to, jak sport vnímá samotné dítě. Cílem práce je mikrosonda 

do názorového světa rodičů hráčů vybraného florbalového klubu v České republice. Práce je 

zaměřena právě na to, jakou roli hraje sport v rodinách vybraných participantů, co pro ně a jejich 

dítě sport znamená, z jakého důvodu jejich dítě vlastně sportuje a co od něho jako sportovce rodiče 

očekávají. Práce je rozdělena na dvě části, z nichž každá je rozdělena do dalších podkapitol. V 

teoretické části se práce věnuje vlivu sportu na dítě a srovnává jeho pozitivní a negativní dopady 

na dítě. Následně se zaměřuje na vliv rodiny a jejího působení na dítě. Práce je zasazena do 

prostředí florbalu, proto nechybí zpracování etnografie sportovního týmu a sociální koheze. V 

praktické části se poté práce zaměřuje na analýzu polostrukturovaných rozhovorů s participanty, 

v tomto případě s rodiči hráčů vybraného florbalového týmu. 

Klíčová slova: sport, děti, působení rodiče, vliv sportu, tým, sociální koheze, florbal 

Abstract of Bachelor’s thesis: 

The present Bachelor’s thesis deals with youth involvement in sports. Parents play an important 

role in child care; they are role models for children. Children copy their habits and in most of the 

cases parental lifestyle activities affect children. The same can be applied to sports; parents’ 

attitudes and behaviors have a strong impact on the way sport is perceived by children. The aim 

of the thesis is a micro-survey of opinions held by parents of selected floorball club players in the 

Czech Republic. The thesis focuses on the role which sports play in the families of the participants, 

what it means for them and their children, what is the reason why their child is involved in sports 

and what they expect from their child as an athlete. The present thesis is divided into two sections, 

which are sub-divided into sub-chapters. The theoretical section is concerned with the influence 

of sports on children. It compares its positive as well as negative impacts on the child. It focuses 

on the influence of the family on the child. The thesis is set in the floorball environment; therefore, 

it contains ethnography of a sports team and social cohesion. The practical section analyzes semi-

structured interviews with the participants, in this case with the parents of floorball team players. 
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1 Úvod 

1.1.Cíl práce 

Sport provází člověka od nepaměti, je významnou součástí naší kultury a společenským 

fenoménem. Sport také může působit jako vzdělávací a výchovný prostředek člověka ve všech 

jeho etapách ontogeneze. Od narození až po nástup do školy se dítě seznamuje s prostředím právě 

díky různým pohybovým aktivitám herního typu (Dovalil, 2004). Ve své bakalářské práci se budu 

zabývat sportem u dětí a tím, jak toto sportování dětí vnímají jejich rodiče, jakým způsobem a proč 

je ve sportování podporují, či nepodporují a jak se dívají na vrcholový sport. Sport u dětí podporuje 

zdravou soutěživost, vůdčí schopnosti, sebekázeň a respekt k autoritám. Má také vliv na zlepšení 

zdraví a fyzické kondice. Sport napomáhá dětem utvářet nová přátelství a socializovat se. Sport 

může rodinu posílit a stmelovat. Sport u dětí by však měl být především zábava (Williams, 1998). 

Dítě potřebuje někoho, koho může napodobovat a kdo mu půjde dobrý příkladem. Ve většině 

případů jsou to právě rodiče a jejich životní styl a návyky, které děti napodobují. Vliv rodiny je 

velmi silný (Pávková, 1999). Totéž platí i o sportu. Dítě vnímá, jakým způsobem se rodiče do 

sportu zapojují. To, jak tento vliv dítě vnímá, má pak velký vliv na jeho další psychologický vývoj 

a to, zda sport bude vnímat zdravě. Tedy postoje a chování rodičů významně ovlivňují to, jak dítě 

sport vnímá, zda je motivováno sportovat nebo zda se mu sportování líbí (Babkes a Weiss, 1999). 

Rodiče do určité míry ovlivňují, zda dítě bude ve sportu úspěšné nebo jak dlouho u sportu zůstane, 

a mohou významnou měrou pozitivně, nebo negativně ovlivnit kariéru sportovce.  

Cílem mé bakalářské práce je tedy právě mikrosonda do názorového světa rodičů hráčů 

vybraného florbalového klubu na jihovýchodní Moravě. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů 

se pokusím zjistit, jaký názor mají rodiče na sportování svého dítěte, a najít odpovědi na tyto 

otázky: Jak se participanti vidí jako rodiče sportovce? Je pro rodiče vyhrávání to, o co tu běží nebo 

ve sportu jde podle nich úplně o něco jiného? Jaký má sport podle rodičů negativa a jaká pozitiva? 

Co si představují rodiče pod pojmem šampion? Chtějí mít ze svého dítěte šampiona? Jak své dítě 

rodiče ve sportu podporují? Jak rodiče řeší konflikt mezi přípravou do školy a sportem? Co pro 

rodiče znamená florbal? Co se jim na florbale líbí a co se jim naopak nelíbí? Jakou florbalu 

předpovídají budoucnost? Jaká bývá atmosféra na zápasech? Jak dítě reaguje, když rodiče přijdou 

na jeho zápas? Probíhá mezi rodiči v týmu nějaká rivalita, jaká je atmosféra v týmu? Ve svém 

výzkumu se také zaměřím na rodiče samotné a pomocí rozhovorů se budu snažit zjistit, jaký vztah 

mají oni sami ke sportu, jak tráví volný čas, jak vzpomínají na své dětství a jakým sportům se oni 

sami v dětství věnovali. 
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2. Teoretická část 

2.1.Sport a děti  

Sport spolu s tělesnou výchovou a pohybovou rekreaci řadíme společně mezi tělesnou kulturu. 

Sport charakterizuje dobrovolná pohybová aktivita se snahou dosáhnout maximální výkonnosti, 

která se rozvíjí během tréninku a poté demonstruje v soutěžích (Dovalil a kol., 2004). Evropská 

charta sportu (1992) chápe sport jako „všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím 

organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, 

rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“. Sport patří 

mezi výrazný společenský fenomén, který neoddělitelně patří do života současné společnosti. 

Sport oceňují mezinárodní politické i kulturní instituce, veřejně ho podporuje většina států i 

politiků. Sport je také součástí vědy a mnoha dalších oborů lidské činnosti. Toto postavení a 

celosvětové uznání sportu je výsledkem vývoje člověka a společnosti. Sport se vyvíjel v rámci 

různých oslav, obřadů, zábav nebo her a jeho cílem bylo pomoci člověku odpočinout si od práce 

a existenčních povinností. V současné době je to velmi složitý společenský jev, který se podílí na 

kultivaci člověka i společnosti. Aktivní sport také může působit jako vzdělávací a výchovný 

prostředek člověka ve všech jeho etapách ontogeneze. Od narození až po nástup do školy se dítě 

seznamuje s prostředím právě díky různým pohybovým aktivitám herního typu. Poté je sport 

součástí školského systému jako tělesná výchova. Sport se následně projevuje i v mimoškolské 

činnosti, kde je spojen již s konkrétní motivací, přípravou k výkonnostnímu růstu a prezentaci 

výkonů na soutěžích (Dovalil a kol., 2004).  

Jak ve své knize uvádí Manuel Coelho e Silva (2009), sport je pravděpodobně jednou 

z nejviditelnějších forem fyzické aktivity a také jednou z převažujících fyzických aktivit u dětí. 

Mládež také obecně ztotožňuje fyzickou aktivitu se sportem. „Sport má u dětí významnou sociální 

hodnotu, což ukazuje fakt, že účast ve sportu je jednou z hlavních náplní dne u dětí a adolescentů 

po celém světě“ (Manuel Coelho e Silva, 2009, str.21). A co víc, počet adolescentů sportujících na 

národní a mezinárodní úrovni neustále stoupá a také velké množství dětí a adolescentů obou 

pohlaví je systematicky trénováno a specializuje se na sport v poměrně nízkém věku s cílem 

zařadit se mezi elitní sportovce. Úspěch mládeže v elitních soutěžích, což je pak reálně velmi malá 

skupina, zdůrazňuje potřebu rozdělit diskuzi do dvou směrů. Mezi ty, kteří sportují, ale nikdy 

nedosáhnou na elitní špičku, a mezi ty, kteří se řadí mezi vysoce talentovanou menšinu. Bohužel, 

                                                           
1 „Sport participation also has high social valence which is evident in the fact that the participation in 

sport is a feature of daily living for many children and adolescents the world over.“ 
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dost často se všechna pozornost a výzkumy, stejně tak jako články v tisku nebo médiích, zaměřují 

na tu výjimečnou menšinu (Manuel Coelho e Silva, 2009).  

Podle Coelha e Silvy (2009) je třeba ale lépe porozumět roli organizovaného sportu v životě 

mladých. Sport může být pouze jedním z mnoha nároků, které jsou na děti a adolescenty kladeny 

v každodenním životě. Tyto nároky na ně mohou být také spojeny s rodinou, přáteli, školou, 

studiem, hrou, nesportovními aktivitami, zájmy a mnoha dalšími, které jsou součástí dětství a 

dospívání. Kryjí se také s procesem růstu – s fyzickým, s psychologickým zráním a  

s vývojem chování. Kam se ale v procesu růstu řadí sport? Zapadá sport do života dětí a 

dospívajících? Na druhé straně je třeba také lépe porozumět sportu v životech těch, jejichž cílem 

je elitní sport. Talentovaní mladí sportovci jsou skupinou, která se od běžné populace odlišuje 

v mnoha oblastech. Nicméně jsou to stále děti a dospívající, kteří mají stejné potřeby jako jejich 

vrstevníci.  

Sport můžeme rozdělit do dvou kategorií: neformální a formální. Neformální sport je tvořen 

dětmi pro děti. Patří sem všechny aktivity probíhající na hřištích nebo ulicích. Neformální sport je 

odjakživa součástí dětství a dospívání, je kulturně podmíněn a v čase se mění. Formální sport je 

naopak organizován a jeho součástí jsou trenéři, pravidelné tréninky a soutěže během sezóny. 

V USA je růst organizovaného sportu spojován s rozvojem měst v 19. a 20. století. Sportem se 

řešilo chování chlapců, obzvlášť těch s delikventními sklony, a sloužil k zaměstnání dětí během 

jejich volného času. Některé sportovní programy mají původ ve 20. nebo 30. letech 19. století. 

Oproti tomu organizované sporty pro děti, tak jak je známe teď, obzvláště pro děti ve věku pěti a 

šesti let, vznikly poměrně nedávno (Manuel Coelho e Silva, 2009).  

V USA Národní rada sportu mládeže (The National Council of Youth Sports) zaznamenala mezi 

roky 2000 a 2008 značný nárůst sportujících dětí a adolescentů. V roce 2000 zaznamenala 38,3 

milionu sportujících dětí ve věku 6-18 let. V roce 2008 stoupl počet na 40 milionů dětí a 

adolescentů (Manuel Coelho e Silva, 2009).  

Sdružení výrobců sportovních potřeb (The sporting goods manufacturers´ association), (2001) 

také oznámilo, že v roce 2000 v USA 54 % dětí a adolescentů ve věku 6-17 let, tedy přibližně 26 

milionů, bylo minimálně jednou členem organizovaného sportovního týmu. 

Podle Dovalila (2004) je také možné sport strukturovat do několika kategorií. Aktivní sport je 

možné rozdělit na rekreační, výkonnostní, sport zdravotně postižených, vrcholový a na závěr je 
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zvláštní kategorie, kterou je profesionální a divácký sport2. Rekreační sport je snadno přístupný 

široké veřejnosti a velmi oblíbený. Řadíme sem mnoho různých pohybových aktivit, které ale 

neodpovídají kritériím sportovní činnosti. Rekreačně se sportuje ve volném čase, je to činnost 

spontánní a v různé míře systematická. Hlavní motivací je pohyb a zábava v příjemném prostředí. 

Rekreační sport může pozitivně působit na zdravotní a psychický stav člověka a přispívá ke 

zdravému způsobu života. Výkonnostní sport je provozován v určitých sportovních klubech. 

Charakterizují ho organizace a pravidelné soutěže pořádané sportovními svazy. Základní je 

systematický trénink a pravidelné soutěžení. Výkonnostní sport charakterizuje snaha o vlastní 

zdokonalení, rozvoj fyzických i duševních sil a o zvyšování výkonnosti. Výkonnostní sport se dělí 

do různých věkových a výkonnostních kategorií, přestup z jedné kategorie do druhé je poté 

podmíněn zvyšováním výkonnosti, které sportovce motivuje. Sport zdravotně postižných je 

společensky velmi významný, sportovcům kompenzuje jejich zdravotní omezení a otevírá jim 

nové možnosti. Sport také velmi přispívá k začlenění této skupiny do společnosti. Sport zdravotně 

postižených je organizován na všech úrovních výkonnosti, tedy rekreační, výkonnostní i 

vrcholové. Nejvyšší úroveň výkonnostního sportu pak představuje sport vrcholový. Tato činnost 

přesahuje volný čas, záleží na míře talentu a tréninkových možnostech. Sportovci jsou selektováni 

a jejich životní režim se podřizuje potřebám sportu a tréninku. Mají pro své trénování zvláštní 

podmínky a mají zvláštní společenský status, tedy mají vůči společnosti určitý závazek. Mají své 

poslání a společenské uplatnění. Vrcholový sport je přirozeným vyvrcholením předchozích úrovní. 

Každý sport má svoji národní vrcholovou úroveň, každý sport je však jinak mezinárodně 

konkurenceschopný. Lidé na vrcholové úrovni sportu jsou mimořádnými jedinci, kteří mají určité 

vrozené dispozice, prošli náročným několikaletým tréninkem a dosahují mimořádných výsledků. 

Tito sportovci jsou populární a ve společnosti mají významné postavení. Jejich funkcí je také 

reprezentace, proto jsou podporování a oceňování. Obzvláště pro mládež pak slouží jako úspěšné 

vzory. Profesionální sport těsně navazuje na vrcholový sport. Profesionální sportovci jsou opravdu 

ti nejlepší a nejzkušenější jedinci. Tento druh sportu slouží i jako zábava pro nejširší veřejnost, 

proto je profesionální sport častou součástí televizních obrazovek a dalších médií, vytváří také 

organizace, jejichž cílem je podnikání a zisk. Profesionální sport se zaměřuje především na ty 

nejpopulárnější sporty nebo sporty se silným ekonomickým zázemím. Toto sportování s sebou 

však nese značná rizika zranění a vrcholová kariéra je relativně krátká, proto profesionální 

sportovci patří k finančně nejlépe hodnoceným profesním kategoriím. Zvláštní kategorií je 

                                                           
2 Samozřejmě jsem si vědoma, že existují také další kategorizace sportu. Kategorizace sportu podle Dovalila 

(2004) jsem zvolila především z toho důvodu, že v praktické části své práce pracuji s pojmy, jako jsou vrcholový nebo 

profesionální sport, proto jsem považovala za důležité tuto kategorizaci v teoretické části uvést. 
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divácký sport, který je výsledkem zájmu člověka o sport a sportovní výkony. Zájem o sport 

vyplývá ze zájmu člověka o hru. Divák je do hry vtahován, identifikuje se s aktéry a prožívá 

zprostředkovaně totéž, co prožívají sportovci. Diváky je také možné rozdělit do několika kategorií. 

Nejblíže jsou diváci, kteří jsou přítomni v hledištích na hřišti, stadionu a hale. Nejrozšířenější je 

mezi diváky aktuálně sledování sportovních klání prostřednictvím televizního vysílání. Následuje 

sledování sportu prostřednictvím rozhlasu a tisku, kde jsou však prožitky mnohem menší, slouží 

spíše jen k informování o výsledcích.  

2.2.Vliv sportu na dítě 

Jak uvádí Williams (1998), pokud chce být sportovec úspěšný a podávat dobré výkony, jeho 

mentální a fyzická příprava musí u většiny sportů probíhat již od raného dětství. Sport u dětí 

napomáhá ke zvýšení dovedností, přispívá ke zlepšení zdraví a fyzické kondice. Z mentálního 

hlediska zlepšuje vůdčí schopnosti, sebekázeň a respekt k autoritám. Podporuje zdravou 

soutěživost, spolupráci, sebevědomí a dítě si osvojí základní návyky sportovního chování. Sport 

také napomáhá dětem utvářet přátelské vztahy a stát se součástí stále se rozšiřující sociální sítě. 

Zapojení rodičů do sportu dítěte může stmelit rodinu a posílit ji. Nicméně sport by měl být pro děti 

hlavně zábava, na což je třeba při výchově sportovce myslet. Jednou z nejrychlejších cest, jak tuto 

zábavu zničit, je jednat s dětmi jako s profesionálními sportovci. Děti však nejsou malými kopiemi 

dospělých, jako k dětem by se k nim mělo přistupovat. Sport má být především hra a děti si 

zaslouží ji vnímat podle sebe.  

Podle Williamse (1998) je úspěch ve sportu běžně spojován s vítězstvím. Nicméně pokud se 

budeme držet filozofie, že „winning is everything“ 3 , dítě ztratí možnost plně rozvinout své 

dovednosti, užívat si jen pouhé zapojení do sportu nebo sociálně a emocionálně růst. Dobrý trenér 

by měl vědět, že úspěch není jen vítězství a že selhání není to samé jako prohra. Když dítě začne 

sportovat, rodiče automaticky přebírají nějaké závazky. Někteří jsou překvapeni, co vše se od nich 

očekává. Jiní si naopak tuto zodpovědnost nikdy neuvědomí a zmeškají možnost pomoci dítěti růst 

nebo naopak svými neopatrnými kroky do tohoto vývoje zasáhnou. Jako první by si rodiče měli 

uvědomit, že dítě má právo si vybrat, zda chce sportovat, nebo ne. Rodiče mohou dítě povzbudit, 

nicméně by na dítě neměli vyvíjet nátlak, zastrašovat ho nebo dokonce podplácet. Rodiče by měli 

dítěti pomoci zvážit, jaký sport a na jaké úrovni je pro dítě vhodný, ale měli by respektovat 

rozhodnutí dítěte. Rodiče by měli sportu porozumět, včetně základních pravidel, dovedností a 

                                                           
3 Překlad: „vítězství je všechno“ 
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strategií. Rodiče by měli spolupracovat s trenérem, který by měl být schopen odpovědět na mnoho 

z jejich otázek nebo je odkázat do knihovny nebo knihkupectví a doporučit jim výukový materiál. 

Jak uvádí Ewing a Seefeld (1989) sport pomáhá k získání a vývoji dovedností, což je jednou 

z hlavních motivačních činitelů dětí a adolescentů, které se do sportu zapojí. Zlepšuje fyzickou 

zdatnost. Podle Manuela Coelha e Silvy (2009) ti, kdo pravidelně sportují, jsou ve srovnání s méně 

aktivními jedinci, více aerobně zdatní. Sport také zajišťuje fyzickou aktivitu na pravidelné bázi, 

přináší psychosociální výsledky a učí správnému morálnímu chování. Zapojení do sportu však 

přináší také nebezpečí. Zvyšuje se riziko zranění. Zranění lze rozdělit do dvou kategorií: na akutní, 

kam řadíme veškeré zlomeniny, podvrtnutí nebo modřiny a zranění z nadměrné zátěže, které 

vzniká při nepřiměřeném opakování určité specifické sportovní aktivity. Jak uvádí Šafář 

v časopise Pediatrie pro praxi (2012) u dětí však během spontánní pohybové aktivity neexistuje 

závažné riziko z přetížení, protože tato aktivita je hnána vnitřní motivací a radostí z pohybu. Dítě 

je schopno tento pohyb přirozeně regulovat tak, aby k přetížení nedošlo. Jinak je tomu ale 

v případě organizované pohybové aktivity, kde je tato možnost regulace narušována impulzy a 

podněty z vnějšího okolí, tedy ze strany vrstevníků, rodičů nebo trenérů. Jako riziková hranice se 

uvádí 25 tréninkových hodin týdně. Touha po úspěchu, popularitě, finančním zisku nebo prestiže 

může vést k přetěžování dětí ze strany ambiciózních rodičů a může dojít k předčasné sportovní 

specializaci, což je situace, kdy je dítě před nástupem puberty zaměřeno pouze na jeden sport a 

jeho cílem je, co nejrychleji dosáhnout vrcholové úrovně výkonnosti.  

2.3.Vliv rodiny na sportovce 

 Domnívám se, že rodina má na výchově sportovce velký podíl. Jak uvádí Pávková (1999), 

děti své rodiče napodobují, kopírují stejný životní styl i návyky, které se týkají trávení volného 

času. Vliv rodiny je velmi silný. Dítě potřebuje někoho, koho může napodobovat a kdo mu půjde 

dobrým příkladem. Podle mého názoru je podpora rodiny jedním ze stavebních kamenů kariéry 

profesionálního sportovce. Samozřejmě ne každý sportovec má tyto ambice, nicméně rodiče 

(prarodiče…) dítěti udávají směr, jsou schopni potomka motivovat ke správnému trávení volného 

času, a pokud dítě cítí podporu rodiny, je velmi pravděpodobné, že bude sportovat raději a ve 

sportu se cítit lépe, než dítě, jehož rodiče se o jeho sport nezajímají a na jeho zápase/závodě nikdy 

nebyli. Pro psychosociální vývoj dítěte, jeho radost ze sportu, sebevědomí je nejdůležitější to, jak 

děti vnímají vliv rodičů, ne to, jak si rodiče myslí, že děti tento vliv vnímají (Babkes and Weiss, 

1999). Jinými slovy, je úplně jedno, jestli jsou rodiče přesvědčeni, že poskytují dítěti podporu a že 

na něj nevytvářejí přehnaný tlak, aby ve sportu uspělo. Děti to mohou vnímat úplně jinak. Do 

značné míry tedy záleží na komunikaci mezi dítětem a rodičem. Dosavadní průzkumy se však 
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dynamice komunikačních vzorců mezi rodiči a dětmi v oblasti sportování dostatečně nevěnovaly.  

(Manuel Coelho e Silva, 2009).  Je také potřeba vzít v úvahu, že vliv matky a vliv otce na dítě není 

stejný. Podobně, jinak vnímá vliv rodičů dívka a jinak jej vnímá chlapec. Většina dosavadních 

studií popisuje vliv obou rodičů, aniž by braly v úvahu, že vliv matky a vliv otce může být odlišný. 

Kromě zdůraznění měnící se struktury rodiny, Greendorfer (2002) upozornil na to, že také 

socializaci dítěte sportem jinak ovlivňuje matka a jinak otec. V minulosti matky především 

poskytovaly podporu, dodávaly sebevědomí a pečovaly. V důsledku rostoucí zaměstnanosti matek 

se mění to, jakou měrou se na sportovních výsledcích dětí podílejí matky a otcové. Dále vlivem 

změny rodičovských rolí se mohou měnit sportovní preference. Jelikož sport je většinou lépe 

hodnocen mezi muži a více očekáván od mužů, a protože ženy se většinou věnují sportům, které 

zdůrazňují ženské kvality, bude jedním ze zásadních oblastí budoucího výzkumu probádat, jak 

sportovní zkušenost dívek a chlapců ovlivňuje matka a jak otec. 

2.3.1. Rodiče jako pozitivní faktor 

Rodiče ovlivňují mladého sportovce ve vnímání motivace, jeho schopností a emocí, navíc mají 

vliv na to, jakou radost dítě ze sportu má (Brustad, Babkes a Smith, 2001). To jak se rodiče ke 

sportu staví a jakou dítěti poskytují zpětnou vazbu, má také vliv na to, jak dlouho dítě  

u sportu zůstane, a jak moc využije své dovednosti (Hedstrom, Gould, 2004). To, co rodiče 

vyzdvihují a podporují, jako například vítězství nebo zlepšení dovedností, může ovlivnit to, co 

dítě považuje ve sportu za úspěch. Scanlan a Lewthwaite (1984) provedli výzkum před a 

pozápasového stresu u 9-14 letých wrestlerů. Ukázalo se, že ti, co obdrželi lepší zpětnou vazbu na 

svůj výkon od rodičů a trenérů během sezony a zakusili pozitivní zapojení a interakci s dospělými, 

měli větší požitek a uspokojení ze sportu po celou sezonu. Navíc výzkum také ukázal, že u těch 

wrestlerů, jejichž matky na ně nevyvíjely tlak a negativně nereagovaly na jejich výkon, vydrželo 

nadšení ze sportu mnohem déle. Totéž bylo prokázáno i ve výzkumu Hellstedta (1988) u mladých 

závodníků na lyžích. Závodníci negativně reagovali na tlak, který na ně kladli rodiče, a naopak se 

ve sportu cítili lépe, pokud se rodiče pozitivně zapojili a podporovali je. Jak uvádí Hedstrom a 

Gould (2004) to, jakou rodiče hrají u mladého sportovce roli, má vliv na to, jak se dítě do sportu 

zapojuje a jak si ho užívá. Tím, jak se rodiče angažují a jaký na dítě vyvíjí tlak, negativně nebo 

pozitivně ovlivňují jeho emocionální stabilitu, stanovené cíle, schopnosti a to, jak dlouho dítě u 

sportu zůstane. Jak uvádí Pelikán (2002), rozhodující vliv na utváření osobnosti jedince má 

skutečnost, jak dítě subjektivně vnímá svou rodinu a své zázemí. Rodiče jsou pro děti hlavním 

vzorem a děti je velmi napodobují. Pokud tedy rodiče mají kladný vztah ke sportu, bude ho 
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pravděpodobně mít i dítě. Rodiče tedy také z velké části přivádějí a motivují dítě ke sportování a 

fyzické aktivitě.  

2.3.2. Rodiče jako negativní faktor 

V některých případech mohou být rodiče4 stresovým faktorem (Williams, 1998). Jak uvádí 

Perič (2004), jsou i ti rodiče, kteří si skrze své děti plní neuskutečněné sny nebo ovlivněni vidinou 

obrovských příjmů profesionálních sportovců se snaží sportem zabezpečit své děti  

do budoucna. Tyto děti jsou pak bez ohledu na své zájmy a potřeby nuceny k obrovskému drilu, a 

i když jsou děti talentované, pro velkou část z nich to může vést ke zkaženému dětství a nechuti 

ke sportování. Podle Williamse (1998) se všichni rodiče s dětmi do nějaké míry ztotožňují a chtějí, 

aby se jim dařilo. Nicméně někdy může dojít k tomu, že se rodiče s dítětem ztotožní až moc a 

začnou na dítě klást nepřiměřené nároky. Začnou sami sebe vnímat jako vítěze nebo poražené jen 

na základě výkonu svého dítěte. Totéž může nastat i v případě, když jeden z rodičů ve sportu 

vynikal a dítěti se nepodaří dosáhnout stejného úspěchu. Pokud rodičovská láska k dítěti závisí na 

výkonu, sportování se stane pro dítě stresující. Jak uvádí Šafář (2012), vrcholový sport i 

nepřiměřené rekreační sportování s sebou může nést určitá biologická i psychosociální rizika. 

Mezi biologická rizika je možné řadit určité svalové disbalance, mikrotraumata, chronické 

poškození pohybového aparátu, nemoci kostí a kloubů nebo dlouhodobé oslabení organismu. Mezi 

hlavní psychosociální rizika lze zařadit poruchy příjmu potravy (časté především u dívek 

soutěžících ve „štíhlých“ sportech jako gymnastika, krasobruslení apod.), narušení sebepojetí a 

motivace, dále také narušení sociálního vývoje nebo poruchy rodinných a sociálních vztahů. U 

dítěte může taktéž dojít k syndromu vyhoření a předčasnému ukončení kariéry. 

2.3.3. Extrémní zapojení rodiče - Kamevéda 

Velmi extrémním případem zapojení rodiče do výchovy sportovce je Kamevéda neboli 

komplexní multirozvojová výchova dětí, kterou propaguje Pavel Zacha. Vycházet lze především 

z jeho knihy „KAMEVÉDA - Jak vychovat šampióna“ (2013).  Autorův syn Pavel Zacha ml. je 

profesionálním sportovcem a hráčem hokeje. Za jeho úspěchem nestojí jen talent, ale i přísná 

výchova otce, který přestal podnikat a stal se fyzioterapeutem i kuchařem na plný úvazek a 

výchově syna podřídil chod celé rodiny, včetně přestěhování na Vysočinu, kde je podle něj 

zdravější životní prostředí (Česká televize, © 1996-2014). „Kamevéda je specifická filozofie a 

metodologie výchovy dětí, která jim při správné a koncentrované aplikaci může umožnit maximální 

životní realizaci ve vybraném oboru a dosažení maximálních cílů“ (Zacha, 2013, str. 16). Jak Pavel 

                                                           
4 pečovatelé 
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Zacha uvádí (2013), rodiče se plně soustředí na komplexní rozvoj dítěte v prvních měsících a 

letech života dítěte, na což pak navazuje úsilí udržet tento rozvoj až do dospělosti a pomoci dítěti 

realizovat a zúročit tyto nabyté dovednosti. Cílem je vychovat špičkového jedince v jakémkoliv 

oboru, čímž je v tomto případě především profesionální sport. 

Domnívám se však, že tento způsob výchovy dítěte vyžaduje, aby se mu celá rodina plně 

podřídila. Zájmy i volný čas rodiče jdou stranou a veškerý čas je plně věnován jen dítěti, kterému 

rodiče plánují celý den hodinu po hodině, tak aby veškerý čas efektivně využili. Pro rodinu je to 

starost a vysoká finanční zátěž, protože podle Kamevédy se v nejlepším případě jeden z rodičů 

vzdá svého zaměstnání a je s dítětem doma, kde se mu plně věnuje. Podle mého názoru lze najít 

velmi mnoho příznivců, ale i naopak odpůrců tohoto způsobu výchovy.  Domnívám se, že 

v předškolním věku je tato výchova vhodná, dítě vyžaduje především péči své rodiny a ocení, když 

s ním rodiče tráví co nejvíce času. V tomto období se také podle Kamevédy dítě komplexně rozvíjí, 

čili není plně zaměřeno na jeden sport a učí se formou zábavy tak, aby si vyzkoušelo co nejvíce 

aktivit. Nicméně myslím si, že je na každém rodiči, aby zvážil, co od dítěte očekává, na jakou 

úroveň chce dítě dostat a zda má tato snaha opravdu smysl. V pozdějším věku se dítě začíná ve 

sportu profilovat a je třeba, aby tréninku podřídilo vše včetně studia. Možnost neúspěchu je ale i 

tak velmi vysoká.    

Jak uvádí Manuel Coelho e Silva (2009), více než 90 % rodičů slouží dítěti jako vzor a mezi 

úspěšnými a neúspěšnými sportovci je značný rozdíl. Rodiče úspěšnějších sportovců jsou nebo 

v minulosti byli ve sportu více aktivní než rodiče těch neúspěšnějších sportovců, což dokazuje, že 

rodiče úspěšných sportovců byli pro tyto sportovce lepším vzorem. Nicméně stejně jako potřeba 

být dítěti vzorem, je důležitá i emocionální podpora a roli hrají další faktory. V dlouhém časovém 

období jsou vidět rozdíly mezi úspěšnými sportovci a těmi méně úspěšnými, avšak nelze potvrdit, 

že rozhodujícím faktorem je podpora rodiče.  

2.4.Tým 

Člověk v jakémkoliv věku touží po společnosti. Již od dětství má člověk touhu poznávat okolí, 

jiné lidi, vrstevníky. Má touhu sdružovat se a navazovat kontakty. S touto myšlenkou se ztotožňuje 

také Šmíd (1985, str. 5), který tvrdí, že „žádný z nás nežije osamoceně. Všichni jsme členy 

společenského celku a od našeho narození až do smrti jsme neustále v kontaktu s lidskými jedinci, 

od nichž se učíme, kteří na nás mají výchovný vliv, od nichž přejímáme životní poznatky, zkušenosti 

a názory. Jakákoliv životní izolovanost je jevem nepřirozeným, člověk svým zaměřením je tvorem 

kolektivním a experimentálně se můžeme přesvědčit, že jakékoliv osamocení, zvláště trvající 
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dlouhou dobu, působí na něho nepříznivě. Jakékoliv strádání v oblasti společenského života odráží 

se v lidském jednání, myšlení a cítění.“   

Tým je dle mého názoru menší skupina lidí, kteří podobně smýšlejí, vytyčili si společný cíl a 

dohromady pracují na tom, aby tohoto cíle dosáhli. Členové týmu nejen spolupracují, ale také 

pracují individuálně tak, aby co nejefektivnější cestou dosáhli kýženého výsledku. Mezi členy jsou 

formální i neformální vazby, nicméně všichni se cítí odpovědní za úspěch, nebo neúspěch celého 

týmu. Týmy fungují v různých oblastech lidské činnosti, sportem počínaje a hudební branží konče. 

Katzenbach a Smith definují dle Brookse (2003, str. 74) tým jako „určitý počet lidí 

s komplementárními dovednostmi, kteří slouží stejnému, směřují ke stejnému výkonnostnímu cíli a 

mají stejný přístup, přičemž sdílí vzájemnou zodpovědnost.“  

Zahrádková (2005, str. 19) uvádí hlavní charakteristiky týmu. Mezi ně patří: „časově omezený 

projekt, počet členů je přibližně sedm, rovnoprávné postavení členů, vlastní, všemi respektovaná 

pravidla, jasně vymezené role a odpovědnosti, uvědomovaný společný cíl a sdílená vůle tohoto 

cíle dosáhnout, schopnost reflexe a hodnocení procesu práce, klima důvěry a otevřenosti.“ 

Pro dobré fungování týmu je nutné najít jedince, kteří se nebudou bát pracovat na sobě, kteří 

budou schopni navzájem spolupracovat. Budou schopní dodržovat určitá pravidla, respektovat 

ostatní členy v týmu a jejich snahou bude podat co nejlepší výkon a dosáhnout co nejlepšího 

výsledku. Podle Štorka (2007. str. 23) jsou hlavními atributy kvalitního týmu „otevřenost  

k vlastním chybám, schopnost a možnost reflexe svých činů a vyvozování adekvátních závěrů pro 

další práci. Mnohdy právě kritická reflexe rozděluje zralé týmy od nezralých.“ Efektivní tým je 

dle Mašína a Vytlačila (1998, str. 168) ten, který „dosáhne svého cíle nejúčinnějším způsobem a 

je potom schopen převzít ještě náročnější úkoly.“  

Podle mého názoru bude tým efektivně fungovat, pokud členové týmu budou mít dostatečnou 

chuť spolupracovat a budou správně motivováni pro práci v týmu. Mezi základní podmínky 

správně fungujícího týmu já osobně řadím chuť a motivaci spolupracovat, členové týmu se nebojí 

se spolu otevřeně komunikovat a přijímají názory ostatních, jsou otevření kritice. Mezi členy 

panují neformální vztahy a dodržují předem dohodnuté normy a pravidla. 

2.4.1. Sociální koheze   

Neviditelným poutem, které spojuje všechny členy v týmu, je koheze skupiny. Členové týmu 

se pak podle Hayese (2005, str. 46) „vnímají tak, že ke skupině či týmu 'náleží' a liší se od 'těch 

druhých'.“ Jak se ve florbalovém týmu utváří a reprodukuje sociální koheze, zkoumala Markéta 
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Sagačová ve své bakalářské práci s názvem: Sociální koheze v ženském florbalovém týmu. 

Markéta Sagačová (2014) ve své práci uvádí, že mezi základní symbolické projevy, které přispívají 

ke skupinové kohezi, jsou pokřik, rituály, týmové oblečení nebo logo. Významnou měrou totiž 

přispívají k pocitu sounáležitosti s týmem. Pokřik nebo rituály mají na kohezi velký vliv a členové 

skupiny na provádění těchto rituálů trvají. Důležitým prvkem je také prvek „nepřítele“, což je 

v tomto případě prvotně tým soupeře, může jím být ale také například rozhodčí nebo kondiční 

trenér. Významným znakem koheze je také vzájemná péče a starostlivost mezi členy týmu. Ke 

skupinové kohezi přispívá také tělesnost v podobě např. plácnutí, ke kterému dochází v mnoha 

situacích nebo zvláštní forma komunikace mezi členy skupiny. Členové skupiny mohou mít 

zvláštní jazykové kódy, přezdívky nebo třeba uzavřenou skupinu na facebooku. Pomocí těchto 

prvků se skupina uzavírá a vymezuje se vůči ne-členům. Kohezi naopak narušuje například 

vytváření podskupin, kdy se někteří členové cítí marginalizovaní a od skupiny se oddělí. Tomu se 

tým snaží zabránit pravidelným dodržováním týmových rituálů. Tým se snaží vždy udržet vysokou 

míru koheze a snaží se eliminovat prvky, které kohezi narušují, i když v některých specifických 

situacích musí koheze ustoupit a tým se soustředí na výkon. 

 

2.4.2. Etnografie sportovního týmu 

 

Loïc Wacquant svůj tříletý etnografický výzkum popisuje v knize „Body and Soul“. Loïc 

Wacquant prováděl výzkum v srdci černošského ghetta v Chicagu. Knihu je možné brát jako 

etnografii boxerského prostředí, zároveň však umožňuje nahlédnout do chodu černošského ghetta, 

kde vládne nekontrolovatelné násilí, oproti boxerskému ringu, kde je násilí plně podporováno, 

avšak je drženo ve velmi disciplinované formě (Wacquant, 2004). Členové chápou boxerský tým 

jako možnost úniku před násilím a bídou, která v ghettu panuje. „Boxerský klub se stává 

prostředím, které vytváří komunitu v sociologickém smyslu, poskytuje sociální a morální útočiště, 

představuje pomyslný nárazník před existenciálně tvrdým a morálně seduktivním prostředím 

vnějšího (hyper)ghetta“ (Růžička, 2009, str. 69). Ačkoliv se box může jevit jako individuální 

sport, Wacquant uvádí, že stávání se boxerem je kolektivní proces. Sám autor mluví o členech jako 

o „komuně“ nebo „kultu“. Box se prezentuje jako čistě mužský sport, stejně tak je popisován i 

v knize, ačkoliv tato kniha není genderově zaměřena, je zde popsán vztah mezi boxem a ženami. 

Ženy mají do tělocvičny zákaz vstupu, jsou chápany jako rozptýlení pro boxery a odvádí je od 

soustředění se na trénink nebo zápas. Boxeři také vždy před zápasem dodržují několikatýdenní 

sexuální půst. Ženská energie může podle autora boxera „změkčit“. Wacquant také mluví o „svaté 

Trojici rohovnického kultu“, kam řadí správné jídlo, dostatečný spánek a sex. Dobrým boxerem 
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se stane člověk tehdy, když začne „myslet tělem“ (Wacquant, 2004). Wacquant uvádí, že „je to 

teprve poté, co byla asimilována tělem skrze nekonečný fyzický dril opakovaný až do omrzení, kdy 

se stává plně srozumitelnou intelektu. Jde zde o pochopení tělem, které jde za – a přichází před – 

plnou vizualizací a mentálním poznáním“ (Růžička, 2009, str. 69). 

Wacquant zmiňuje, že pouze díky kolektivní praxi, tedy jen díky pravidelným zápasům a 

kolektivním tréninkům a drilu, dochází „ke kolektivní produkci na první pohled individualistických 

habitusů“ (Růžička, 2009, str. 69). 

Termín „habitus“ redefinoval Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu ve své knize The Logic of 

Practice (1990, str. 53) definuje habitus jako „systems of durable, transposable dispositions, 

structured structures predisposed to function as structuring structures, that is, as principles which 

generate and organize practices and representations that can be objectively adapted to their 

outcomes without presupposing a conscious aiming at ends or an express mastery of the operations 

necessary in order to attain them. Objectively 'regulated' and 'regular' without being in any way 

the product of obedience to rules, they can be collectively orchestrated without being the product 

of the organizing action of a conductor.“ Tedy habitus je podle Bourdieuho systém určitých 

individuálních dispozic k tomu, abychom mysleli, jednali a vnímali svět určitým specifickým 

způsobem. Každý člověk je vystaven určitým objektivním strukturám, které na něho působí, 

výsledkem jsou pak právě tyto dispozice. Každý člověk pak ve světě zaujímá určitou sociální 

pozici, tomu pak přizpůsobuje své myšlení a vnímání a se svou sociální pozicí se postupně 

ztotožňuje.  

 

3. Florbal jako sportovní disciplína  

Svůj etnografický výzkum jsem se rozhodla provést v prostředí florbalu. Tento sport je pro mě 

velmi blízký, jeho prostředí znám velmi dobře. Florbal mě provázel po celou dobu mého dětství a 

dospívání. Během svého dospělého florbalového působení jsem měla možnost projít dvěma 

ženskými kategoriemi (1. liga, extraliga) a dvěma rozdílnými florbalovými kluby na opačných 

koncích České republiky.   

3.1.Charakteristika florbalu 

Florbal je kolektivní halový sport. Je to obdoba pozemního hokeje. Hraje se na hřišti  

o rozměrech 40x20 metrů s plastovým děravým míčkem. Na každé straně hraje pět hráčů, kteří 

jsou vybaveni florbalovou holí, doplňuje je brankář ve výstroji. Brankář hraje bez hole. Cílem 
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hráčů je vstřelit gól protivníkovi. Florbal je bezkontaktní sport. Jakékoliv nedovolené zásahy holí 

nebo tělem se trestají (Česká florbalová unie, @2014).  

Florbal je velice snadný a rychle naučitelný sport. Je otevřený všem věkovým kategoriím a 

každému, kdo si osvojí základní pravidla florbalu a práci s holí. Florbal lze přizpůsobit 

jakémukoliv prostředí a potřebám všech hráčů – včetně zdravotně postižených (Paavilainen, Koh, 

Brunn, Liijelund, 2010). 

 

Florbal se v posledních letech stává v České republice velmi progresivním sportem a lze ho 

označit za fenomén posledních dvou desítek let. Je to velmi jednoduchý sport, který je snadno 

dostupný veřejnosti. Právě z tohoto důvodu se florbal stává přístupný široké veřejnosti a je čím 

dál tím populárnější nejen mezi mládeží. Florbal jsem zvolila z toho důvodu, že především svojí 

dostupností a počátečními nízkými náklady láká mnoho mladých sportovců, navíc oproti jiným 

sportům, jako jsou například házená, tenis nebo florbalu příbuzný hokej, je florbal běžnou součástí 

tělesné výchovy na základních i středních školách. Tento sport také zažívá boom až v posledních 

15 - 20 letech, tedy v rámci jedné generace, proto mě zajímá, jaký názor mají a jakou váhu 

přikládají tomuto sportu ti, kteří vyrůstali s mnohem tradičnějšími sporty, jako jsou fotbal, hokej 

nebo tenis.  

3.2.Historie světového florbalu 

Za kolébku florbalu je považována Skandinávie, ačkoliv florbal jako takový vznikl v USA. 

Z USA také pochází děrovaný plastový míček, který původně sloužil jako pomůcka 

nadhazovačům v baseballu a byl dvakrát tak velký. Vznik florbalu datujeme do 70. let 20. století 

do Švédska, kde vznikl sport s názvem innebandy5. O několik let později se tento samý sport 

objevil i ve Finsku pod názvem saalibandy 6 . Švédsko se zasloužilo o organizaci prvních 

mezinárodních zápasů a udává celkový směr tomuto sportu (IFF, @2015).  

K další vyspělé florbalové zemi patří Švýcarsko. Tato země šla ale odlišnou cestou a brankáři 

byli vybaveni hokejkou. Dnes již tomu ale díky Mezinárodní florbalové federaci, která stanovuje 

pravidla pro všechny země, není. IFF (International Floorball Federation7) vznikla v roce 1986. 

                                                           
5 Švédský název pro florbal 

6 Finský název pro florbal 

7 Překlad: Mezinárodní florbalová federace 
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Zakládajícími zeměmi bylo Švédsko, Finsko a Švýcarsko. Česká republika se stala členem v roce 

1993 (IFF, @2015). 

3.3.Historie florbalu v České republice 

Do České republiky pronikl florbal v 90. letech 20. století díky výměnnému pobytu mezi 

studenty VŠE v Praze a univerzity KY Helsinky ve Finsku. Mezi těmito školami bylo sehráno 

v roce 1984 první přátelské utkání a jako dar obdrželi studenti první originální sadu florbalových 

holí. V roce 1992 byla založena Česká florbalová unie (Český florbal, @2014). Ligové soutěže 

byly poté zahájeny o dva roky později. Členská základna se v České republice neustále rozrůstá a 

v roce 2011 přesáhl počet registrovaných hráčů 57 000 a stal se tak po fotbale a tenisu třetím 

sportem v České republice s největší členskou základnou (Český florbal, @2014) 

Sílu florbalu v České republice také dokazují výsledky na mezinárodní scéně. Mistrovství světa 

ve florbalu se koná po dvou letech pravidelně již od roku 1996. Každý sudý rok hrají muži a lichý 

rok hrají ženy. Nejvíce vítězství má na kontě Švédsko. Česká republika se pravidelně na obou 

mistrovstvích řadí společně se Švédskem, Finskem a Švýcarskem ke čtyřem nejlepším 

florbalovým zemím na světě.  

Mezi naše úspěchy v mužské kategorii patří především 2. místo z roku 2004 z  MS  

ve Švýcarsku, 3. místo z roku 2010 z MS ve Finsku a z roku 2014 z MS ve Švédsku.  Získali jsme 

také dvě 4. místa na mistrovství světa v roce 2002 v Praze a 2008 v Helsinkách. Mezi ženami je 

to pak 3. místo na MS v roce 2011 ve Švýcarsku a 4. místo z roku 2013 z MS konaného v České 

republice (IFF, ©2014). Skvělou vizitkou je také pravidelné každoroční pořádání jednoho 

z největších klubových turnajů na světě – Czech Open v Praze. 

Podle oficiální statistiky České unie sportu měl florbal ke dni 31. 12. 2013 celkem 73 789 

registrovaných hráčů/hráček v 814 oddílech, což ho řadí na 4. místo v  počtu registrovaných 

hráčů/hráček hned za fotbal (459 035 sportovců), hokej (90 026 sportovců) a tenis (74 118 

sportovců). Co se týče žen a žaček, měl florbal taktéž ke dni 31. 12. 2013 celkem 42 339 

registrovaných hráček, což ho řadí hned za tenis se 44 989 registrovanými hráčkami  

na 2. místo v České republice. Česká florbalová unie má k 2.  9. 2014 celkem 496 zaregistrovaných 

oddílů. V sezóně 2012/2013 bylo v Praze aktivních 89 oddílů, v Ostravě 19 a v Brně 20 (Česká 

unie sportu, ©2013-2014). Zájem o florbal narůstá raketovým tempem, nicméně kromě členské 

základny a popularity si musí florbal získat především politickou podporu. 
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4. Metodologická část 

 

4.1. Výzkumný problém, výzkumné otázky a cíl výzkumu 

Cílem této práce je snaha co nejvíce porozumět florbalovému prostředí z pohledu rodiče. 

Zajímají mě především čtyři hlavní témata: 1) Co pro rodiče znamená sport a proč jejich dítě 

sportuje, je vítězství opravdu všechno? 2) Florbal z pohledu rodiče, 3) Rivalita mezi rodiči a 

situace ve florbalovém týmu z jejich pohledu. 4) Vztah rodiče ke sportu v dnešní době a v dětství. 

Dále mě bude také zajímat, zda rodiče považují sport za pouhou zábavu nebo od dítěte očekávají 

něco víc? Vedou dítě ke sportu, protože se sami sportu věnovali nebo protože si myslí, že 

sportování je důležité? Chtějí z dítěte vychovat profesionálního sportovce nebo šampiona? Je pro 

rodiče důležitější studium nebo sportovní kariéra? Podílejí se aktivně ve sportování svého dítěte 

nebo se neangažují vůbec? Jak rodiče vnímají florbal jako sport? Navštěvují aktivně zápasy a 

povzbuzují své dítě? Panuje v týmu mezi rodiči nějaká rivalita? Záleží jim, ve kterém týmu nebo 

„lajně“ dítě hraje? Jako metodu jsem využila také etnografický výzkum: „Tato výzkumná tradice 

má původ v antropologii a jejím cílem je porozumění sociálnímu světu dlouhodobým pobytem ve 

skupině, aby bylo možné popsat kulturu a významy, které používají její členové.“ (Hendl, 2005, 

str. 54). Informace jsem následně získávala pomocí polostrukturovaných rozhovorů.  

4.2.Výzkumná strategie 

Mým cílem bylo získat co nejpodrobnější informace od přesně zvolených participantů, proto 

jsem využila kvalitativní metodu. Tuto metodu jsem zvolila proto, že se tato metoda mimo jiné 

také zaměřuje na výzkumy ze života lidí, příběhů nebo chování (Strauss, Corbinová, 1999), což je 

přesně to, co pro svůj výzkum potřebuji. 

Jak uvádí Strauss a Corbinová (1999, str. 11) pro správné provozování kvalitativního výzkumu 

je třeba mít tyto dovednosti: „odstoupit a kriticky analyzovat situaci, rozeznat a vyhnout se 

zkreslení, získat platné a spolehlivé údaje a konečně schopnost abstraktního myšlení“. Tento 

výzkum je pro mě vhodný proto, že některé zkoumané oblasti se hodí vyloženě pro kvalitativní 

výzkum. Důležitá je podstata zkoumaného problému, čímž mohou být například něčí zkušenosti 

s určitým jevem, což v mém případě jsou zkušenosti rodičů s působením ve sportu. Zkušenosti a 

názory rodičů potřebuji odhalit a porozumět jim (Strauss, Corbinová, 1999).  Pro svůj výzkum 

jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor. Jako první jsem navštívila místo, kde jsem svůj výzkum 

provedla. Vybrala jsem vhodný vzorek participantů pomocí rekrutačního dotazníku, následně jsem 

si připravila návod k rozhovoru a jeho strukturu, abych věděla, na které otázky se chci ptát, 
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v jakém pořadí a na co si chci v závěru odpovědět a následně jsem prováděla samotný výzkum. 

Mým cílem bylo ponořit se do zkušeností a světa zkoumaných osob, zjistit veškeré jevy, které se 

ve skupině participantů vyskytují a ty pak charakterizovat. Během kvalitativního výzkumu jsem 

souběžně sbírala data, analyzovala je a interpretovala (e-learning, Úvod do sociálněvědných 

metod). Jak uvádí Disman (2002) kvalitativní výzkum využívá induktivní logiky, což znamená, že 

při výzkumu jsem postupovala od jednotlivostí k zobecňování. 

4.3.Technika sběru dat 

Pro kvalitativní výzkum jsou charakteristické polostandardizované či nestandardizované 

techniky sběru dat. Problém je třeba vidět v přirozeném prostředí a já jako badatel budu  

do procesu zasahovat co nejméně. Pro svůj metodologický výzkum jsem si vybrala 

polostrukturovaný rozhovor (Hendl, 2005). Polostrukturovaný rozhovor jsem zvolila proto, že 

jsem si mohla předem připravit soubor témat a otázek, na které jsem se ptala, a tak jsem zjistila 

přesně ty informace, které jsem pro svůj výzkum potřebovala. Strukturu rozhovoru jsem se snažila 

dodržet, nicméně u polostrukturovaného rozhovoru je možné lehce měnit pořadí přidružených 

otázek nebo jejich formulaci, a pokud je třeba, určitou otázku je možné také vynechat, čehož jsem 

u některých rozhovorů využila. U tohoto typu rozhovoru je také vysoká důvěryhodnost, protože 

jsme si s dotazovaným mohli ujasnit otázky a odpovědi. Jako první jsem provedla pilotáž, rodičům 

jsem rozdala rekrutační dotazník (podle situace, buď na tréninku, na domácím zápase, 

prostřednictvím dětí nebo trenérů) a oslovila jsem vhodné participanty a následně jsem přešla 

k samotným rozhovorům. 

Polostrukturovaný rozhovor má samozřejmě i své nevýhody, kterých jsem si byla vědoma. Je 

náročnější na realizaci, zpracování a následné vyhodnocení. Úspěch při rozhovoru také závisel na 

mé schopnosti ptát se a vzbudit u participantů důvěru.  

Při vedení tohoto typu rozhovoru je důležité řídit se určitými pravidly. Nejprve jsem si 

připravila návod k rozhovoru, ujasnila jsem si strukturu rozhovoru, zásadní témata a přidružené 

otázky. S participanty jsem se na začátku seznámila a objasnila jim účel a cíl výzkumu a zajištění 

anonymity. Participantům jsem sdělila, jakým způsobem bude rozhovor probíhat. Ujistila jsem se, 

že jim nebude vadit, že rozhovor bude nahráván. V tomto bodě jsem je také upozornila na možnost 

od výzkumu odstoupit. Na začátek rozhovoru jsem zařadila lehčí témata, aby se participantům 

dobře odpovídalo a aby se myšlenkově uvolnili. Na začátku jsem se snažila ptát tak, aby 

participanti věděli, že žádná odpověď není správná, nebo špatná. Postupně jsem se ptala na 

problematičtější a osobní otázky. Otázky jsem pokládala tak, aby se na ně dalo otevřeně odpovědět. 
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Participantům jsem ponechala dostatek času na odpověď. Důraz jsem kladla na pravidelnou reflexi 

odpovědí, abych všemu dobře rozuměla. Zamyslela jsem se nad samotnou délkou rozhovoru. 

Nechtěla jsem, aby rozhovor participanty svou délkou vyčerpal. (Hendl 2005, Ferjenčík 2000). 

Délka rozhovoru se pohybovala mezi 40 - 60 minutami. Protože jsem očekávala, že participanti 

nebudou vědět, co přesně rozhovor obnáší, navrhla jsem místo, kde by se rozhovory mohly konat. 

Všechny rozhovory se konaly v šatně haly nebo na jiném tichém místě v tělocvičně. Tím, že 

participanti odpovídali v prostředí, které bylo s rozhovorem přímo spjaté, mohli se lépe soustředit 

a snadněji se jim odpovídalo. Během provádění rozhovorů nedošlo k žádnému problému, které by 

nahrávání rozhovoru zásadně ovlivnilo. Participanti se také snažili odpovídat samostatně, tak 

abych jim do odpovědí nemusela zásadně zasahovat.  

4.4.Výběr informátorů 

Protože potřebuji znát osobní zkušenosti, které z dotazníků nezískám, a potřebuji si přesně 

najít vhodné participanty, zvolila jsem účelový výběr (Disman 2002, s. 112).  

Jako prostředí pro svůj výzkum jsem zvolila florbalový klub v jihovýchodní části České 

republiky, nacházející se ve městě s cca 18 000 obyvateli, ze kterého pocházím a kde se florbal 

dostává do popředí teprve v posledních dvou letech díky jedinému florbalovému klubu, který má 

aktuálně tým v extralize mužů, a florbal je v tomto městě po fotbale druhý nejoblíbenější sport. 

Toto město a tento klub jsem vybrala především proto, že jsem v tomto klubu začínala hrát i já 

sama, proto velmi dobře znám prostředí i vedení klubu. Navíc florbal v tomto městě zažíval 

v posledních letech opravdu velký boom a florbal je zde atraktivním sportem, což také dokládá 

také pravidelná velmi vysoká návštěvnost. Klub vstoupil do extraligy v sezoně 2011/2012, kde 

v základní části obsadil 7. místo. V následujícím roce si pak o jedno místo polepšil. Poté v sezoně 

2013/2014 obsadil místo 5. Tento klub nemá aktuálně žádný tým žen, ženy odehrály poslední 

zápasy v sezoně 2011/2012. Tým žen hrál v 1. lize a pravidelně se umisťoval na prvním místě, 

nicméně kvůli finanční zátěži postup do extraligy vždy odmítnul. Tento tým byl zrušen především 

kvůli absenci týmu juniorek a kvůli pozornosti, která se přesunula na mužský tým, vzhledem 

k jejich postupu do extraligy. Klub má tým mužů A a B, tým juniorů, dorostenců, starších a 

mladších žáků a elévů. Já jsem se ve svém výzkumu zaměřila na poslední čtyři zmíněné kategorie, 

protože zde věkově spadají hráči, na které jsem se chtěla zaměřit – tedy na hráče do 15 let. Pro 

nejstarší kategorii, kterou jsem vybrala, tedy kategorii dorostu je pro sezónu 2014/2015 stanovena 

věková hranice od roku narození 1998-1999.  
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Poté, co jsem klub navštívila a seznámila se s prostředím, rozdala jsem rodičům skrze trenéry 

a hráče rekrutační dotazník8, následně jsem participanty, kteří měli zájem se výzkumu zúčastnit, 

oslovila a domluvila se s nimi na podrobnostech. Využila jsem také metodu sněhové koule, kdy 

mi již mnou oslovení a vybraní participanti doporučili další rodiče hráčů, kteří by byli ochotní se 

na výzkumu podílet. Kritériem pro výběr rodičů bylo to, aby se jejich dítě v prostředí klubu a 

florbalu celkově pohybovalo delší dobu, trénovalo minimálně dvakrát týdně a jezdilo na zápasy. 

Pokusila jsem se také vybrat rodiče, jejichž dítě má ambice v tomto sportu vytrvat a později se i 

třeba prosadit ve vyšších soutěžích.  Jak už jsem uvedla výše, celkem jsem vybrala 10 participantů. 

Vzorek rodičů jsem vybírala homogenní. Participanty mezi rodiči jsem vybrala, aby jejich děti 

pocházely z podobných věkových kategorií. Zaměřila jsem se na již zmíněné kategorie mladších 

žáků, starších žáků a dorostenců. Horní věkovou hranici jsem stanovila 15 let. Zásadní byl pro mě 

věk dítěte a od toho se odvíjel věk rodiče. Dohromady se rozhovoru zúčastnilo 10 participantů, 

z toho sedm žen a tři muži. Věk participantů se pohyboval v rozmezí 36 až 49 let.  

4.5.Analytické postupy 

Jak už jsem zmínila výše, u kvalitativního výzkumu je důležité, aby všechny operace výzkumu 

probíhaly simultánně. To znamená, že výběr jedinců, shromáždění dat, jejich analýza, verifikace 

toho, co jsme slyšeli, a rozhodnutí o dalších krocích probíhá najednou. Vše musí být také 

zachyceno v záznamu (Disman 2002; Hendl 2005).  

Při provádění rozhovoru jsem měla možnost psát si poznámky, nicméně u většiny rozhovorů 

jsem používala pouze diktafon, abych své participanty nerušila svým zapisováním, navíc já jsem 

se tak mohla plně soustředit pouze na rozhovor a nerozptylovalo nic dalšího. Diktafon mi navíc 

zajistil vysokou validitu, protože na něm je zaznamenané opravdu vše.  

Poté, co jsem provedla první rozhovor, převedla jsem si ho do písemné podoby včetně 

mimoslovních projevů, tj. metodou doslovné transkripce. Díky transkripci jsem měla možnost se 

na rozhovor podívat s odstupem a zjistit, jak rozhovor probíhal, jestli jsem se ptala správně a na 

relevantní výzkumné otázky, zda byl rozhovor moc dlouhý, nebo naopak krátký, či zda jsem 

vybrala správný vzorek participantů apod. Doslovnou transkripci jsem pak provedla u všech 

                                                           
8 Rekrutační dotazník jsem rozdala těm rodičům, jejichž dítě je v té věkové kategorii, kterou jsem k výzkumu 

potřebovala, dotazník obsahoval dvě otázky: Zda dítě pravidelně trénuje a jezdí na zápasy, a jak by rodiče ohodnotili 

na škále od 1 do 10 ambice dítěte v tomto sportu vytrvat a prosadit se. Jedna otázka byla směřována i na rodiče. Ti 

rodiče, kteří u první otázky odpověděli “ano“ a u té druhé ohodnotili snahu dítěte ve sportu vytrvat známkou 5-10, 

byli pro můj výzkum ideální. Vzor rekrutačního dotazníku vkládám do příloh. 
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rozhovorů, aby mi neunikly žádné detaily rozhovoru. Tato metoda byla časově náročná, ale pro 

podrobné vyhodnocení je nezbytná. Během rozhovoru jsem u sebe měla kromě diktafonu i deník 

výzkumníka, kam jsem si zapisovala dojmy a základní průběh rozhovoru. Doslovnou transkripci 

rozhovorů (tzn. transkripci převedenou do spisovného jazyka, zbavenou mimoslovních projevů a 

popřípadě i zkrácenou) přikládám do příloh (Hendl 2005).  

Potom, co jsem si rozhovor převedla do písemné podoby, opravila jsem chyby v získaných 

datech a následovala segmentace dat, kdy jsem si text rozdělila na jednotky (odstavce, řádky, 

strany). Poté následovalo kódování. Kódy mi pomohly roztřídit a zestručnit získaná data. Kódy 

jsem si označila určité úseky texty a pokusila jsem se odhalit jejich význam. Pomocí kódování 

jsem v datech hledala určité pravidelnosti a pokusila se odhalit jednotlivá témata. Celý tento proces 

jsem doprovázela poznámkováním, kdy jsem si ke kódům dopisovala své postřehy a poznámky a 

předběžně si také analyzovala data (Hendl, 2005).  

4.6. Etické otázky společenskovědního výzkumu 

 Při provádění kvalitativního výzkumu jsem postupovala podle všech mravních zásad. Existují 

dva hlavní etické rozměry kvalitativního výzkumu, těmi jsou procedurální etika a etika v praxi. 

Procedurální etika zahrnuje získání souhlasu informátorů s provedením výzkumu, etika v praxi 

pak zahrnuje veškeré běžné etické problémy a otázky, které během výzkumu mohou nastat 

(Guillemin, Gillam 2004). Dbala jsem na zachování soukromí, anonymity a důvěrnosti dat. 

Zajistila jsem, aby si dotazovaný byl jistý, že poskytnuté informace nebudou použity proti němu. 

Měla jsem na paměti, že aktérům výzkumu je možné způsobit psychickou (citlivé otázky klást 

opatrně, vděk za ochotu participace na výzkumu, pohostinnost, respekt…) i právní újmu. 

Interviewovanému nesmím žádným způsobem ublížit. Jak už jsem uvedla, na začátku jsem své 

participanty seznámila s názvem práce a jejím účelem. Dále jsem jim také popsala, jakým 

způsobem s nimi budu komunikovat, jak bude probíhat rozhovor a jak následně budu data 

zpracovávat. Důležité bylo také zajistit anonymitu, proto jsem v práci neuváděla pravá jména 

dotazovaných ani žádné jiné jejich identifikační údaje. V anonymitě jsem také ponechala název 

klubu. Ve výzkumu figurují pouze přezdívky participantů, které jsem si zvolila (například 

informátor A). Dbala jsem na oddělení osobních a citlivých údajů, zabezpečím archivovaná data 

(osobní údaje a data ponechám odděleně, nesmí být na stejném PC, uchovávat je budu pouze 

nezbytně nutnou dobu, v elektronické podobě je zabezpečím heslem, ve fyzické podobě zámkem). 

Nevyužitá data jsem bezpečným způsobem zničila (skartace, mazací programy). Dále jsem 

participantům oznámila možnost kdykoliv odstoupit a na výzkumu se dále nepodílet nebo 

odmítnout odpovědět na otázky, které jim jsou nepříjemné. Pokud si budou přát, mohu je také o 
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výsledcích výzkumu informovat. S osobními daty dotazovaných jsem nakládala výhradně já podle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vše bylo obsaženo v informovaném souhlasu, 

který měli dotazovaní k dispozici (Ezzeddine, Heřmanský, Novotná, Seidlová, Šťovíčková, 

Vaňková, 2009/2010, e- learning, Úvod do sociálněvědních metod). 

5. Analytická část: Florbal a sport u dětí z pohledu rodiče 

Prostřednictvím analýzy s jednotlivými participanty bylo mým cílem zjištění odpovědi na 

výzkumnou otázku: Jak se rodiče dívají na sport u dětí, co pro ně sport znamená a proč jejich dítě 

sportuje. Participanti samozřejmě mají každý jiné zkušenosti se sportem a každý má svůj 

individuální názor. Nicméně při analýze rozhovorů vyplynulo několik podobností (ale také 

odlišností), které se v této části pokusím nastínit. 

5.1. Prostředí výzkumu 

Svůj výzkum jsem prováděla ve florbalovém klubu v menším městě na jihovýchodní Moravě. 

Tento klub má pouze tým mužů, nicméně tento klub měl i velmi úspěšný tým žen, ve kterém jsem 

v tomto klubu začínala a několik let hrála, takže prostředí klubu znám velmi dobře. Klub má 

v nejvyšší soutěži tým mužů již čtvrtým rokem. Florbal je ve městě, kde klub sídlí, velmi oblíbený 

a navštěvovaný, což dokazují rozhovory právě s rodiči. Sama jsem se florbalu věnovala opravdu 

velmi dlouhou dobu a v prostředí a tématech, které se florbalu věnují, se orientuji velmi dobře. 

V tomto směru se tedy považuji za insiderku. Nicméně s informátory – tedy rodiči hráčů jsem se 

neznala a v prostředí jsem tedy byla považována za outsiderku. Protože mi je téma velmi blízké, 

bylo velmi důležité, abych si zachovala odstup a svoji pozici vědce, protože při přílišném 

ztotožnění se skupinou hrozí „nebezpečí ztráty odstupu“ (Hendl, 2005, str. 119). Ale protože si 

myslím, že je mi téma dobře známé, nebylo pro mě problém vést rozhovory správným směrem a 

pohotově reagovat na odpovědi participantů. Myslím si také, že když participanti pocítili, že téma 

florbalu je mi blízké, byli mnohem otevřenější a odpovědi formulovali mnohem uvolněněji. 

Rozhovory se konaly pokaždé v šatně nebo jiném tišším místě v hale během tréninku nebo zápasu, 

tak aby nás nikdo nerušil a participanti se mohli plně soustředit. Toto místo jsem zvolila záměrně, 

chtěla jsem, aby informátoři s prostředím, o kterém budou mluvit, neztratili kontakt a aby na ně 

určitým způsobem působilo a lépe se jim odpovídalo. 

5.2.Osobnostní profily informátorů a informátorek 

Informátorka A má 48 let, pracuje jako učitelka na základní škole. Její manžel má 53 let a 

podniká. Mají 15letého syna, který hraje ve florbalu za dorost, a starší už vdanou dceru. Rodinu 
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informátorka A popisuje jako aktivní, která se snaží co nejvíce času trávit dohromady. Ve volném 

čase si ráda zajde na pilates9 nebo na zumbu10. Ve sportu ji rodiče podporovali, i když sami 

nesportovali. Až do vysoké školy se informátorka A věnovala velmi aktivně házené.  

Informátor B má 46 let, pracuje jako programátor. Jeho manželka má 43 let a dělá zástupce 

ředitele na základní škole. Mají dceru, které je 19 let, a syna, kterému je 15 let, ve florbale hraje 

za dorostence.  Rodinu popisuje informátor B jako harmonickou a sjednocenou. Sport je podle 

něho významným prvkem oddechového času rodiny. Ve volném čase rád jezdí na kole a oblíbil si 

nordic walking. Rád také jezdí na ryby. Rodiče ho v dětství ve sportu podporovali, věnoval se 

rybolovné technice a běhu.  

Informátorka C má 43 let a pracuje jako účetní. Její manžel má 47 let a pracuje jako 

automechanik. Mají 12 letou dceru a 14 letého syna, který hraje v týmu starších žáků. Svoji rodinu 

charakterizuje informátorka C jako běžnou a průměrnou. Rádi si někam vyrazí, pravidelně jezdí 

na dovolenou, kde se věnují turistice nebo jezdí na kole. Ve volném čase ráda informátorka C 

vyrazí někam na túru nebo se dívá na seriály v anglickém jazyce. Informátorka C zmiňuje, že 

musela překonat vrozenou lenost a naučit se hýbat. Sport ji podle jejích slov nikdy nebavil a nešel 

jí. Jakýmkoliv aktivitám se vyhýbala.  

Informátorka D a Informátor E jsou manželé. Informátorka D má 42 let a pracuje jako učitelka 

na základní škole. Informátor E má 45 let a dělá obchodního zástupce. Mají dva syny, kterým je 

11 a 12 let, hrají ve florbalu za mladší žáky. Informátorka D charakterizuje rodinu jako spokojenou 

společenskou jednotku, Informátor E ji naopak charakterizuje jako sportovní. Informátorka D 

nejraději tráví volný čas na horách nebo v lese. Informátor E je rád, když může volný čas trávit 

s rodinou. Informátorka D v dětství sportovala. Rodiče ji ve sportu podporovali, ale chtěli, aby se 

sportu věnovala pořádně, takže nebyl čas na jiné aktivity. Později na základní a střední škole ji 

však rodiče za špatné známky dávali „zaracha“, což ji do teď mrzí a sama by to svým dětem 

neudělala. Na základní škole jezdila na běžkách a poté se závodně věnovala atletice. Běhala dlouhé 

                                                           
9 Pilates je metoda tělesného cvičení, kterou založil Joseph Pilates. Tuto metodu nazval Joseph Pilates kontrologií (od 

slova řídit). Joseph Pilates je totiž přesvědčen, že pomocí mysli je člověk schopný řídit a kontrolovat své svaly. Cílem 

toho cvičení je zlepšit kontrolu nad svým tělem, posílit ho a zlepšit jeho ohebnost (Pilates, 2012). 

10 Zumba je sportovní aktivita, která kombinuje posilovací cviky a taneční kroky. Cvičí se za doprovodu latinsko-

americké hudby (Perez, Greenwood-Robinsonová, 2010). Podle zakladatele zumby Alberta Pereze, „zumba spojuje 

základní principy aerobicu, rezistenčního a intervalového cvičení, posiluje a tvaruje postavu, spaluje tuky, 

maximalizuje kalorický výdej organismu, prospívá srdci, uvolňuje nervové napětí“ (Perez, Greenwood-Robinsonová, 

2010, str. 13).  
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tratě. Atletice se věnovala až do vysoké školy. Informátor E jako dítě hrál fotbal a před nástupem 

na vysokou školu se začal věnovat atletice, kdy běhal 400 metrů sprint a 400 metrů překážek. 

Rodiče ho ke sportu nevedli a zápasy nenavštěvovali. Jak zmiňuje informátor D, při atletice a 

skoku o tyči měli o syna strach, proto se na něho dívat nechodili.  

Informátorka F má 39 let a pracuje na finančním úřadě. Její manžel má 42 let a pracuje v IT 

oboru. Mají 15 letého syna, který hraje fotbal, a mladšího syna, kterému je 12 let a hraje ve florbale 

za mladší žáky. Sama charakterizuje rodinu jako tu, která se točí kolem sportu. Sportu se podle 

informátorky F snaží rodina držet i ve volném čase. Ve volném čase informátorka F ráda jezdí 

k rodičům na chalupu nebo někam s přáteli. Rodiče informátorku F ke sportu vedli. Navštěvovala 

sportovní třídu, kterou pro ni rodiče vybrali. Rodiče ji na zápasy doprovázeli a fandili jí. Jejich 

vztah k ní připodobňuje ke svému vztahu k synům. Závodně hrála 12 let házenou, skončila až na 

vysoké škole. Mimo házenou plavala, tancovala a jezdila na běžkách.  

Informátorka G má 42 let a pracuje jako manikérka/pedikérka. Manželovi je 46 let a je 

podnikatel. Mají dvě dcery, starší má 23 let a mladší má 15 let. Obě dcery se věnovaly florbalu. 

Mladší aktuálně hraje v chlapeckém týmu dorostenců. Ve volném čase informátorka G ráda 

provozuje turistiku nebo společně s rodinou jezdí na kole. Ráda chodí na procházky. Manžel má 

mnoho svých vlastních sportovních aktivit. Informátorka G je z rodiny, kde se nesportovalo, takže 

ji ke sportu rodiče nevedli. V dětství se věnovala jazzgymnastice a chodila na jógu. Hrála také 

volejbal, žádnému sportu však zásadně nepropadla, což ji mrzí, ráda by s mladší dcerou změřila 

síly nebo jí předala nějaké sportovní zkušenosti. Vadí jí také, že není v lepší fyzické kondici a 

žádnému sportu se nevěnuje ani rekreačně.  

Informátor H pracuje ve skladu a je mu 49 let. Manželka pracuje jako asistentka v domově pro 

osoby se zdravotním postižením. Mají dvě dcery a syna. Mladší dceři je 9 let, starší dceři je 23 let, 

cestuje, živí se sama a s rodiči již nebydlí. Synovi je 14 let a hraje v týmu starších žáků. Informátor 

G charakterizuje rodinu jako průměrnou českou. Rodiče pracují, děti chodí do školy, odpoledne 

mají své zájmy. Na dovolenou jezdí výjimečně, spíše preferují jednodenní výlety. Volný čas se 

snaží trávit mimo domov. Rádi společně s rodinou poznávají okolí nebo se rekreačně věnují 

nějakému sportu. Rodiče informátora G ke sportu nikdy nevedli, vzorem mu byl starší bratr a 

kamarádi. Deset let hrál fotbal, čtyřicet let pak stolní tenis, kde to dotáhl až do žebříčkové 

padesátky v České republice.  

Informátorka I má 36 let a pracuje v PR agentuře. Manžel má 38 let a pracuje v překladatelské 

agentuře. Mají 13 letého syna a čtyřletou dceru. Syn hraje ve florbale v týmu starších žáků. 
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Informátorka I popisuje svoji rodinu jako průměrnou s běžnými starostmi a radostmi, které se nijak 

zásadně nevymykají normálu. Ve volném čase rádi jako rodina vyrazí kamkoliv ven nebo na výlet, 

a pokud jsou vhodné podmínky, věnují se jakémukoliv sportu. V dětství informátorka I sportovala, 

rodiče ji ke sportu vedli, protože o to měla zájem a byla pohybově nadaná, profesionálního 

sportovce z ní ale rodiče mít nechtěli, její otec byl sportovně založený. Sama říká, že neměla 

problém s žádným sportem, byla spíše klučičí typ. Chodila do atletiky, hrála fotbal a dlouhou dobu 

se věnovala házené.  

Informátorka K má 42 let, pracuje v administrativě v místní firmě. Má syna, kterému je 14 let 

a hraje v týmu starších žáků. Svoji rodinu popisuje jako sportem posedlou. Jinak ji vidí jako 

běžnou rodinu, která se ničím zásadním nevymyká. Ve volném čase rádi vyrazí za nějakým 

sportem, protože rádi sportují a celá rodina se ráda hýbe. Informátorka K se v dětství věnovala 

mnoha sportům (karate, házená, ping pong…) a rodiče ji ve sportování podporovali. Lituje však, 

že si nevybrala jeden sport, na který by se zaměřila pořádně a pokusila se v něm něčeho dosáhnout. 

5.3.   Analýza rozhovorů s rodiči hráčů 

Výsledky rozhovorů s rodiči jsem se snažila rozdělit a shrnout do následujících kategorií.  

Informátoři jako rodiče sportovce 

Tato sekce analytické části je zaměřena na to, jakým způsobem se participanti vnímají jako 

rodiče sportovce a jak se snaží své dítě ve sportu podporovat. Sport je s rodinou velmi úzce spjatý. 

Podle Sekota (2008, str. 9) je „sport nepřehlédnutelným kulturním a sociálním jevem, který dnes 

svým významem překračuje kteroukoliv ze svých historických kontur. Je fenoménem, o jehož 

existenci jsme cíleně – vedle nejdůležitějších politických událostí a počasí – mediálně globálně 

informováni s pravidelností skutečně železnou“. Sekot (2008) také uvádí, že sport hraje 

významnou roli v životě společnosti. Rodina se často přizpůsobuje tréninkům a sportovnímu 

programu všech svých členů. Významná sledovaná sportovní událost může dokonce narušit 

rodinný život. Naopak společný čas strávený při nějaké sportovní aktivitě, může rodinu naopak 

posílit. Jak uvádí Brustad, Babkes a Smith (2002), výzkumy ukazují, že rodiče ovlivňují mladého 

sportovce ve vnímání motivace, jeho schopností a emocí, navíc mají vliv na to, jakou radost dítě 

ze sportu má. Zvolení participanti se v rozhovorech shodli, že za každým úspěšným nebo 

spokojeným dítětem stojí pečující rodič (např. informátor E: Já bych se popsal jako tatínek, co má 

rád své děti.“). Většina informátorů se vnímá jako rodiče, kteří se do sportu svého dítěte aktivně 

zapojují a své dítě podporují. Jako podporu si rodiče nepředstavují pouze podporu psychickou, ale 

především zmiňují podporu materiální, kdy dítěti poskytují finanční prostředky za nákup materiálu 
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nebo placení příspěvků. Rodiče také považují za důležitou podporu poskytování servisu a 

logistiky, kdy dítě odváží na trénink nebo dopravují na zápasy. Williams (1998)11 uvádí, že rodiče 

by si pro lepší pochopení sportu svého dítěte měli nastudovat základní pravidla, dovednosti a 

strategie. Tuto domněnku potvrzují v rozhovorech rodiče, kteří ke sportu nikdy blízko neměli, ale 

snaží se však být svému dítěti tou nejlepší podporou, jakou mohou být, což potvrzuje informátorka 

F: „Nejsem žádný sportovní fanatik… neberu ten sport jako středobod vesmíru, ale zároveň věřím, 

že pro syna je to určitě důležitá součást života, takže se to tak snažím brát“. Informátorka G 

zmiňuje: „Myslím, že jsem rodič jako každý jiný a i když jsem totální antisportovec, mé srdce tíhne 

ke sportu aspoň pasivně.“ Podle Pávkové (1999) je vliv rodiny na děti je velmi silný, protože děti 

přebírají návyky svých rodičů a ve většině případů je napodobují. Tohoto tvrzení jsou si 

participanti velmi dobře vědomi, v rozhovorech zmiňovali, že se snaží jít dětem příkladem a ve 

volném čase sportují s nimi (informátorka K: „Jasně, od malička ho ke sportu vedeme a taky 

docela ráda sportuju s ním.“). Názory participantů se však v rozhovorech také značně lišily a 

informátorka I a informátor H zastávali zcela opačný názor. Informátor I a H své děti nepovažují 

za sportovce a přistupují k nim jako k dětem, co se pouze rádi hýbou a sport mají rádi. Tudíž se za 

rodiče sportovce nepovažují. Informátor H: „Syn sportuje, ale jestli je sportovec v pravém slova 

smyslu, to těžko říct. Takže já bych se popsal jako klasický rodič, co se snaží pro rodinu udělat 

maximum, co může, tak aby všichni byli relativně spokojení.“ Informátorka I má podobný názor, 

tvrdí: „Syn není vrcholový sportovec, takže bych jeho nároky jako sportovce přirovnala k nárokům 

běžného trochu více akčního skoropuberťáka.“ 

Pozitivní a negativní stránky sportu z pohledu rodiče  

V této části analýzy rozhovorů jsem se zaměřila na to, jakým způsobem rodiče sport vnímají a 

jaké podle nich má sport pozitivní a jaké negativní stránky. Williams (1998)12 zastává názor, že 

účast ve sportu přináší dětem spoustu výhod jak po stránce fyzické, tak i psychologické. Sport 

zlepšuje fyzickou kondici a má vliv na zdraví. Zároveň také u dětí zlepšuje vůdčí schopnosti, 

sebekázeň a respekt k autoritám. Sport také podporuje soutěživost, spolupráci a sebevědomí. 

                                                           
11 Williams (1998, str. 65): „Parents can enjoy their children´s participation more if they acquire an understanding 

and appreciation of the sport. This includes knowledge of basic rules, skills, strategies.“  

12  Williams (1998, str. 64): „Participation in youth sport yields many benefits. Some of them are physical, such as 

attaining sport skills and increasing health and fitness. Other are psychological, such as developing leadership skills, 

self-discipline, respect for authority, competitivnes, cooperativeness, sportmanship and self-confidence. 
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Williams (1998) 13 zdůrazňuje, že sport funguje také jako významný socializační prvek. 

Z rozhovorů vyplynulo, že většina rodičů se shoduje v tom, že sport je vynikající možnost, jak 

trávit čas, zabavit se nebo si vybít nadbytečnou energii, což oceňuje informátor B: „Očekávám, že 

to je ta správná cesta relaxace a odpočinku a trávení volného času.“ Podobně v rozhovoru reaguje 

i informátor H: „Jsem rád, když si má syn kde odpočinout od školy a úkolů, a není to tablet nebo 

počítač.“ Podstatný je sport pro rodiče také socializační proces. Sport vidí jako možnost seznámit 

se s novými kamarády nebo trávit čas se svými vrstevníky, což potvrzuje informátorka A: „Jsem 

ráda, že se moc nefláká a že aktivně tráví volný čas. Taky že je s kamošema a utužuje přátelstv.“ 

nebo informátor B: „Umožňuje mu určitý druh socializace s prostředím a kamarády. Rozvíjí 

týmovost.“ Z analýzy vyplývá, že rodiče se ztotožňují s názorem Williamse (1998), který uvádí, 

že sport přináší dětem určité fyzické i psychické výhody. Rodiče v rozhovorech zmiňují, že mezi 

pozitiva, která sport přináší, řadí také zlepšení fyzické kondice (např. informátor H: „Syn je od 

mala astmatik, takže sport beru jako takové zocelení a zlepšení fyzické kondice.“), odolnosti (např. 

informátorka D: „Jo a taky o smysl pro fair play a spolupráci a odolnost vůči negativním vlivům 

dnešní doby.“) a některých psychických vlastností, což potvrzuje informátor B: „No tak pozitiva 

jsou prostě - ve zdravém těle zdravý duch“. Podobně smýšlí i informátor H, který v rozhovoru 

říká: „Sport působí na náladu, zlepšuje psychické rozpoložení.“ nebo informátor E: „Očekávám, 

že kluci získají důležité morálně-volní vlastnosti do života.“ Informátorka K také doufá, že se dítě 

naučí disciplíně a nevzdávat se (informátorka K: „Že ho sport naučí nějaké disciplíně a že se naučí 

nevzdávat se, protože stejně jako ve sportu to vždycky není gól za gólem, tak stejně v životě se 

jenom nevyhrává.“). Jak uvádí Hedstrom a Gould (2004)14 rodiče hrají významnou roli také v tom, 

jak dlouho dítě u sportu zůstane, proto bych vyzdvihla zejména to, že rodiče doufají, že se sportu 

děti budou držet i do budoucna (informátorka I: „Syn bude vědět, že sport je zábavný a rozhodně 

prospěšný a že se vyplatí se mu věnovat a že to je něco, co může dělat celý život.“ nebo 

informátorka A: „Jako pozitivní vidím i to, že se mu zlepšuje kondice a že bude mít dobrý vztah ke 

sportu i do budoucna.“) a že jim nebude cizí zdravý životní styl. Sport je podle rodičů také dobrou 

průpravou pro život (např. informátorka F očekává, že se syn „naučí překovávat překážky a jít si 

za nějakým cílem a že bude tak nějak obecně líp připravený na život.“). Někteří rodiče také zmiňují 

výhody sportu v dospělosti (např. informátor B: „No a že to bude jaksi plus pro další rozvoj dítěte 

                                                           
13 Williams (1998, str. 64): „Youth sports are also an important social aktivity in which children can make new 

friends and acquintances and become part of an ever-expanding social network.“ 

14 Hedstrom a Gould (2004, str. 26): „The feedback and behavior of a parent can affect how long a child stays 

involved in a sport as well as how a child perceives his or her abilities. The outcome a parent emphasizes and 

reinforces, such as winning or improving skills, can have a major effect on what a child deems as success in sports.“ 
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a pro jeho třeba  budoucí pracovní nasazení.“) nebo že získané zkušenosti děti využijí dále (např. 

informátorka G: „Může se stát, že jednou předá své zkušenosti získané ve sportu další generaci 

třeba jako trenérka.“). Pro informátorku K je pozitivum už sport sám o sobě. Výhra je pro ni jen 

to, že sport dítě bere jako součást běžného dne (informátorka K: „Pro mě je pozitivum už jen ten 

sport sám o sobě. Nemusí přinášet nic navíc, prostě jenom to, že ho syn bere jako součást běžného 

dne, je v dnešní době výhra.“).  

Šafář (2012) mezí hlavní psychosociální rizika sportu řadí poruchy příjmu potravy (především 

u dívek a žen soutěžících v tzv. štíhlých sportech jako je gymnastika, krasobruslení, vytrvalostní 

sporty…), narušení sebepojetí a motivace, narušení sociálního vývoje, poruchy rodinných a 

sociálních vztahů nebo syndrom vyhoření a předčasné ukončení kariéry15. Mezi biologická rizika 

řadí hypotalamicko-hypofyzární dysfunkce, opožděný nástup menarche nebo sekundární 

amenoreu. Dále také svalové dysbalance, mikrotraumata, chronické poškození pohybového 

aparátu, nemoci kostí a kloubů nebo dlouhodobé oslabení organismu. Vybraní participanti mezi 

zásadní negativa, která jsou se sportem spojená, řadí riziko zranění (např. Informátorka F: „Jako 

negativa vidím možnost zranění a že to bere opravdu hodně času nebo volný čas, který si 

sportování bere.“), což potvrzuje Šafář (2012), který riziko zranění uvádí jako jeden z hlavních 

problémů organizovaného sportu, kdy může dojít k přetížení dítěte. U spontánní dětské aktivity 

k tomuto problému nedochází, protože dítě je podle něho schopné přirozeně zátěž regulovat. Jako 

další negativum rodiče také vidí úbytek volného času, kdy by se dítě mohlo věnovat jiným 

aktivitám nebo odpočívat (např. informátorka D:“… A taky nemají už prostor na jiné aktivity jako 

třeba hraní na kytaru nebo třeba chození do výtvarky či na něco jiného, co by je určitě jinak bavilo. 

Florbal jim bere opravdu hodně času.“). Rodiče také zmiňují finanční zátěž, se kterou je sport 

spojený (např. informátorka A: „Je to dost velká finanční zátěž, všechny ty příspěvky a vybavení, 

které moc dlouho nevydrží vzhledem k tomu, jak furt roste.“ nebo informátorka C: „Já tam asi 

negativa moc nevidím, kromě toho, že bohužel, když má člověk šikovné dítě, tak to tu rodinu tak 

trochu „ruinuje“. Prostě to stojí peníze.“) nebo to, že sport zasahuje do školní přípravy nebo 

výsledků (informátorka G: „Pokud je dítě pro sport opravdu zapálené a chce něčeho dosáhnout, 

musí tomu obětovat třeba i čas, který by jinak věnovalo učení.“) Informátorka K jako jediná 

z participantů žádné negativa nezmiňuje, podle ní, „když se sportuje správně, s mírou a s radostí, 

tak prostě nemá sport negativa.“ 

                                                           
15 Šafář (2012, str. 402) uvádí, že 75% dětí, které vstoupí do vrcholového sportu, ukončí svou kariéru před 

dosažením dospělosti. 
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Pojem „šampion“ 

V této sekci analýzy rozhovorů jsem se pokusila reflektovat knihu Pavla Zachy (2013)16 a 

názory rodičů na toto téma. V teoretické části řadím Pavla Zachu a jeho knihu mezi extrémní 

zapojení rodiče do výchovy sportovce. Zajímalo mě, co si mnou vybraní rodiče představují pod 

pojmem šampion a zda by si šampiona přáli vychovat. Pavel Zacha (2013) tento proces výchovy 

nazývá Kamevédou17. „Podstatou Kamevédy je soustředění rodičů na stimulaci komplexního 

rozvoje dítěte v prvních týdnech, měsících a letech života, což je předmětem první části knihy. Dále 

se zabývá systematickým úsilím vedoucím k udržení a rozvoji této výhody až po období dospělosti, 

kdy dochází k realizaci a zúročení tohoto dlouhodobého úsilí (Zacha, 2013, str. 17). Názory rodičů 

se v první otázce příliš neliší od názoru Pavla Zachy (2013), kdy pomocí Kamevédy dochází 

k výchově špičkového jedince ve všech oborech lidské činnosti. Jako šampiona si rodiče 

představují někoho, kdo to ve svém oboru, v tomto případě tedy sportu, dotáhl na vrchol (např. 

informátorka C: „Pokud mluvíme o sportu, tak asi člověka, který to ve svém sportu dotáhl na 

nejvyšší možnou úroveň, na kterou se v tom určitém sportu dostat dá.“), sportem se živí nebo 

popřípadě je díky sportu slavný (např. informátorka I: „Šampion je prostě šampion. Olympijský 

vítěz? Extraligový hráč? Ten, kdo je díky sportu slavný a sport ho živí?“). Šampiona také rodiče 

spojují s výjimečným talentem (např. informátor E: „Asi někoho výjimečného. Někoho kdo hodně 

obětoval, aby hodně získal a dostal se tam, kde je.“), celoživotní dřinou (např. informátorka G: 

„Umět si na sebe naložit 10x víc než všichni ostatní. Nebát se si posouvat hranice a jít až na 

krev.“), odhodláním, ale také se štěstím (informátorka F: „…To vše pak doplněno notnou dávkou 

štěstí a schopností být ve správnou dobu na správném místě.“).  

Stejně jako podle Pavla Zachy a jeho Kamevédy18, tak podle participantů hraje významnou roli 

ve výchově šampiona rodina (např. informátorka G: „…Jinak samozřejmě dost financí, a protože 

každá cesta šampiona začíná v dětství, tak hodně trpělivé a sportuznalé rodiče.“) a podpora okolí 

                                                           
16 ZACHA, P.. Jak vychovat šampiona. Praha: vlastní náklad autora, 2013 

17 Pavel Zacha (2013, str. 17) také uvádí, že „Kamevéda díky svému celistvému potenciálu může výrazným 

způsobem navýšit hraniční limity možností v konkrétním oboru a u té části populace, která se odhodlá jít v jejích 

šlépějích. Hlavní potencionál Kamevédy tkví v její schopnosti vychovávat špičkové jedince ve všech oborech lidské 

činnosti. V tomto případě se jedná především o zaměření na oblast atraktivních druhů profesionálního sportu.“  

18  „Rozhodnutí vstoupit do světa Kamevédy nejmenších dětí je vlastně platnou vstupenkou mezi budoucí 

šampiony. Obrovské kvantum energie vložené do dítěte od prvních týdnů života mu před ostatní konkurencí 

standardně vychovávané lidské populace vytvoří výrazný, dlouhodobý náskok, který inteligentní a vytrvalý rodič i 

manažer v jedné osobě dokáže v souznění s celou rodinou vhodným vedením u svého potomka udržet až do 

dospělosti“ (Zacha, 2013, str. 23) 
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(např. informátor H: „Podstatná je taky pomoc okolí. Ať už je to pomoc rodiny, školy skrze 

individuální plány nebo těch trenérů a fyzioterapeutů.“). Informátorka I vidí jako šampiona také 

někoho, kdo má něco navíc, něco, co jiným chybí. V rozhovoru odkázala na rozhovor se 

snowboardscrossařkou Evou Samkovou: „Třeba Eva Samková se v jednom rozhovoru zmínila, že 

jde při jízdě hodně do dřepu a hodně mává rukama nahoru a dolů a pomáhá si tím nabrat rychlost. 

Zajímavé je, že ačkoliv jí to očividně pomáhá, žádná ze soupeřek to nedělá. Takže asi něco 

takového, nějaký šestý smysl, speciální styl, dejme tomu.“  

Rodiče také potvrzují názor Pavla Zachy, že „ne každému se filozofie Kamevédy bude 

zamlouvat…Rodiče vyznávají s velkou převahou jiné výchovné názory i priority a tento fakt, nebo 

alespoň jeho absolutní převahu v rámci celé populace, je zřejmě nutné respektovat“ (Zacha, 2013, 

str. 22). Vychovat šampiona si nikdo z dotazovaných rodičů nepřeje. Mezi hlavní důvody, proč 

rodiče nechtějí vychovat šampiona, řadí to, že je třeba nutné se soustavně připravovat, trénovat a 

obětovat tomu opravdu hodně času (např. informátor B: „Musí vyčnívat, být nadprůměrem a toho 

se dá asi dosáhnout jen soustavným a vytrvalým, systematickým tréninkem od nejútlejšího věku. 

Prostě to dítě na to musíte připravovat.“) a zapojit se do výchovy sportovce musí opravdu celá 

rodina (např. informátorka A: „Navíc takhle sportovat nejde bez dokonalé podpory rodiny, je 

hodně sportovců, například ta Šárka Záhrobská, teď si nemůžu vzpomenout na její nové jméno, 

jejichž rodiče je trénují sami, a to my si opravdu dovolit nemůžeme, finančně ani časově.“). 

Informátorka K také zmiňuje, že dítě, které profesionálně sportuje, se potřebuje vzdělávat doma 

nebo mít ve škole individuální plán (Informátorka K: „Navíc, nevím, ale mám pocit, že při výchově 

profesionála jde i o individuální plány ve škole nebo o učení se doma a na to bych opravdu neměla 

nervy. Navíc taky musíme oba s manželem pracovat. Ani jeden z nás nevydělává tolik, aby ten 

druhý mohl být doma a mohl se věnovat pouze sportovní kariéře dítěte.“). Dále rodiče zmiňují, že 

je zde vždy riziko, že se něco přihodí a že se dítě bude muset sportu vzdát (informátorka K: 

„Vyhnout se zranění asi považuju za zásadní, ve sportu je těch příležitostí opravdu dost a blbé 

zranění může poslat do kytek i hezky rozjetou kariéru.“).  Jako další negativum rodiče řadí 

nejistotu, zda se dítě na vrchol vůbec dostane19 (např. informátor E: „Co když si pro dítě vysníte 

kariéru fotbalisty, od dětství ho na to připravujete a ve finále zjistíte, že to to dítě vůbec nebaví, že 

to dělat prostě nechce. A teď si vemte ty peníze, ten čas, ty obětované příležitosti, který šly 

stranou.“). Rodiče zmiňují obrovskou finanční zátěž a také zkušenosti, které se k tomu vážou a 

které jsou k výchově profesionálního sportovce nutné (např. informátorka G: „…já ani manžel 

                                                           
19 S čímž se opět ztotožňuje Šafář (2012), který uvádí, že pouze 15 % dětí, které vstoupí do vrcholového sportu, 

neukončí svoji kariéru před dosažením dospělosti.  
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jsme nikdy závodně nesportovali, já jsem sportovní antitalent, takže nemáme ty zkušenosti, 

abychom nějakého šampiona vychovali, i když by třeba ty finance a čas byly.“ nebo informátorka 

C: „Kdybychom byli s manželem bývalí sportovci, kteří měli nějaké úspěchy a v tom sportu se 

pohybovali a byl tu předpoklad, že syn ten nějaký talent zdědí, tak budiž, ale aktuálně u nás by to 

asi byla ztráta času i financí.“). Rodiče uvádí i to, že ne každý je stavěný na vrcholový sport (např. 

informátor H: „Každý není stavěný na to, aby vydržel, ať už psychicky nebo fyzicky, tu zátěž 

vrcholového sportu. Což u malého dítěte, kterého někteří rodiče postaví ve třech na led a čekají 

nového Jágra, nepoznáte.“) nebo že nechtějí rozhodovat za dítě (Informátor H: „Dítě beru jako 

individualitu, která má právo si sama zvolit, kterou cestou chce jít.“ nebo informátorka C: „Jak 

znám své dítě, tak nezáleží na tom, co chci já, ale co chce to dítě.“), čemuž se například v případě 

Kamevédy ale nelze vyhnout, protože jak už bylo zmíněno výše, tato specifická výchova dítěte 

probíhá již od prvních týdnů života. 

Sport versus škola z pohledu rodiče 

V této sekci analýzy se zaměřuji na pohled rodičů na školní docházku a do toho zasahující 

sportovní tréninky a zápasy, které dítě musí navštěvovat. Zajímalo mě, jak se rodiče dívají na 

problém, kdy děti kvůli trénování nebo víkendovým zápasům nezvládají přípravu do školy. Rodiče 

se shodují v tom, že škola je samozřejmě důležitá, a protože florbalem se u nás zatím živit nedá, 

měla by být na prvním místě (informátorka F: „Syn profesionální sportovec nebude, minimálně 

na to teď rozhodně nevypadá, takže živit sportem se určitě nebude, čili ta škola musí být na prvním 

místě.“ nebo informátorka K: „Vadilo, protože florbal není zatím u nás kariérní sport, prostě se 

tím uživit nedá. Takže je třeba k tomu tak přistupovat, a když dojde z nějakého důvodu na výběr 

mezi studiem a florbalem, měla by být škola jasná volba.“) Většina rodičů se také shoduje v tom, 

že aktivní sportování bere hodně času a že je někdy obtížné skloubit hraní s přípravou do školy 

(informátorka A: „…taky je dost těžké skloubit všechny ty tréninky a zápasy se školou. Dost často 

přijde unavený a řešit s ním pak úkoly je šílené.“). Shodují se v tom, že  

u těchto dětí, které rády sportují, je důležitý kompromis a na známky by se tolik hledět nemělo 

(informátorka G: „Ona ta škola už v pozadí je i teď, ale je to o hledání kompromisů. Dcera studijní 

typ není a asi nikdy nebude, je prostě sportovec každým coulem.“), nicméně dítě by si povinnosti 

plnit mělo (informátorka I: „Nicméně je to o kompromisech. Netrváme na jedničkách, ale 

nebereme rozhodně ani čtverky nebo pětky. Ve škole nesmí mít žádné průsery.“). Totéž platí i pro 

informátorku K: „To že ve škole aktuálně není mezi jedničkáři a že občas není stoprocentní, mi 

nevadí. Dokud nemusí jet na známky kvůli například přijímačkám na střední, tak to neřeším. 

Podstatné pro mě je, že na to nekašle úplně, že si plní úkoly a že ve škole nelumpačí.“ 
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Rodiče se také shodují v tom, že je pro ně důležité, aby dítě zvládlo základní a střední školu, 

poté že nechají rozhodnutí na dítěti, kterým směrem se vydá (informátorka G: „Samozřejmě 

maturitu dodělat musí, na vysokou ji ale už nutit nebudeme.“ nebo informátorka C: „Když se ale 

dostane do extraligy, bude minimálně někdy na konci střední nebo na vysoké a to už bude dost 

zralý na to, aby si rozmyslel, co je pro něho důležité, nebo aby zvážil, zda upřednostní školu nebo 

sport.“). Rodiče také ale zmiňují, že aktivní florbal se dá velmi dobře skloubit se školou nebo 

s budoucí prací hráče (informátorka F: „Nevím, jak je to s fotbalem,  ale co se florbalu týče, tak 

tam si myslím, že se ta extraliga dá i s tou školou v klidu skloubit. V klubu je hodně chlapů, co mají 

rodiny a normálně pracují a jsou schopni tu extraligu uhrát.“ nebo informátor B: „Tak škola je 

samozřejmě důležitá, ale ten florbal není nijak extrémně náročný, když si vezmete tabulku 

extraligy, vidíte tam kluky nebo chlapy, co mají rodiny a normálně pracují nebo studují. Navíc 

nemusí jako u hokeje měnit zásadně nijak prostředí nebo hledat kluby po světě.“).  Podobně smýšlí 

i informátorka K: „Pokud na sobě bude pracovat a bude ho to bavit, může určitě tu extraligu hrát. 

Navíc klub máme tady ve městě, takže by neměl nějaké problémy se studiem nebo dojížděním. 

Myslím, že by určitě zvládl střední školu a extraligu.“ 

Rodiče se však rozcházejí v otázce, jak by se zachovali, kdyby to dítěti ve škole nešlo nebo 

kdyby školu zanedbávalo. Informátorka D říká, že její rodiče chtěli, aby se sportu věnovala 

pořádně, ale „na druhou stranu mi na základce a hlavně pak na střední dávali často „zaracha“ 

na tréninky za špatné známky, což mně strašně ubližovalo, připadalo mi to nefér a na truc jsem 

stejně místo tréninku nedělala nic, natož školu. Svým dětem bych proto zaracha na trénink nebo 

turnaj nikdy nedala!“ Informátor H však zastává zcela opačný názor: „Co se týče školy, je to jasně 

dané, takže tam problémy nehrozí. Syn ví, že pokud je něco ve škole nebo nemá splněné povinnosti, 

tak se florbal nekoná.“ Informátorka I neví, jak by se k tomuto problému postavila: „Naštěstí to 

zvládá všechno. Nevím, jak bychom to řešili, kdyby tu školu prostě časové nestíhal nebo mu to 

nešlo.“  

Zajímalo mě také, jak se rodiče vyjadřují k otázce vrcholového nebo profesionálního sportu a 

zda by si přály, aby jejich dítě vrcholově sportovalo. Podle Dovalila (2004) vrcholový sport 

navazuje na sport výkonnostní. Vrcholový sport podle Dovalila časovým vypětím již přesahuje 

volnočasovou aktivitu, velmi zde záleží na míře talentu a tréninkových možnostech konkrétní 

osoby. Sportovci na vrcholové úrovni však musí mít určité vrozené dispozice a procházejí 

náročným dlouholetým tréninkem, aby dosahovali mimořádných výsledků. Tito sportovci jsou 

velmi populární a ve společnosti zastávají významné postavení.  Pokud by se dítě chtělo sportem 

živit, rodiče se shodují v tom, že pokud by k tomu byla příležitost, dítě by určitě podpořili, nicméně 
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budou dbát na to, aby si nechalo zadní vrátka (informátor B: „Aby si ujasnil, jaké má jiné možnosti 

a jaké možnosti bude mít potom, až nebude moct sportovat kvůli zranění nebo vyššímu věku. Aby 

zvážil, jaké potom najde uplatnění.“) a nezapomnělo na studium (informátorka D: „…ať si to 

klidně zkusí, ale že rozhodně musí mít „zadní vrátka“, čímž myslím, že musí dodělat školu a umět 

i něco jiného, čím by se mohli živit, až s tím praští.“ nebo informátorka F: „Ať to zkusí, stejně po 

tom teď touží. Chce se živit fotbalem, ale ať má záložní plán pro budoucnost, čili ať rozhodně 

nehodí školu za hlavu.“). Informátorka I by dítěti zopakovala, co vše by bylo k tomu zapotřebí: 

„Popsala bych mu, co všechno by musel kvůli sportu obětovat, jak moc by se tomu sportu musel 

věnovat a čím vším by si musel projít. Takže aby si to znovu promyslel a zvážil a přišel se zeptat 

znovu.“ Informátorka K by se dítěte zeptala: „Víš, co všechno to obnáší?!“ Rodiče však také ale 

v rozhovorech několikrát zmiňují, že florbalem se v České republice zatím živit nedá (informátor 

E: „Že florbalem se v naší republice živit nedá.“ nebo informátorka A: „Pokud by to bylo teď, 

v aktuální situaci, tak mu řeknu, že si na uživení vybral dost blbý sport.“ nebo informátorka K: 

„…florbal není zatím u nás kariérní sport, prostě se tím uživit nedá.“), takže pokud by o tom dítě 

vážně uvažovalo, muselo by si zvolit jiný sport (informátorka A: „Kdyby fakt chtěl a viděli 

bychom, že je třeba opravdu talent, určitě bysme ho podpořili, ale v nějakém na to vhodném 

sportu.“). Rodiče však také konstatují, že kdyby se dítě rozhodlo živit sportem teď a chtělo se začít 

nějakému sportu věnovat, tak je pro dítě již pozdě, protože začít trénovat je třeba mnohem dřív 

(informátorka C: „Otázka je, v kolika letech by s tím přišel a jaký sport by to byl.“ nebo informátor 

B: „No teď bych mu řekl, že je pozdě.“). Informátorka G však má naději, že kdyby dcera se 

florbalem živit chtěla, možnost tady je: „Zároveň jí však připomenu, že i extraligový florbalisti 

musí vedle hraní i pracovat. Takže živit se tím naplno rozhodně nedá, jedině kdyby měla velké 

štěstí, chytila se v dobrém extraligovém klubu a měla možnost získat angažmá v zahraničí, tak ta 

možnost by tu asi byla…“ Informátor H naopak říká, že by ho nikdy nenapadlo, že by se syn chtěl 

sportem živit, ale že ho to nemrzí: „Takže si myslím, že by ho ani něco takového nenapadlo. Nijak 

mě to ale nemrzí, jsem rád, že děcka nejsou sportem přesycená nebo zahlcená a že jsou rádi i jen 

za to, když si jdeme pro zábavu zajezdit na těch bruslích nebo zahrát pinec.“  

Florbal z pohledu rodiče 

Výzkum jsem zasadila do prostředí florbalu, proto by zde neměla chybět analýza a mikrosonda 

do florbalu z pohledu rodiče. Florbal pronikl do České republiky až v 90. letech 20. století. Česká 

florbalová unie byla založena až v roce 1992 (Český florbal, @2014). Je to tedy poměrně nový 

sport, který mnou vybraní participanti samozřejmě v dětství ani v období běžně nehráli a 

seznamují se s tímto sportem teprve prostřednictvím svých dětí. V této sekci analýzy shrnuji 
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názory o tom, co pro rodiče florbal znamená a co si pod tímto sportem představují. Florbal ve 

většině případů podle rodiče symbolizuje hokejka (informátor E: „Pro mě je florbal prostě hra 

s florbalovou holí a míčkem.“) a dírkovaný míček (informátorka G: „Tak úplně první vidím ty 

plastové míčky s otvory v krásných neonových barvách, na které v bytě i před domem neustále 

narážím.“). Pod pojmem florbal si také rodiče představují halový sport (informátorka F: 

„Představím si určitě halový sport.“ nebo informátorka A: „No vybavím si sálovou hru.“). Florbal 

je pro rodiče také atraktivní (informátorka I: „Pokud bych šla hlouběji, florbal je pro mě velice 

atraktivní a rychlý sport plný zvratů a změn.“) týmový sport, plný nasazení a dřiny (informátor B: 

„Když se řekne florbal, představím si dynamický sport, vysoké sportovní fyzické nasazení a spoustu 

potu a odříkání“), kde jde především o rychlost, taktiku a tým (informátorka A: „Jde tam o 

rychlost, spolupráci a tým.“). Rodiče také nezapomínají, že florbal je velmi dobře dostupný 

(informátor H: „Částečně bezkontaktní a rychlý sport pro obyčejného smrtelníka.“) a vhodný pro 

dívky (informátorka I: „Sport, který nadchne všechny věkové kategorie a který je velice otevřený 

i pro holky.“), což je jedna z výhod florbalu. Florbal je v České republice mezi dívkami velmi 

oblíbený, což dokazují vynikající výsledky z mistrovství světa, kterého se náš ženský tým 

pravidelně účastní20. Florbal může být brán jako sport, který je velmi dobře genderově vyrovnaný, 

což dokazuje i fakt, že florbal se ve svých raných stádiích vývoje byl smíšený sport (Paavilainen, 

Koh, Brunn, Liijelund, 2010)21.  

Jako důvod, proč si dítě vybralo florbal, rodiče uvádějí především vliv vrstevníků a kamarádů 

(informátorka A: „A vybral si ho asi kvůli kamarádům, protože hodně z nich hraje taky.“) a to, že 

se florbal hraje ve škole, kterou dítě navštěvuje (informátorka C: „Tím že se hrál masově ve škole 

a byl úspěšný nebo ten školní tým byl úspěšný, tak to mohl být další důvod.“). Rodiče se také 

shodují v tom, že dítě začalo hrát florbal právě na základní škole (informátorka G: „S florbalem 

dcera začala již na základce.“ nebo informátor H: „Takže ke sportovnímu týmu se dostal díky škole 

a vrstevníkům.“). Informátorka K také říká, že to, že dítě hraje florbal, je zásluha školy 

(informátorka K: „Je to zásluha školy. Florbal je dost populární mezi školáky a v tělocviku se 

hraje velmi často.“) Informátorka D nicméně říká, že florbal byl u nich alternativa k hokeji, který 

pro ně byl nedostupný: „Oba naši synové chtěli původně hrát hokej, ale ten byl pro naši rodinu 

nereálný. Florbal je hokeji alespoň trochu podobný, je to taky týmová hra a kluky baví 

                                                           
20 Mezi největší úspěchy z mistrovství světa ve florbalu žen patří 3. místo na MS v roce 2011 ve Švýcarsku a 4. 

místo z roku 2013 z MS konaného v České republice (IFF, ©2014) 

21 „Floorball can be played as a fitness sport where equality between the genders is well realized. Mixed Floorball 

has been played since the early stages of the sport“ (Paavilainen, Koh, Brunn, Liijelund, 2010, str. 5) 
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spolupracovat, vymýšlet akce a zkoušet to, co vidí u profíků.“ Podobnost florbalu s hokejem je 

další z výhod, které florbal má22. Hráči, kteří pocházejí z prostředí hokeje nebo jiných podobných 

sportů, jsou schopni se na florbalové prostředí velmi dobře adaptovat. Florbal může také sloužit 

jako tréninkový sport v období letních příprav (Paavilainen, Koh, Brunn, Liijelund, 2010).  

Většina rodičů v rozhovorech uvedla, že se jim na florbalu líbí především rychlost 

(informátorka G: „Líbí se mi ta neuvěřitelná rychlost, ve které se hráč musí zorientovat, zpracovat 

míč, přihrát, popřípadě dát gól.“), strategie (informátor B: „…to, co se mi na něm líbí, je to, že je 

rychlý, kombinační, že prostě rozvíjí strategii myšlení, že to není jenom o běhání, ale i o 

kombinacích a variacích.“) a že tam jde především o spolupráci, kdy se na hře podílí celý tým 

(informátorka D: „Líbí se mi, že jde o týmovou hru, kde jsou všichni hráči důležití. Že se všichni 

musí zapojit, musí spolupracovat a nahrávat si.“).  Rodiče také zmiňují finanční nenáročnost 

(informátorka F: „…a hlavně že je finančně dostupný pro běžnou průměrnou rodinu.“ nebo 

informátor H: „Jako otec tří dětí taky můžu říct, že florbal je ideální sport pro rodiny s více 

dětmi.“) a snadnou dostupnost pro kohokoliv (informátorka G: „Jinak florbal není finančně 

náročný, takže ho můžou hrát děti od předškolního věku a všech sociálních skupin.“). Informátorka 

I také v rozhovorech říká, že ve florbalu nehrají roli peníze, a proto je otevřený i těm méně 

talentovaným: „Florbal je sport, kde zatím nezáleží tolik na penězích a smyslem není vychovat 

hráče, kterého pak klub prodá za balík do zahraničí. Proto je ten florbal mnohem víc otevřený i 

běžným dětem, které třeba ten talent takový nemají.“ Informátorka K jako hlavní pozitivum 

zmiňuje onu oblíbenost na základních školách (informátorka K: „Líbí se mi právě ta oblíbenost 

na školách a snadná dostupnost. Hokej nebo tenis si v tom tělocviku s těma dětma nezahrajete. 

Děti florbal opravdu baví a jsem ráda, že je ten florbal donutí se hýbat a sportovat.“). Rodiče tedy 

jen potvrzují již dříve zmíněné. Florbal je nejpopulárnější sport hraný na základních školách. 

Jedním z důvodů proč tomu tak je, je to, že florbal je jedním z mála sportů, který může hrát 

opravdu každý a je jedno na jaké úrovni tento sport hraje. Může to být zábava opravdu pro 

                                                           
22 „Floorball can be introduced to people also as an alternative sport. Athletes who already have experience from 

other invasive games can be attracted to the sport. For example in Canada, the sport was introduced to ball hockey 

players, an indoor hockey game but without ice, and ice hockey players; a target group that is easily reachable. The 

players adapted to Floorball easily because of the similarity of the games, like it is with all stick and ball sports. They 

were also impressed because of the skill and no contact part of the sport. The safeness of the sport can be used as an 

attraction especially with younger children. In Asia and Australia a lot of the players who pick up Floorball have a 

background in field hockey“ (Paavilainen, Koh, Brunn, Liijelund, 2010, str. 6). 
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kohokoliv. Florbal je vynikající sport pro školní kolektivy z toho důvodu, že nákup výbavy není 

finančně náročný a složitý23 (Paavilainen, Koh, Brunn, Liijelund, 2010). 

Jako hlavní negativa rodiče vidí možnost zranění a to, že florbal je určitá zátěž pro tělo 

(informátor E: „a že to není nejzdravější sport. Je to velká zátěž na klouby a páteř.“), kde trpí 

především kolena (informátorka F: „Jako negativa bych řekla, že je tvrdý povrch, čili stejně jako 

u běhání trpí kolena a taky stejně jako u hokeje, dítě drží hokejku a je nakloněno více na jednu 

stranu, což může nadělat trochu paseku a zapříčinit třeba špatné držení těla v dospělosti.“), a že 

je to docela fyzicky náročný sport (informátor B: „Řekl bych, že je velmi fyzicky náročný a 

vyčerpávající.“). Informátorka D jako negativum vidí i to, „že se hraje jen  

v hale a ne na čerstvém vzduchu. A má relativně krátkou sezonu, od jara až do podzimu se 

nehraje.“ Informátorky C a G také v rozhovorech zmiňují, že za velké minus považují špatné 

financování, které ve florbalu panuje (informátorka C: „No a nelíbí se mi, že na té vyšší úrovni je 

to víc politika než sport, do koho se dají peníze, kam se nedají peníze. Koho budeme podporovat, 

a koho nebudeme.“ a informátorka G: „I když stačí jen málo peněz na výbavu, tak tento sport stále 

postrádá větší finanční podporu, kterou by si ale za úspěchy určitě zasloužil. Dyť jsme pravidelně 

na mistrovství světa na třetím nebo čtvrtém místě jak u mužů, tak i u žen! Stále jsou 

upřednostňovány komerčnější sporty a to považuji za obrovskou chybu v systému financování.“). 

Informátorka C také zmiňuje občasné opomíjení týmů žen (informátorka C: „No a že, obzvlášť,  

že ženský florbal je ve většině klubů na té vyšší úrovni takový přívažek, trpěné nechtěné dítě.“) 

Budoucnost florbalu z pohledu rodiče 

Rodiče předpokládají, že florbal bude čím dál tím víc populárnější a že ho čeká velká 

budoucnost (informátorka I: „Zatím si myslím, že florbal bude čím dál populárnější.“ Nebo 

informátorka D: „Velkou.“) Jako hlavní důvody rodiče zmiňují podobnost florbalu s hokejem 

(informátorka A: „Myslím, že jako sport poroste, hlavně v zemích, kde je populární hokej. Je mu 

dost podobný, takže přitáhne dost lidí, navíc je o dost přístupnější.“ nebo informátorka D: 

„Velkou. Vidím tam spojitost s hokejem, který je u nás velmi oblíbený, ale současně není dostupný 

pro všechny.“), opět finanční nenáročnost (informátor H: „A velké plus je to, že florbal není 

                                                           
23 „Floorball is one of the most popular sports in the schools in which the sport has been introduced. The popularity 

of Floorball in both the pupils and teachers eyes derives from the fact that Floorball is one of the few team sports in 

which everyone can participate. It can be fun even though one does not yet master the sport. It is a sport which can be 

played in mixed teams and it as also quite inexpensive for the schools to buy Floorball equipment packages for the 

pupils“ (Paavilainen, Koh, Brunn, Liijelund, 2010, str. 23) 
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nákladný. Pokud chce děcko hrát, tak na prvních pár let mu stačí trenýrky, triko, sálovky, které se 

dají sehnat ve slevě i za pětistovku a základní hokejka, která vyjde tak na tisícovku.“ a informátorka 

F: „Rychlou, protože je finančně dostupný…“) a snadnou dostupnost pro všechny a to, že se florbal 

není těžké naučit (informátor H: „Florbal je ideální sport pro děti. Navíc je jednoduchý na 

pochopení, není složité to děti naučit v tělocviku.“) a může bavit opravdu kohokoliv (Informátor 

E: „Je finančně nenáročný a baví děti i dospělé.“). Informátorka I však uvádí, že si není jistá, 

v jaký sport se florbal časem vyvine (informátorka I: „Otázka je, jak se vyvine a jaký typ sportu to 

bude třeba za deset, patnáct let. Zda si bude stále držet tu nálepku „dostupný pro všechny“, nebo 

ne.“). Rodiče také zmiňují, že florbal je vhodný pro dívky, což vysvětluje informátorka I: „Je to 

pro holky ideální kolektivní sport. Holky jsou mrštné, rychlé a obratné, navíc mají ideální cit 

v rukou pro tu hokejku. Ve florbalu nemusí jít jen o sílu, jde tam především o techniku a správný 

styl, což holkám dost nahrává.“ Informátorky C, G a K také doufají, že se florbal jednou zařadí 

mezi olympijské sporty24 (informátorka C: „Ale přála bych si, aby to byl olympijský sport. Protože 

si myslím, že už se pro něj udělalo tolik, že by si to zasloužil. Přála bych si to a přála bych to 

florbalu a těm, kteří ho dostali tam, kde teď je.“, informátorka G: „Vidím velkou budoucnost a 

věřím, že se jednou zařadí mezi olympijské sporty. Výsledky našich reprezentantů i reprezentantek 

hovoří, myslím, za vše.“ a informátorka K: „Možná se konečně i zařadí mezi ty olympijské 

sporty.“). Jako hlavní důvody, proč florbal zatím není olympijským sportem, zmiňuje 

informátorka K: „No myslím si, že je to dost mladý sport. Nemá takové kořeny jako ostatní sporty. 

Teprve si tu základnu tvoří. Když si to vezmete, tak co je florbal, ví každý školák, ale už ho úplně 

nemusí znát třeba padesátník, co vyrůstal na jiných sportech. A taky nevím, jak je to s florbalem 

ve světě, ale florbal je tuším spíše zatím doména Evropy.“ Informátor B také v rozhovoru říká, že 

florbal se dá snadno skloubit s prací, a proto se dá hrát opravdu dlouho: „Ještě bych dodal k té 

předchozí otázce, že to je na druhou stranu výhoda toho florbalu, že se tím sice uživit nedá, ale je 

to právě sport, který se dá skloubit relativně dobře s prací nebo se studiem, a člověk se tomu může 

aktivně věnovat dlouhou dobu.“ 

Rodiče a podpora dítěte 

Jak jsem již zmiňovala podpora ze strany rodiče je pro sportovce velmi významná, až už 

z pohledu psychologického nebo materiálního. Role rodiče ve sportu dítěte může být velmi různá, 

rodič na jedné straně může fungovat velmi jednoduše jako například řidič, který odveze a přiveze 

                                                           
24 Aktuálně byla po čtyřech letech podána žádost o zařazení florbalu do programu olympijských her, konkrétně 

těch v roce 2020, které se budou konat v Japonsku. Žádost byla zamítnuta, takže už teď je jasné, že florbal se 

minimálně do roku 2024 na olympijské hry nepodívá (IFF, @2015). 
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dítě z tréninku. Jeho role však může být také mnohem komplexnější, kdy rodič může fungovat i 

jako trenér (Hedstrom, Gould, 2004). Se zapojením dítěte do sportu samozřejmě přechází na rodiče 

určité závazky, což si někteří rodiče neuvědomí a poté jsou velmi překvapeni, co se od nich 

očekává. Někteří rodiče si tuto zodpovědnost také nikdy uvědomit nemusí a zmeškají tak možnost 

pomoci svému dítěti ve sportu růst nebo naopak mohou negativně do tohoto vývoje zasáhnout. 

V některých případech může dojít k situaci, kdy se rodiče se svými dětmi ztotožní a vnímají sami 

sebe na základě toho, jak jsou jejich syn nebo dcera ve sportu úspěšní, čímž na dítě vyvíjejí 

nepřiměřený tlak (Williams, 1998). V rozhovorech jsem došla ke zjištění, že mnou vybraní rodiče 

se shodují v tom, že chtějí dítěti být především dobrým vzorem a jít dítěti příkladem, ať už v životě 

(informátorka C: „Snažím se, aby mohlo žít z toho, co vidí. Aby chápalo normy. Někdy působím 

psychologicky, někdy despoticky.“) nebo ve sportu (informátor B: „Jdu dítěti příkladem, že se 

věnuji jinému sportu. Sport má pozitivní vliv na mysl, myšlení a koncentraci.“) a že se snaží, aby 

dítě vidělo, že ho rodiče v tom, co dělá, podporují (informátorka F: „Snažím se, aby věděl, že mu 

fandím a že ho jako rodina podporujeme.“ nebo informátorka G: „Snažím se působit tak, aby 

věděla, že jsem ráda, že dělá to, co dělá. A že jsem ráda, že si ten sport vybrala, jde za tím a že se 

toho sportu snaží držet, což taky není samozřejmost.“). V návaznosti na Hedstroma a Goulda 

(2004)25, které jsem zmiňovala na začátku tohoto odstavce, usuzuji na základě rozhovorů, že mnou 

vybraní rodiče především zastávají roli řidiče, dítěti poskytují materiální podporu, tak aby se 

sportu mohlo věnovat, a pro své děti fungují především jako fanoušci nebo diváci. Rodiče 

v rozhovorech uvedli, že aktivně se tréninků neúčastní (informátorka A: „Nikdy, pouze jako 

pasivní divák“ nebo informátorka F: „Zatím ne, hokejku jsem v ruce v životě nedržela.“) Účastní 

se (především otcové) pouze v případě volných speciálních tréninků, které jsou určeny pro rodiče 

a děti (informátor B: „Klasického ne, tam fakt rodiče nepatří, ale „srandamače“ kluků s rodiči, to 

jo.“). Rodiče se shodli, že se ve florbalu angažují klasickým rodičovským způsobem (informátorka 

C: „Takovým tím rodičovským. Zaplatím, dovezu, operu.“), tedy kupují vybavení (informátorka I: 

„Prostě koupím vybavení, zaplatím příspěvky a další náklady s tím spojené.“), platí klubové 

příspěvky (informátorka F: „Jako fanoušci, pak platíme příspěvky, aby syn mohl trénovat a 

hrát…“), popřípadě poskytují odvoz nebo dovoz z tréninku nebo na zápas (informátorka A: „Jak 

už jsem řekla, chodíme na zápasy a občas na tréninky. Občas vozíme kluky autem na zápasy mimo 

město.“). Rodiče také s dětmi navštěvují domácí zápasy extraligového týmu mužů nebo sledují 

utkání v televizi (informátor H: „Rád se dívám na televizní zápasy nebo sem tam jdeme se synem 

                                                           
25 „A parent’s role in his or her child’s sport experience may range from something as simple as being a driver to 

and from practices and games to something more complex such as being a coach or official“ (Hedstrom, Gould, 2004, 

str. 26) 



42 
 

na „živo“ na zápasy našeho klubu.“). Pro své děti jsou fanoušci (informátorka D: „Asi hlavně 

jako jejich fanoušek, z mojí hry už mají spíš srandu.“) a diváci (informátorka G: „Pouze jako 

divák, vzhledem k tomu, že tomu fakt houby rozumím, tak to nechávám na zkušenějších.“). 

Informátorka G také v rozhovoru říká, že vytváří pohodové zázemí, tak aby dcera mohla dělat to, 

co ji baví („Vytvářím pouze pohodové zázemí, tak aby dcera mohla dělat to, co ji baví.“). 

Informátor H se zase snaží být zásadový a trvá na tom, aby syn šel na trénink, i když se mu nechce 

(„Jinak synovi kupuju ty boty nebo hokejku. Nebo ho „nutím“ jít na trénink, když se mu nechce. 

Snažím se být zásadový, takže pokud si ten sport vybral, nemůže se na to vykašlat v průběhu sezony 

jen proto, že se mu nechce.“). Informátorka D v rozhovoru také uvádí, že si udělala licenci trenérky 

a trénuje na základní škole dívčí tým („Udělala jsem si licenci trenéra D a na základce trénuji 

nově vzniklý dívčí tým, taky mladší žákyně.“). Informátorka K se snaží jít příkladem a sportuje 

s dětmi (informátorka K: „Jdu mu příkladem, sportuji s ním, takže doufám, že působím kladně a 

vypadá to, že ho to sportování s rodiči baví.“) 

Florbalové zápasy z pohledu rodiče 

Sledování sportovního zápasu může být pro rodiče stresující záležitost. Emocionální vazba 

mezi rodičem a dítětem spolu ze stresem plynoucího ze zápasu, může být důvodem nepřijatelného 

chování rodiče během dětských soutěží nebo vznikajících konfliktů mezi rodičem, trenéry nebo 

dalšími rodiči (Omli, LaVoi, Wiese-Bjornstal, 2008). Jak uvádí (Slepička, Mudrák, Šiška, 2012) 

velkým fenoménem, který je taktéž spojen jak s aktivním sportováním, tak se sportovními diváky, 

je agrese. Agrese a násilí ve sportu se staly jedním z problémů, které ovlivňují hráče i pasivní 

diváky sportovní události. Jedním z důvodů této agrese je častý výskyt možností fyzického 

kontaktu hráčů, které slouží k získání převahy a úspěchu. Agrese hráčů na hřišti pak může mít i 

velký vliv na pasivní diváky v hledišti. Divácké agresivní reakce jsou pak jedním 

z nejzávažnějších projevů sportu, které pronikají až do celospolečenského dění. V rozhovorech 

jsem nezaznamenala žádnou významnou zmínku o agresivním chování ze strany rodiče, ačkoli 

všichni rodiče kromě informátora H (informátor H: „Na zápasech jsem byl párkrát, jinak 

nechodím, protože by se ze mě stal na tribuně nervózně uřvaný a psychicky hodně labilní druhý 

trenér.“) zápasy svých dětí pravidelně navštěvují, informátorka K zmiňuje, že někdy zápasy 

navštíví celá rodina nebo babičky („Záleží na rodinném programu, někdy jdeme po zápasech ještě 

někam na zmrzlinu nebo na pozdní oběd, takže na ty poslední zápasy se tam sejdeme celá rodina. 

Jinak babičky jsou rády pyšné, takže ty fandit chodí s oblibou.“). Rodiče se naopak spíše shodují 

v tom, že atmosféra na zápasech bývá výborná a uvolněná a že si to rodiče i diváci užívají 

(informátorka F: „Užíváme si to, jak ve florbalu, tak ve fotbale, jsem na syna vždycky pyšná, stačí 
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ho vidět jen v tom dresu, ale to je asi každá máma“). Mezi rodiči se také objevují prvky sociální 

koheze26. Sociální koheze je neviditelná síla, která spojuje všechny členy týmu. Ve florbalovém 

prostředí těmito projevy mohou být právě určité rituály, pokřiky nebo týmové loga (Sagačová, 

2014). Rodiče tuto sociální koheze potvrzují, když uvádějí, že jim během zápasu nechybí týmové 

transparenty nebo mávátka, kterými povzbuzují (informátorka D: „Rodiče jsou naprosto šílení 

fanoušci odkojení zápasy extraligového týmu mužů, takže velký transparent vozíme vždy, ten 

vyvěšujeme v hale. „Tleskátka“ někteří rodičové vozí i pro ostatní na půjčení.“ nebo informátorka 

K: „Transparent nebo nějaké tleskátka nám nechybí ale nikdy.“). Rodiče se také zmiňují, že na 

zápasech nedochází k žádným vyhroceným situacím ze strany rodičů nebo trenérů (informátorka 

C: „Žádné bučení a vypískávání se nekoná, nejsme na extralize, kde se hraje na krev a jde o hodně. 

Tady to všichni berou jako zábavu.“ nebo informátorka G: „Obecně se pak fandí celému týmu. 

Nicméně vzhledem k tomu, že jsou to stále ještě děti, tleská se i dobrým akcím soupeře.“). 

Informátorka D v rozhovoru připomíná, že si během zápasů také někdy maminky rády popovídají 

o životě (informátorka D: „Fandí opravdu všichni, i když na začátku sezony jsme měli větší 

nasazení, teď už si na zápasech i rády, hlavně my maminky, pokecáme o životě.“).  

Podstatná je také otázka, zda děti oceňují přítomnost rodiče na zápase? Většina výzkumů se 

zaměřuje pouze na to, jakým způsobem se chovají nebo by se měli chovat rodiče na zápasech 

mladých sportovců, méně z nich je však zaměřeno na to, jakým způsobem chtějí děti, aby se rodiče 

a další diváci na utkáních chovali (Omli, LaVoi, Wiese-Bjornstal, 2008)27. Omli a Wiese-Bjornstal 

(2006) zjistili, že rodič může zastávat na zápase tři odlišné role. Děti nejvíce preferují 

podporujícího rodiče, naopak se chtějí vyhnout rodiči, který zastává roli přísného trenéra nebo 

poblázněného fanouška. V této otázce se rodiče opět rozcházejí, záleží vždy na dítěti. Podporující 

rodič by měl správně podle dětí sedět během zápasu v tichosti, povzbuzovat ve chvílích, kdy je 

k tomu příhodná doba jako například po vstřelení branky. Ve vhodných chvílích by měl rodič také 

dítě povzbuzovat a chválit. Vhodná chvíle může být například po skončení zápasu nebo v pauze 

během utkání. Rodič zastávající roli trenéra během zápasu vysílá nevyžádané rady, instrukce a 

požadavky. Charakteristická je také pozitivní zpráva, kterou rodič dítěti předá jako negativní (Ale! 

Můžeš hrát přece líp!). Poblázněný rodič během zápasu křičí, hádá se nebo jiným podobným 

                                                           
26 Hayes (2005, str. 46) koheze týmu: Členové se „vnímají tak, že ke skupině či týmu 'náleží' a liší se od 'těch 

druhých'.“ 

27 „While some research findings indicates how parents spectators behave during youth sport events, little research 

has been conducted to asses how children want parents and other speactors to behave“ (Omli, LaVoi, Wiese-Bjornstal, 

2008, str. 31) 
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chováním rozptyluje nebo ztrapňuje sám sebe nebo dítě. Z rozhovorů vyplynulo, že vybraní 

participanti především zastávají roli podporujícího28 rodiče a věnují pozornost požadavkům svého 

dítěte. Informátor H zmiňuje, že syn je stydlivý a v přítomnosti diváků hraje hůř (informátor H: 

„Taky je dost stydlivý, občas mi přijde, že když ho někdo sleduje, hraje hůř“). Informátoři I, E 

naopak v rozhovorech uvádí, že jejich synové diváky vyžadují, protože mají pocit, že hrají líp nebo 

jim to pomáhá k lepšímu výkonu (informátorka I: „Řekla bych, že syn je rád. Má rád tu atmosféru, 

a když diváků je dost a opravdu povzbuzují, říká, že ho to pak víc žene, aby to neflákal a víc 

makal…“ a informátor E: „Syn mi říká, že pak hraje líp, když ví, že tam jsme a povzbuzujeme“). 

Informátoři C, B zase uvádějí, že dítě bývá někdy nervózní nebo naštvané. Proto uvádějí, že na 

zápasy docházejí, ale že se dítěti do přípravy nepletou (informátor B: „Syn je dost vztekloun. Dost 

často říká, ať na něho nemluvím, že se soustředí. Takže se tím řídím. Na zápas jedu, ale sedím 

opodál. Do přípravy na zápas se mu nepletu.“) nebo o tom nemluví (informátorka C: „Někdy je 

naštvaný. Většinou moc nechce mluvit. Někdy je nervózní, takže se snažím nemluvit a tvářit se 

vlídně a optimisticky.“). Obecně se rodiče se shodují v tom, že obecně čím starší dítě je, tím se 

stává nezávislejším (informátorka A: „No když byl malý, vyžadoval neustálou pozornost, museli 

jsme být všude, ale jak roste, tak nás potřebuje míň. Myslím, že teď spíš ocení, když na tom zápase 

nejsme.“) a rodiče tolik nevyžaduje (informátorka G: „Když byla mladší, byla vděčná za všechno, 

za podporu i servis s tím spojený. Teď ji stačí jen dopravit na zápas či turnaj a z dálky 

povzbuzovat.“). Mladší děti jsou naopak rády, když je rodiče povzbuzují, a vyžadují pozornost 

(informátorka F: „Syn je od mala zvyklý, že ho doprovázíme a je za to rád. Líbí se mu, když ho 

povzbuzujeme a když jsme na zápase v hledišti.“). Rodiče se shodují v tom, že s dítětem po zápase 

probírají, jak hrálo (např. informátorka D: „Rozhodně probíráme, hlavně tatínek. Já většinou 

chválím, především povedené akcičky nebo nahrávky.“), každý z rodičů však v odlišné míře (např. 

informátor B: „To jo, to v každém případě. Vždycky probíráme vývoj zápasu, co se dělalo špatně, 

co se mohlo dělat líp. Někdy to rozebereme víc, když je na to nálada, někdy nám stačí tři věty.“). 

Obecně však dítě chválí, probírají, jaké akce se mu podařily nebo co by potřebovalo zlepšit (např. 

informátor E: „Jasně, normálně se o tom bavíme. Probíráme konkrétní situace, co zahráli dobře, 

co jim moc nešlo. Jak hrál soupeř, jaká byla atmosféra. Prostě všechno.“). Rodiče také zmiňují, 

                                                           
28 Rodiče však uvádějí, že občas se na zápasech vyskytne rodič, který je hlasitější nebo má nějaké komentáře 

k trenérům či rozhodčím, ale nestává se to běžně (např. informátor B: „Ničeho zásadního jsem si nikdy nevšiml, 

samozřejmě je běžné, že se na zápase někdo víc projeví nebo má nějaké řeči na rozhodčí, ale že by se hádali rodiče, 

který syn hraje líp nebo který hraje hůř, to se moc nevidí nebo teda aspoň ne u nás v týmu.“). Informátorka F říká, že 

obzvláště slyšet jsou ale tatínci - bývalí hokejisti: „K hádkám nedochází, jen někteří tatínci – většinou bývalí hokejisti 

rádi trenérovi radí, jak na to, nebo probírají zápasy nebo tréninky.“  
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že se snaží pochválit i jiné hráče (informátorka F: „Také se snažíme před synem chválit ostatní 

v týmu, vyzdvihnout, jak se zlepšili nebo tak.“) nebo celý tým (informátorka G: „Florbal je 

kolektivní sport, tak rozebereme, zda bylo lépe přihrát či přímo vystřelit na branku. Vždy ale 

povzbuzujeme celý tým.“). Informátorce C záleží, zda dítě dá nějaký gól („Řeším skóre a v duchu 

si říkám, jestli to mohlo být lepší, a přeju si vítězství, ale nejvíc si přeju, aby k vítězství přispělo to 

mé dítě a nestálo tam jen do počtu.“), informátorka A zase říká, že skóre neřeší („Manžel se věčně 

ptá na to, kolik dal gólů. Mně na tom moc nezáleží, pokud z toho syn není špatný, že jich třeba 

nedal dost nebo tak, to se mu to pak snažím rozmluvit, hlavně že ho to baví.“) Rodiče také zmiňují, 

že jim záleží na tom, aby dítě hra bavila (např. informátor H: „Probíráme, ale nezacházíme do 

nějakých detailů. Spíš se ho zeptám, jak ho to bavilo nebo jestli se mu podařilo dát nějakou 

branku.“). To zda rodiče řeší, zda tým dítěte vyhrává nebo prohrává, může být velmi zásadní, 

Williams (1998) uvádí, že běžně je ve sportu spojován úspěch s vítězstvím. Tento přístup 

(„winning is everything“)29 může však způsobit, že mladí sportovci ztratí možnost plně rozvinout 

své dovednosti, užívat si účast ve sportu nebo sociálně a emocionálně růst. Správně by si měli 

rodiče i trenéři uvědomit, že úspěch není srovnatelný s vítězstvím a selhání zase s prohrou. 

Mnohem důležitější je to, že dítě o výhru usiluje a vydá ze sebe maximum úsilí.  

Atmosféra v týmu a rivalita mezi rodiči 

Samozřejmě stejně jako hráči, tak i rodiče společně tvoří určitý tým. Zahrádková (2005,  

str. 19) uvádí hlavní charakteristiky týmu. Mezi ně patří: „…časově omezený projekt, počet členů 

je přibližně sedm, rovnoprávné postavení členů, vlastní, všemi respektovaná pravidla, jasně 

vymezené role a odpovědnosti, uvědomovaný společný cíl a sdílená vůle tohoto cíle dosáhnout, 

schopnost reflexe a hodnocení procesu práce, klima důvěry a otevřenosti.“ Samozřejmě tým 

rodičů pracuje na jiném principu než tým hráčů. Obě skupiny však mají společný cíl a vůli tohoto 

cíle dosáhnout. Podle mého názoru je společným cílem rodičů především vytváření pohodové 

atmosféry na zápasech, podpora dítěte v trénování a zajišťování toho, co dítě pro své sportování 

potřebuje. Rodiče v rozhovorech uvádějí, že se s rodiči vzájemně znají a že společně tvoří dobrý 

fanclub, maminky si na zápasech také velmi rády popovídají (např. informátorka D: „Jasně, 

především tedy s rodiči mladších žáků, na turnaje nás jezdí hodně, společně si docela rozumíme a 

tvoříme výborný fanclub.“). Rodiče se však ve většině případů znají pouze z prostředí florbalu. 

Informátorky A, G a I uvádějí, že se s rodiči znají, ale pouze z prostředí florbalu, mimo florbal se 

vídá s rodiči pouze informátorka G („Znám, bydlíme ve městě, ve kterém dcera trénuje, takže 

sousedy máme dobře zmapované, navíc dcera s některýma klukama chodila do školy, takže rodiče 

                                                           
29 Překlad: Vítězství je všechno. 
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znám i z toho prostředí.“). Od vidění zná rodiče informátor B a C (např. informátorka C: „Od 

vidění ano, vím, který rodič patří ke kterému dítěti, někdy na zápase prohodíme pár slov, ale víc 

se neznáme.“). Informátorka K zná rodiče také z prostředí školy dítěte (informátorka K: „Známe 

se, s některýma rodičema se znám i ze školy, protože spoluhráči jsou i spolužáci.“). Informátor H 

ostatní rodiče nezná („Neznám, maximálně jsme se párkrát viděli nebo sem tam od slyšení od 

syna.“).  

Rodiče se shodují v tom, že žádná zásadní rivalita mezi rodiči neprobíhá (např. informátorka 

D: „Ne, až tak to neřešíme, v tomto sportu se opravdu hraje pro zábavu, nejsou zde žádné drafty, 

skauti a tak, čili není potřeba ty děcka hnát přes mrtvoly, aby byly vidět.“). Rodiče zatím nemají 

ani tendenci protlačit své dítě do „lepší“ lajny. Informátorka D v rozhovoru říká, že se trenéři snaží, 

aby lajny byly vyrovnané („U elévů i mladších žáků máme dokonce týmy A a B, trenéři se však 

snaží, aby oba ty týmy byly vyrovnané a ne že jeden bude mít pověst toho lepšího a druhý toho 

horšího.“) a změna lajny většinou probíhá pouze na popud dítěte (informátorka F: „Například že 

přejde z Béčka do Áčka, ale ne kvůli lepšímu týmu, ale kvůli tomu, že v Áčku má svoje kamarády, 

v Béčku nikoho bližšího.“). Informátorka A však zmiňuje, že u starších dětí již rozdíly v lajnách 

jsou („Samozřejmě je taky trenér nějakým způsobem skládá do lajn. Takže první lajna30 bývá 

nejprestižnější, čili většina se snaží dostat tam.“), což potvrzuje i informátor B („Tak podstatné to 

určitě je. První a druhá lajna bývají ty lepší, pokud jde do tuhého, dost často trenér střídá pouze 

tyto dvě lajny, aby hráči neměli mezi střídáním velké mezery a zůstali zahřátí.“). Obzvláště 

informátorky zmiňují, že florbalu nerozumí (např. informátorka A: „No já tento typ rozhodně 

nejsem. S trenérem se nehádám, protože tomu moc nerozumím, takže mluvit do toho nechci. Navíc 

kluci už jsou ve věku, kdy by si tyto věci mohli vykomunikovat sami.“), proto se do hry nebo zápasu 

nepletou a nechávají to na trenérech (informátorka C: „No z mé strany určitě ne, jak už jsem říkala, 

florbalu a sportu obecně nijak závratně nerozumím, takže se do toho nepletu.“). Podle Williamse 

(1998) je úloha trenéra v týmu velmi důležitá. Měl by být schopný rodičům vysvětlit a říci pokud 

na dítě vyvíjejí nadměrný tlak, který může ohrozit radost ze sportu u mladého sportovce nebo jeho 

osobní růst.  

Co se týče rivality mezi dětmi, informátorka F zmiňuje, že mají trenéra, který si děti ohlídá tak, 

aby k žádné rivalitě nedocházelo („Trenéra máme super, syn si nikdy na nic nestěžoval, hraje rád, 

takže nikdy nebylo třeba, abychom jako rodiče zasahovali. Jinak rivalita se zatím neobjevila snad 

                                                           
30 „Lajna“ je výraz používaný mezi florbalisty. Značí uskupení pěti hráčů jednoho týmu, kteří společně hrají na 

hřišti. Tým je rozdělen do několika „lajn“, které se v průběhu utkání střídají (princip je podobný jako u ledního 

hokeje). 
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žádná, trenéři si myslím dávají záležet, aby síly byly ve všech lajnách vyrovnané a aby nikdo neměl 

pocit, že je nechtěný nebo že si málo zahraje.“). Informátorka A mluví  

o neškodné rivalitě: „Pokud myslíte mezi kluky, tak asi jo. Taková ta klasická neškodná, kdo vstřelí 

víc gólů, kdo bude dělat za trest míň kliků, který tým v tréninku vyhraje a tak. To je sport. To 

posouvá dopředu.“ Informátorka G zmiňuje, jak se hráči chovají k jediné dívce v týmu: „Berou ji 

dobře, až jsem se divila, sama jsem si říkala, jediná holka, jak to půjde, a ono to jde. Myslím si 

ale, že svůj podíl na tom má i to, že dcera hraje velmi dobře, nebojí se jít do kontaktu, nebojí se o 

ten míček bojovat a je v týmu platná. Předpokládám, že kdyby jí to nešlo, tak že by kluci nějaké 

námitky měli a že by ji mezi sebou nechtěli.“ 

Rodina a trávení volného času 

Většina participantů v rozhovoru uvádí, že ve volném čase nejraději vyrazí někam ven  

za sportem (informátorka F: „Tak samozřejmě se snažíme držet toho sportu, v zimě jezdíme na 

lyže, v létě máme rádi kolo nebo chodíme plavat, to často i v zimě.“ nebo informátorka I: „No a 

tím že máme ke sportu celá rodina blízko, tak když jsou vhodné podmínky, věnujeme se tomu.“) 

nebo za zábavou (informátor H: „Jinak samozřejmě pro zpestření vyrazíme občas do kina, do zoo 

nebo do akvaparku.“). Nevyhýbají se také kulturním akcím (informátorka C: „Turistika, kino, 

divadlo.“). Především se snaží trávit čas spolu s rodinou (informátor E: „Jakkoliv, když ho můžu 

trávit s rodinou.“). Participanti v rozhovorech také zmiňovali, že mají rádi vycházky  

do přírody (informátor H: „Jít se projít a poznat okolí se dá zadarmo a nic k tomu není potřeba, a 

když má cesta nějaký atraktivní cíl, tak to děcka i dost baví.“) nebo chodí na túry. Participanti se 

také shodují, že během týdne mnoho času nemají (informátorka G: „Tak přes pracovní týden se 

toho moc stíhat nedá, to je spíš pouze práce…“), proto se snaží co nejvíce využít volný víkend 

nebo prázdniny (informátorka D: „Já nejraději na horách, v lese. To mi přes školní rok hodně 

chybí, i ten volný čas pro sebe mi občas chybí. Proto máme každé prázdniny dost nabité a po nich 

by nám přišly vhod ještě jedny, odpočinkové.“). Informátorky C a G rády odpočívají a tráví čas 

v prostředí domova u knížky nebo televize (informátorka C: „Někdy doma, někdy mi dělá radost 

si uklidit a jen tak sedět a dívat se na seriálek, anglický a trénovat angličtinu.“)  Informátor B 

uvádí, že významným prvkem v rodině je pes, se kterým rád chodí do přírody (informátor B: 

„Máme rádi zimní procházky i se psem tedy, když je. Zvířecí člen v rodině funguje jako takový 

stmelovací prvek.“). Informátorky C a F také hodně času tráví s přáteli (informátorka C: „Hodně 

rádi trávíme čas s přáteli.“ a informátorka F: „Rádi taky někam o víkendech jezdíme s přáteli…“) 

nebo jezdí za rodiči na chalupu (informátorka F: „Jinak jezdíme k mým rodičům na chalupu, bydlí 

na samotě, takže tam máme určité zázemí.“).  
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Rodiče a jejich vztah ke sportu: sportování v období dětství a dospívání 

V této sekci analýzy jsme se zaměřila na rodiče samotné a jejich vztah ke sportu. Zajímalo mě, 

jakým sportům a zda vůbec se vybraní participanti věnovali v dětství a dospívání a jaký vztah ke 

sportu mají v dnešní době. Pokusila jsem se zjistit, zda je možné najít nějakou kauzalitu mezi 

vztahem ke sportu u rodiče a tím jaký vztah ke sportu mají jejich děti31.  Až na informátorku C, 

kterou sport nebaví a těmto aktivitám se vyhýbá (informátorka C: „Jinak mě sport nebavil, nešlo 

mi to… A jakýmkoliv aktivitám, obzvlášť před očima někoho dalšího jsem se vždy vyhýbala.“), se 

participanti sportu v dětství věnovali a ke sportu mají kladný vztah. Ne všichni participanti však 

pocházejí z rodiny, kde se sportovalo a rodiče je ke sportu vedli. Ke sportu rodiče vedli nebo 

podporovali informátory A („No rodiče nesportovali, ale hodně mě podporovali. Mohla jsem 

chodit na jakýkoliv kroužek, co jsem chtěla.), B (Určitě mě dřív taky podporovali“.), D („Nechali 

mě sportovat, ale kvůli tomu argumentovali, že to mám dělat pořádně“), F („Rodiče mi vybrali tu 

sportovní třídu, takže talent na sport ve mně viděli a hodlali mě v tom sportu podpořit, čili ten 

vztah byl podobný, jako já mám teď  

k synovi.“), I („Takže asi jo, určitě mě ke sportu vedli, ale spíš kvůli tomu, že jsem ten pohyb měla 

v krvi a měla jsem o to zájem.“), K („Rodiče mě ke sportu vedli, otec hodně sportoval…“). Ke 

sportu nevedli rodiče informátory C („Jinak mě sport nebavil, nešlo mi to, chodila jsem do 

zvláštního tělocviku, ale často jsme chodili na procházky.“), G („Jsem z rodiny, kde se 

nesportovalo, takže rodiče mě ke sportu nevedli vůbec.“) a E („Naši mě ke sportu moc nevedli, jen 

mě přihlásili do fotbalu, ale na zápasy mi nechodili.“). Informátorovi H byl vzorem starší bratr a 

kamarádi. („Ne, rodiče mě ke sportu nikdy nenutili nebo nevedli. Vzorem mi byl starší bratr a 

kamarádi.“)  

Informátorky A, F a I se dlouhou dobu věnovaly házené (informátorka A: „Nakonec jsem si 

vybrala házenou. Tu jsem hrála asi od 3. třídy, skončila jsem s ní až na vysoké škole.“, 

informátorka F: „Hrála jsem závodně házenou od osmi let.“ a informátorka I: „Dlouhou dobu 

jsem hrála házenou, té jsem se věnovala fakt hodně, až do vysoké školy.“), informátorka F ji 

dokonce hrála 12 let závodně. Informátorka D se věnovala běhu na lyžích a poté se až do vysoké 

školy věnovala atletice (informátorka D: „Na základní škole jsem od druhé do čtvrté třídy běhala 

                                                           
31 Rozhodující vliv na utváření osobnosti jedince má skutečnost, jak dítě subjektivně vnímá svou rodinu a své 

zázemí. Rodiče jsou pro děti hlavním vzorem a děti je velmi napodobují. Pokud tedy rodiče mají kladný vztah ke 

sportu, bude ho pravděpodobně mít i dítě. Rodiče tedy také z velké části přivádějí a motivují dítě ke sportování a 

fyzické aktivitě (Pelikán, 2002). 
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na těch běžkách a od čtvrté až do vysoké školy jsem se věnovala atletice.“). Informátorka si D si 

v rozhovoru stěžuje, že jí rodiče kvůli špatným výsledkům ve škole nepouštěli na trénink, což jí 

velmi vadilo a svým dětem by to nikdy neudělala (informátorka D: „Na druhou stranu mi na 

základce a hlavně pak na střední dávali často „zaracha“ na tréninky za špatné známky, což mě 

strašně ubližovalo, připadalo mi to nefér a na truc jsem stejně místo tréninku nedělala nic, natož 

školu. Svým dětem bych proto „zaracha“ na trénink nebo turnaj nikdy nedala!“). Atletice se 

věnoval také informátor E, nicméně začal až před nástupem na vysokou školu, jinak ke sportu 

vedený nebyl (informátor E: „Jako dítě jsem hrál fotbal a pak před vysokou školou jsem začal 

dělat atletiku. Běhal jsem sprint, 400 metrů a 400 metrů překážek. Naši mě ke sportu moc 

nevedli…“), podobně tomu bylo informátorky G, v jejíž rodině se také nesportovalo (informátorka 

G: „Jsem z rodiny, kde se nesportovalo, takže rodiče mě ke sportu nevedli vůbec.“). Informátor H 

se závodně věnoval stolnímu tenisu, ve kterém to dotáhl až do žebříčkové padesátky, deset let se 

také věnoval fotbalu (informátor H: „Fotbalu jsem se věnoval deset let, stolnímu tenisu 

úctyhodných čtyřicet. Hrál jsem extraligu a dotáhl jsem to až do žebříčkové padesátky v ČR. Takže 

já jsem měl možnost si na svůj sportovní strop šáhnout.“). Informátor B se jako dítě věnoval 

rybolovné technice (informátor B: „Jako dítě jsem dělal rybolovnou techniku, což je druh 

sportovního odvětví, které je o vlastně převážně o dopravení nějaké zátěže na terč a do dálky na 

různé způsoby.“). 

 Informátor B, H a informátorka K se shodují, že dříve to se sportem vypadalo jinak, děti to 

více táhlo ven (informátor H: „Mám pocit, že za mých mladých let se sportovalo asi o něco víc než 

teď, ale možná je to jen subjektivní pocit. Nebyli počítače, tablety nebo mobily, takže nás to logicky 

táhlo ven.“), ale zase naopak mají dnešní děti více možností, kde sportovat (informátor B: „Dřív 

nebylo tolik sportovních klubů jako teď. Převážně se jednalo o tělovýchovné jednoty pod správou 

měst a obcí. Soukromé kluby v minulosti nebyly. Měli jsme horší sportovní vybavení z důvodu 

politické nebo já nevím, no politické a názorové izolace.“ a informátorka K: „Dělala jsem spoustu 

sportů, ale nebyly takové možnosti, jaké mají děti dnes, těch sportovních klubů nebylo tolik.“).  

Informátorky K a G mrzí, že se sportu v dětství nevěnovaly aktivněji (informátorka G: „Lituji 

toho, že jsem u volejbalu nesetrvala. Měla jsem možnost ho hrát i závodně, ale nevyšlo to. Určitě 

bych teď byla v lepší fyzické kondici a odvážila bych si jej zahrát alespoň rekreačně.“). 

Informátorka K si také myslí, že měla potenciál dosáhnout vysoko, ale dělala mnoho sportů a 

nebyla vyhraněná (informátorka K: „Určitě, myslím, že jsem měla ten potenciál. Takže mrzí mě, 

že jsem se nevěnovala jednomu sportu pořádně. Možná kdybych si vybrala jeden a toho se držela, 

mohla jsem to dotáhnout vysoko. Tím, že jsem těch sportů měla tolik, bylo těžké do každého jít 
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naplno.“). Byla by rodičům vděčná, kdyby jí jeden sport vybrali (informátorka K: „Rodiče mě ke 

sportu vedli, otec hodně sportoval, možná mě mohli podporovat o něco víc a fakt mě vybrat ten 

jeden sport a v tom mě vést.“). Informátorku F rodiče naopak poslali  

do sportovní třídy, protože v ní ten talent viděli a chtěli ji ve sportu podpořit. Udává, že ona se teď 

chová podobně ke svému dítěti (informátorka F: „Rodiče mi vybrali tu sportovní třídu, takže talent 

na sport ve mně viděli a hodlali mě v tom sportu podpořit, čili ten vztah byl podobný, jako já mám 

teď k synovi. Taky mě doprovázeli na házenou na zápasy a fandili.“) Informátorky F a K jsou rády, 

že se sportům věnovaly, protože ví, co to obnáší, a mohou poradit svým dětem (informátorka K: 

„Ale zase tím, že jsem těch sportů dělala tolik, tak mám základy všeho, takže dětem můžu opravdu 

nabídnout z každého soudku něco.“ a informátorka F: „Takže k tomu sportu nějaký vztah mám, 

čili vím, co všechno to obnáší a jak klukům s tím sportem pomoct.“). Informátorka G naopak tuto 

příležitost neměla a mrzí ji, že nemá dceři z oblasti sportu co nabídnout a nemůže jí poradit 

(informátorka G: „Je mi docela líto, že jsem ke sportu vedena nebyla. Ráda bych totiž s dcerou porovnala 

síly a bylo by mi jedno v jaké disciplíně. Také bych jí ráda poradila, předala zkušenosti, a není co!“). 

Informátor H na závěr vyslovuje myšlenku, že sport je životní styl, který má někdo rád a někomu 

se líbit nemusí (informátor H: „Ještě závěrem bych řekl, že sport je prostě životní styl. Buď ho 

člověk má rád, nebo ne.“). 

6. Shrnutí práce 

Sport provází člověka od nepaměti, je významnou součástí naší kultury a společenským 

fenoménem. Sport může také působit jako výchovný nebo vzdělávací prostředek dítěte (Dovalil, 

2004). U dětí podporuje zdravou soutěživost, vůdčí schopnosti, sebekázeň a respekt k autoritám. 

Sport napomáhá dětem utvářet nová přátelství a socializovat se, má také vliv na zlepšení zdraví a 

fyzické kondice. Sport může také fungovat jako stmelovací prvek rodiny (Williams, 1998). 

Významným prvkem ve výchově dítěte jsou tedy právě rodiče, které má dítě tendenci napodobovat 

a kteří jdou dítěti příkladem. Dítě kopíruje jejich návyky a ve většině případů má dítě stejný životní 

styl (Pávková, 1999). Totéž platí i o sportu. Dítě vnímá, jaký vztah ke sportu mají jeho rodiče a 

jak se do sportu zapojují. Jejich postoje a chování významně ovlivňují to, jak sport vnímá samotné 

dítě (Babkes a Weiss, 1999). Ve svém výzkumu jsem se zaměřila právě na to, jakou roli hraje sport 

v rodinách mnou vybraných participantů a co pro ně a jejich dítě sport znamená a z jakého důvodu 

jejich dítě vlastně sportuje a co od něho jako sportovce rodiče očekávají.  

Svůj výzkum jsem zasadila do prostředí florbalu. Tento sport jsem si vybrala ze dvou 

důvodů. První důvod je ten, že sama jsem se tomuto sportu dlouhou dobu věnovala, měla jsem 
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tedy možnost poznat jeho prostředí, a proto se v tématice florbalu orientuji velmi dobře. Jako 

druhý důvod, proč jsem zvolila florbal, je pro mě jeho vzrůstající popularita právě u dětí a mládeže 

na základních a středních školách. Zajímalo mě, z jakého důvodu je florbal u nás tak oblíbený a 

proč si ho děti přejí hrát nebo proč ho rodiče pro své děti vybírají. Jeho popularita stoupá během 

posledních let raketovým tempem. Podle oficiální statistiky České unie sportu měl florbal ke dni 

31. 12. 2013 celkem 73 789 registrovaných hráčů/hráček v 814 oddílech (Česká unie sportu, 

©2013-2014). Florbal se u nás vyvíjí především v posledních dvaceti letech, v roce 1992 byla u 

nás založena Česká florbalová unie. Od roku 1996 se také pravidelně koná mistrovství světa, na 

kterém se našim týmům v kategorii můžu i žen podařilo získat již několik medailových pozic.  

Můj vzorek participantů byl rozmanitý. Tvořilo ho celkem deset informátorů (sedm žen a tři 

muži) různých profesí ve věku 36 – 48 let. Rozhovory se probíhaly od února do května 2015. 

Drtivá většina mých participantů je ve svazku manželském, má dvě a více dětí a řadí se do střední 

příjmové skupiny. 

Nejdříve jsem zjišťovala, jak se vůbec participanti vnímají jako rodiče sportovce a co pro ně 

tato role znamená. Participanti se ve většině případů shodli v tom, že se především vidí jako rodiče, 

kteří mají své dítě rádi a podporují ho v tom, co chce dělat, v tomto případě tedy ve sportu. Rodiče 

uvádí, že dítě ve sportu podporují a zapojují se, i když třeba ke sportu tak blízko jako dítě nemají 

nebo v dětství nesportovali. Snaží se jít dětem také příkladem. Rodiče uvádí, že sport je pro ně 

také možnost, jak odtrhnout dítě od televize nebo počítače. Většina rodičů se shoduje v tom, že 

dítěti se snaží převážně vytvářet pohodové zázemí, tak aby mohlo sportovat, a zajišťují vše 

potřebné. Dítě podporují finančně. Převážná podpora ze strany rodiče probíhá na bázi poskytování 

materiálního zázemí a psychické podpory během zápasů. 

Dále mě zajímalo, jaké rodiče vidí na sportu pozitiva a negativa. Rodiče uváděli, že sport je 

vynikající možnost, jak trávit volný čas a dítě má možnost si zde vybít přebytečnou energii, 

odreagovat se a odpočinout si od povinností. Sport je také dobrý způsob, jak se seznámit s novými 

kamarády nebo trávit čas se svými vrstevníky. Rodiče dále zmiňovali zlepšení některých fyzických 

dovedností a psychických vlastností. Podle participantů sport zlepšuje fyzickou kondici, zlepšuje 

odolnost, zlepšuje psychické rozpoložení a děti získají důležité morálněvolní vlastnosti do života. 

Sport je podle rodičů také významným prostředkem, jak naučit dítě disciplínu a vytrvalost. Jako 

pozitivum rodiče také vidí to, že děti budou mít dobrý vztah ke sportu i v budoucnu. Jako hlavní 

negativa rodiče zmiňují volný čas, který sport dětem bere a který by mohly věnovat jiným 

aktivitám nebo odpočinku. Rodiče také uvádí, že sport zasahuje do školních povinností a krátí 

dětem čas, který by měly strávit učením se nebo psaním úkolů. Se sportem se také podle rodičů 
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zvyšuje riziko zranění. Jako poslední participanti také uvedli finanční zátěž, se kterou je aktivní 

sportování spojeno.  

Dále jsem se zaměřila na pojem „šampion“. Zajímalo mě, kdo je podle rodičů šampion a zda si 

přejí šampiona vychovat ze svých dětí. Podle participantů je šampion někdo, kdo to ve svém oboru, 

v tomto případě sportu, dotáhl na vrchol a sportem se živí. Šampiona rodiče také spojují 

s výjimečným talentem a celoživotní dřinou. Participanti také uvádí, že velmi důležitá ve výchově 

šampiona je rodina a jeho nejbližší okolí. Žádný z mnou oslovených participantů si šampiona 

vychovat nepřeje. Jako hlavní důvody rodiče uvádí právě tu dřinu a mnoho hodin, které dítě stráví 

tréninkem. Rodiče si také nejsou jistí, zda by tuto výchovu zvládli, protože nejsou dostatečně 

finančně zajištění, nemají tolik volného času, který by věnovali dítěti a jeho sportovní kariéře a 

nemají s touto výchovou žádné zkušenosti. Rodiče také pochybují, zda by vynaložené úsilí 

přineslo ovoce a zda by dítě na vrchol opravdu dosáhlo. Rodiče také zmiňují, že ne každý je 

stavěný na vrcholový sport a nechtěli by dítě tlačit do něčeho, co nechce, a rozhodovat za něho.  

Ve svém šetření jsem se také zaměřila na problém „sportování versus škola“. Zajímalo mě, zda 

je i pro rodiče sportovců školní docházka důležitá a jak se chovají v případech, kdy dítě nezvládá 

školní přípravu nebo dostává horší známky. Rodiče se v drtivé většině shodli v tom, že dobré 

výsledky pro ně nejsou až tak důležité a že je především důležité v této otázce najít kompromis. 

Netrvají na vynikajících známkách, ale dítě by se mělo snažit si své povinnosti plnit, jak nejlépe 

dovede, a ve škole nemít kázeňské problémy. Uvědomují si, že florbal není sport, kterým by se 

dalo v budoucnu živit, a proto by mělo být studium na prvním místě. Ví ovšem, že sport bere dětem 

opravdu hodně času a že není vždy snadné skloubit přípravu a trénování dohromady. 

Následně jsem se ve svém výzkumu zaměřila na florbal samotný. Zajímalo mě, jaký názor na 

tento sport mají rodiče. Co jim florbal říká a jaké má podle nich florbal pozitiva a jaké negativa. 

Zajímalo mě také, jakou rodiče prorokují florbalu budoucnost. Pro většinu rodičů je florbal halový 

sport, který se hraje s florbalovou holí a míčkem. Je to pro ně týmový atraktivní sport, kde jde 

především o rychlost, nasazení a dřinu. V drtivé většině rodiče uvedli, že dítě začalo hrát florbal 

díky vlivu vrstevníků a kamarádů nebo díky školní docházce, kde ho děti hrají v tělocviku. Mezi 

hlavní pozitiva florbalu rodiče řadí atraktivitu tohoto sportu, kde jde o rychlost, taktiku a 

spolupráci celého týmu. Participanti také oceňují, že florbal není tolik finančně náročný, že je 

dostupný pro kohokoliv a je oblíbený právě na základních školách. Jako hlavní negativa rodiče 

uvedli možnost zranění a určitou zátěž pro tělo, kdy při tomto sportu trpí především kolena. Jako 

negativum také vidí krátkou sezónu a že se hraje pouze v hale. Rodiče také kritizují špatné 

financování tohoto sportu. Podle vysoké oblíbenosti mezi dětmi a mládeží by si florbal podle 
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rodičů zasloužil mnohem větší podporu. Participanti také věří, že popularita florbalu bude stoupat. 

Jako hlavní důvody jeho růstu vidí finanční nenáročnost, snadnou dostupnost a že ho může hrát 

opravdu kdokoliv. Rodiče také zdůrazňují, že florbal je ideální sport pro dívky. Rodiče doufají, že 

se florbal brzy zařadí mezi olympijské sporty.  

Ve vztahu k florbalu mě také zajímalo, jak rodiče dítě podporují, zda navštěvují florbalová 

utkání, jaká bývá atmosféra v týmu nebo zda mezi rodiči dochází k nějaké rivalitě. Participanti se 

shodli v tom, že se aktivně žádných florbalových tréninků svých dětí neúčastní, že se zapojují 

pouze klasickým rodičovským způsobem. Kupují dítěti vybavení, platí klubové příspěvky, 

popřípadě vozí své děti na tréninky a na zápasy, kde fungují jako diváci a fanoušci. Rodiče také 

uvádí, že pravidelně s dětmi navštěvují zápasy jejich florbalového týmu mužů. Drtivá většina 

participantů navštěvuje zápasy svého dítěte, nechybí jim transparent nebo mávátka, kterými svůj 

tým povzbuzují. Pro některé z participantek jsou zápasy také příležitostí, jak si s jinými 

maminkami popovídat o životě. Rodiče také uvedli, že k žádné zásadní rivalitě mezi rodiči 

nedochází. Oceňují, že se trenér snaží, aby „lajny“ byly vyrovnané a aby žádné dítě během zápasu 

nesedělo. Participanti dále uvedli, že čím je dítě starší, tím se stává nezávislejší a podporu na 

zápase tolik nevyžaduje, mladší děti jsou naopak rády, když je někdo přijde povzbudit. V drtivé 

většině také rodiče s dítětem probírají, jak hrálo a jak se mu v zápase dařilo, nebo nedařilo. Snaží 

se spíše chválit, ale i vytknout chyby a zmínit situace, ve kterých by se dítě mělo zlepšit. 

Participanti také uvedli, že nezapomenou pochválit i spoluhráče dítěte nebo celý tým. 

Nakonec jsem se ve svém bádání zaměřila na rodiče samotné. Zajímalo mě, jaký vztah mají ke 

sportu, zda je rodiče ke sportu vedli nebo zda v dětství sportovali. Zjišťovala jsem také, jak 

participanti tráví čas s rodinou. Drtivá většina participantů uvedla, že ve volném čase nejraději 

vyrazí s rodinou někam za zábavou, jako je například kino nebo za sportem. Mezi nejoblíbenější 

sporty mezi participanty patří plavání, jízda na kole nebo lyžování. Participanti také zmiňovali, že 

s oblibou vyráží na vycházky do okolí. Drtivá většina participantů ráda sportuje a má  

ke sportu kladný vztah. Ne všichni participanti však vyrůstali v rodině, kde se sportovalo a rodiče 

je ke sportu vedli. Ke sportu bylo rodiči vedeno šest participantů, jednomu participantu byl vzorem 

jeho starší bratr. Tři participanti ke sportu vedeni nebyli. Mezi sporty u mých participantů zvítězila 

házená, které se v dětství a dospívání věnovali tři participantky, poté následovala atletika. Mezi 

další oblíbené sporty patřil stolní tenis, fotbal nebo běh na lyžích. Jeden z participantů se věnoval 

rybolovné technice. Žádný z participantů nelituje toho, že ke sportu byl rodiči veden nebo že se 

sportu věnoval. Nicméně jednu participantku mrzí, že ke sportu vedena nebyla, uvádí, že by byla 

ráda, kdyby byla v lepší fyzické kondici a hrála aspoň rekreačně. Mrzí ji také, že nemůže předat 
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žádné sportovní zkušenosti svému dítěti. Jedna z participantek také uvedla, že jí vadí, že dělala 

mnoho sportů a pořádně se nezaměřila na jeden, ve kterém by se pokusila něčeho dosáhnout. 

Rodiče tedy ke sportu mají kladný vztah a v podobném duchu se snaží vychovávat i své dítě. 

7. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem a proč vedou rodiče své děti ke sportu, 

jaké má podle nich sportování pozitivní a negativní stránky, proč jejich děti hrají právě florbal, jak 

se na tento sport dívají a jak mají sami vztah ke sportu. Práce byla rozdělena do několika oddílů. 

V teoretické části práce jsem se zaměřila především na vliv sportu na děti a následného zapojení a 

vlivu rodiny. Shrnula jsem negativní a pozitivní dopady rodičů na zapojení svého dítěte do sportu 

a zmínila jsem také jedno z velmi extrémních zapojení s názvem Kamevéda. V další části jsem se 

věnovala týmu, etnografii týmu a sociální kohezi. Praktickou část tvořila analýza 

polostrukturovaných rozhovorů s deseti participanty – rodičů hráčů vybraného florbalového klubu, 

kterou jsem rozdělila do tematických oddílů. 

V závěru této práce se pokusím zodpovědět otázku, kterou jsem si položila v názvu této 

bakalářské práce. Je tedy z pohledu mnou vybraných participantů opravdu to, oč ve sportu běží, 

jedině výhra? Z analýzy rozhovorů vyplývá, že výhra pro vybrané rodiče není to nejpodstatnější. 

Rodiče v rozhovorech zmiňovali, že to, co je pro ně nejdůležitější, je zábava, kterou dítě ze sportu 

má a to, že se dítě naučí aktivně trávit volný čas a bude schopno ze sportu těžit i do budoucna. 

Sport podle rodičů přináší dětem také mnoho dalších pozitivních stránek, které se odvíjí nezávisle 

na tom, zda dítě vyhrává, nebo je šampionem. Spíše než požitek z výhry, který je ovšem také 

důležitý a může dítě motivovat, rodiče zmiňovali zlepšení fyzické kondice, odolnosti, disciplíny 

nebo některých psychických vlastností. Pro rodiče je také velmi důležitý sociální faktor, to, že díky 

sportu mají možnost trávit čas se svými vrstevníky nebo poznat nové kamarády. Myslím si, že 

hezky tuto otázku v rozhovoru zodpověděla jedna z informátorka32, která uvedla, že pro ni je výhra 

už jen to, že dítě bere sport jako součást běžného dne. A myslím si, že to je přesně to, proč ke 

sportu své děti vedou, proč tomuto koníčku svých dětí obětují čas, finanční prostředky, proč je 

podporují a motivují. Možná je tento závěr ovlivněn také věkem dětí, kterých se výzkum týkal. 

Děti mladšího a školního věku pravděpodobně staví sounáležitost s týmem, podporu a čas rodičů 

nad výhry v jednotlivých zápasech.  

                                                           
32 Informátorka K: „Pro mě je pozitivum už jen ten sport sám o sobě. Nemusí přinášet nic navíc, prostě jenom to, 

že ho syn bere jako součást běžného dne, je v dnešní době výhra.“ 



55 
 

V úplném závěru této práce se pokusím nastínit směry, kterými by se práce mohla dále ubírat a 

uvést několik myšlenek, které mě při analýze rozhovorů s participanty napadly. Podle vybraných 

participantů je jedním z hlavních důvodů, proč jejich dítě hraje florbal, jeho snadná dostupnost a 

finanční nenáročnost. Rodiče v také v rozhovorech zmiňovali, že doufají, že bude florbal jednou 

zařazen mezi olympijské sporty. Nicméně je třeba si položit otázku, jak se florbal změní, až tím 

olympijským sportem opravdu bude. Pokud se vrcholový florbal stane výdělečným a zařadí se 

mezi sporty, jako jsou hokej, fotbal nebo tenis, budou jeho dostupnost a finanční nenáročnost stále 

jedním z důvodů, proč tento sport budou děti hrát, nebo bude časem výběr hráčů stejně jako 

v hokeji určovaný především jejich talentem a hráčskými kvalitami?  

Myslím si také, že by bylo velmi zajímavé položit stejné otázky, které jsem položila já rodičům 

hráčů florbalu, rodičů hráčů z jiných sportů – především těch již výše zmiňovaných jako jsou 

hokej, tenis nebo fotbal. Bylo by určitě zajímavé odpovědi rodičů srovnávat a sledovat, v jakých 

otázkách by se jejich odpovědi lišily a kterým směrem by se jejich názory ubíraly.  

Na vzorku vybraných participantů jsem si také ověřila, že participanti, kteří v dětství sportovali, 

mají tendence u sportu vytrvat a v podobném duchu vychovávat i své děti. Myslím si tedy, že by 

stálo za to tuto myšlenku rozpracovat a zasadit ji do širšího kontextu výchovy dětí ke sportu, 

k pohybu a zdravému životnímu stylu. Greendorfer (2002) také upozornil, že sport je většinou lépe 

hodnocen mezi muži a více očekáván od mužů, a protože ženy se většinou věnují sportům, které 

zdůrazňují ženské kvality, bude jedním ze zásadních oblastí budoucího výzkumu probádat, jak 

sportovní zkušenost dívek a chlapců ovlivňuje matka a jak otec. 

Věřím, že ať už florbal bude olympijským sportem, nebo ne, že jeho hráčská základna se bude 

dále rozšiřovat, že stále bude oblíbeným sportem na zejména na základních školách a že bude 

přibývat rodičů, kteří si budou uvědomovat, že jejich vliv na kvalitu života dětí je důležitý nejen 

v dětství, ale že tímto způsobem mohou sport zasadit jako jednu z nedílných součástí dospělého 

života svých potomků.  
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9. Přílohy: 

Vzor rekrutačního dotazníku: 

Dobrý den, 

jmenuji se Zuzana Javoříková, studuji na Fakultě humanitních studií UK v Praze a v současné době 

provádím kvalitativní výzkum na téma: „Winning is everything?“ Na čem opravdu záleží? (Etnografie 

florbalového prostředí) 

Ráda bych Vás touto cestou požádala o spolupráci. 

Prosím o zaznačení odpovědi, která je Vám nejvíce blízká. 

 

 Sportujete? Ano, od dětství…Ne, ale v dětství ano…Ne, nesportoval(a) jsem a ani aktivně 

nesportuji…  

 Je Vaše dítě mladší 15 let a pravidelně trénuje a jezdí na zápasy?: ANO / NE 

 Jak byste ohodnotili na škále od 1 do 10 ambice Vašeho dítěte v tomto sportu vytrvat a prosadit 

se?: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Informace pro respondenta: 

Co bude třeba: 60-90 min. individuální rozhovor 

Kdy: v období od února do května 2015 

Kde: v místě bydliště participanta 

 

NE, nemám zájem. 

ANO, mám zájem, kontakt (jméno a příjmení + tel nebo email): …………………… 

V případě zájmu na účasti ve výzkumu, uveďte prosím jakékoliv spojení na Vás a já Vás budu 

kontaktovat. V případě nejasností či otázek mě neváhejte kontaktovat také. Děkuji. 

Zuzana Javoříková 

605 654 254, xxx@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxx@seznam.cz
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Přepis rozhovorů s rodiči 

Rozhovor č. 1: Informátorka A. 

Datum rozhovoru: 10. 2. 2015  

Místo rozhovoru: Šatna v hale.  

Komentář výzkumníka: Informátorka mluvila většinou sama, zasahovala jsem jen minimálně. Rozhovor 

byl ale i tak trochu rozpačitý, informátorka nevěděla, co čekat, a já vzhledem k tomu, že to byl první 

rozhovor, jsem byla trochu nervózní.  

J: Moc vám děkuji, že mám možnost s vámi udělat rozhovor. Ráda bych vám položila pár otázek 

ohledně florbalu.  

J: Na začátek. Můžu se zeptat jaké je povolání vás a vašeho manžela? 

A: Já jsem učitelka na základní škole a manžel podniká. 

J: A kolik je vám let? 

A: Mně je 48 a manžel má 53. 

J: Kolik máte dětí?  

A: Máme starší dceru a mladšího syna. Dcera už je vdaná.  

J: Kolik let je vašemu synovi a jak dlouho a za kterou kategorii hraje florbal? 

A: Synovi je 15 a začal asi, když mu bylo devět, tuším. Někdy na základní škole to bylo. Teď hraje myslím 

za dorost, ale na tréninkách se dost míchají, mám pocit. 

J: Jak byste se popsala jako rodič sportovce? 

A: Myslím, že jsem aktivní. 

J: Co myslíte tím aktivní? 

A: No snažím se chodit na zápasy a fandit, když je možnost a tak. Jinak se snažím, aby se neválel u televize 

nebo počítače. O víkendu chodíme plavat nebo si vyjedeme na kole, ale to spíš jede s manželem. Přes týden 

toho moc nestihneme, má tréninky a to myslím stačí. Akorát já si třeba zajdu zacvičit, na zumbu a tak, když 

je čas. 

J: Když se řekne florbal, co si vybavíte? 

A: No vybavím si sálovou hru. Jde tam o rychlost, spolupráci a tým. 

J: Proč si syn vybral zrovna florbal? Co si myslíte, že se mu na tomto sportu líbí? 

A: Proč se mu přesně líbí nevím, ale myslím, že je to tím, že je florbal podobný hokeji. Je hodně rychlý a 

týmový. A vybral si ho asi kvůli kamarádům, protože hodně z nich hraje taky. 
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J: A co vám? Jaké má florbal pozitiva a co se vám na něm naopak nelíbí? 

A: Teda to se musím trochu zamyslet. Tak co se mi líbí? No florbal rozvíjí rychlost, taktiku a hlavně 

soudružnost a kamarádství, takže bych vyzdvihla asi to. Jinak se mi nelíbí, že je občas dost kontaktní a 

tvrdý, a to dost často už i u malochů. 

J: Očekáváte nebo chtěli byste, aby vaše dítě ve florbalu vytrvalo a zahrálo si jednou třeba v extralize 

a výš?  

A: Nene, myslím, že tyto ambice nemáme a asi jsme je ani nikdy neměli. 

J: Proč ne? 

A: Tak syn už je starší, je mu 15, takže začíná mít další zájmy a koníčky. Sice pořád trénuje minimálně 

dvakrát týdně, ale má to vyloženě pro zábavu. Taky je důležitá škola, za chvíli bude přecházet na střední a 

přibude učení, takže toho volného času mu taky zase ubude. Samozřejmě když to bude všechno zvládat, 

může trénovat a hrát, jak dlouho bude chtít a klidně hrát i v té extralize, ale to by u toho musel opravdu 

vydržet.  

J: Když by nezvládal školu, zatrhli byste mu jako rodiče florbal? 

A: Záleželo by asi, jak dramatický propad ve škole by to byl, ale asi ano. Škola je na řadě první, minimálně 

tu střední dodělá, i kdyby se měl na hlavu postavit (smích). Co bude dál, už je pak v jeho rukách. 

J: Jakou předpovídáte florbalu jako relativně mladému sportu budoucnost? 

A: Myslím, že jako sport poroste, hlavně v zemích, kde je populární hokej. Je mu dost podobný, takže 

přitáhne dost lidí, navíc je o dost přístupnější. 

J: Podporujete vaše dítě ve sportování? Jakým způsobem? 

A: Jo, zavezeme, kam je potřeba. Kupujeme synovi vybavení. Finančně podporujeme a snažíme se pomoct, 

kde je potřeba, i klubu.  

J: Jak pomáháte klubu?  

A: No syn platí roční příspěvky, které nejsou zanedbatelné a pak taky občas když mají kluci zápas mimo 

město, tak vezmeme auto a nabereme jich víc. Nebo když jsou na nějaké akci potřeba rodiče, tak pomůžeme. 

To jde dost často manžel. 

J: Znáte ostatní rodiče v týmu? 

A: Znám, ale většinu jen díky zápasům, mimo florbal se spolu nevídáme. Navíc jak už jsou hoši starší, tak 

účast rodičů na zápasech klesá. Kluci si hodně věcí už zařídí sami, včetně dopravy na bližší zápasy. 

J: Je cítit v týmu nějaká rivalita? 

A: Pokud myslíte mezi kluky, tak asi jo. Taková ta klasická neškodná, kdo vstřelí víc gólů, kdo bude dělat 

za trest míň kliků, který tým v tréninku vyhraje a tak. To je sport. To posouvá dopředu. Samozřejmě je taky 

trenér nějakým způsobem skládá do lajn. Takže první lajna bývá nejprestižnější, čili většina se snaží dostat 

tam. Ale že by v týmu probíhala nějaká šikana nebo tak, tak to vůbec. Popsala bych to asi jako takové 

zdravé soupeření. Když pak o něco jde, táhnou za jeden provaz. 
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J: A co mezi rodiči? Hádají se třeba rodiče, které dítě hraje víc a které míň nebo ve které je lajně? 

A: No já tento typ rozhodně nejsem. S trenérem se nehádám, protože tomu moc nerozumím, takže mluvit 

do toho nechci. Navíc kluci už jsou ve věku, kdy by si tyto věci mohli vykomunikovat sami. Hodně rodičů 

ani neznám, protože kluky na trénink dovezou a zase odjíždí. Ale jo, někdy se na zápase najde rodič, který 

není třeba ani z našeho týmu, který to opravdu prožívá a ječí na všechny okolo, především teda na rozhodčí 

nebo na trenéry. Já to nějak tak neprožívám, fandím, když dají gól nebo mají dobrou akci, ale jinak do toho 

nezasahuju. 

J: Co Vy jako matka, očekáváte od toho, že vaše dítě sportuje? 

A: Jsem ráda, že se moc nefláká a že aktivně tráví volný čas. Taky že je s kamošema a utužuje přátelství. 

Jako pozitivní vidím i to, že se mu zlepšuje kondice a že bude mít dobrý vztah ke sportu i do budoucna. 

J: Jaké vidíte pozitiva a jaké negativa na tom, že vaše dítě sportuje.  

A: Tak negativa vidím jasně. Je to dost velká finanční zátěž všechny ty příspěvky a vybavení, které moc 

dlouho nevydrží vzhledem k tomu, jak furt roste a taky je dost těžké skloubit všechny ty tréninky a zápasy 

se školou. Dost často přijde unavený a řešit s ním pak úkoly, je šílené. Ale jinak jsem ráda, že sportuje i 

jenom kvůli tomu, že se naučí prohrávat, což je taky důležité. 

J: Chcete mít ze syna šampiona? 

A: Tak nad tím jsem nijak nepřemýšlela, ale za mě asi rozhodně ne. Je to dost velká zátěž pro všechny. 

J: Co si vůbec představujete pod pojmem šampion? Co myslíte tou zátěží? 

A: Tak jako šampiona vidím sportovce, co fakt jede od dětství na sto procent, všechno jde do pozadí a 

prostě trénuje a trénuje, dokud se nedostane na špičku. No ale jako u všeho člověk musí něco obětovat. My 

v rodině žádného profesionálního sportovce nemáme, takže si to úplně nedokážu představit, ale 

předpokládám, že šampion musí minimálně trénovat dvakrát tolik než náš kluk, což musí teda zabrat 

opravdu hodně času. Navíc nikde není jistota, že se ten obětovaný čas vyplatí, že to to dítě opravdu někam 

dotáhne. Stát se může cokoliv. Navíc takhle sportovat nejde bez dokonalé podpory rodiny, je hodně 

sportovců například ta Šárka Záhrobská, teď si nemůžu vzpomenout na její nové jméno, jejichž rodiče je 

trénují sami a to my si opravdu dovolit nemůžeme, finančně ani časově. Abychom do toho šli, musel by 

mít syn opravdu velmi nadprůměrný talent a pokud by ho měl, asi by nehrál florbal, ale něco mnohem do 

budoucna finančně stabilnějšího… 

J: Tak a teď si představte, že za vámi syn přijde a řekne vám, že se chce sportem živit, jak 

zareagujete? 

A: Pokud by to bylo teď, v aktuální situaci, tak mu řeknu, že si na uživení vybral dost blbý sport. Pokud to 

bere hypoteticky, tak bych asi řekla, že je to jeho volba, takže bych ho asi nechala, ale vysvětlila bych mu 

všechna rizika. Kdyby fakt chtěl a viděli bychom, že je třeba opravdu talent, určitě bysme ho podpořili ale 

v nějakém na to vhodném sportu. 

J: Jakým způsobem si myslíte, že na syna působíte.  

A: No klasicky každý rodič na dítě působí, takže se mu snažím jít příkladem. To je asi základ. Snažím se 

mu ukázat správný způsob života, a pokud má s něčím problém, tak to s ním chci probrat a ukázat mu a 

najít řešení. 

 



63 
 

J: Jakým způsobem se angažujete ve florbalu? 

A: Jak už jsem řekla, chodíme na zápasy a občas na tréninky. Občas vozíme kluky autem na zápasy mimo 

město. 

J: Účastnila jste se někdy aktivně tréninku? 

A: Nikdy, pouze jako pasivní divák. Ale manžel na pár trénincích byl. Většinou někdy kolem Vánoc, 

prázdnin a tak, jsou tréninky jak pro děti, tak i pro rodiče. Mají nachystané nějaké soutěže nebo zápasy děti 

versus rodiče, tak tam občas jde manžel. 

J: Jak reaguje dítě, když s ním jedete na zápasy nebo na trénink a povzbuzujete ho? 

A: No když byl malý, vyžadoval neustálou pozornost, museli jsme být všude, ale jak roste, tak nás potřebuje 

míň. Myslím, že teď spíš ocení, když na tom zápase nejsme. 

J: Probíráte po zápase nebo tréninku s dítětem, jak hrálo, co se mu dařilo a co se mu nedařilo? 

A: Spíš podle toho, jestli se mu chce to řešit a jak moc je mluvný. Někdy má blbou náladu a nevypáčíte 

z něho nic. Ale snažíme se, je dost sebekritický, takže se ho snažíme povzbudit a ukázat, co se mu podle 

nás povedlo. Manžel se věčně ptá na to, kolik dal gólů. Když nějaké dá, tak ho dost chválí. Mně na tom 

moc nezáleží, pokud z toho syn není špatný, že jich třeba nedal dost nebo tak, to se mu to pak snažím 

rozmluvit, hlavně že ho to baví. 

J: Jak byste charakterizovali svoji rodinu? 

A: Snažíme se být aktivní a trávit spolu co nejvíc času. Ale každý má na to dost často jiný názor, takže se 

občas trochu pohádáme, ale snažíme se dětem, co nejvíc vyjít vstříc v rámci možností. Podporujeme je. 

J: Povězte mi, jak rádi trávíte volný čas? 

A: Tak když je hezky, jdeme někam ven do přírody. Rádi cestujeme, takže pokud je čas a jsou peníze, 

jedeme někam na dovolenou. To je snad jediné, na čem se všichni shodnem. S manželem jezdí děcka na 

kole. Chodíme plavat. Já si jdu občas zacvičit, chodím ráda na zumbu nebo pilates. Jinak klasicky se díváme 

na televizi. Děcka samozřejmě prahnou po počítači. Občas jdeme do kina nebo na nějakou akci se 

známýma. 

J: A na závěr, jak jste to měla vy v dětství se sportem? 

A: No rodiče nesportovali, ale hodně mě podporovali. Mohla jsem chodit na jakýkoliv kroužek, co jsem 

chtěla. Nakonec jsem si vybrala házenou. Tu jsem hrála asi od 3. třídy, skončila jsem s ní až na vysoké 

škole. Přibylo mi totiž učení a práce a na tu házenou už jsem neměla tolik času, navíc po těch letech už mě 

i přestala bavit. Takže já docela sportovala, ale naopak manžela nikdy ke sportu rodiče nevedli, což jsem 

se dost divila, vzhledem k tomu, že je to kluk a ti se občas potřebují někde vybít, což vidím na synovi. 

Takže manžel byl tak trochu sportovní samouk, hrál takové ty klasiky jako fotbal v partě s klukama, kde 

bydlel, ale žádnému sportu se nikdy nevěnoval. 

J: Moc děkuji za rozhovor. 

A: Nemáte vůbec zač. 
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Rozhovor č. 2: Informátor B. 

Datum rozhovoru: 12. 2. 2015  

Místo rozhovoru: Šatna v hale během tréninku.  

Komentář výzkumníka: Informátor mluvil dobře, někdy se vyjadřoval heslovitě a měl ze začátku potíž se 

rozmluvit. 

J: Moc děkuji, že jste si našel volnou chvíli na tento rozhovor. Položím vám pár otázek ohledně 

florbalu, ale pro začátek můžu se zeptat jaké je povolání vás a vašeho manžela? 

B: Já jsem programátor CNC strojů a manželka dělá zástupkyni ředitele na základní škole. 

J: A kolik je vám let? 

B: Mně je 46 a manželce je 43. 

J: Kolik máte dětí? 

B: Máme starší devatenáctiletou letou dceru a mladšího syna.  

J: Kolik let je vašemu synovi a jak dlouho a za kterou kategorii hraje florbal? 

B: Synovi je 15, hraje za dorost a začal asi někdy na základce, předpokládám, že po vzoru nějakých 

kamarádů. 

J: Jak byste se popsala jako rodič sportovce? 

B: Jako podporující. 

J: Co myslíte tím podporující? 

B: Poskytování servisu a logistiky, dovézt a odvézt. Zajištění finančních prostředků, nákup materiálů. 

Financování výjezdů na zápasy. Sleduju výsledky a zápisy. Sleduju výsledky na netu a televizních 

kanálech. O sport se dost zajímám.  

J: Když se řekne florbal, co si vybavíte? 

B: Když se řekne florbal, představím si dynamický sport, vysoké sportovní fyzické nasazení a spoustu potu 

a odříkání. Je to mladý rozvíjející se sport, který upevňuje týmového ducha.  

J: Proč si syn vybral zrovna florbal? Co si myslíte, že se mu na tomto sportu líbí? 

B: Protože je to mladý moderní a rychlý sport. Má prostě určitou image.  

J: Co myslíte tou „image“? 

B: Je to vlastně sport pro kluky i holky bez rozdílu. Poslední dobou hodně divácky navštěvovaný. Jde tam 

hodně finančních prostředků. A taky to, že vlastně český florbal se dostává jakoby na přední příčky 

v celosvětovém srovnání. 
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J: Jaké má podle Vás florbal pozitiva a co se Vám na něm naopak nelíbí? 

B: Já si myslím, že to co se mi na něm líbí, je to, že je rychlý, kombinační, že prostě rozvíjí strategii myšlení, 

že to není jenom o běhání, ale i o kombinacích a variacích. Uplatňuje týmovost.  

J: A nějaké negativum? 

B: To těžko říct. Řekl bych, že je velmi fyzicky náročný a vyčerpávající. 

J: Očekáváte nebo chtěli byste, aby Vaše dítě ve florbalu vytrvalo a zahrálo si jednou třeba v extralize 

a výš?  

B: Určitě by to bylo mé přání, aby se dítě dostalo do extraligy a výš. Přání mého dítěte je i mé přání (smích).  

J: Proč chcete, aby se syn dostal do extraligy? 

B: Tak věnuje tomu dost času, já mu často říkám, ať všechno co dělá, dělá na maximum a pořádně, takže 

to s tím tak nějak souvisí. Maká, trénuje, zatím ho to baví, tak by nebylo špatné, kdyby odměna byla ta 

extraliga.  

J: A co škola? 

B: Tak škola je samozřejmě důležitá, ale ten florbal není nijak extrémně náročný, když si vezmete tabulku 

extraligy, vidíte tam kluky nebo chlapy, co mají rodiny a normálně pracují nebo studují. Navíc nemusí jako 

u hokeje měnit zásadně nijak prostředí nebo hledat kluby po světě. Během základky a střední se to dá 

skloubit úplně v pohodě, na známky úplně nehledím, když vidím, že to syn nefláká. Pak je akorát problém 

s vysokou. Kdyby kluk nastoupil na výšku do jiného města, musel by pravděpodobně měnit tým. 

J: Jakou předpovídáte florbalu jako relativně mladému sportu budoucnost? 

B: S velkou pravděpodobností nebude florbal tak známý a masivně podporovaný jako třeba hokej nebo 

fotbal, ale určitě si jako halový sport bude probíjet jak kdyby ke stále větší a větší oblíbenosti. 

Ještě bych dodal k té předchozí otázce, že to je na druhou stranu výhoda toho florbalu, že se tím sice uživit 

nedá, ale je to právě sport, který se dá skloubit relativně dobře s prací nebo se studiem a člověk se tomu 

může aktivně věnovat dlouhou dobu. 

J: Proč si myslíte, že nebude tak masivně podporovaný? 

B: Nemá takovou tradici a neteče tam tolik peněz. A u nás se kariéra ve florbalu bohužel zatím udělat nedá. 

J: Podporujete syna ve sportování? Jakým způsobem? 

B: Ano, podporuju. To už se spojuje s některou předchozí otázkou. Je to hlavně v podstatě omezení 

osobního času rodiče ve prospěch hráče a odebírá si to určitý finanční obnos z rodinného rozpočtu. Bez 

peněz nelze ty sporty dělat. Ne pro všechny sportovce jsou peníze v klubech nebo je potřeba dát víc peněz, 

než je k dispozici. Jinak chodím na zápasy a dělám šoféra na tréninky a o víkendech na zápasy. 

J: Co Vy jako otec, očekáváte od toho, že syn sportuje? 

B: Očekávám, že bude dítě spokojené. Očekávám, že to je ta správná cesta relaxace a odpočinku a trávení 

volného času. No a že to bude jaksi plus pro další rozvoj dítěte a pro jeho třeba i budoucí pracovní nasazení.  

J: Jaké vidíte pozitiva a jaké negativa na tom, že syn sportuje.  
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B: Pozitiva? No tak pozitiva jsou prostě, ve zdravém těle zdravý duch. Správný vývoj dítěte. Umožňuje mu 

určitý druh socializace s prostředím a kamarády. Rozvíjí týmovost.  

J: No a negativa?  

B: Míň odpočinku. Počkejte, jak bych to řekl. Méně volného času, někdy horší školní výsledky, protože 

sportování je někdy na úkor školní přípravy. Někdy narušuje osobní volno a tak. 

J: Chcete mít ze syna šampiona? 

B: Já chci mít dítě spokojené. Takže je to o tom, jak to cítí dítě.  

J: A přemýšlel jste někdy nad tím? 

B: Tak jako přemýšlel (pauza). No přemýšlel jsem nad tím, jaké by to třeba bylo, kdyby syn byl například 

profesionální hokejista, ale to je pohádka. Kdyby to bylo realizovatelné, asi by syn ten hokej hrál, ale ta 

příprava by prostě musela být opravdu od mala. Někteří kluci hokejisti stojí na bruslích ve třech, to syn 

ještě ani nejezdil na kole. Finančně to pro nás ale bylo nemožné, navíc i klub je od nás daleko, takže by 

byly další problémy s dopravou a podobně. Prostě to nebyla cesta pro nás. 

J: Takže vy tvrdíte, že pokud chcete mít z dítěte profesionálního sportovce, je třeba začít opravdu 

brzo a mít to ujasněné nejlépe už při jeho narození? 

B: Tak samozřejmě, musíte vědět, že na to máte peníze a že jste jako rodina schopní to logisticky zvládnout. 

Asi by taky měl z rodiny někdo vědět, co sport obnáší a nějak předpokládat, že to dítě nebude na ten sport 

dřevo. A to dítě prostě musí být zrychlené, co se toho sportovního vývoje týče, jinak to asi nejde. Musí 

vyčnívat, být nadprůměrem a toho se dá asi dosáhnout, jen soustavným a vytrvalým, systematickým 

tréninkem od nejútlejšího věku. Prostě to dítě na to musíte připravovat. 

J: Tak a teď si představte, že za vámi syn přijde a řekne vám, že se chce sportem živit, jak 

zareagujete? 

B: No teď bych mu řekl, že je pozdě. Pokud by dělal jiný sport a měl talent to dotáhnout tak vysoko, že se 

tím uživí, řekl bych mu, že to musí dobře zvážit. Aby si ujasnil, jaké má jiné možnosti a jaké možnosti bude 

mít potom, až nebude moct sportovat kvůli zranění nebo vyššímu věku. Aby zvážil, jaké potom najde 

uplatnění. 

J: Jakým způsobem si myslíte, že na dítě působíte. 

B:Když má hokejku, mám z něho docela strach (smích). Jdu dítěti příkladem, že se věnuji jinému sportu. 

Sport má pozitivní vliv na mysl, myšlení a koncentraci. Dítě vidí u rodičů, že jsou vyvážení a tolerantní a 

rádi sportují. 

J: Jakým způsobem se angažujete ve florbalu? 

B: Asi tak. Vozím a platím a škubu si vlasy, když to nejde, a raduju se, když to jde (smích).  

J: Zúčastnil jste se někdy tréninku aktivně? 

B: Klasického ne, tam fakt rodiče nepatří, ale „srandamače“ kluků s rodiči, to jo. 

J: Znáte se s rodiči z týmu?  
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B: Tak od vidění se znám s více rodiči, ale opravdu kamarádím asi s dvěma chlapama, jejichž synové hrají 

taky. Takže většinou spolu na zápase probíráme hru, taktiku, jak to klukům jde a podobně. Sem tam se 

vidíme i mimo florbal, kdy zajdeme na kuželky nebo na kolo. 

J: Probíhá mezi rodiči nějaká rivalita? 

B: Ničeho zásadního jsem si nikdy nevšiml, samozřejmě je běžné, že se na zápase někdo víc projeví nebo 

má nějaké řeči na rozhodčí, ale že by se hádali rodiče, který syn hraje líp nebo který hraje hůř, to se moc 

nevidí nebo teda aspoň ne u nás v týmu. Beru to tak, že je to stále volnočasová aktivita, takže by se k tomu 

i tak mělo přistupovat. 

J: Je podstatné, v jaké lajně hráč hraje? 

B: Tak podstatné to určitě je. První a druhá lajna bývají ty lepší, pokud jde do tuhého, dost často trenér 

střídá pouze tyto dvě lajny, aby hráči neměli mezi střídáním velké mezery a zůstali zahřátí. To samé když 

je oslabení nebo přesilovka. 

J: To je ale více unaví, ne? 

B: To sice ano, ale hrají ti nejlepší hráči týmu, čili jsou rychlejší a mají lepší práci s hokejkou a míčkem, ta 

hra nabere víc na obrátkách, navíc tím že mezi střídáním mají menší mezery, zůstanou hlavou víc ve hře. 

V tomdle věku jsou ti kluci jako střely, todle fakt nějak neřeší. Když jde o výhru, jedou do padnutí (smích). 

J: V jaké lajně hraje váš syn? 

B: Drží se v první. 

J: Takže si nestěžujete? 

B: Nestěžoval bych si, ani kdyby hrál ve čtvrté. Je to jeho sport ne můj, pokud je spokojený s tím, jak hraje 

a trénuje, ať si je ve které lajně chce. S trenérem občas promluvím jen tak letmo, pozdravíme se, do 

rozhodování ve které lajně, kdo hraje, mu ale nezasahuju. Za prvé věřím, že je objektivní a ví, co dělá, a za 

druhé si myslím, že by z mého stěžování nic dobrého nevzešlo. 

J: Probíráte někdy něco s trenérem? 

B: Teď už méně než dřív, v tomdle věku už se to moc nehodí, neřeším syna, spíš se tak letmo někdy zeptám 

na průběh zápasu nebo situaci v týmu. Ale když byl syn mladší nebo začínal, tak jsem se ptal víc, co má 

syn zlepšit, na čem má pracovat nebo co je potřeba zařídit, jakou hokejku koupit a tak. 

J: Jak reaguje dítě, když s ním jedete na zápasy nebo na trénink a povzbuzujete ho? 

B: Syn je dost vztekloun. Dost často říká, ať na něho nemluvím, že se soustředí. Takže se tím řídím. Na 

zápas jedu, ale sedím opodál. Do přípravy na zápas se mu nepletu. 

J: Probíráte po zápase nebo tréninku se synem, jak hrál, co se mu dařilo a co se mu nedařilo? 

B: To jo, to v každém případě. Vždycky probíráme vývoj zápasu, co se dělalo špatně, co se mohlo dělat 

líp. Někdy to rozebereme víc, když je na to nálada, někdy nám stačí tři věty. Ale já nejsem až tolik 

směrodatný, hlavní je pak většinou pro něho rozprava s trenérem na tréninku po zápase. 
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J: Ta rozprava, jak probíhá? 

B: Tak detailně samozřejmě netuším, ale vím, že trénink před a po zápase začíná o něco dřív. Trenér jim 

řekne, v jakých lajnách budou hrát, co bude v tom zápase klíčové, na co se mají soustředit. Po zápase pak 

zhodnotí, jak hráli, jestli splnili, co měli a na čem budou dál pracovat.  

J. Jak byste charakterizovali svoji rodinu? 

B: Harmonická, sjednocená. Sport je dost významným prvkem oddechového času celé rodiny. V zimě 

jezdíme lyžovat. Já rád chodím na túry, oblíbil jsem si nordic walking. 

J: Jak trávíte volný čas? 

B: Hmm. Já na rybách. Rád jezdím na kole a mám rad ten nordic walking. Rádi lyžujeme a provozujeme 

zimní sporty. Máme rádi zimní procházky i se psem tedy, když to jde. Zvířecí člen v rodině funguje jako 

takový stmelovací prvek. Ale ten náš pes už je starý. 

J: A v létě? 

B: V létě je to podobné. Cyklistické výlety, turistické výlety po vlastech českých, po historických 

památkách. Pak nějaké návštěvy, garden party. Práce na zahradě a tak. Jinak nejsem moc fanoušek moře, 

opalování a těchdle aktivit. Tam jedeme většinou jen kvůli manželce. Já raději vezmu to kolo a jedu někam 

pod stan. 

J: A na závěr, jak jste to měl vy v dětství se sportem? 

B: Určitě mě dřív taky podporovali. Teda abych to ujasnil. Jako dítě sem dělal rybolovnou techniku, což je 

druh sportovního odvětví, které je vlastně převážně o dopravení nějaké zátěže na terč a do dálky na různé 

způsoby. A proto mě učaroval i ten lov ryb jako samotný. Dřív nebylo tolik sportovních klubů jako teď. 

Převážně se jednalo o tělovýchovné jednoty pod správou měst a obcí. Soukromé kluby v minulosti nebyly. 

Měli jsme horší sportovní vybavení z důvodu politické nebo já nevím, no politické a názorové izolace. Rád 

jsem běhal. Rád jsem hrál fotbal na pláccích před barákem, kolem domu s kamarády. V zimě hraní hokeje 

na nastříkaném hřišti u domu, popřípadě na nejbližším rybníčku. 

J: Moc děkuji za rozhovor. 

B: Nemáte vůbec zač. 

Rozhovor č. 3: Informátorka C. 

Datum rozhovoru: 17. 2. 2015  

Místo rozhovoru: Šatna v hale během tréninku.  

Komentář výzkumníka: Rozhovor probíhal dobře, informátorka mluvila sama, zasahovala jsem jen málo. 

J: Velmi děkuji, že jste si našla volnou chvíli pro tento rozhovor, položím vám pár otázek ohledně 

florbalu, pokud nebudete proti, můžu se na začátek zeptat jaké je povolání vás a vašeho manžela? 

C: Já jsem účetní a manžel je automechanik. 

J: A kolik je vám let? 

C: Mně je 43 a manželovi 47. 
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J: Kolik máte dětí? 

C: Máme dceru a syna. 

J: Kolik let je vaší dceři a kolik vašemu synovi a jak dlouho a za kterou kategorii hraje florbal? 

C: Dceři je 12 let. Synovi je 14 a začal hrát někdy na základní škole v tělocviku a začalo ho to bavit. Tuším, 

že spadá pod starší žáky. 

J: Jak byste se popsala jako rodič sportovce? 

C: Docela zapálený a taky pomáhající a podporující. Dál nevím, protože je mi ten sport blízký jenom přes 

to děcko, jinak ne. 

J: Když se řekne florbal, co si vybavíte? 

C: Dírkovaný míček a zahnutá hokejka. 

J: Proč si dítě vybralo zrovna florbal? Co si myslíte, že se mu na tomto sportu líbí? 

C: Protože si ho dítě vybralo v 9 letech, tak tam byl vliv nějakého kamaráda nebo učitele, že nad tím líbí – 

nelíbí, moc nepřemýšlelo. Tím že se hrál masově ve škole a byl úspěšný nebo ten školní tým byl úspěšný, 

tak to mohl být další důvod.  

J: A co Vám? Jaké má florbal pozitiva a co se vám na něm naopak nelíbí? 

C: (Pauza). Počkejte. Já jsem asi nad tím nikdy nepřemýšlela. Asi, líbí se mi ten týmový duch. No a nelíbí 

se mi, že na té vyšší úrovni je to víc politika než sport, do koho se dají peníze, kam se nedají peníze. Koho 

budeme podporovat a koho nebudeme. No a že, obzvlášť, že ženský florbal, je ve většině klubů na té vyšší 

úrovni takový přívažek, trpěné nechtěné dítě.   

J: Očekáváte nebo chtěli byste, aby váš syn ve florbalu vytrval a zahrál si jednou třeba v extralize a 

výš?  

C: Pokud by ho to těšilo, tak samozřejmě. 

J: Takže by vám nevadilo, kdyby kvůli tomu šla do pozadí třeba škola? 

C: To asi vadilo (smích). Když se ale dostane do extraligy, bude minimálně někdy na konci střední nebo 

na vysoké a to už bude dost zralý na to, aby si rozmyslel, co je pro něho důležité nebo aby zvážil, zda 

upřednostní školu nebo sport. Bude dospělý, já mu poradím, ale nemůžu za něho rozhodovat. 

J: Jakou předpovídáte florbalu jako relativně mladému sportu budoucnost? 

C: Tak protože se florbalem zabývám pouze na úrovni svého dítěte, tak toho moc nevím. Ale přála bych si, 

aby to byl olympijský sport. Protože si myslím, že už se pro něj udělalo tolik, že by si to zasloužil. Přála 

bych si to a přála bych to florbalu a těm, kteří ho dostali tam, kde teď je. 

J: Co myslíte, že brání tomu, aby se stal florbal olympijským sportem? 

C: (pauza) Tož podle mě je to zas politika a nic jiného. Moc se v tom neorientuju, ale mám tušení, že je to 

zatím hlavně evropský sport.  
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J: Podporujete syna ve sportování? Jakým způsobem? 

C: Myslím, že hlavně přemáhám svého nesportovního ducha a jezdím na zápasy. Raduju se z výhry a 

utěšuju při nevýhře. No a samozřejmě počítám s tím, že to něco stojí, takže si samozřejmě musí člověk 

něco odříct, že, aby na florbal bylo. 

J: Co vy jako matka, očekáváte od toho, že syn sportuje? 

C: Chtěla bych, aby mu byl blízký zdravý životní styl. Očekávám, že se naučí spolupracovat. No a že, jako 

ten sport bude zdravě formovat sebevědomí a osobnost. 

J: Jaké vidíte pozitiva a jaké negativa na tom, že vaše dítě sportuje.  

C: Pozitiva vidím stejně, jak jsem odpověděla v předchozí otázce plus bych tam dodala smysluplně strávený 

čas. No a ty negativa. (Pauza) Já tam asi negativa moc nevidím, kromě toho, že bohužel, když má člověk 

šikovné dítě, tak to tu rodinu tak trochu „rujnuje“. Prostě to stojí peníze. Jinak na tom sportu samotném 

negativa nevidím.  

J: Chcete mít ze syna šampiona? 

C: Jak znám své dítě, tak nezáleží na tom, co chci já, ale co chce to dítě. Tady ta otázka je v naší rodině 

naprosto zbytečná. Náš tvrdohlavec v tom má naprosto jasno, co chce on. Viz považovali jsme ho za talent 

na atletiku, ale přes jeho aktivní fyzický i psychický odpor se nám nepodařilo ho ani jednou do atletického 

klubu dostat. Zasekl se před dveřma haly a už se to nikdy nezlomilo. 

J: Co si vůbec představujete pod pojmem šampion? 

C: Pokud mluvíme o sportu, tak asi člověka, který to ve svém sportu dotáhl na nejvyšší možnou úroveň, na 

kterou se v tom určitém sportu dostat dá. Vyhrává a sportem se živí. 

J: Co myslíte, že je zapotřebí k tomu, aby se sportovec stal šampionem? 

C: Rozhodně asi talent, velká dřina, dostatek financí a v dětství nadprůměrná podpora rodiny.  

J: Přemýšlela jste někdy nad tím, jaké by to bylo mít z dítěte profesionálního sportovce? 

C: Nepřemýšlela, nejsem talent na sport, manžel sice nějaký ten sport dělal, ale jen rekreačně, čili si vůbec 

nedokážu představit, co vše je k tomu potřeba a jak se k výchově takového šampiona postavit. 

Předpokládám, že to je běh na dlouhou trať a musí se asi vyběhnout dost brzo v útlém věku. Navíc bych asi 

nechtěla syna hnát jen jedním směrem, chci, aby byl všestranný. Kdybychom byli s manželem bývalí 

sportovci, kteří měli nějaké úspěchy a v tom sportu se pohybovali a byl tu předpoklad, že syn ten nějaký 

talent zdědí, tak budiž, ale aktuálně u nás by to asi byla ztráta času i financí. 

J: Představte si, že za vámi syn přijde a řekne vám, že se chce sportem živit, jak zareagujete? 

C: No to je těžké. Otázka je, v kolika letech by s tím přišel a jaký sport by to byl. Kdyby to bylo dítě, tak 

mu řeknu, že uvidíme, abych mu tu cestu nezavřela. A když bude starší a budu vidět, že za sebou má nějaké 

výsledky, že to není jen nějaký výkřik do tmy, ale že to má nějaký reálný základ, tak se o tom začneme 

seriózně bavit no. 

J: Jakým způsobem si myslíte, že na dítě působíte. 

C: Snažím se, aby mohlo žít z toho, co vidí. Aby chápalo normy. Někdy působím psychologicky, někdy 

despoticky (smích). 
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J: Jakým způsobem se angažujete ve florbalu? 

C: Takovým tím rodičovským. Zaplatím, dovezu, operu. 

J: Účastníte se někdy aktivně tréninku? 

C: Vůbec, jen jako pasivní divák na zápase. Na tréninky pouze vozím a později vyzvedávám. 

J: Znáte ostatní rodiče v týmu? 

C: Od vidění ano, vím, který rodič patří ke kterému dítěti, někdy na zápase prohodíme pár slov, ale víc se 

neznáme. Možná je to i tím, že ve městě, kde syn hraje a trénuje, nebydlíme.  

J: Takže nějaká rivalita a hádky mezi vámi a někým jiným asi nehrozí? 

C: No z mé strany určitě ne, jak už jsem říkala, florbalu a sportu obecně nijak závratně nerozumím, takže 

se do toho nepletu.  

J: Víte, ve které lajně hraje syn? 

C: Upřímně, nemám tušení. 

J: Jaká bývá atmosféra na zápasech? 

C: Normální, uvolněná. Není pravidlem, že chodí všichni rodiče, takže hlediště někdy zeje prázdnotou. 

Někdy si tam nějaký hráč přivede víc členů rodiny, takže třeba ti povzbuzují víc, zbytek spíš tleská při 

dobré akci. Žádné bučení a vypískávání se nekoná, nejsme na extralize, kde se hraje na krev a jde o hodně. 

Tady to všichni berou jako zábavu. Většinou se jen povzbuzuje domácí tým, pokud totiž hrajeme u nás, tak 

diváků druhého týmu je opravdu minimum, stejné je to, když mi jedeme do jiného města. Je to stejné, 

většina rodičů zůstane doma, jedou hráči, řidiči a trenér.  

J: Jak reaguje syn, když s ním jedete na zápasy nebo na trénink a povzbuzujete ho?  

C: Někdy je naštvaný. Většinou moc nechce mluvit. Někdy je nervózní, takže se snažím nemluvit a tvářit 

se optimisticky.  

J: Probíráte po zápase nebo tréninku s dítětem, jak hrálo, co se mu dařilo a co se mu nedařilo? 

C: Když cítím, že je na to příhodná atmosféra tak jo. Někdy se o tom dá mluvit hned, někdy za hodinu, 

někdy nikdy. Někdy je to těžké. Řeším skóre a v duchu si říkám, jestli to mohlo být lepší a přeju si vítězství, 

ale nejvíc si přeju, aby k vítězství přispělo to mé dítě a nestálo tam jen do počtu.  

J: Jak byste charakterizovali svoji rodinu? 

C: Jsme taková běžná, průměrná rodina. Bydlíme na vesnici, žijeme ale ve městě. Někdy jsme rádi, že jsme 

doma, někdy jsme rádi, že si někam vyrazíme. Víkendy trávíme někde venku. Mámě rádi turistiku nebo 

třeba chození na houby. Každý rok si neodpustíme jednu zimní a jednu letní dovolenou. Jezdíme s partou 

a máme tam „trenéra“, který nám plánuje trasy na chůzi a kolo. Musela jsem překonat svoji vrozenou lenost 

a naučit se. Nicméně jediné, co mě bavilo a baví do teď, je chůze. Jinak jsem byla a stále jsem nucena 

lyžovat, lézt po horách a tak, což je proti mé nátuře (smích).  
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J: A co volný čas? Jak trávíte volný čas? 

C: Někdy doma, někdy mi dělá radost si uklidit a jen tak sedět a dívat se na seriálek, anglický a trénovat 

angličtinu. Někdy si vyrazíme někam pěšky. Hodně rádi trávíme čas s přáteli. Turistika, kino, divadlo.  

J: A na závěr, jak jste to měla vy v dětství se sportem? 

C: Lítala jsem kolem baráku. Když byl sníh, tak se lyžovalo, když byl led, tak se bruslilo. Jinak mě sport 

nebavil, nešlo mi to, chodila jsem do zvláštního tělocviku, ale často jsme chodili na procházky. A 

jakýmkoliv aktivitám, obzvlášť před očima někoho dalšího, jsem se vždy vyhýbala, jinak by to bylo, jak ve 

filmu S čerty nejsou žerty: „ Tři vojáky zranil, dva zhmoždil a jednoho zesměšnil“ (smích) Bylo to tam 

takto, ne? (smích) 

J: Moc děkuji za rozhovor. 

C: Nemáte vůbec zač. 

Rozhovor č. 4: Informátorka D a informátor E (manželé). 

Datum rozhovoru: 21. 2. 2015  

Místo rozhovoru: Tiché místo v hale během zápasu.  

Komentář výzkumníka: Informátorka D mluvila sama, nebyl třeba zasahovat, bylo vidět, že ji rozhovor 

baví a ráda odpovídá na otázky. Informátor E odpovědi doplňoval, mluvil spíš krátce, heslovitě.  

J: Moc děkuji, že jste si našli čas na tento rozhovor. Pokud vám to nebude vadit, položila bych vám 

pár otázek ohledně florbalu. Pokud by vám nějaká otázka byla nepříjemná nebo byste třeba nechtěli 

odpovědět, kdykoliv se ozvěte. Na začátek bych se vás zeptala kolik je vám let a jaké je vaše povolání. 

D: Mně je 42 a jsem učitelka na základní škole. 

E: Mně je 45 let a dělám obchodního zástupce jedné firmy. 

J: Jak byste se popsal/a jako rodič sportovec? 

D: Teď bych se popsala se asi jako rekreační sportovec, ale v dětství tak do 18 let jsem sportovala závodně. 

Snažím se své děti podporovat v jakékoliv pohybové aktivitě, ale sama teď už moc nesportuju, to spíš 

manžel, který je s dětmi i sám aktivně provozuje, ale tedy už ne vždy jim stačí.  

E: Já bych se popsal jako tatínek, co má rád své děti. 

J: Kolik máte dětí? 

D: Máme dva syny.  

J: A oba sportují?  

E: Oba rádi sportují, tak nějak běžně, jako každé jiné děti lyžují, plavou, hrají fotbal, lítají venku a oba si 

právě vybrali florbal.  
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J: Za jakou kategorii hrají? 

E: Hrají za mladší žáky. 

J: Takže je jim kolik let? 

D: Mladšímu bylo nedávno 11 a tomu staršímu je 12. 

J: Když se řekne florbal, co si představíte? 

D: Představím si své tři chlapy doma, jak zapáleně rozebírají hru a je jedno, jestli se jedná o jejich zápas 

nebo o zápas extraligových chlapů nebo třeba zápas z mistrovství světa. Dost to prožívají. Nebo si taky 

představím, jak hrají na terase či v obýváku, zkouší si „fintičky“ a ničí mi kvítka (smích)… V současné 

době je florbal v podstatě hlavní sportovní náplň naší rodiny.  

J: Takže okolo florbalu se točí všechno? 

D: Přesně tak, téměř všechny diskuze, dárky k narozeninám, Vánocům a tak. Všechno je o florbalu. 

J: Vadí vám to? 

D: Ne, vůbec ne, jsem za to ráda, myslím si, že je třeba, mít nějakého koníčka. Navíc si myslím, že nás 

florbal jako rodinu dost stmeluje. Obzvlášť teda manžela a syny. Pořád mají téma k hovoru. 

J: Když se řekne florbal, co si představíte vy? 

E: Já to nijak detailně nevidím. Pro mě je florbal prostě hra s florbalovou holí a míčkem. 

J: Proč si kluci vybrali zrovna florbal? Co si myslíte, že se jim na tom sportu líbí? 

D: Oba naši synové chtěli původně hrát hokej, ale ten byl pro naši rodinu nereálný. Je dost finančně náročný, 

což je velké minus a navíc by to bylo mnohem náročnější i po organizační stránce. Myslím si taky, že ten 

kdo si vybere hokej, tak to s tím sportem musí opravdu myslet velmi vážně, protože do toho sportu vloží 

fakt hodně. Tak proto florbal. Florbal je hokeji alespoň trochu podobný, je to taky týmová hra a kluky baví 

spolupracovat, vymýšlet akce a zkoušet to, co vidí u „profíků“. 

E: Přesně tak, kluci chtěli hrát hokej, ale je moc finančně a časově náročný, takže si vybrali florbal. 

J: A co Vám? Jaké má podle vás florbal pozitiva a co se vám na něm naopak nelíbí? 

D: Líbí se mi, že jde o týmovou hru, kde jsou všichni hráči důležití. Že se všichni musí zapojit, musí 

spolupracovat a nahrávat si. Je to taky rychlá hra, která rozvíjí rychlost, obratnost, postřeh a tak. A pak 

negativa…No nelíbí se mi, že se hraje jen v hale a ne na čerstvém vzduchu. A má relativně krátkou sezonu, 

od jara až do podzimu se nehraje… 

J: A co se tedy děje od jara do podzimu? Netrénuje se? 

D: Ne, kluci trénují, ale většinou venku, protože v těch vedrech v létě, by se v hale uvařili. Takže mají letní 

přípravu, čili s hokejkou se potkají dost sporadicky, ale je to dost nevyzpytatelné. Hodně záleží na počasí, 
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v dešti venku neběhají, takže se pak přesunují do haly, kde ne vždy je volno, v tom případě se trénink ruší. 

Navíc přes velké prázdniny jede klasicky hodně dětí na dovolenou a na tábory a tak. U těchto dětí to ještě 

nikdo neřeší, tak jako třeba u extraligových hráčů. 

J: Co neřeší? 

D: No zda dorazí na trénink nebo jestli jedou nebo nejedou na dovolenou, zda mají povolenku od trenéra. 

Je to hlavně pro zábavu. 

J: A podle vás? Jaké má podle vás florbal pozitiva a co se vám na něm naopak nelíbí? 

E: Líbí se mi, že je to kolektivní hra, kterou může hrát každý, ale jak už řekla manželka, negativní je to, že 

se hraje jen v hale v zimě a že to není nejzdravější sport. Je to velká zátěž na klouby a páteř. 

J: Když mluvíte o té zátěži na klouby a páteř, měli kluci už nějaké zranění? 

E: Zatím ne (klepe na dřevo), žádné závažnější nebylo. 

D: Jen takové ty klasické zranění ze sportu, sem tam modřina, odřenina, naražené koleno nebo seknutí od 

hokejky. Kluci to ale moc neřeší, někdy jsou na to spíš hrdí (smích). Rádi po zápase nebo tréninku počítají 

„berušky“.  

J: A ty berušky jsou co? 

E: To jsou otlačeniny od míčku. Pokud jde dost prudká střela, což už od silnějších hráčů chodí i v tomto 

věku a zasáhne hráče, dost to zaštípe a míček se obtiskne. A teď jak to popsat, no tak míček má díry, čili 

okolí zčervená, ale to místo, kde jsou díry, zůstanou bíle. Vypadá to prostě jako beruška. 

J: Očekáváte nebo chtěli byste, aby kluci ve florbalu vytrvali a zahráli si třeba jednou v extralize 

nebo výš? Proč? 

D: Neočekávám zatím nic, ale byla bych ráda, kdyby se jim to oběma podařilo. Našláplé mají slušně, byť 

hrají teprve mladší žáky. Oba to baví a momentálně to oba berou jako své životní poslání. Ale uvidíme, 

mají před sebou ještě dlouhou cestu. 

E: Chtěl bych, protože florbal je podle mě velmi morálně čistá hra a kopíruje myšlenku starověkého 

antického sportu, kdy se nehraje jen pro peníze, ale pro radost. Což může být právě ve finále výhoda tohoto 

sportu. 

J: Jakou předpovídáte florbalu jako relativně mladému sportu budoucnost? 

D: Velkou. Vidím tam spojitost s hokejem, který je u nás velmi oblíbený, ale současně není dostupný pro 

všechny.  Je to hra pro kluky, kteří rádi mávají s hokejkou…a samozřejmě i pro holky, což je oproti hokeji 

velké plus, si myslím.  

E: Souhlasím. Je finančně nenáročný a baví děti i dospělé. 

J: Podporujete Vaše kluky ve sportování? Jakým způsobem? 
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D: Podporuju, jak to jde, Všemi způsoby. Finančně, materiálně, organizačně. Snažíme se s manželem jít 

osobním příkladem, motivujeme kluky. 

E: Přesně tak, podporujeme, jak je třeba, všemi způsoby. 

J: Co Vy jako matka nebo vy jako otec očekáváte od toho, že vaše děti sportuje? 

D: Jako každému rodiči mi jde hlavně o spokojenost a zdraví svých dětí, jak jinak. Když bych to mohla 

shrnout v pár heslech, jde mi o dobrou tělesnou kondici … zdatnost… obratnost… vytrvalost…. 

houževnatost…všestrannost. Jo a taky o smysl pro fair play a spolupráci a odolnost vůči negativním vlivům 

dnešní doby. 

E: Očekávám, že kluci získají důležité morálně-volní vlastnosti do života. Že se naučí spolupracovat 

s ostatními a přinese jim to nějakou radost a určité naplnění do života.  

J: Jaké vidíte pozitiva a jaké negativa na tom, že kluci sportují? 

D: Jako pozitiva vidím to, co jsem řekla u předchozí otázky, a taky to, že kluci nemají moc času na blbosti. 

Noo když se zamyslím, tak jo, mají čas i na ně (smích)…), ale nenudí se. Taky se mi líbí, že trávíme sportem 

spoustu času společně celá rodina. Jezdíme na kole, bruslíme, výletujeme, hrajeme tenis. V zimě pak 

lyžujeme a běžkujeme a pak taky neustále řešíme ten florbal. Myslím si, že tím jak kluci k tomu sportu 

přičuchli, tak to donutilo celou rodinu se začít víc hýbat. Dost často sportujeme i  

o dovolených. 

Jako negativum vidím to, že občas mají míň času na přípravu do školy. Musí pak školu dohánět, když jsou 

někde na turnajích, úkoly píší většinou až večer, kdy už jsou unavení, takže narychlo, což se zatím zvládat 

dát, té školy v jejich věku ještě není tolik, ale je to zátěž. A taky nemají už prostor na jiné aktivity jako třeba 

hraní na kytaru nebo třeba chození do výtvarky či na něco jiného, co by je určitě jinak bavilo. Florbal jim 

bere opravdu hodně času. 

J: A chtěla byste to změnit? 

D: Tak jako u všeho je něco za něco. Člověk nemůže mít všechno, že jo. Zatím ale tu potřebu nemám. 

Kluci jsou spokojení a po nějaké jiné aktivitě netouží. Florbal je pro ně opravdu aktuálně celý svět. Ale 

kdybych začala mít pocit, že jim florbal víc bere, než dává, asi bych o nějaké té změně začala přemýšlet. 

J: A co vy? Jaké vidíte pozitiva a jaké negativa na tom, že kluci sportují? 

E: Pozitivní už jsem zmínil v předchozí otázce a k těm negativním bych přidal možnost nějakého zranění, 

které může mít třeba i trvalé následky. Hodně dospělých hráčů má například později problémy s koleny. 

J: Chcete mít z dítěte šampiona? 

D: Ano i ne. Nechci, aby se tím vyloženě živili, ale chci, aby je to bavilo co nejdýl, aby aspoň rekreačně 

nepřestali nikdy. 

E: Podle mě záleží na dítěti. 

J: Co si představujete pod pojmem šampion? 



76 
 

D: Pro mě budou synové šampioni, když budou hrát extraligu ve florbalu a budou spokojení, nemusí je to 

ani živit. Ale pravděpodobně v tomto sportu je asi šampion ten, co hraje minimálně v reprezentaci, vede 

tabulky nebo dostal nabídky ze zahraničí. 

E: Šampion je někdo s nadprůměrným talentem, vyhrává, sportem se živí. Dotáhl to na vrchol. 

J: Znáte nějakého takového hráče nebo hráčku, kdo hraje v reprezentaci nebo v zahraničí? 

D: Hráčku, která by hrála v zahraničí, to ne, ale nějaké z reprezentace vím…Vojáčková, Krupnová, 

Bočanová…A z kluků snad Jendrišák, to je taková stálice, ale kluci by těch jmen asi znali víc. 

J: Vy říkáte, že záleží na dítěti, ale neměl by se šampion vychovávat už od velmi nízkého věku? Neměli 

by to právě rozhodnout rodiče a tím směrem ho vést? 

E: To máte asi pravdu, ale já bych tímto směrem syny vést nechtěl, kdyby třeba bylo už od dětství vidět, 

že má na něco extrémně talent, umí brzo chodit, jezdit na kole, tak bych nad tím možná přemýšlel, ale ani 

jeden ze synů takový nebyl. Navíc v pozdějším věku se vždycky musí zvážit… škola versus sport. A to je 

taky otázka. Opravdu nevím, přijde mi to takové nevyzpytatelné. Co když si pro dítě vysníte kariéru 

fotbalisty, od dětství ho na to připravujete a ve finále zjistíte, že to to dítě vůbec nebaví, že to dělat prostě 

nechce. A teď si vemte ty peníze, ten čas, ty obětované příležitosti, který šly stranou. Dělat profesionální 

sport je podle mě velké riziko. 

J: Představte si, že za vámi syn přijde a řekne vám, že se chce sportem živit? Co mu na to řeknete? 

D: Asi mu řeknu, že se mi to moc nezdá jako dobrý nápad, ale ať si to klidně zkusí, ale že rozhodně musí 

mít „zadní vrátka“, čímž myslím, že musí dodělat školu a umět i něco jiného, čím by se mohli živit, až s 

tím praští. A hlavně bych mu řekla, že musí umět anglicky, ať nám nedělá ostudu, až bude dávat médiím 

rozhovory, abychom pak nepouštěli jeho interview jako odstrašující příklad (smích). 

J: Jenže právě profesionální sport se se studiem asi moc skloubit nedá… 

D: Vím, že takové děti, hráči a sportovci jsou, ale to není cesta pro nás. Kdyby byla, pravděpodobně by 

synové florbal nehráli a hráli nějaký více kariérní sport jako třeba ten fotbal, tenis nebo ten hokej. Florbal 

se právě i s tím studiem dá skloubit docela dobře dohromady, ale zase ta prestiž potom i v té extralize není 

taková. Jak už jsem řekla, všechno je něco za něco. U nás je ale škola prostě důležitá. 

J: A co byste mu na tu samou otázku odpověděl vy? 

E: Že florbalem se v naší republice živit nedá. 

J: Jakým způsobem si myslíte, že na dítě působíte? 

D: Asi hlavně jako jejich fanoušek, z mojí hry už mají spíš srandu (smích). 

E: Myslím, že dobře. Snažím se dělat, co můžu. 

J: Jakým způsobem se angažujete ve florbalu? 
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D: Udělala jsem si licenci trenéra D a na základce trénuji nově vzniklý dívčí tým, taky mladší žákyně. Jinak 

jsem aktivní fanoušek našeho místního týmu a hlavně jako fanoušek mladšího žactva. 

E: Kluky podporuju, jezdím s nimi na tréninky a na zápasy. 

J: Znáte se s rodiči? 

D: Jasně, především tedy s rodiči mladších žáků, na turnaje nás jezdí hodně, společně si docela rozumíme 

a tvoříme výborný fan club. 

J: Říkáte, že tvoříte výborný fan club, máte nějaké rituály? 

D: Rodiče jsou naprosto šílení fanoušci odkojení zápasy extraligového týmu mužů, takže velký transparent 

vozíme vždy, ten vyvěšujeme v hale. „Tleskátka“ někteří rodičové vozí i pro ostatní na půjčení. Fandí 

opravdu všichni, i když na začátku sezóny jsme měli větší nasazení, teď už si na zápasech i rády, hlavně 

my maminky, pokecáme o životě. 

J: Takže žádná rivalita mezi rodiči není? 

D: Ne, až tak to neřešíme, v tomto sportu se opravdu hraje pro zábavu, nejsou zde žádné drafty, skauti a 

tak, čili není potřeba ty děcka hnát přes mrtvoly, aby byly vidět. My rodiče ten tým bereme dost komplexně, 

nefandíme synům, ale celému týmu, samozřejmě že si pak třeba v ústraní řekneme, komu to jak šlo, ale že 

by někdo dítě kritizoval před všemi ostatními, to jsem neviděla. Kluci jsou navíc v týmu kamarádi, takže 

asi ani mezi nima žádné rozbroje neprobíhají. 

J: Opravdu žádné, nehádají se, kdo v které lajně třeba bude hrát nebo s kým budou hrát? 

D: Tak v zápasech to moc vidět není, to asi buď plácají, když to jde nebo sem tam naštvaně klepnou 

hokejkou, když se jim nedaří, ale rozhodně se mezi sebou nehádají. Tím samozřejmě myslím v týmu, pokud 

jde o soupeře, tak tam se samozřejmě v zápase pošťuchují, jdou víc do těla. U élévů i mladších žáků máme 

dokonce týmy A a B, trenéři se však snaží, aby oba ty týmy byly vyrovnané a ne že jeden bude mít pověst 

toho lepšího a druhý toho horšího. 

J: Zajímá vás, v jaké lajně hrají kluci? 

D: Ani ne, samozřejmě je pro rodiče lepší pocit, když syn hraje v první lajně, ale tím, že se ty lajny točí tak 

nějak stejně a trenér dbá na to rovnoměrné rozložení sil, tak je to v podstatě jedno. 

J: Jak reaguje dítě, když s ním jedete na zápas nebo na trénink a povzbuzujete ho? 

D: Berou to jako samozřejmost, občas to nedocení, ale myslím si, že jsou rádi. Povzbuzujeme celý tým, i 

hráče, kteří tam zrovna rodiče nemají. Bývá tam skvělá atmosféra.  

E: Syn mi říká, že pak hraje líp, když ví, že tam jsme a povzbuzujeme. 

J: Probíráte po zápase nebo po tréninku s klukama, jak hráli, co se jim dařilo a nedařilo?  

D: Rozhodně probíráme, hlavně tatínek. Já většinou chválím, především povedené akcičky nebo nahrávky. 

Hlavně tedy spolupráci bratrské dvojice, ta mě vždy potěší nejvíc, protože starší syn dřív moc mladšího 



78 
 

bráchu nebral jako rovnocenného parťáka. Je fakt teda, že tatínek sleduje zápasy bedlivěj, my maminky se 

u fandění rády zakecáme… 

E: Jasně, normálně se o tom bavíme. Probíráme konkrétní situace, co zahráli dobře, co jim moc nešlo. Jak 

hrál soupeř, jaká byla atmosféra. Prostě všechno.  

J: Jak byste stručně charakterizovali svoji rodinu? 

D: Jako spokojenou společenskou jednotku. 

E: Jako sportovní. 

J: Co to je spokojená společenská jednotka a co ta sportovní? 

D: Tak nemáme v rodině žádné zásadní problémy, takže v rámci možností jsme spokojení. Máme dobrou 

práci, takže klukům můžeme poskytnout finance na to, co je baví, můžeme sem tam jako rodina něco 

podniknou, jet na dovolenou a podobně. Snažíme se dělat všechno podle nejlepšího svědomí a vědomí. 

Snažíme se klukům zajistit parádní dětství, aby jednou bylo na co vzpomínat.  

E: Když se o něčem doma mluví, je to sport. Když se díváme na televizi, tak se díváme na sport. Když se 

jede na dovolenou, tak se sportuje. Když si s klukama hraju nebo něco podnikáme, točí se to opět kolem 

sportu. Takže to je sportovní (smích). 

J: Jak trávíte volný čas? 

D: Aktivně. Já nejraději na horách, v lese. To mi přes školní rok hodně chybí, i ten volný čas pro sebe mi 

občas chybí. Proto máme každé prázdniny dost nabité a po nich by nám přišly vhod ještě jedny, 

odpočinkové (smích) 

E: Jakkoliv, když ho můžu trávit s rodinou. Ale souhlasím s manželkou. Jsme dost akční (smích). 

J: Jakým sportům jste se v dětství nebo mládí věnovala? 

D: Jezdila jsem na běžkách a věnovala jsem se atletice. Běhala jsem dlouhé tratě. 

J: Byl nějaký sport, kterému jste se věnovala více než ostatním? 

D: Právě té atletice. 

J: Věnovala jste se nějakému sportu závodně, jakému? Jak dlouho? 

D: Na základní škole jsem od druhé do čtvrté třídy běhala na těch běžkách a od čtvrté až do vysoké školy 

jsem se věnovala atletice. 

J: Vedli Vás rodiče ke sportu? Jak na to vzpomínáte? 

D: Nechali mě sportovat, ale kvůli tomu argumentovali, že to mám dělat pořádně, a tím pádem jsem 

nemohla chodit do hudebky/výtvarky, jako mí spolužáci… Na druhou stranu mi na základce a hlavně pak 

na střední dávali často „zaracha“ na tréninky za špatné známky, což mně strašně ubližovalo, připadalo mi 
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to nefér a na truc jsem stejně místo tréninku nedělala nic, natož školu. Svým dětem bych proto zaracha na 

trénink nebo turnaj nikdy nedala! 

J: A co vy? Jakým sportům jste se v mládí věnoval? 

E: Jako dítě jsem hrál fotbal a pak před vysokou školou jsem začal dělat atletiku. Běhal jsem sprint, 400 

metrů a 400 metrů překážek. Naši mě ke sportu moc nevedli, jen mě přihlásili do fotbalu, ale na zápasy mi 

nechodili. 

J: A co na tu atletiku později? 

E: Na atletiku se pak občas přišli podívat, ale potom, co taťka viděl, jak skáču tyčku, prohlásil, že už 

nepřijde, protože se o mě bál... 

J: A mrzelo Vás to? 

E: No v té době už jsem byl starší, takže jsem to tolik neprožíval a ty rodiče tolik nepotřeboval, jako třeba 

teď naši kluci, ale asi jo, myslím, že bych byl radši, kdybych je sem tam na tom závodě viděl. Ale teď jako 

rodič je chápu, že se prostě o mě báli… 

J: Moc děkuji za rozhovor. 

D: Nemáte vůbec zač, bylo to milé popovídání. 

Rozhovor č. 5: Informátorka F. 

Datum rozhovoru: 10. 3. 2015  

Místo rozhovoru: Šatna v hale během tréninku.  

Komentář výzkumníka: Rozhovor probíhal dobře, informátorka byla ze začátku nervózní, bála se, že 

nebude mluvit dobře, nakonec mluvila skoro sama, zasahovala jsem jen minimálně. 

J: Velmi děkuji, že jste si našla volnou chvíli pro tento rozhovor, položím vám pár otázek ohledně 

florbalu. Pokud budete mít v průběhu rozhovoru nějaké otázky, klidně se ptejte. Nyní pokud 

nebudete proti, můžu se na začátek zeptat jaké je povolání vás a vašeho manžela? 

F: Já pracuju na finančním úřadě, manžel pracuje v IT oboru. 

J: A kolik je Vám let? 

F: Mně je 39, manželovi 42. 

J: Kolik máte dětí?  

F: Máme dva syny. Mladšímu je 12 a staršímu 15. 

J: Mladší syn jak dlouho a za kterou kategorii hraje florbal? 

F: Hraje za mladší žáky a hrál chvíli v kroužku na základce, zalíbilo se mu to, tak jsme ho zapsali do klubu. 

J: A co starší syn? Sportuje? 
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F: Hraje fotbal.  

J: Jak byste se popsala jako rodič sportovce? 

F: Tak to moc netuším, jak se popsat. Nejsem žádný sportovní fanatik, ale zase bych neřekla, že se  

o ten sport vůbec nezajímám. Takový zlatý střed si myslím. Udržuju si takový zdravý nadhled, neberu ten 

sport jako středobod vesmíru, ale zároveň věřím, že pro syna je to určitě důležitá součást života, takže se 

tak snažím brát. 

J: Když se řekne florbal, co si vybavíte? 

F: Představím si určitě halový sport. Pak si představím rychlost, dynamiku, kombinační hru a samozřejmě 

ten tým. 

J: Proč si myslíte, že si syn vybral zrovna florbal? Co si myslíte, že se mu na tomto sportu líbí? 

F: Rozhodně protože je to kolektivní sport, syn nemá rád individuální sporty. A pak asi kvůli taktice, ráda 

nahrává a kombinuje hru. 

J: Toto ale charakterizuje dost sportů, třeba i ten hokej nebo fotbal? Proč si myslíte, že si nevybral 

tyto sporty? 

F: Florbal je dostupnější a na takové to hraní pro zábavu je ideální. Fotbal ho baví taky a preferuje ho 

možná i víc než ten florbal, ale podle mě ten florbal je co se týče té práce s hokejkou mnohem atraktivnější, 

víc se člověk naběhá a víc přijde do kontaktu s tím míčkem a s hráčema obecně. Hokej je drahý, náročný 

jak fyzicky tak časově, a na led bychom ho museli vozit mnohem dál než na ten florbal. 

J: A co Vám? Jaké má florbal pozitiva a co se vám na něm naopak nelíbí? 

F:  Líbí se mi, že je to týmová hra, že zatěžuje tak nějak rovnoměrně všechny svaly a hlavně že je finančně 

dostupný pro běžnou průměrnou rodinu. Jako negativa bych řekla, že je tvrdý povrch, čili stejně jako u 

běhání trpí kolena a taky stejně jako u hokeje, dítě drží hokejku a je nakloněno více na jednu stranu, což 

může nadělat trochu paseku a zapříčinit třeba špatné držení těla v dospělosti. Proto je důležité lpět na 

kompenzačních cvičeních, na protahování, a aby děcka kromě florbalu sportovala i jinak, kde zase zatíží 

jiné svaly. Proto jsem ráda, že syn kromě florbalu, hraje i fotbal, kde ta hokejka není. 

J: Očekáváte nebo chtěli byste, aby vaše dítě ve florbalu vytrvalo a zahrálo si jednou třeba v extralize 

a výš?  

F: Syn teď preferuje spíš asi ten fotbal, ale pokud by vytrval u jakéhokoliv sportu, budu ráda. Sport je podle 

mě v přiměřeném dávkování jedině ku prospěchu. Pokud by zatoužil hrát ve vyšší lize, určitě ho jako rodiče 

podpoříme. 

J: Takže by vám nevadilo, kdyby kvůli tomu šla do pozadí třeba škola? 

F: No to by nám zase vadilo, syn profesionální sportovec nebude, minimálně na to teď rozhodně nevypadá, 

takže živit sportem se určitě nebude, čili ta škola musí být na prvním místě. Sport musí brát opravdu jako 

zábavu. Nevím, jak je to s fotbalem,  ale co se florbalu týče, tak tam si myslím, že se ta extraliga dá i s tou 

školou v klidu skloubit. V klubu je hodně chlapů, co mají rodiny a normálně pracují a jsou schopni tu 

extraligu uhrát. Ví, že jednou s tím budou muset seknout, že je to neuživí a že se nějak ty peníze vydělávat 

musí. 
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J: Jakou předpovídáte florbalu jako relativně mladému sportu budoucnost? 

F: Rychlou, protože je finančně dostupný, dá se hrát celý rok, je populární na ZŠ, může ho hrát téměř 

každý. U dětí moc nevidím talent na rozdíl od jiných sportů. Ten se dle mého názoru ukáže později, kdežto 

u fotbalu, házené, hokeji vidím talent dříve. 

J: Co tím myslíte? S tím talentem? 

F: No přijde mi, že florbalový hráč zraje, tím, že je to hodně technická hra, musí fakt ovládnout tu práci 

s hokejkou a to chvíli trvá a hlavně dítě nemusí začínat nijak extrémně brzo. Může přijít v 10 letech, že 

chce začít hrát a v 18 může být v reprezentaci. Předpokládám, že začínat s hokejem v 10 letech je asi pozdě, 

ty děti začínají tak nějak ve čtyřech letech, si myslím. Navíc, i když je dítě ze začátku dřevo, za dva roky 

může být v tom florbalu úplně někde jinde. 

J: A čím myslíte, že to je? 

F: Tak to vám neřeknu, ale možná v tom hrají roli zase peníze. Kdyby byl florbal ziskový a byla by tam 

velká konkurence jako v hokeji, trénovaly a selektovaly by se ty děti mnohem dřív. Protože asi samozřejmě 

čím dřív se začne s tréninkem, tím je vyšší šance na úspěch. 

J: Podporujete vaše dítě ve sportování? Jakým způsobem? 

F: Syna podporujeme už od tří let, pravidelně navštěvujeme zápasy, turnaje, závody, syna vozíme 

popřípadě i jeho kamarády, navštěvujeme i tréninky a komunikujeme s trenéry. Tím že hraje fotbal i florbal, 

tak téměř každý víkend trávíme jako fanoušci. 

J: Co vy jako matka, očekáváte od toho, že váš syn sportuje? 

F: Že bude v lepší kondici, že se naučí překovávat překážky a jít si za nějakým cílem a že bude tak nějak 

obecně líp připravený na život.  

J: Jaké vidíte pozitiva a jaké negativa na tom, že váš syn sportuje.  

F: To co jsem už řekla, dál bych vyzdvihla, že se naučí pracovat v kolektivu, nebude sobecký, že 

smysluplně tráví volný čas…Jako negativa vidím možnost zranění a že to bere opravdu hodně času, 

obzvlášť když ty sporty dělá dva.  

J: Chcete mít z dítěte šampiona? 

F: Chci, aby byl spokojený, o šampiona mi nejde. 

J: Co si vůbec představujete pod pojmem šampion? 

F: Asi někoho výjimečného. Někoho kdo hodně obětoval, aby hodně získal a dostal se tam, kde je. Taky si 

představuju velkou dřinu, co za tím je.  

J: Co myslíte, že je zapotřebí k tomu, aby se sportovec stal šampionem? 

F: Určitě nadstandardní kombinace výjimečného talentu, rodinného zázemí a financí. To vše pak doplněno 

notnou dávkou štěstí a schopností být ve správnou dobu na správném místě. Už dlouhou dobu přemýšlím, 

že si přečtu životopis nějakého toho šampiona. Opravdu by mě, jak velká dřina za tím vězí a co opravdu je 

potřeba k tomu, aby se člověk tím šampionem stal. Co ti lidi dělají jinak. 
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J: Přemýšlela jste někdy nad tím, jaké by to bylo mít z dítěte profesionálního sportovce, nebo dokonce 

šampiona? 

F: Šampiónů je podle mě velmi málo a vychovat nějakého rozhodně není žádná hračka. Je to hrozně o 

štěstí, člověk nikdy neví, co se může stát. U toho dítěte můžete postavit ten sport na první místo, všechno 

tomu podřídit, věnovat tomu veškerý čas, to dítě to může i opravdu bavit, ale pak je mu třeba sedmnáct, 

dojde k nějaké blbé shodě okolností, třeba k fatálnímu zranění, a to může být pro to dítě až devastující, 

když do té doby nic jiného než ten sport neznalo, najednou ten sport dělat nemůže a neví co se sebou. Takže 

vážněji nepřemýšlela, je to risk a nechtěla bych, aby syn to riziko podstoupil. 

J: Představte si, že za vámi syn přijde a řekne vám, že se chce sportem živit, jak zareagujete? 

F: Ať to zkusí, stejně po tom teď touží. Chce se živit fotbalem, ale ať má záložní plán pro budoucnost, čili 

ať rozhodně nehodí školu za hlavu. 

J: Myslíte, že se mu to podaří? 

F: Tak živit se fotbalem je podle mě rozhodně jednodušší než třeba tím hokejem a něco se tím vydělat dá. 

Talent nějaký má, takže kdyby chtěl hrát tady v nějakém místním klubu první, druhou ligu, tak si myslím, 

že je schopný si na sebe něco vydělat. Rozhodně si ale nemyslím, že by byl schopný se dostat někam do 

zahraničí. To určitě ne. 

J: Jakým způsobem si myslíte, že na dítě působíte. 

F: Doufám, že pozitivně. Snažím se, aby věděl, že mu fandím a že ho jako rodina podporujeme. 

J: Jakým způsobem se angažujete ve florbalu? 

F: Jako fanoušci, pak platíme příspěvky, aby syn mohl trénovat a hrát a taky navštěvujeme zápasy místního 

mužského týmu extraligy. 

J: Účastníte se někdy aktivně tréninku? 

F: Zatím ne, hokejku jsem v ruce v životě nedržela. 

J: Znáte ostatní rodiče v týmu? 

F: Znám, tvoříme docela dobrou partu. Chodíme společně na domácí zápasy, sem tam vezmeme bubny 

nebo nějaké ty mávátka a jdeme povzbuzovat. 

J: Objevuje se mezi rodiči nebo rodičem a trenérem nějaká rivalita nebo dochází k hádkám? 

F: Trenéra máme super, syn si nikdy na nic nestěžoval, hraje rád, takže nikdy nebylo třeba, abychom jako 

rodiče zasahovali. Jinak rivalita se zatím neobjevila snad žádná, trenéři si myslím dávají záležet, aby síly 

byly ve všech lajnách vyrovnané a aby nikdo neměl pocit, že je nechtěný nebo že si málo zahraje. Většinou 

na zápase žádná lajna nesedí, pokud teda nedojde k nějakému těžkému propadu nebo tak. K hádkám 

nedochází, jen někteří tatínci – většinou bývalí hokejisti - rádi trenérovi radí, jak na to (smích) nebo probírají 

zápasy nebo tréninky. 

J: Víte, ve které lajně hraje syn? 

F: Vím, hraje ve druhé, ale je to jedno, mám pocit, že se střídají tak nějak stejně. 

J: Mají tendenci rodiče protlačit své dítě do jiné „lepší“ lajny? 
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F: Stává se to výjimečně a to ještě většinou ne na popud rodiče ale dítěte. Což se stává v případě, kdy dítě 

trpí tím, že je někam zařazeno, což je ale opravdu sporadicky a snaží se to s trenérem přehodit. Například 

že přejde z Béčka do Áčka, ale ne kvůli lepšímu týmu, ale kvůli tomu, že v Áčku má svoje kamarády, 

v Béčku nikoho bližšího. 

J: Jaká bývá atmosféra na zápasech? 

F: Kluci už jsou starší, takže konečně hrají ve velkých halách, s pořádným hledištěm a na nezmenšeném 

hřišti, takže ta atmosféra je o hodně lepší. Užíváme si to, jak ve florbalu, tak ve fotbale, jsem na syna 

vždycky pyšná, stačí ho vidět jen v tom dresu, ale to je asi každá máma. Jinak samozřejmě tleskáme, 

povzbuzujeme, když mají kluci na začátku pozdrav u brány, tak křičíme s něma. Máme většinou transparent 

nebo tleskátka. Tím, že chodíme na zápasy extraligových mužů, tak víme, jak na to (smích). 

J: Kde je podle vás lepší atmosféra na florbalu nebo na fotbale? 

F: Na florbalu! Hřiště je menší, takže diváci jsou té hře mnohem blíž. Máme tam i jako rodiče asi lepší 

fanklub, navíc oproti fotbalu je to fandění takové pohodlnější, nemusí se stát kolem hřiště jak  

u některých zápasů na fotbale. 

J: Jak reaguje syn, když s ním jedete na zápasy nebo na trénink a povzbuzujete ho?  

F: Syn je od mala zvyklý, že ho doprovázíme a je za to rád. Líbí se mu, když ho povzbuzujeme a když jsme 

na zápase v hledišti.  

J: Probíráte po zápase nebo tréninku se synem, jak hrál, co se mu dařilo a co se mu nedařilo? 

F: Řešíme to spíš po zápasech, snažíme se mu poradit a povzbudit, když se mu nedařilo a samozřejmě ho 

chválíme, když hrál dobře. Také se snažíme před synem chválit ostatní v týmu, vyzdvihnout, jak se zlepšili 

nebo tak. 

J: Jak byste charakterizovali svoji rodinu? 

F: Tím, že syn dost aktivně trénuje, starší syn hraje taky fotbal, tak jsme kolem sportu opravdu 24/7, většinu 

víkendů trávíme na zápasech a přes týden akorát odvážíme a přivážíme z tréninků. 

J: A co volný čas? Jak trávíte volný čas? 

F: Tak samozřejmě se snažíme držet toho sportu, v zimě jezdíme na lyže, v létě máme rádi kolo nebo 

chodíme plavat, to často i v zimě. Jinak jezdíme k mým rodičům na chalupu, bydlí na samotě, takže tam 

máme určité zázemí. Rádi taky někam o víkendech jezdíme s přáteli, ale kvůli těm víkendovým zápasům 

na to není tolik času. 

J: A na závěr, jak jste to měla vy v dětství se sportem? 

F: Hrála jsem závodně házenou od osmi let. Jinak jsem tancovala, plavala, jezdila s našima na běžkách a 

plavala jsem. Házenou jsem hrála 12 let, skončila jsem až s nástupem na vysokou školu. Byla jsem docela 

sportovně založená, na základce jsem chodila do sportovní třídy. Takže k tomu sportu nějaký vztah mám, 

čili vím, co všechno to obnáší a jak klukům s tím sportem pomoct. 
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J: A co vaši rodiče a jejich vztah k vašemu sportování? 

F: Rodiče mi vybrali tu sportovní třídu, takže talent na sport ve mně viděli a hodlali mě v tom sportu 

podpořit, čili ten vztah byl podobný, jako já mám teď k synovi. Taky mě doprovázeli na házenou na zápasy 

a fandili. 

J: Moc děkuji za rozhovor. 

F: Nemáte vůbec zač. 

Rozhovor č. 6: Informátorka G. 

Datum rozhovoru: 15. 3. 2015  

Místo rozhovoru: Šatna v hale během tréninku.  

Komentář výzkumníka: Jediná dívka v týmu dorostenců. Vypadalo to, že informátorku rozhovor bavil, 

byla otevřená, ráda se rozpovídala. 

J: Moc děkuji, že jste si našla volnou chvíli pro tento rozhovor, položím vám pár otázek ohledně 

florbalu. Když budete mít v průběhu rozhovoru nějaké dotazy nebo vám nebude něco jasné, klidně 

mě zastavte a ptejte se. Teď pokud nebudete proti, můžu se na začátek zeptat jaké je povolání vás a 

vašeho manžela? 

G: Manžel podniká, já dělám kosmetiku, jsem manikérka/pedikérka. 

J: A kolik je vám let? 

G: Mně je 42, manželovi 46. 

J: Kolik let je vaší dceři a jak dlouho a za kterou kategorii hraje florbal? 

G: Dceři je 15, hraje za dorost, hraje od nějakých osmi devíti let. 

J: Takže dcera hraje v týmu kluků, jak to? 

G: Jo, hraje v dorosteneckém týmu, je to docela rarita, ale vzhledem k tomu, že tento klub nemá týmy dívek 

a dcera chtěla hrát, tak nebyla jiná možnost. Má nějakou výjimku. 

J: Ta musí docela válet teda, hrát s klukama musí být docela makačka (smích)? 

G: Samozřejmě kluci jsou obecně rychlejší a větší, svalnatější, takže opravdu musí makat. Ale dcera je 

vyšší než holky v jejím věku. Má dost klučičí postavu, není to ten klasický princeznovský typ (smích), 

takže když hraje, dost často to jde poznat jen podle dlouhých vlasů, že je to ona. Je prostě kluk každým 

coulem (smích). Navíc od mala hraje taky tenis, takže sílu má.  

J: Takže dceru to ke sportu opravdu táhne a co vy, jak byste se popsala jako rodič sportovce? 

G: Myslím, že jsem rodič jako každý jiný, a i když jsem totální antisportovec, mé srdce tíhne ke sportu 

aspoň pasivně. Samozřejmě navštěvuju zápasy a společně s celou rodinou sledujeme všechny sportovní 

utkání v televizi. Miluju olympiády. Vždycky když vidím stoupat vzhůru českou vlajku, tak se dostaví ten 

pravý pocit hrdosti a po každé si v duchu řeknu si, že jsme taková malá zemička a máme tolik výborných 
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sportovců. Jsem na ně vždycky hrdá a jsem přesvědčena o tom, že sportovci jsou naši nejlepší reklamou a 

zviditelněním Česka. 

J: Když se řekne florbal, co si vybavíte? 

G: Mně se těch představ vybaví víc. Tak úplně první vidím ty plastové míčky s otvory v krásných 

neonových barvách, na které v bytě i před domem neustále narážím. Pak hokejky, které na mě padají, když 

otevřu dveře do dětského pokoje a florbalová branka, který nám stojí na dvoře. Taky vidím extraligový tým 

našich mužů, který má na zápasech vždy skvělou atmosféru a hraje se v neuvěřitelném tempu. No a taky 

vidím svoji dceru, která se sem tam s culíkem míhá mezi nagelovanými dorostenci (smích). 

J: Proč si myslíte, že si dcera vybrala zrovna florbal? Co si myslíte, že se jí na tomto sportu líbí? 

G: S florbalem dcera začala již na základce. Když začínala, tak v našem městě byl ženský florbalový tým 

na výborné úrovni, holky hrály první ligu, pravidelně vedli tabulku, nicméně pak pro nedostatek hráček a 

asi i financí, tak tým zanikl. Hrála v něm i má starší dcera. Muži pak hrají extraligu dodnes, takže to byla 

jasná volba. A co se jí na tom líbí…(pauza)…asi kombinace rychlosti a běžecké vytrvalosti, pak asi ta 

technická dovednost s hokejkou a ta klasická radost s každého vstřeleného gólu či asistenci. Sbírat body do 

tabulky to je její. 

J: A co vám? Jaké má florbal pozitiva a co se vám na něm naopak nelíbí? 

G: Líbí se mi ta neuvěřitelná rychlost, ve které se hráč musí zorientovat, zpracovat míč, přihrát, popřípadě 

dát gól. Je to bezkontaktní sport, takže tak nějak věřím, že vede hráče k ohleduplnosti, tudíž by nemělo 

docházet k vážnějším úrazům. Jen občas vidím někde na těle obtisklý míček, který dcera na zápase nebo 

trenálu schytá. Jinak florbal není finančně náročný, takže ho můžou hrát děti od předškolního věku a všech 

sociálních skupin. I když stačí jen málo peněz na výbavu, tak tento sport stále postrádá větší finanční 

podporu, kterou by si ale za úspěchy určitě zasloužil. Dyť jsme pravidelně na mistrovství světa na třetím 

nebo čtvrtém místě jak u mužů, tak i u žen! Stále jsou upřednostňovány komerčnější sporty a to považuji 

za obrovskou chybu v systému financování. 

J: Kolik vůbec stojí výbava florbalisty? 

G: Záleží na značce a na kvalitě. Ale hokejka tak 2 tisíce, boty to samé. Nic víc vlastně potřeba není. Kromě 

teda placení ročního poplatku klubu a pak se hráči občas skládají na dopravu na zápas. 

J: Je to s hokejkama u florbalisty stejné jako u hokejisty? Tedy že jich za sezónu zničí víc? 

G: Tak to by to bylo finančně úplně jinde, takže naštěstí ne, florbalová hokejka vydrží dýl, je dost pružná, 

nezlomí se tak snadno, většinou ji dcera mění tak jednou za dva roky, ale to spíš jen proto, že vyšla z módy 

nebo chce lepší model. 

J: Očekáváte nebo chtěli byste, aby dcera ve florbalu vytrvala a zahrála si jednou třeba v extralize 

nebo výš?  

G: Nic neočekávám! Jsem ráda, že je zdravá a že vůbec může sportovat a pokud u florbalu setrvá i přes 

pubertu, budu to považovat za vítězství. Budu ráda, když bude hrát florbal co nejdéle. Vše ostatní, čeho má 

dcera ve florbalu dosáhne, bude záležet jen na ní a bude to záležet i na obrovské dávce štěstí. 

J: Takže by vám nevadilo, kdyby kvůli tomu šla do pozadí třeba škola? 

G: Ona ta škola už v pozadí je i teď, ale je to o hledání kompromisů. Dcera studijní typ není a asi nikdy 

nebude, je prostě sportovec každým coulem. 
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J: Jakou předpovídáte florbalu jako relativně mladému sportu budoucnost? 

G: Vidím velkou budoucnost a věřím, že se jednou zařadí mezi olympijské sporty. Výsledky našich 

reprezentantů i reprezentantek hovoří, myslím, za vše. A opět musím zmínit, že bude hodně záležet na 

financích, protože v dnešní době jde ve sportu především o peníze. 

J: Podporujete vaše dítě ve sportování? Jakým způsobem? 

G: Podporuji dost, protože jsem ráda, že má pohyb a netráví odpoledne u počítače či posedáváním v parku. 

Zakoupím jí výbavu, zaplatím halu na trénování a musím jí dopravit na zápasy a turnaje. Pro její velkou 

vytíženost po ní nevyžaduji pomoc při domácích prací, a tak si nejsem jistá, jestli ji jako holku připravím 

pro budoucí život (smích). 

J: Co Vy jako matka, očekáváte od toho, že vaše dítě sportuje? 

G: Očekávám, že bude spokojená a že bude mít radost z toho, že dělá, co ji baví. Mít dobrou fyzickou 

kondici je vždy výhodou. Může se stát, že jednou předá své zkušenosti získané ve sportu další generaci 

třeba jako trenérka. 

J: Jaké vidíte pozitiva a jaké negativa na tom, že vaše dítě sportuje.  

G: Sport vede děti k určité odpovědnosti, disciplíně a rozvíjí vztahy mezi dětmi. Učí je komunikovat jinak 

než přes počítač a uznávat autoritu, což je v tomto případě trenér. Děcka taky dost často neumí prohrávat, 

sport je pak naučí se s tím vyrovnat a učí je i pokoře. Pokud je dítě pro sport opravdu zapálené a chce 

něčeho dosáhnout, musí tomu obětovat třeba i čas, který by jinak věnovalo učení. Poctivost v tréninku jde 

často na úkor školy. A i když se dnes dětem vtlouká do hlavy jak je důležité vzdělání, tak u těchto dětí, 

které rády sportují, musíme my, rodiče, najít kompromis. 

J: To máte pravdu, takže na škole nějak nelpíte? 

G: Naším hlavním mottem je prolézt, takže na známky tolik nehledíme, dcera rozhodně není premiantka, 

ale zase ona není extrémně studijní typ, takže zakázat jí trénovat by k ničemu nebylo, stejně by tomu učení 

moc nedala, takže takto aspoň dělá to, co ji baví. Samozřejmě maturitu dodělat musí, na vysokou ji ale už 

nutit nebudeme.  

J: Co si vůbec představujete pod pojmem šampion? 

G: Krev, pot, dřinu a odříkání.  

J: Co myslíte, že je zapotřebí k tomu, aby se sportovec stal šampionem? 

G: Velké odhodlání a zapálení pro ten sport…Chuť mu obětovat úplně všechno a vydat ze sebe 

maximum…Umět si na sebe naložit 10x víc než všichni ostatní. Nebát se si posouvat hranice a jít až na 

krev. Jinak samozřejmě dost financí, a protože každá cesta šampiona začíná v dětství, tak hodně trpělivé a 

sportu znalé rodiče. 

J: Chcete mít z dítěte šampiona? 

G: Ani náhodou. Šampionem se musí chtít dítě stát samo a neustále na sobě pracovat. Myslím, že to to dítě 

prostě musí mít v krvi a musí to fakt být extrémně vidět od malinka. Samotný talent pak nestačí, je to velká 

dřina a uspějí jen ti jedinci, kteří trénují víc než ostatní a obětují tomu oni i rodiče vše. Má dcera sportuje 

pro radost. Vzhledem k tomu, že já ani manžel jsme nikdy závodně nesportovali, já jsem sportovní 



87 
 

antitalent, takže nemáme ty zkušenosti, abychom nějakého šampiona vychovali, i když by třeba ty finance 

a čas byl. 

J: Přemýšlela jste někdy nad tím, jaké by to bylo mít z dítěte profesionálního sportovce? 

G: Asi ne, totiž když se řekne profesionální sportovec, představím si hokejisty nebo fotbalisty, kteří se tím 

opravdu zvládnout uživit a kde se ty peníze opravdu točí. Mám dvě dcery, takže do těch škatulek úplně 

nezapadají, čili nevím, jaký sport by musely dělat, aby se tím zvládly uživit. Když přemýšlím nad holkama, 

které se u nás sportem živí, napadá mě atletika jako Špotáková nebo Hejnová, což by pro dceru moc nebylo 

a na zimní sporty, kde mě třeba napadá Samková, Sáblíková nebo naše vynikající biatlonistky, to tady u 

nás na Moravě moc není – hory žádné a sněhu dost poskrovnu.  

J: Představte si, že za vámi teda dcera přijde a řekne vám, že se chce sportem živit, jak zareagujete? 

G: Záleží na okolnostech a konkrétní situaci. Pokud tu možnost dostane, podpořím ji. Zároveň ji však 

připomenu, že i extraligový florbalisti musí vedle hraní i pracovat. Takže živit se tím naplno rozhodně nedá, 

jedině kdyby měla velké štěstí, chytila se v dobrém extraligovém klubu a měla možnost získat angažmá 

v zahraničí, tak ta možnost by tu asi byla, ale stejně si myslím, že i tak by jí to pokrylo pouze náklady na 

pobyt tam. 

J: Jakým způsobem si myslíte, že na dítě působíte. 

G: Doufám, že pozitivně. Snažím se působit tak, aby věděla, že jsem ráda, že dělá to, co dělá. A že jsem 

ráda, že si ten sport vybrala, jde za tím a že se toho sportu snaží držet, což taky není samozřejmost.  

J: Jakým způsobem se angažujete ve florbalu? 

G: Pouze jako divák, vzhledem k tomu, že tomu fakt houby rozumím, tak to nechávám na zkušenějších. 

Vytvářím pouze pohodové zázemí, tak aby dcera mohla dělat to, co ji baví. 

J: Účastníte se někdy aktivně tréninku? 

G: Takový trénink bych raději nechtěla vidět (smích). 

J: Jak reaguje dcera, když s ní jedete na zápasy nebo na trénink a povzbuzujete ji?  

G: Tím, že bydlíme blízko, tak na trénink dochází sama a naši přítomnost nějak nevyžaduje. Když byla 

mladší, byla vděčná za všechno, za podporu i servis s tím spojený. Teď ji stačí jen dopravit na zápas či 

turnaj a z dálky povzbuzovat. 

J: Probíráte po zápase nebo tréninku s dcerou, jak hrála, co se jí dařilo a co se jí nedařilo? 

G: Ano, probíráme a většinou chválíme, i když se zrovna moc nedařilo. Mám za to, že tak jako dospělý 

mají své lepší a horší dny, tak i ti hráči prostě mají dny, kdy se jim daří víc i kdy míň. Jsem zastánce toho, 

že se děti chválit mají a musíme být rádi, že vůbec něco navíc dělají. Florbal je kolektivní sport, tak 

rozebereme, zda bylo lépe přihrát či přímo vystřelit na branku. Vždy ale povzbuzujeme celý tým. 

J: Znáte vůbec ostatní rodiče v týmu? 

G: Znám, bydlíme ve městě, ve kterém dcera trénuje, takže sousedy máme dobře zmapované, navíc dcera 

s některýma klukama chodila do školy, takže rodiče znám i z toho prostředí. 

J: Dochází v týmu k nějakým konfliktům mezi rodiči nebo mezi trenérem a rodiči?  
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G: Tak vzhledem k tomu, že ten tým je v nejbližším okolí jediný, tak není moc na výběr. Čili buď rodiče 

chtějí, aby dítě hrálo, a nelpí tolik na detailech, nebo ne, takže rodiče se do toho moc nezapojují, maximálně 

v nejnutnějším případě, kdy dojde k nějakému konfliktu mezi klukama, ale to se stává fakt minimálně. 

Trenér je má dobře vychované. Není si nijak na co stěžovat. Samozřejmě si na některých zápasech přijdu 

jak minimálně na zápase hokejové NHL, jak to rodiče prožívají a na děti křičí, ale to k tomu prostě patří a 

někdy to není na škodu, vytváří to tu správnou atmosféru.  

J: Takže atmosféra bývá dobrá? 

G: Jak kdy, záleží, co je to za zápas a kde se hraje. Nejlepší je, když se hraje u nás. Hala je tu velká, takže 

si mají diváci kam sednout. Navíc florbal je tu dost populární, čili pokud náš tým hraje doma, sejde se dost 

fanoušků. Někdy se chodí dívat i sourozenci nebo prarodiče. Obecně se pak fandí celému týmu. Nicméně 

vzhledem k tomu, že jsou to stále ještě děti, tleská se i dobrým akcím soupeře. 

J: Víte, ve které lajně hraje dcera? 

G: Ve druhé nebo ve třetí.  

J: Dcera nikdy žádný problém v týmu neměla, jak ji kluci vůbec berou? 

G: Berou ji dobře, až jsem se divila, sama jsem si říkala, jediná holka, jak to půjde a ono to jde. Myslím si 

ale, že svůj podíl na to má i to, že dcera hraje velmi dobře, nebojí se jít do kontaktu, nebojí se o ten míček 

bojovat a je v týmu platná. Předpokládám, že kdyby jí to nešlo, tak že by kluci nějaké námitky měli a že by 

ji mezi sebou nechtěli. Kdybych měla pocit, že na to není a že se mezi těma klukama ztratí, tak bych ji hrát 

nenechala, ale ona fakt ví, jak na ně, s klukama se kamarádí běžně. 

J: Jak byste charakterizovali svoji rodinu? 

G: Jsme sportovně založená rodina. Teda spíš manžel a dcery. Starší dcera hrála dlouho florbal, i když si 

teď vybrala spíš umělecký směr. Ta mladší zase hraje ten tenis a florbal. Ke sportu máme kladný vztah. 

Mám ráda ty chvíle, kdy s českou vlajkou sledujeme sportovní přenosy a na mistrovství světa  

v hokeji rozvěsí vlajky i pře domem. Snažíme se tak vést děti k vlastenectví a hrdosti. 

J: Jak trávíte volný čas? 

G: Tak přes pracovní týden se toho moc stíhat nedá, to je spíš pouze práce, nějaký ten úklid doma a večer 

televize, počítač nebo sem tam sednu k nějaké knížce. Ale když jsou prázdniny nebo víkend, tak společně 

jezdíme na kole, máme rádi taky turistiku. Chodím ráda na procházky a můj manžel má několik svých 

sportovních aktivit. Dcery v zimě lyžují, snowboardují, výborně bruslí, a když zamrzne led tak si s 

kamarády zahrají i hokej. V létě dost hrajeme tenis. Dcery teď přišly i s tím, že chtějí lézt po skalách. 

J: A co vaši rodiče a jejich vztah k vašemu sportování? 

G: Jsem z rodiny, kde se nesportovalo, takže rodiče mě ke sportu nevedli vůbec.  

J: A jak jste to tedy měla v dětství se sportem? 

G: Žádnému sportu jsem zásadně nepropadla, ale vzhledem k tomu, že rodiče nesportovali, tak mě k tomu 

neměl kdo přitáhnout. Ale chodila jsem na jógu a jazzgymnastiku, což bylo takové cvičení při hudbě. Po 

škole jsem pak občas hrávala stolní tenis a volejbal, který jsem dokonce hrála ve školním týmu, jezdila na 

nějaké ty školní přebory. Ale to bylo jen opravdu pro zábavu. Žádnému sportu jsem se závodně nevěnovala. 

J: Vadí vám, že vás ke sportu rodiče nevedli? 
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G: Lituji toho, že jsem u volejbalu nesetrvala. Měla jsem možnost ho hrát i závodně, ale nevyšlo to. Určitě 

bych teď byla v lepší fyzické kondici a odvážila bych si jej zahrát alespoň rekreačně. Je mi docela líto, že 

jsem ke sportu vedena nebyla. Ráda bych totiž s dcerou porovnala síly a bylo by mi jedno, v jaké disciplíně. 

Také bych jí ráda poradila, předala zkušenosti a není co! Myslím, že kdybych ke sportu měla podobný vztah 

jako ona, byly bychom si mnohem blíž. S nakupováním a s lakováním nehtů u ní totiž rozhodně 

nepochodím (smích). 

J: Moc děkuji za rozhovor. 

C: Nemáte vůbec zač. 

Rozhovor č. 7: Informátor H. 

Datum rozhovoru: 2. 4. 2015  

Místo rozhovoru: Šatna v hale během tréninku.  

Komentář výzkumníka: Informátor mluvil sám, zásadně jsem do rozhovoru zasahovat nemusela. 

Informátor měl velmi dobře ujasněné odpovědi, v tématu se orientoval, takže odpovídal většinou velmi 

rychle.  

J: Ještě jednou dobrý den, děkuji, že jste si našel čas, aby se tento rozhovor mohl uskutečnit. Pro 

začátek můžu se Vás zeptat kolik Vám je let a kde pracujete?...Ještě než začneme, pokud budete mít 

nějaké dotazy nebo vám nebude něco jasné, neváhejte a ptejte se. Nyní můžeme začít. 

H: Je mi 49 a pracuji jako skladník. 

J: A vaše žena? 

H: Manželka pracuje jako asistentka v domově pro osoby se zdravotním postižením.  

J: Kolik máte dětí a kolik je jim let? 

H: Mám syna a dvě dcery. Synovi je 14 let a dcerám je 9 a 23. 

J: Všichni sportují? 

H: Aktuálně sportuje jenom syn. Mladší dcera nikdy ke sportu netíhla, navíc co se zájmů týče, tak je dost 

přelétavá. Ať se snažíme, jak se snažíme, u ničeho nevydrží dýl jak půl roku. Starší dcera sportovala, asi 

do sedmnácti, možná osmnácti hrála florbal v místním klubu, když teda ještě tým žen měl, chvíli i 

tancovala, pak zatoužila cestovat a drží ji to do teď. S námi už snad čtyři roky nebydlí. 

J: Syna sport bavil od mala? Jak se dostal ke florbalu? 

H: To snad ani ne, syn byl vždycky spíš studijně zaměřený, bavily ho encyklopedie a tady ty věci, hledal 

si informace a bavil se spíš touto cestou. Až později ve škole začal sportovat. Takže ke sportovnímu týmu 

se dostal díky škole a vrstevníkům. Ale teď mě napadá, že asi velký vliv měla i jeho starší sestra. Tím, že 

ji viděl hrát, tak si myslím, že zatoužil hrát taky. Pravidelně pořádali mini turnaje v obýváku. 

J: Za jaký tým teď tedy hraje? 

H: Hraje v týmu starších žáků. 

J: Jak byste se popsal jako rodič sportovce? 
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H: Tak to těžko říct. Se slovem sportovec bych byl asi opatrný. Syn sportuje, ale jestli je sportovec v pravém 

slova smyslu, to těžko říct. Takže já bych se popsal jako klasický rodič, co se snaží pro rodinu udělat 

maximum, co může, tak aby všichni byli relativně spokojení. Hodně pracuji, do zaměstnání dojíždím docela 

daleko, takže vstávám brzo ráno, vracím se pozdě odpoledne. Takže rozhodně nemám čas se synovi nebo 

dceři věnovat tolik času, kolik bych třeba chtěl.  

J: Když se řekne florbal, co si představíte? 

H: Jako první si vybavím náš místní tým, pak některé kluby z Prahy jako Chodov nebo Tatran. Pak vidím 

halový, běhavý sport. Částečně bezkontaktní a rychlý sport pro obyčejného smrtelníka. Florbalová 

rozcvička je pro mě vrchol fitness (smích). Pak vidím jasně děravý míček a florbalku. Bez toho by to 

nešlo. 

J: Proč si syn vybralo zrovna florbal? Co si myslíte, že se mu na tomto sportu líbí? 

H: Protože se hrál ve škole a hrála ho starší sestra. Jinak asi proto, že je to kolektivní sport. Co se mu na 

něm líbí to nevím, asi obecně ten sport jako takový, jinak by ho nehrál. 

J: A co vám? Jaké má podle vás florbal pozitiva a co se vám na něm naopak nelíbí? 

H: Líbí se mi ta rychlost. Když to hráči umí, tak ten míček opravdu lítá. Pak oceňuju, že je to dost taktický 

sport. A taky že třeba oproti fotbalu padá obecně ve florbalu víc gólů. Je pak atraktivnější i pro diváky a 

samozřejmě i pro hráče. Každý vstřelený gól žene hráče k ještě větší aktivitě a dravosti. A co se mi na něm 

nelíbí. Nevím, řekl bych, že proti florbalu nemám žádné zásadní výhrady. 

J: Chtěl byste, aby syn ve florbalu vytrval a zahrál si třeba jednou v extralize nebo výše? Proč? 

H: Budu rád, když u florbalu vydrží. Jestli si zahraje v extralize je na něm. To si pak musí rozhodnout a 

oddřít sám. Samozřejmě bych mu ale tu zkušenost přál.  

J: Vadilo by vám, kdyby kvůli sportu šla u dítěte do pozadí škola? Proč ano, proč ne? 

H: Vadilo by mi to hodně. Ačkoliv jsem sám sportoval a sportuji i teď, si myslím, docela dost. Tak sport 

je pro mě stále pouze forma zábavy, potěšení nebo určité formy relaxace.  Samozřejmě jsou výjimky, ale 

je jich sakra málo, takže obecně to beru tak, že sportem se živit nedá a je jedno, o jaký sport se jedná. Škola 

je základ. Navíc aby se sportem někdo živil, tak je to zase úplně o něčem jiném. Tam ta příprava a 

celoživotní píle je někde úplně jinde. 

J: Jakou předpovídáte florbalu jako relativně mladému sportu budoucnost? 

H: Velkou. Florbal je ideální sport pro děti. Navíc bych řekl, že je rovnocenně vhodný jak pro kluky, tak 

pro holky, což taky u všech sportů není. Navíc je jednoduchý na pochopení, není složité to děti naučit 

v tělocviku. A velké plus je to, že florbal není nákladný. Pokud chce děcko hrát, tak na prvních pár let mu 

stačí trenýrky, triko, sálovky, které se dají sehnat ve slevě i za pětistovku a základní hokejka, která vyjde 

tak na tisícovku. Jako otec tří dětí taky můžu říct, že florbal je ideální sport pro rodiny s více dětmi. 

J: Podporujete děti ve sportování? Jakým způsobem? 

H: Snažím se je ke sportu vést. Sport beru jako podstatnou součást života. Takže je beru na inlajny, na 

badminton, na kolo… 

J: Co jako otec očekáváte od toho, že syn sportuje?  
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H: Syn je od mala astmatik, takže sport beru jako takové zocelení a zlepšení fyzické kondice. Sport působí 

na náladu, zlepšuje psychické rozpoložení a jsem rád, když si má syn, kde odpočinout od školy a úkolů a 

není to tablet nebo počítač. 

J: Jaké vidíte pozitiva a jaké negativa na tom, že vaše dítě sportuje? 

H: Pozitiva už jsem zmínil, takže ty platí. Negativa?.Negativa nevidím asi žádné. Vzhledem k tomu, že ke 

sportu přistupujeme jako k volnočasové aktivitě, tak tam nehrozí nějaké fyzické přetížení nebo zásadní 

zranění. Samozřejmě může si třeba zvrtnout kotník nebo vyhodit koleno, ale to se mu může stát i na křivém 

chodníku (smích). Co se týče školy, je to jasně dané, takže tam problémy nehrozí. Syn ví, že pokud je něco 

ve škole nebo nemá splněné povinnosti, tak se florbal nekoná. Ale je chytrý, zvládá zatím oboje bez 

problému.  

J: Co si představujete pod pojmem šampion?  

H: Jednoduše toho nejlepšího ze všech bez ohledu na obor.  

J: Co myslíte, že je potřeba, aby se člověk šampionem stal?  

H: Pokud mluvíme o sportu, tak jako zásadní vidím talent, vhodné fyzické parametry pro daný sport a 

psychickou odolnost. Pak už je to dřina, vůle to dotáhnout vysoko a velká dávka štěstí. Podstatná je taky 

pomoc okolí. Ať už je to pomoc rodiny, školy skrze individuální plány nebo těch trenérů a fyzioterapeutů.  

J: Chcete mít z dítěte šampiona?  

H: Vsadím se, že na toto byste už zvládla odpovědět i beze mě (smích). Nechci. Dítě beru jako individualitu, 

která má právo si sama zvolit, kterou cestou chce jít. Každý není stavěný na to, aby vydržel, ať už psychicky 

nebo fyzicky, tu zátěž vrcholového sportu. Což u malého dítěte, kterého někteří rodiče postaví ve třech na 

led a čekají nového Jágra, nepoznáte. Navíc ve většině případů je za každým šampionem několik let tvrdé 

dřiny, odříkání a náročných každodenních tréninků. A to raději nezmiňuju ty finance.  

J: Představte si, že za vámi syn přijde a řekne vám, že se chce sportem živit? Co mu na to řeknete? 

H: (smích). Tak ta představa mě pobavila. Syn sportuje, ale ten výjimečný talent mu chybí. Takže si 

myslím, že by ho ani něco takového nenapadlo. Nijak mě to ale nemrzí, jsem rád, že děcka nejsou sportem 

přesycená nebo zahlcená a že jsou rádi i jen z toho, když si jdeme pro zábavu zajezdit na těch bruslích nebo 

zahrát pinec. Co se týče rekreačního sportu, tak jsme fakt dobří (smích).  

J: Jakým způsobem si myslíte, že na dítě působíte? 

H: Zdravě. Pozitivně. Sám mám ke sportu blízko, takže si myslím, že tam jsem synovi dobrým příkladem.  

J: Co myslíte tím „zdravě“? 

H: Nejsem pedant, který by kluka hnal do úmoru. Základem je, podle mě, naložit si všeho s mírou a 

přistupovat k tomu se zdravým selským rozumem. Nemáme v rodině sportovce ani žádné nadějné talenty, 

takže stůj co stůj cpát děcka a jít touto cestou je pro nás zbytečné. Člověk by měl zdravě vyvážit čas 

povinností tedy školy a čas zábavy a odpočinku.  

J: Jakým způsobem se angažujete ve florbalu? 

H: Rád se dívám na televizní zápasy nebo sem tam jdeme se synem na „živo“ na zápasy našeho klubu. 

Jinak synovi kupuju ty boty nebo hokejku. Nebo ho „nutím“ jít na trénink, když se mu nechce. Snažím se 
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být zásadový, takže pokud si ten sport vybral, nemůže se na to vykašlat v průběhu sezóny jen proto, že se 

mu nechce.  

J: Jak reaguje dítě, když s ním jedete na zápas nebo na trénink a povzbuzujete ho?  

H: Jsem dost času v práci, takže jak už jsem zmínil, tak během týdne tréninky nestíhám, syn jezdí sám nebo 

s ním jede manželka. Na zápasech jsem byl párkrát, jinak nechodím, protože by se ze mě stal na tribuně 

nervózně uřvaný a psychicky hodně labilní druhý trenér. Mám k tomu trochu sklony (smích). 

J: Synovi nevadí, když tam nejste? Nevyžaduje to? 

H: Ne, on ví, jak to je. Navíc jsem mu říkal, že stejně jako se učí pro sebe, tak i hraje pro sebe a proto, aby 

se bavil. Taky je dost stydlivý, občas mi přijde, že když ho někdo sleduje, hraje hůř. Pokud chce diváky, 

manželka, ségra nebo babička je vždycky k dispozici.  

J: I tak se vás ale zeptám, víte, jaká na zápasech bývá atmosféra?  

H: Nechodím, takže těžko říct. Ale syn nikdy ve zlém o žádném zápase nemluvil, takže si myslím, že 

vzhledem k tomu, že se pořád jedná o děti, tak se to tak i bere a že se nějaké urážky nebo posměšky směrem 

k hráčům nekonají.  

J: Znáte ostatní rodiče v týmu?  

H: Neznám, maximálně jsme se párkrát viděli nebo sem tam od slyšení od syna. Spíš znám jména jeho 

spoluhráčů než rodičů. 

J: Zajímáte se, jak syn hraje nebo ve které lajně hraje? Záleží vám na tom? Popřípadě řešíte to 

s trenérem? 

H: V první řadě mě záleží na tom, jak to vnímá syn. Pokud ho to baví a je spokojený v té lajně, ve které je, 

tak nemám důvod zasahovat. Syn je, myslím, docela schopný odhadnout, na co má a jak je schopný hrát. 

Jak už jsem zmínil, syn žádný extrémní talent není, čili hraje někde ve třetí čtvrté lajně, ale nehraje v té 

lajně sám, je tam víc takových, takže si myslím, že ho to baví, tak jak to je. Nikdy jsem žádnou šikanu ze 

strany hráčů nebo trenéra řešit nemusel.  

J: Probíráte po zápase nebo po tréninku se synem, jak hrál, co se mu dařilo a nedařilo?  

H: Probíráme, ale nezacházíme do nějakých detailů. Spíš se ho zeptám, jak ho to bavilo nebo jestli se mu 

podařilo dát nějakou branku.  

J: Jak byste charakterizovali svoji rodinu? 

H: Jsme průměrná česká rodina. Oba jsme s manželkou zaměstnaní, takže časově vytížení. Děcka chodí do 

školy a pak do kroužků nebo syn na ty tréninky. Scházíme se až pozdě odpoledne nebo večer. Máme ale 

společný dům s mými rodiči, takže o hlídání je vždy postarané. Společně trávíme čas pouze o víkendech. 

Vyděláváme tak, abychom finančně pokryli náklady chodu domácnosti a děti, ale není to na žádné 

vyskakování. Takže na rodinnou dovolenou jezdíme výjimečně, maximálně někde blízko bydliště. Já 

osobně spíš preferuju jednodenní výlety. V létě jedou děcka na tábor nebo na týden k druhé babičce nebo 

tetě.  

J: Jak trávíte volný čas? 
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H: Pokud ten volný čas společně máme, tak se ho snažíme trávit mimo domov, někam vyrazíme nebo 

vyrazíme za tím sportem. Jít se projít a poznat okolí se dá zadarmo a nic k tomu není potřeba, a když má 

cesta nějaký atraktivní cíl, tak to děcka i dost baví. Jinak samozřejmě pro zpestření vyrazíme občas do kina, 

do zoo nebo do akvaparku.  

J: Jak jste to měl vy v dětství se sportem?  

H: Mám pocit, že za mých mladých let se sportovalo asi o něco víc než teď, ale možná je to jen subjektivní 

pocit. Nebyli počítače, tablety nebo mobily, takže nás to logicky táhlo ven. Hodně jsme hráli fotbal, hokej 

s tenisákem nebo v zimě klasicky na ledě. Bývalo taky víc sněhu, takže v zimě se mnohem víc sáňkovalo.  

J: Zmínil jste, že jste byl sportovec, kterým sportům jste se věnoval? 

H: Hrál jsem fotbal, tenis a stolní tenis. Fotbalu jsem se věnoval deset let, stolnímu tenisu úctyhodných 

čtyřicet. Hrál jsem extraligu a dotáhl jsem to až do žebříčkové padesátky v ČR. Takže já jsem měl možnost 

si na svůj sportovní strop šáhnout. Sportem jsem se ale nikdy neživil a zpětně vidím, že mi to bralo opravdu 

veškerý volný čas. Takže je opravdu třeba, aby člověka ten sport bavil, jinak to nemá smysl. 

J: Přivedli vás ke sportu rodiče? 

H: Ne, rodiče mě ke sportu nikdy nenutili nebo nevedli. Vzorem mi byl starší bratr a kamarádi. Viděl jsem 

je hrát, tak jsem se přidal.  

H: Ještě závěrem bych řekl, že sport je prostě životní styl. Buď ho člověk má rád, nebo ne. A taky kdo chce 

sportovat, příležitost si vždy najde. Není třeba hrát nákladné sporty s tunou pomůcek a snažit se to za 

každou cenu někam dotáhnout. 

J: Moc děkuji za super rozhovor. 

H: Není zač, rád jsem pomohl. 

Rozhovor č. 8: Informátorka I. 

Datum rozhovoru: 16. 4. 2015  

Místo rozhovoru: Šatna v hale během tréninku.  

Komentář výzkumníka: Sportovně založená maminka, v tématu se orientovala velmi dobře. Neměla 

žádný problém s odpověďmi. Rozhovor jí nečinil žádné potíže a myslím si, že se při rozhovoru bavila.  

J: Ještě jednou dobrý den, děkuji, že jste si našla čas, aby se tento rozhovor mohl uskutečnit. Když 

budete mít v průběhu rozhovoru nějaké nejasnosti, nebojte se mě zastavit a ptát se. Tak pro začátek 

můžu se Vás zeptat kolik Vám je let a kde pracujete? 

I: Je 36 a pracuji v PR agentuře. 

J: A váš manžel? 

I: Manželovi je 38 let a pracuje v překladatelské agentuře.   

J: Kolik máte dětí a kolik je jim let? 

I: Máme syna, tomu je 13. A malou čtyřletou dceru.  

J: Sportují? 
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I: Syn sportuje docela dost a snad i s nadšením. Myslím, že jako většina kluků v jeho věku si tím vybíjí 

nadbytečnou energii, což je jenom dobře. A dcera je zatím na nějaké zapálené sportování malá, ale začíná 

se se sportem tak nějak pomalu seznamovat. Jezdí na kole, na koloběžce nebo na lyžích. Bereme ji třeba i 

na ten tenis, ale zatím je ta pozornost někde jinde, spíš jí baví běhat okolo a sbírat kamínky (smích). 

J: Jaké sporty syna baví?  

I: Tak na prvním místě je asi florbal. Tomu zatím věnuje nejvíc času. Jinak samozřejmě lítá po venku, hraje 

s klukama fotbal nebo basket. Občas si s náma zahraje tenis.  

J: Syna sport bavil od mala? Jak se dostal ke florbalu? 

I: Od mala je pohybově zdatný a tady ty pohybové aktivity mu šly hned. Takže jsme se ho snažili vést 

k tomu aktivnímu trávení volného času a aby ho sportování bavilo. Docela brzo chodil, v necelých třech se 

naučil jezdit na kole, o něco později i na kolečkových bruslích. Věděla jsem ale, co čekat. Co se tohoto 

týče, já jsem byla v dětství stejná (smích). Ke florbalu jsme ho přivedli my.  

J: Za jaký tým teď tedy hraje? 

I: Je mu 13, takže hraje za starší žáky.  

J: Jak byste se popsala jako rodič sportovce? 

I: Tak to je zajímavá otázka. Nevím, nad tímto jsem nikdy přímo takto nepřemýšlela…Ale tak vzhledem 

k tomu, že jsme s manželem vždycky měli a máme ke sportu blízko, víme, co to obnáší a jak se k tomu 

postavit. Ale syn není vrcholový sportovec, takže bych jeho nároky jako sportovce přirovnala k nárokům 

běžného trochu více akčního skoropuberťáka. Takže s ním některé aktivity podnikáme, podporujeme ho, a 

když má nějaké rozumného přání, co se sportu týče, snažíme se mu ho splnit. Sport beru jako součást 

takového vyváženého zdravého životního stylu, čili dokud bude chtít, my mu bránit rozhodně nebudeme.  

J: Když se řekne florbal, co si představíte? 

I: Tak jako první mě samozřejmě napadne hokejka a dírkovaný míček. Pokud bych šla hlouběji, florbal je 

pro mě velice atraktivní a rychlý sport plný zvratů a změn. Sport, který nadchne všechny věkové kategorie 

a který je velice otevřený i pro holky.  

J: Proč si syn vybral zrovna florbal? Co si myslíte, že se mu na tomto sportu líbí? 

I: Tak ke florbalu jsme ho přivedli my už někdy v jeho sedmi letech, samozřejmě ale s jeho souhlasem. 

Pokud by se mu florbal nelíbil, nenutili bychom ho. Začal ho ale docela rychle bavit, navíc v průběhu času 

ho hraje čím dál tím víc jeho kamarádů. Navíc dost často slyším, že ho hráli i ve škole. Totiž i mimo svůj 

tým, hraje i za tým ve škole. Mají pravidelně nějaký městský přebor, pak i snad okresní kola nebo 

celorepublikovou soutěž školních týmů. A co se mu na florbalu líbí? Nevím, nechci mluvit za něho, takže 

těžko odpovědět.  

J: Proč jste synovi vybrali florbal a ne nějaký jiný třeba i výnosnější sport jako fotbal nebo hokej?  

I: No tak po pravdě, už když syn byl malý, přemýšleli jsme s manželem, zda ho chceme vést k vrcholovému 

sportu nebo ne. Vzhledem k tomu, že oba s manželem nějaký ten talent na sport máme, tak zde byla určitá 

pravděpodobnost, že by byl syn ze stejného těsta. Jenže nakonec jsme se rozhodli nechat tomu volný průběh 

a do ničeho ho netlačit. Totiž je to velká sázka do loterie a opravdu to dotáhnout až někam nahoru je jako 

vyhrát jackpot. Chtěli jsme mu vybrat sport, který by mohl hrát tak nějak přiměřeně pro radost a zároveň 
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zažít ten pocit stoupání nahoru a zlepšování se. Pocítit týmového ducha a vítězství po náročném zápase a o 

to je podle nás podstata sportu.   

J: Takže jaké má podle vás florbal pozitiva a co se vám na něm naopak nelíbí? 

I: Florbal je sport, kde zatím nezáleží tolik na penězích a smyslem není, vychovat hráče, kterého pak klub 

prodá za balík do zahraničí. Proto je ten florbal mnohem víc otevřený i běžným dětem, které třeba ten talent 

takový nemají. Selekce talentovaných a netalentovaných probíhá ve florbalu později. Ti schopnější a 

zapálenější vytrvají, ale chleba se láme až u dorostenců nebo juniorů, kdy si talentů všimne trenér a začne 

je spojovat dohromady, hrají se staršími kategoriemi, junioři hrají běžně s muži, pokusí se jet třeba na 

soustředění nároďáku atd. Není to jak v hokeji, kde dítěti v deseti letech trenér řekne, že na to nemá, že ve 

starších kategoriích se nechytá a tím je kariéra u konce. Může třeba pokračovat, ale většina skončí, protože 

hokej je prostě nákladný.  

J: Očekáváte nebo chtěli byste, aby syn ve florbalu vytrvala a zahrál si třeba jednou v extralize nebo 

výš? Proč? 

I: Rozhodně, šance dotáhnout to ve florbalu do extraligy je vyšší než u jakéhokoliv jiného sportu. Talent 

na to má, takže záleží, zda to bude i jeho sen, nebo ne.  

J: Vadilo by vám, kdyby kvůli sportu šla u dítěte do pozadí škola?  

I: Vadilo, protože samozřejmě sport ho živit nebude. Nicméně je to o kompromisech. Netrváme na 

jedničkách, ale nebereme rozhodně ani čtverky nebo pětky. Ve škole nesmí mít žádné průsery. Naštěstí to 

zvládá všechno. Nevím, jak bychom to řešili, kdyby tu školu prostě časové nestíhal nebo mu to nešlo.  

J: Jakou předpovídáte florbalu jako relativně mladému sportu budoucnost? 

I: Zatím si myslím, že florbal bude čím dál populárnější. Otázka je, jak se vyvine a jaký typ sportu to bude 

třeba za deset, patnáct let. Zda si bude stále držet tu nálepku „dostupný pro všechny“, nebo ne. Rozhodně 

si ale myslím, že za každé situace poroste ženský florbal. Je to pro holky ideální kolektivní sport. Holky 

jsou mrštné, rychlé a obratné, navíc mají ideální cit v rukou pro tu hokejku. Ve florbalu nemusí jít jen o 

sílu, jde tam především o techniku a správný styl, což holkám dost nahrává.  

 

 

J: Podporujete děti ve sportování? Jakým způsobem? 

I: Stejně jako ve škole děti trénují mysl, je třeba někde jinde trénovat i to tělo. Takže jo, ke sportu je vedeme. 

Záleží nám na tom, aby uměli jezdit na kole, plavat, zvládli ujít nějakou tu túru. Měli základy takových 

těch běžných sportů a prostě se uměli hýbat.  

J: Co jako matka očekáváte od toho, že syn sportuje?  

I: Doufám, že ho sport bude celoživotně bavit, že z něho nebude pecivál a že má místo, kde má možnost 

se odreagovat a zabavit se.  

J: Jaké vidíte pozitiva a jaké negativa na tom, že vaše dítě sportuje? 

I: Tak jako pozitivum vidím to, že se naučí a že bude vědět, že sport je zábavný a rozhodně prospěšný a že 

se vyplatí se mu věnovat a že to je něco, co může dělat celý život. Má se kde vybít, zlepšuje si kondičku, 
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koordinaci, naučí se rychle reagovat a číst hru. Jako negativum asi vidím nějakou tu možnost zranění, což 

si ale může přivodit i kdekoliv jinde, takže negativum asi nevidím žádné.   

J: Co si představujete pod pojmem šampion?  

I: Šampion je prostě šampion. Nevím. Olympijský vítěz? Extraligový hráč? Ten, kdo je díky sportu slavný 

a sport ho živí?  Nevím. 

J: Co myslíte, že je potřeba, aby se člověk šampionem stal?  

I: Tak jako základ vidím výjimečný talent a celoživotní dřinu. Nicméně ten člověk musí mít něco navíc, 

něco co nikdo jiný nemá, aby to dotáhl až na vrchol. Třeba Eva Samková se v jednom rozhovoru zmínila, 

že jde při jízdě hodně do dřepu a hodně mává rukama nahoru a dolů a pomáhá si tím nabrat rychlost. 

Zajímavé je, že ačkoliv jí to očividně pomáhá, žádná ze soupeřek to nedělá. Takže asi něco takového, nějaký 

šestý smysl, speciální styl, dejme tomu.  

J: Chcete mít z dítěte šampiona?  

I: Už jsem to lehce nakousla, když jsem mluvila o výběru toho sportu. Nechceme mít z dítěte šampiona. 

Za prvé už je u syna pozdě, nad něčím takovým uvažovat a za druhé sport je podle nás i o něčem jiném, 

než jen o celoživotní dřině a financích, které z toho pak plynou.  

J: Představte si, že za vámi syn přijde a řekne vám, že se chce sportem živit? Co mu na to řeknete? 

I: Popsala bych mu, co všechno by musel kvůli sportu obětovat, jak moc by se tomu sportu musel věnovat 

a čím vším by si musel projít. Takže aby si to znovu promyslel a zvážil a přišel se zeptat znovu.  

J: Jakým způsobem si myslíte, že na dítě působíte? 

I: Já doufám, že dobře. Chceme být pro děti vzorem, někým, s kým se můžou bavit o čemkoliv a s kým je 

zábava, ale zároveň si chceme udržet takovou tu zdravou rodičovskou autoritu.  

J: Jakým způsobem se angažujete ve florbalu? 

I: Osobně nijak, tréninků se neúčastním. Takže bych asi řekla, že se angažuju se tak běžně rodičovsky. 

Prostě koupím vybavení, zaplatím příspěvky a další náklady s tím spojené. Občas jdeme na zápasy našich 

mužů. Syna sem tam vezu na trénink, jinak jezdí sám. Chodíme na zápasy. Sem tam když je třeba auto, tak 

vezeme kluky na zápas.   

J: Jak reaguje dítě, když s ním jedete na zápas nebo na trénink a povzbuzujete ho?  

I: Řekla bych, že syn je rád. Má rád tu atmosféru, a když diváků je dost a opravdu povzbuzují, říká, že ho 

to pak víc žene, aby to neflákal a víc makal, což teda potvrzuju (smích). 

J: Takže atmosféra na zápasech bývá dobrá?  

I: Řekla bych, že ano, ale není to pravidlo. Prostě někdy je lepší víkend a těch diváků se sejde víc, jindy 

jich zase tolik není. Obecně je ale vždycky v hledišti někdo. Minimálně my rodiče chodíme tak nějak 

pravidelně. Ale chápu, že když je to takhle víkend co víkend, tak už to ani ty rodiče nebaví, samozřejmě 

v zimě je to jedno, ale jak začíná být hezky a jaro, tak chápu, že se nechce lidem sedět celý volný den v hale. 

Ale jo, rodiče jsou stálice. 

J: Znáte ostatní rodiče v týmu?  



97 
 

I: Znám, ale jen s prostředí florbalu a ze zápasů. Mimo se vidíme výjimečně. Ale i to stačí. Pokud není 

třeba, necháme fandit tatínky a my matky zápas proplkáme (smích). 

J: Zajímáte se, jak syn hraje nebo ve které lajně hraje? Záleží vám na tom? Popřípadě řešíte to 

s trenérem? 

I:  Tak záleží mi na tom, chci, aby se mu dařilo, a když už ten sport hraje, tak aby byl úspěšný. Hraje asi 

v první, takže to nijak řešit nemusíme. Jde mu to. S trenérem jsme naštěstí nikdy nic řešit nemuseli, nicméně 

kdyby bylo třeba, neváhala bych. Trenér s námi rodiči běžně komunikuje, jsou i schůzky právě pro nás 

rodiče, takže informovaní jsme dobře. 

J: Probíráte během zápasu nebo po zápase nebo po tréninku s dítětem, jak hrálo, co se mu dařilo a 

nedařilo?  

I: Tak samozřejmě, když jsme na tom zápase, tak se syn přijde za námi v pauze podívat, tak tak nějak 

zběžně probereme, jak se mu hraje. Víc se o tom pak pobavíme na cestě domů nebo doma, když má syn 

chuť to řešit nebo když to byl nějaký zajímavý zápas. Spíš mu manžel třeba poradí, na čem má zapracovat 

nebo na co si dát příště pozor. Občas proberou nějaké situace. 

J: Jak byste charakterizovali svoji rodinu? 

I: Jsme taková běžná rodina s běžnými starostmi a radostmi. Moc nevím, co k tomu dodat. Myslím, že se 

ničím zásadním nevymykáme z normálu. My pracujeme, děti normálně chodí do školy. Každý máme své 

zájmy a ve volném čase se je nějak jako rodina snažíme dát dohromady.  

J: Jak trávíte volný čas? 

I: Pokud je hezky a je čas, já osobně ráda vyrazím někam ven. Je jedno, jestli to je do zoo, na plavečák 

nebo někam na výlet. Přijde mi to jako takové hezké zpestření a je to lepší než sedět doma. No a tím že 

máme ke sportu celá rodina blízko, tak když jsou vhodné podmínky, věnujeme se tomu.  

J: Jak jste to měli vy v dětství se sportem?  

I: Já jsem až do vysoké školy byla vždycky takový ten klučičí typ, pořádně jsem zženštila až potom (smích). 

Stejně jako syn jsem brzo chodila, brzo jezdila na kole. Pamatuju si, že mě bavilo dělat kliky v obýváku. 

Neměla jsem problém s žádným sportem, chodila jsem do atletiky, hrála fotbal, jezdila na lyžích nebo na 

bruslích. Hrála jsem tenis. Do teď mi nedělá problém se chytit u jakéhokoliv sportu. Dlouhou dobu jsem 

hrála házenou, té jsem se věnovala fakt hodně, až do té vysoké školy.  

J: Přivedli vás ke sportu rodiče? 

I: To popravdě ani netuším, jestli zásadní byli rodiče nebo pak vrstevníci a kamarádi. Taťka byl sportovně 

založený, pamatuju si, že jako malá jsem s ním chodila běhat, ale nikdy se žádnému sportu jako tak 

nevěnoval. Do teď ale rád jezdí na kole. Takže asi jo, určitě mě ke sportu vedli, ale spíš kvůli tomu, že jsem 

ten pohyb měla v krvi a měla jsem o to zájem. Nemyslím si, že by ze mě chtěli mít nějakého profesionálního 

sportovce. Můj bratr třeba nikdy o sport ani nezavadil a to máme stejné rodiče. Je to umělec (smích). 

J: Tak myslím, že vím všechno, co bylo třeba. Moc děkuji za super rozhovor. 

I: Není zač, ráda jsem pomohla. 
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Rozhovor č. 10: Informátorka K. 

Datum rozhovoru: 7. 5. 2015  

Místo rozhovoru: Šatna v hale během tréninku.  

Komentář výzkumníka: Informátorka byla uvolněná. Odpovídání na otázky jí nedělala zásadní potíže. 

Rozhovor nic nenarušilo. Myslím, že stejně jako já, tak i informátorka byla s průběhem rozhovoru 

spokojená. 

J: Moc děkuji, že jste si našla volnou chvíli pro tento rozhovor. Pokud si nebudete něčím jistá, nebo 

budete mít nějaké otázky, nebojte se mě přerušit a ptát se. Nyní vám položím pár otázek ohledně 

florbalu, pokud nebudete proti, můžu se na začátek zeptat jaké je povolání vás a vašeho manžela? 

K: Pracuji v místní firmě v administrativě. Jsem rozvedená, takže s manželem nežiji.  

J: A kolik je vám let? 

K: Je mi 42.  

J: Kolik máte dětí? 

K: Mám syna. 

J: Kolik let je synovi a jak dlouho a za kterou kategorii hraje florbal? 

K: Je mu 14, hraje za starší žáky. 

J: Jak byste se popsala jako rodič sportovce? 

K: Jako velmi pyšný rodič. Jsem ráda, že dítě sportuje, protože jsme ho k tomu vedli od malička, takže 

jsem ráda, že se nám to podařilo a nějaký ten sportovec z něho je.  

J: Když se řekne florbal, co si vybavíte? 

K: Je to pro mě prostě sport. Jeden z mnoha dalších.  

J: Proč si dítě vybralo zrovna florbal? Co si myslíte, že se mu na tomto sportu líbí? 

K: Je to zásluha školy. Florbal je dost populární mezi školáky a v tělocviku se hraje velmi často. 

J: A co vám? Jaké má florbal pozitiva a co se Vám na něm naopak nelíbí? 

K: Líbí se mi právě ta oblíbenost na školách a snadná dostupnost. Hokej nebo tenis si v tom tělocviku 

s těma dětma nezahrajete. Děti ten florbal opravdu baví a jsem ráda, že je ten florbal donutí se hýbat a 

sportovat. Nelíbí se mi ta nějaká možnost zranění nebo zdravotní problémy. 

J: Mělo už vaše dítě nějaké zranění nebo provází ho nějaké zdravotní problémy? 

K: 2x vyvrknutý kotník a jednou trošku nakřáplé zápěstí. Jinak zatím nic (klepe na lavičku). Ale tak je to 

docela kontaktní sport, máchá se tam těma hokejkama, tak je jasné, že se prostě sem tam ta hokejka zaplete 

pod nohy nebo sebou ty děti někde praští. Je to sport, tak to tak beru. Prostě to k tomu patří.  

J: Chtěla byste, aby vaše dítě ve florbale vytrvalo a zahrálo si jednou třeba v extralize nebo v nějaké 

ještě vyšší soutěži?  
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K: Pokud to bude jeho přání, tak ho určitě podpořím. Navíc u florbalu tady to přání není nijak zásadně 

nereálné. Pokud na sobě bude pracovat a bude ho to bavit, může určitě tu extraligu hrát. Navíc klub máme 

tady ve městě, takže by neměl nějaké problémy se studiem nebo dojížděním. Myslím, že by určitě zvládl 

střední školu a extraligu. S vysokou školou by pak mohl být problém, ale to je dost vzdálená budoucnost. 

J: Vadilo by vám, kdyby kvůli florbalu šla do pozadí třeba škola? 

K: Vadilo, protože florbal není zatím u nás kariérní sport, prostě se tím uživit nedá. Takže je třeba k tomu 

tak přistupovat a když dojde z nějakého důvodu na výběr mezi studiem a florbalem. Měla by být škola jasná 

volba. To že ve škole aktuálně není mezi jedničkáři a že občas není stoprocentní, mi nevadí. Dokud nemusí 

jet na známky kvůli například přijímačkám na střední, tak to neřeším. Podstatné pro mě je, že na to nekašle 

úplně, že si plní úkoly a že ve škole nelumpačí.  

J: Jakou předpovídáte florbalu jako relativně mladému sportu budoucnost? 

K: Tím, že se opravdu hraje na skoro každé škole, tak očekávám, že jeho popularita bude stoupat a mezi 

dětma bude čím dál tím víc oblíbenější. Možná se konečně i zařadí mezi ty olympijské sporty. 

J: A co myslíte, že brání tomu, aby se florbal stal tím olympijským sportem? 

K: No myslím si, že je to dost mladý sport. Nemá takové kořeny jako ostatní sporty. Teprve si tu základnu 

tvoří. Když si to vezmete, tak co je florbal, ví každý školák, ale už ho úplně nemusí znát třeba padesátník, 

co vyrůstal na jiných sportech. A taky nevím, jak je to s florbalem ve světě, ale florbal je tuším spíše zatím 

doména Evropy. 

J: Podporujete syna ve sportování? Jakým způsobem? 

K: Jasně, od malička ho ke sportu vedeme a taky docela ráda sportuju s ním. 

 

 

J: Co vy jako matka očekáváte od toho, že syn sportuje? 

K: Očekávám, že bude mít aspoň ponětí o zdravém životním stylu. Že ho sport naučí nějaké disciplíně a že 

se naučí nevzdávat se, protože stejně jako ve sportu to vždycky není gól za gólem, tak stejně v životě se 

jenom nevyhrává.  

J: Jaké vidíte pozitiva a jaké negativa na tom, že dítě sportuje.  

K: Jako pozitivum vidím, to co jsem zmínila v předchozí otázce. Pro mě je pozitivum už jen ten sport sám 

o sobě. Nemusí přinášet nic navíc, prostě jenom to, že ho syn bere jako součást běžného dne, je v dnešní 

době výhra. Negativa proto nevidím žádné. Když se sportuje správně, s mírou a s radostí, tak prostě nemá 

sport negativa. 

J: Co si představíte, když se řekne „šampion“? 

K: To nevím, asi hodně věcí, ale když mluvíme o sportu, tak asi někoho, kdo konstantně bere první místa, 

reprezentuje, účastní se celosvětových soutěží. Ve florbalu by to třeba mohl být ten, co vede kanadské 

bodování v extralize. 

J: Chcete mít z dítěte šampiona? 
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K: Nechci, záleží mi pouze na tom, aby dítě mělo ke sportu kladný vztah. A když bych z něho chtěla 

vychovat šampiona, mohl by se mi právě podařit přesný opak. Sport by mohl mít spojený s ukrutnou dřinou 

a odříkáním a ve finále by pro něho byl sport něco, co opravdu nebude mít rád a v dospělosti se mu bude 

vyhýbat. 

J: Co myslíte, že je zapotřebí k tomu, aby se sportovec stal šampionem? 

K: Jejda, toho je určitě strašně moc. Dyť výchova šampiona je celoživotní proces, řekla bych. Nevím. Tak 

asi je k tomu třeba dřina, odříkání a dostatek financí a ideálních podmínek pro ten daný sport. Taky dobré 

zázemí v rodině a asi nějaké to štěstí, aby byl člověk na správném místě ve správnou dobu, natrefil na 

dobrého trenéra a vyhnul se zranění. Vyhnout se zranění asi považuju za zásadní, ve sportu je těch 

příležitostí opravdu dost a blbé zranění může poslat do kytek i hezky rozjetou kariéru.  

J: Přemýšlela jste někdy nad tím, jaké by to bylo mít z dítěte profesionálního sportovce? 

K: Přemýšlela, ale tím způsobem, že jsem si ujasnila, proč nejít tímto směrem. Souvisí to asi s tím 

šampionem. Mezi profesionálním sportovcem a šampionem nevidím žádný rozdíl. Možná šampion je o 

něco lepší, těžko říct. Mým cílem bylo vychovat dítě, které bude rádo sportovat a ne se tím živit na plný 

úvazek. Když vydrží u florbalu a za těch x let, budou ti hráči něco dostávat tak klidně, ať si tím přivydělává. 

Navíc, nevím, ale mám pocit, že při výchově profesionála, jde i o individuální plány ve škole nebo o učení 

se doma a na to bych opravdu neměla nervy (smích). Navíc taky musíme oba s manželem pracovat. Ani 

jeden z nás nevydělává tolik, aby ten druhý mohl být doma a mohl se věnovat pouze sportovní kariéře 

dítěte.  

J: Představte si, že za vámi syn přijde a řekne vám, že se chce sportem živit, jak zareagujete? 

K: Jednoduše mu řeknu: „Víš, co všechno to obnáší?!“ 

J: Jakým způsobem si myslíte, že na dítě působíte. 

K: Jdu mu příkladem, sportuji s ním, takže doufám, že působím kladně, a vypadá to, že ho to sportování 

s rodiči baví. 

J: Jakým způsobem se angažujete ve florbalu? 

K: Osobně nijak. Podporuju v něm syna. 

J: Účastníte se někdy aktivně tréninku? 

K: Zatím jsem se nikdy neúčastnila, hokejku jsem v ruce měla, ale to pouze doma, abych si to vyzkoušela. 

J: Znáte ostatní rodiče v týmu? 

K: Známe se, s některýma rodičema se znám i ze školy, protože spoluhráči jsou i spolužáci. S některýma 

se znám pouze od vidění. Někteří jsou sousedi, tak tam se známe víc. 

J: Co nějaká rivalita a hádky mezi Vámi a rodiči nebo trenérem? Objeví se? 

K: Neřekla bych. Je třeba si asi uvědomit, že florbal není vrcholový sport, hraje se v klubu, jsou zápasy, 

ale pořád je to sport pro radost, není třeba na ty děti nějak tlačit. Navíc je to kolektivní sport, jde poznat, že 

někomu to jde líp, někomu hůř, ale nemůžete postavit nějaký all star tým. Nevím, jestli se vyjadřuju 

srozumitelně. Prostě nemůžete na tým malých kluků ječet, aby makali, když každý to má v té hlavičce 

postavené jinak. Jsou tam i tací, které to baví, ale pořádně nepochopí taktiku, nebo neví, co přesně se po 
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nich chce. Takže tam s blaženým výrazem pobíhají po hřišti a mají radost (smích). Pořádně je můžete 

cepovat tak v těch dorostencích. 

J: Víte, ve které lajně hraje syn? 

K: Trenér je docela točí, takže ve výsledku není žádná lajna preferovaná, ale když se začíná, hraje tuším 

ve druhé.  

J: Jaká bývá atmosféra na zápasech? 

K:  Pohodová, řekla bych. Záleží asi zápas od zápasu. Někdy se sejde více lidí a atmosféra je taková 

akčnější, fandí více lidí. Jindy je poklidnější. Transparent nebo nějaké tleskátka nám nechybí ale nikdy. 

Většina rodičů dorazí vždycky. 

J: Chodíte fandit jenom vy nebo i někdo další z rodiny? 

K: Záleží na rodinném programu, někdy jdeme po zápasech ještě někam na zmrzlinu nebo na pozdní oběd, 

takže na ty poslední zápasy se tam sejdeme celá rodina. Jinak babičky jsou rády pyšné, takže ty fandit chodí 

rády. 

J: Jak reaguje syn, když s ním jedete na zápasy nebo na trénink a povzbuzujete ho?  

K: Záleží, jak se zrovna probudí (smích). Někdy má lepší den, jindy je to horší. 

J: Probíráte po zápase nebo tréninku s dítětem, jak hrálo, co se mu dařilo a co se mu nedařilo? 

K: Probíráme, docela mě zajímá, jak každý zápas vnímá a jaký názor měl trenér. Pak probereme, jaké akce 

se mu podařily, co si myslíme, že udělal dobře nebo taky co mu nešlo a kde udělal chybu. Ale neděláme 

z toho nějaké drama. Většinou vyzdvihneme ty pozitiva jeho hry. O nic nejde. Od kritizování a napravování 

chyb je tu trenér. Rodiče mají zahrnovat chválou a láskou (smích) 

J: Jak byste charakterizovali svoji rodinu? 

K: Jako sportem posedlou. Jinak jsme běžná rodina, neřekla bych, že se něčím významným vymykáme. 

J: A co volný čas? Jak trávíte volný čas? 

K: Sportujeme a rádi se hýbeme. Záleží na ročním období a na počasí a podle toho vybíráme vhodné sporty. 

Většinou není víkend, abychom nevyrazily za nějakým sportem. Chodíme plavat, chodíme na nějaké 

procházky do okolí. Jezdíme na kole. Někdy prostě jen tak vezmeme rakety na badminton nebo míč a jdeme 

ven na trávu a hrajeme.  

J: A na závěr, jak jste to měla vy v dětství se sportem? 

K: Dělala jsem spoustu spotů, ale nebyli takové možnosti, jaké mají děti dnes, těch sportovních klubů 

nebylo tolik. Ale každý den jsme běhávali po venku nebo trávili čas na nějakých tréninkách. 

J: Jakým sportům jste se věnovala? 

K: Dělala jsem gymnastiku, karate, házenou, atletiku, tenis, latinsko-americké tance, ping pong. A jezdila 

jsem na kole.  

J: Teda těch sportu je opravdu hodně, věnovala jste se nějakému víc nebo na nějaké vyšší závodní 

úrovni? 
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K: Víc jsem se věnovala gymnastice, karate a atletice. Jezdila jsem na soutěže a tak, ale nikam vysoko jsem 

to nedotáhla. 

J: A mrzí vás to? 

K: Určitě, myslím, že jsem měla ten potenciál. Takže mrzí mě, že jsem se nevěnovala jednomu sportu 

pořádně. Možná kdybych si vybrala jeden a toho se držela, mohla jsem to dotáhnout vysoko. Tím, že jsem 

těch sportů měla tolik, bylo těžké do každého jít naplno. Navíc to ani není možné. Ale zase tím, že jsem 

těch sportů dělala tolik, tak mám základy všeho, takže dětem můžu opravdu nabídnout z každého soudku 

něco.  

J: Podporovali vás ve sportování rodiče? 

K: Rodiče mě ke sportu vedli, otec hodně sportoval, možná mě mohli podporovat o něco víc a fakt mě 

vybrat ten jeden sport a v tom mě vést. Ale ono se to tak zpětně těžko soudí, každý máme věci z minulosti, 

které bychom teď udělali líp. Nicméně tak jako tak jsem ráda, že mě k tomu sportu vedli. Věnuji se sportům 

do teď, ráda se hýbu a budu ráda, když podobně na tom budou i moje děti.  

J: Moc děkuji za pěkný rozhovor. 

K: Rádo se stalo. 

 


