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Abstrakt 

Název práce:  

Analýza sportovní kariéry členů cyklokrosového centra mládeže Tábor 

Cíl práce:  

Cílem mé diplomové práce je zjistit jaké jsou nejčastější příčiny odchodu mladých  

dětí z SCM Tábor a navrhnout, jak předčasnému ukončení kariéry zabránit.  

Metody:   

Hlavní výzkumnou metodou pro sběr dat byl systematický průzkum názorů 

dotazem, za použití otevřených a uzavřených otázek. Do výzkumného souboru byli 

zahrnuti aktivní i neaktivní respondenti ze sportovního centra mládeže (SCM) Tábor 

v počtu 27 cyklistů. Všichni dotazovaní byli muži a věkové rozpětí probandů bylo 14-

33 let. Dotazníky jsem rozesílal pomocí e-mailu nebo jsem se s dotyčnými respondenty 

setkával osobně. Na základě odpovědí z dotazníku jsem vypracoval výsledky a převedl 

je prostřednictvím textu a grafu do diplomové práce.  

Výsledky:  

Výsledky ukázaly, že nejvíce mladí cyklisté končí kariéru kvůli ztrátě motivace 

k tréninku a ke zlepšování výkonnosti, takto odpovědělo 10 dotazovaných, což je 45 %. 

Šest probandů, celkem 27 %, uvedlo jako důvod ukončení sportovní kariéry neúspěch 

v činnosti.  Další dva měli jako důvod ukončení finanční problémy v rodině, jeden pak 

zranění. Šest rodičů dotazovaných nemělo sportovní minulost a tři z nich spíše nechtěli, 

aby se jejich dítě cyklistice věnovalo. Celých 26 % dotazovaných se cyklistické kariéře 

věnovalo méně než pět let, aby se toto číslo minimalizovalo, je zapotřebí se u dětí 

věnovat všestranné přípravě. Velmi důležitá je i podpora rodiny. U všech dotazovaných, 

kteří se věnovali cyklistice více než deset let, měli rodiče sportovní minulost a chtěli, 

aby se jejich dítě cyklistice věnovalo. 

 

Klíčová slova:  

cyklokros, nábor, sportovní kariéra, SCM Tábor 



Abstract 

Title:  

Analysis of sporting career of members of the cyclo-cross youth center Tábor 

Objectivess: 

The aim of my thesis is to find out what are the most common causes of the exodus 

of young children from SCM Tabor and to suggest how to prevent premature 

termination of a career. 

Methods: 

I used a systematic opinion poll asking as the main research method for data 

collection, using open and closed questions. For purpose of research sample, 27 cyclist 

were included as an active and inactive respondents from SCM Tabor. All respondents 

were male with the age range between 14-33 years old. I was sending out questionnaires 

via e-mail or I have met concerned respondents in person. Based on the answers I came 

up with results and I converted them into text and graphs in the thesis. 

Results: 

The results showed that most of young cyclists career end due to loss of motivation 

for training and for improving performance, thus responded 10 respondents, 45%. Six 

respondents, 27% of the total, pointed out as the reason for termination the failure in 

their sport career. Another two had as a reason to end financial problems in the family, 

furthermore one pointed out injury as a reason. Six parents of respondents had no sport 

history and three of them rather did not want their child to be a cyclist. For 26% of the 

respondents cycling career, spend less than five years to minimize the number is needed 

in children devote all-round preparation.Support of the family is very important as well. 

For all respondents who had spent with cycling more than ten years, all parents had a 

relationship to sport in the past and they all wanted their child to do cycling. 

 

Keywords: 

cyclocross, recruitment, sports career, SCM Tábor
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1 Úvod 

V této práci se zaměřím na vývoj sportovní kariéry členů sportovního 

cyklokrosového centra mládeže v Táboře. Téma práce jsem si vybral z těchto důvodů. 

Ve své krátké trenérské praxi mám možnost pozorovat, jak je problematické upoutat 

pozornost dětí, aby zvýšily svoji pohybovou aktivitu. Většina malých dětí tráví hodiny u 

počítačů ale stále méně času sportováním, čemuž bohužel nahrává i dnešní doba. Sám 

se cyklistikou zabývám už od žákovského věku a vím jak moc je to fyzicky a finančně 

náročný sport, proto je velmi důležitá podpora rodičů. V dnešní době počítačů a jiných 

volnočasových aktivit je velmi složité přilákat děti ke sportu konkrétně k cyklistice 

samotné. Z tohoto důvodu je třeba pořádat nábory a hledat dále nové talenty. Jsem stále 

ještě aktivním cyklistou a tento sport mám velmi rád, proto se v této diplomové práci 

snažím najít důvody stále menšího zájmu dětí o cyklistiku.  

Diplomová práce je dělená na dvě části. V první části se věnuji teoretickým 

poznatkům, zde jsou popsány základní pojmy, které se problému týkají. Další kapitoly 

jsou věnované výběru talentů, sportovním střediskům mládeže, výchově dětí, motivaci 

ke sportu a možným důvodům poklesků sportovců.  

Čerpat budu ze zkušeností a poznatků získaných při studiu na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu a některé věci budu také konzultovat s trenéry z jiných center zejména 

z SCM v Táboře.  
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2 Teoretická část 

2.1 Cyklistika jako pojem 

Cyklistiku charakterizujme jako jízdu na jízdním kole s rekreačním, turistickým, 

sportovním nebo dopravním zaměřením. Cihlář (1977) ve svých textech píše, že pod 

pojmem cyklistika se obvykle chápe sportovní odvětví, a to nejčastěji hlavně 

vytrvalostní silniční cyklistika. Dále bývá cyklistika chápána jako turistická činnost. Jak 

uvádí Konopka (2007), tak kolo samotné je jedním z největších vynálezů lidstva, 

především proto, že pro něj neexistuje žádný vzor v přírodě. Podle Henkeho et al. se 

kolo v současné době stalo ekologickým a dopravním prostředkem. S efektivitou je 

využíváno především ve městech, kde je považováno za nejrychlejší a nejjednodušší 

způsob dopravy. Jízda na kole se stala i oblíbeným způsobem pro zvyšování fyzické 

zdatnosti a vhodnou kompenzací po celodenní namáhavé práci. 

 

Cyklistika se dělí podle funkce: 

 Užití kola jako dopravního prostředku 

 Turistika a rekreační sport 

 Závodní cyklistika 

 Výkonnostní (soutěže nižší úrovně) 

 Profesionální (vrcholné soutěže) 

 

(Henke et al.) 

 

Smyslem a cílem závodní cyklistiky je zvyšování výkonnosti. Výkonnost se hodnotí 

prostřednictvím soutěží, pořádaných dle závazných pravidel. Výkonnost se měří časem, 

umístěním nebo bodováním. Nejobjektivnějším způsobem hodnocení výkonnosti je 

měření času. Nejčastějším způsobem hodnocení je v cyklistice umístění, závodníci 

startují v závodě najednou. V bodovacích závodech se výkonnost měří počtem 

získaných bodů (Henke, et al.). 
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2.1.1 Závodní cyklistika 

 Trenérská skripta od Henkeho et al. dělí závodní cyklistiku podle odvětví na: 

 silniční cyklistika 

 dráhová cyklistika 

 MTB 

 cyklokros 

 BMX 

 sálová cyklistika (kolová a krasojízda) 

 trial 

 

2.1.2 Cyklokros 

Do cyklokrosu se řadí všechny druhy cyklistických závodů, jejichž trať je vedena 

převážně v terénu, kde se střídá jízda po dobrých vozovkách s jízdou polními a lesními 

cestami a během. 

Trať musí být vyznačena na okruhu, jehož délka je minimálně 2,5 km a maximálně 

3,5 km. Okruh se skládá z polních, lesních a pevných cest. Minimálně 90% trati musí 

být sjízdné na kole. V celé délce musí mít trať minimální šířku 3 metry. Trať může 

obsahovat maximálně 6 překážek. Překážkou se rozumí každý úsek trati takové povahy, 

který donutí závodníky sestoupit z kola. Nedílnou součástí cyklokrosové trati jsou dvě 

materiálová depa. Výhradně v těchto depech mohou závodníci měnit celé kolo nebo 

přední a zadní kolo. 

Počet okruhů, na které se závod pojede, se stanoví na základě dosaženého času 

vedoucího závodníka na dvou kompletních okruzích. Počínaje 3. okruhem je 

rozhodčími ukazován na úrovni cílové čáry počet okruhů, které zbývají do konce 

závodů (Henke et al.). 
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2.1.3 Cyklistika jako doplňkový sport 

Také sportovci jiných disciplín mohou po zranění a operacích již brzy trénovat na 

kole, ještě dřív než mohou absolvovat běžecký trénink. Díky cyklistice je možná brzká 

mobilizace po operacích např. po operaci menisku. Tím lze snížit absenci tréninku a 

klouby mohou být brzy opět zatěžovány. 

Cyklistika také může sloužit jako vyrovnávací sport pro sportovce jiných 

sportovních disciplín. Například běžci na lyžích a sjezdaři, hokejisté a rychlobruslaři, 

tenisté, automobiloví závodníci, fotbalisté a jiní používají cyklistiku jako další sport pro 

zvyšování tělesné kondice. Všichni tito sportovci používají cyklistiku jako vyrovnávací 

sport mimo svoji sezonu a mimo své závodní období (Konopka, 2007). 

 

2.2 Talent jako předpoklad vrcholného výkonu 

Talent jsou mimořádně příznivě seskupené a vzájemně se doplňující vrozené 

vlastnosti a schopnosti, buď pro oblast širší činnosti (pohybový, umělecký), nebo pro 

užší zaměření v této činnosti. Pojmem talent se označuje nositel těchto vlastností a 

schopností. Při výběru talentu sledujeme tyto faktory: 

 morfologické 

 fyziologické 

 psychologické 

(Henke et al.) 

Jak uvádí Henke et al. v skriptech pro trenéry cyklistiky, tak problematika výběru 

talentů je velmi rozsáhlá. Zatím ani u nás, ale ani jinde ve světě neexistuje přesný 

způsob, jak talent rozpoznat. Nabízí se několik otázek: Jak talent rozpoznat?, Jaké 

prostředky a postupy k tomu zvolit?, V kterém věku?, Jak výběr organizačně zajisti? 

atd.  Jak uvádí Jeeukendrup (2002), tak silniční cyklisté a cyklisté obecně musí mít 

veškeré schopnosti (vytrvalost, síla, rychlost) na vysoké úrovni. Jsou povinni 

v závodech zdolávat těžké výjezdy ale i sjezdy, dokonale ovládat své kolo, proto je na 

výběr talentu kladen velký důraz. Ovšem ani samotný talent nestačí k tomu, aby jedinec 

dosáhl největších výkonů. K dosáhnutí vrcholných výkonů je zapotřebí zkombinovat 

talent s dlouhodobým tréninkem a s psychickou přípravou. 
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2.2.1 Metodika výběru talentů 

Celý systém identifikace a rozvoje sportovního talentu slouží ke zvýšení 

pravděpodobnosti dosažení maximální výkonnostní úrovně při požadavku minimalizace 

nákladů spojených s mnohaletou sportovní přípravou jedince. Její význam stoupá u 

sportů, které mají požadavky na vysoké materiální zabezpečení a které na druhé straně 

mohou přinést svým protagonistům vysoké příjmy. Z těchto důvodů je kladen vysoký 

důraz na efektivitu identifikace a přípravy talentů, a to nejen ze strany samotných 

začínajících sportovců, ale především klubů, oddílů a institucí. 

Významnou otázkou však zůstává také to, jak minimalizovat chyby špatného 

výběru, tj. jak zabezpečit, aby jedinci s vysokou perspektivou nebyli opomenuti. 

Podle Kučery, Koláře, Dylevského et al. (2010) v obecné rovině rozlišujeme dva 

přístupy k organizaci výběru talentů. Jedná se o: 

 Extenzivní model – ten vychází z filozofie co největšího počtu jedinců v základně, 

která se následnými tréninkovými roky zužuje, až pouze malá část jedinců dosáhne 

vrcholu. Tento model má vysokou efektivitu v tom, že minimalizuje neodůvodněnou 

fluktuaci. Naopak jeho nevýhodou je to, že značná část neperspektivních jedinců 

setrvává dlouhou dobu v systému péče o talenty. 

 Intenzivní model – zde jen velmi úzká základna vybraných jedinců, ale u nich je 

vysoká pravděpodobnost dosažení špičkové výkonnosti. U takových jedinců dochází 

jen k malé etapové fluktuaci. Jeho výhodou je vysoká efektivita, přičemž, jak již 

bylo uvedeno, jedinci zařazení tímto způsobem do systému péče o talenty mají 

vysokou procentuální úspěšnost ve vrcholovém sportu. Nevýhodou jsou značné 

nároky na hodnověrnost výběrových indikátorů (tzn. predikční validitu a reliabilitu 

testů či hodnotících škál) a tím i velké procento nespravedlivé fluktuace. 

V současné situaci (v prostředí existujícím v České republice) se ukazuje, že vhodný 

model je složen z obou výše zmíněných přístupů, které na sebe navazují a prolínají se 

(Kučera, Kolář, Dylevský et al., 2010). 

 

 



15 

 

Organizační struktura má podobu čtyř základních etap, které mají odlišné cíle, úkoly 

a výběrová kriteria: 

 Spontánní výběr – nábor, etapa předběžného výběru 

 Základní výběr – etapa hlubšího ověřování, výběr do sportovních tříd 

 Specializovaný výběr – etapa výkonnostního rozvoje, výběr do sportovních center 

mládeže 

 Výběr pro vrcholový sport – etapa výběru do reprezentačních družstev či klubů 

s vrcholovou úrovní výkonnosti  

Každá etapa by měla trvat několik let, aby pravděpodobnost chybného výběru byla 

co nejnižší (Kučera, Kolář, Dylevský et al., 2010). 

 

2.2.1.1    Spontánní výběr 

Hlavním úkolem je výběr celkově motoricky talentovaných dětí a odhalení jejich 

psychomotorického statutu. V této etapě ještě nedochází k výběru v pravém slova 

smyslu, protože je zde vysoká míra nebezpečí chybného rozhodnutí z důvodů silného 

vlivu sociálního prostředí. Především u sportů, kde se začíná s cílenou sportovní 

přípravou v relativně raném věku dětí, je velmi obtížné rozpoznat projevy nadání od 

naučených výkonů, tj. daných vlivem sociálního prostředí. Tato etapa bez výběru by 

měla trvat nejméně půl roku, ale vhodnější je délka několika let (2-4 roky) (Perič,Suchý 

et al., 2010). 

 

2.2.1.2     Základní výběr 

V této etapě se jedná především o stanovení sportovního zájmu dětí, o jejich 

iniciativu, rozvoj pohybových schopností podmiňujících daný sportovní výkon, 

hodnotovou orientaci, spolupráci v družstvu, koncentraci, pozornost v průběhu 

tréninkového procesu apod.  

Základní výběr je rozdělen do dvou etap – v první dochází k prvotnímu výběru, 

který by měl postihnout jen evidentně neperspektivní jedince. Druhá etapa probíhá po 

určitém časovém odstupu a tento výběr prohlubuje. Charakteristický by zde měl být 
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negativní způsob výběru – tj. vyřazení jen evidentně neperspektivních jedinců. V této 

etapě se jen obtížně zaručuje vysoká míra výkonnosti ve vrcholovém věku u jedinců, 

kteří se aktuálně projevují jako nadaní (Kučera, Kolář, Dylevský et al., 2010). 

 

2.2.1.3 Specializovaný výběr 

Tento výběr trvá řadu let. Dlouhodobá a důkladná pozorování sportovců zvyšují 

spolehlivost závěrů trenéra, které jsou podloženy pedagogickými sledováními, 

kontrolními vyšetřeními, lékařsko-biologickými, sociologickými a psychologickými 

vyšetřeními za účelem stanovení stupně sportovní talentovanosti. I tento výběr probíhá 

ve dvou etapách – po povrchnějším výběru by měl následovat výběr s vyššími nároky 

na jedince. V této etapě je možné výběr provádět jak negativním, tak i pozitivním 

přístupem. Tato etapa obvykle přichází při výběru do sportovních center mládeže, tedy 

u většiny sportovních odvětví ve věku kolem 15. roku. Tato etapa je zásadní i z toho 

důvodu, že zde dochází k prolínání s etapou výběru pro vrcholový sport (Kučera, Kolář, 

Dylevský et al., 2010). 

 

2.2.1.4     Výběr pro vrcholový sport 

Zde pokračuje zjišťování sportovních schopností a posuzování dosaženého 

sportovního mistrovství mladých adeptů a posuzování všech předpokladů jedince pro 

dosažení absolutní výkonnosti. Výběr se provádí zásadně pozitivním přístupem 

(intenzivní model). Základna je zde nejužší, ale vybraní sportovci mají vysokou 

pravděpodobnost dosažení absolutní výkonnosti. Tento výběr je ve většině sportovních 

odvětví již plně profesionální, ať již z hlediska personálního zabezpečení či 

institucionálního zabezpečení. Je zde vysoká diverzifikace nároků na talentovaného 

jedince. Z tohoto důvodu také není možné stanovit jednoznačná kritéria – výběr se 

provádí na základě potřeb toho subjektu, který výběr realizuje (Kučera, Kolář, Dylevský 

et al., 2010). 
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2.2.2 Potíže s talenty 

Talent někdy spoléhá právě na své nadání, což může vést i k podcenění systematické 

přípravy, a tím i podnětů výchovných, ať již přicházejí od kolektivu nebo od trenéra. 

Pak se obvykle dostaví pokles výkonu, s nímž se talentovaný mladý sportovec těžko 

vypořádává, reaguje nepříjemně, a někdy i zanechá sportu vůbec. Teoreticky jde o 

jedince aktivní – alespoň motoricky s určitou potřebou výkonu, s rostoucím 

sebevědomím, často intuitivním přístupem ke sportovnímu tréninku a odmítnutím 

autority a racionálních podnětů (Svoboda, 1980). 

Jak tvrdí Svoboda (1980), s talentovanou mládeží nejde vůbec o problém sportovní, 

ale o problém výchovný a to je otázka vývoje osobnosti takového talentu. Nelze ovšem 

generalizovat: rozhodně neplatí, že úspěchu ve sportu nemohou dosáhnout příliš hodní 

hoši (dívky), nýbrž právě jen ti, kteří nejvíce zlobí, s nimiž jsou výchovné potíže. 

 

2.3 Soubor testů 

Jedné se o druh přípravu, kde jsou zastoupeny jednostlivé kondiční schopnosti 

rovnoměrně, to v případě obecné kondiční příprsvy. U specializované kondiční přípravy 

jsou zdůrazněny kondiční schopnosti, které se uplatňují u specializace. V neposlední 

řadě se na základě těchto testů dá predikovat talent. 

 

2.3.1 Soubor testů obecné kondiční přípravy (OKP) 

Název testu, jeho popis a hodnocení podle Henkeho et al.: 

1. Běh na 50m 

 Zjištění úrovně běžecké vytrvalosti 

 Běhá se v teniskách či maratónkách z polovysokého startu 

 Testovaný jedinec běží vždy sám 

 Povoleny jsou dva starty s přestávkou minimálně 10min 

 Doporučuje se dobře upravená dráha a vhodné klimatické podmínky 

 Vyhodnocení:sekundy (7,8s) 
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2. Hod plným míčem 

 Zjištění dynamické síly paží a trupu 

 Míčem o hmotnosti 2kg se hází ze stoje rozkročného, ruce drží míč  

nad hlavou obouruč 

 Povoleny jsou tři pokusy, nejdelší se zaznamenává 

 Testovaný stojí špičkami za odhodovou čárou a při přešlápnutí  

nebo nesprávném provedení se výkon nezapočítává 

 Vyhodnocení: metry (7,8m) 

 

3. Skok daleký snožmo z místa 

 Zjištění dynamické síly dolních končetin s doskokem do doskočiště nebo na žíněnku 

či gumový pás 

 Ze stoje špičkami za odrazovou čárou z mírného stoje rozkročného s možností 

nápřahových pohybů pažemi 

 Vyhodnocení: centimetry (280 cm) 

 

4. Desetiskok z místa 

 Pohyb vpřed bez přerušení, jinak viz bod 3 

 

5. Opakované shyby 

 Zjištění dynamické síly a síly pletence ramenního 

 Krajní polohy: vis o napjatých pažích a brada na úrovni hrazdy 

 Nedokonale provedený shyb se nezapočítává a test končí přerušením pohybu na 

dvou a více sekundách nebo nepřitáhnutím se dvakrát za sebou 

 Vyhodnocení:počet (12) 

 

6. Sed leh po dobu dvou minut 

 Zjištění silových schopností břišního svalstva 

 Nohy asi 40 cm od sebe a mírně pokrčeny, ruce spojené za hlavou se dotýkají 

podložky 

 Při sedu se střídavě dotýká levý loket pravého kolena a pravý loket levého kolena 

 Vyhodnocení: počet (70) 
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7. Běh po dobu dvanácti minut 

 Zjištění vytrvalecké úrovně, na atletické dráze vymezíme úseky po 50 metrech 

 Průběžně se hlásí čas běhu, po ukončení běhu zůstanou všichni testovaní na místech 

a vyčkají na změření vzdálenosti 

 Vyhodnocení: metry (2840m – s přesností na 10m) 

 

Test/Kategorie Žáci Kadeti Junioři 

Běh 50 m (s) 8 7,5 7 

Medicinbal (m) 4,3 5,5 6 

Skok (cm) 189 201 199 

Shyby  2 5 6 

Leh-sed 80 102 90 

Běh 12 min (m) 2450 2995 3250 

 

Tab. č. 1 Průměrné OKP výsledky mládeže SCM Tábor v roce 2015 

 

2.3.2 Soubor testů specializované kondiční přípravy (SKP) 

1. 100 a 200 m letmý start 

 Na závodní dráze se provede jedna jízda, při rozjíždění může být využito zatáčky, na 

rovinaté silnici absolvuje jezdec dvě jízdy oběma směry, a to vždy na stejný převod 

 Odpočinkový interval mezi oběma jízdami je maximálně 15 minut 

 Časové hodnocení na silnici se provádí podle aritmetického průměru obou 

změřených časů 

 Vyhodnocení: sekundy (12,8s) 

 

2. 500 m a 1 km s pevným startem 

 Na závodní dráze se provede jedna jízda – platí zásady pro pevný start. Na rovinaté 

silnici absolvuje jezdec dvě jízdy oběma směry, a to vždy na stejný převod 

 Odpočinkový interval mezi oběma jízdami je maximálně 30 minut. 
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 Časové ohodnocení na silnici se provádí podle aritmetického průměru obou 

změřených časů, měří se na 0,1 sekundy 

 Vyhodnocení: minuty (1:11,4 min) 

 

3. 2,3 km s pevným startem 

 na závodní dráze se jede jedna jízda, jezdci jedou jednotlivě (nikoliv ve formě 

stíhacího závodu jednotlivců nebo australské stíhací jízdy) 

 Na rovinaté silnici jedou závodníci taktéž jednotlivě v jednom směru 

 Měří se na 0,1 sekundy 

 Vyhodnocení: minuty (3:55,6 minut) 

 

4. 10 km – jízda jednotlivce na čas 

 Závodníci startují s pevným startem podle zásad intervalových závodů podle 

pravidel rychlostní cyklistiky 

 Úsek se vytyčuje s jednou obrátkou 

 Měří se na celé sekundy 

 Vyhodnocení: minuty (15:56 minut) 

 

 

Test/Kategorie Žáci Kadeti Junioři 

100 m letmo (s) 7,1 - - 

200 m letmo (s) - 13 12,1 

500 m p.s. (min) 44 36,5 34,8 

1 km p.s. (min)  - 1:18 1:12 

2,3km p.s. (min) - 4:00 3:49 

10 km (min) - 15:40 12:20 

 

Tab. č. 2 Průměrné SKP výsledky mládeže SCM Tábor v roce 2015 
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2.4 Sportovní střediska mládeže 

Tato kapitola se zabývá zařazováním talentovaných sportovců do Sportovních center 

mládeže (SCM). Jak uvádí Perič, Suchý et al. (2010),  tematiku je potřeba považovat za 

aktuální, neboť se po roce 1989 jedná o nové úkoly a otázky, kterými se zabývají 

vybraná olympijská sportovní odvětví v ČR. Posláním SCM je plnění úkolů 

souvisejících s podporou sportovní přípravy mladých talentovaných sportovců 

dorostenecké a juniorské kategorie (zpravidla ve věku 15 až 19 let), zejména ve 

sportech zařazených do olympijského programu na úrovni státní sportovní reprezentace. 

Výjimečné zařazování sportovců mladší nebo starší věkové kategorie schvaluje MŠMT 

s ohledem na specifiku daného sportovního odvětví. 

SCM byla Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) oficiálně 

zřízena k 1. červenci 2000, jsou jedním ze článků komplexní struktury státní podpory 

talentovaných sportovců. Sportovec může v současné době podstupovat specializovanou 

sportovní přípravu od sportovní třídy základní školy přes SCM (variantně pro užší 

skupinu sportovní gymnázium) do resortních sportovních center (MŠMT, MV, MO). 

V případě vynikajících sportovních výsledků je obvykle zařazen do reprezentačních 

výběrů jednotlivých sportovních svazů. 

 

Činnost SCM je zpravidla zabezpečována prostřednictvím tělovýchovných jednot, 

sportovních klubů nebo sportovních oddílů s právní subjektivitou. Na základě 

schváleného projektu může činnost SCM zabezpečovat přímo asociace, federace, unie, 

sportovní svaz. Za organizaci, činnost a řízení SCM v plné míře zodpovídá příslušný 

sportovní svaz (Kulman, 2008). 

 

Od roku 2013 je nově zařazeným dlouhodobý  program systému přípravy sportovců 

pro státní sportovní reprezentaci. Jeho název je VSCM (Vrcholové sportovní centrum 

mládeže), pro kategorii 19-23 let. 

Tento systém má napomoci k eliminaci negativních změn pro sportovní přípravu v 

tomto věku, jakými je dokončení střední školy, nástup na vysokou školu nebo do 

pracovního poměru. Dále napomáhá ve výkonnostní náročnosti přechodu do elitní 

seniorské kategorie, ze které mají principiálně vzejít aspiranti pro systém Rezortních 

sportovních center. 
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Specifickým účelem programu SCM a VSCM je vytváření komplexních podmínek 

pro sportovní růst talentů od rozvoje základních pohybových schopností a dovedností až 

po vrcholový výkon při sportovní reprezentaci ČR. Rozhodující část přípravy 

talentované mládeže se uskutečňuje ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách 

za metodické, koordinační a řídící role sportovních svazů. Každý sportovní svaz si 

vytvořil vlastní způsob řízení a organizační strukturu, která se člení na Sportovní 

střediska a Sportovní centra mládeže a podporu individuální přípravy talentů ve 

sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Vytvořené svazové projekty mají 

různý rozsah a kvalitu, a podléhají schválení MŠMT (Ministerstvo školství mládeže a 

tělovýchovy). V omezeném rozsahu, odpovídajícím současnému stavu rozvoje, je 

zařazen i sport handicapovaných. 

 

Svazové projekty vymezují kritéria pro výběr a zařazení sportovců a následný 

rozsah zabezpečení komplexní péče o sportovní růst talentované mládeže. Systém a 

metodika tréninku je realizována s ohledem na výši státní podpory, při dodržení 

podmínek stanovených zásadami MŠMT k jednotlivým článkům péče o talentovanou 

mládež. Vlastní ekonomické zajištění péče je vícezdrojové, s podílem sportovních klubů 

a tělovýchovných jednot, sportovních svazů, případně orgánů samosprávy a dalších 

subjektů, včetně podílu rodičů. Toto znění přesně specifikuje Usnesení vlády o 

Koncepci státní podpory ze dne 9. března 2011 č. 167 sportu v České republice 

(www.msmt.cz) 

Doporučení k zařazování do SCM 

Při kvalifikovaném výběru sportovců do SCM by se měla dodržovat obecná kritéria 

v následujícím pořadí: 

- Předpoklady pro další výkonnost  

- Odpovídající zdravotní stav 

- Úspěšná reprezentace České republiky 

- Opakované získávání nejvyšší výkonnostní třídy (pokud je příslušným svazem 

pro danou věkovou skupinu udělována) nebo pravidelná účast v nevyšší soutěži 
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Při zařazování do jednotlivých regionálních SCM musí být v rámci množství kladen 

důraz na ponechání mladých sportovců v domácím prostředí, případně respektování 

neochoty některých sportovců ke společné přípravě. 

Pokud dojde u zodpovědných orgánů alespoň k částečné shodě na výše nastíněných 

principech, může dojít k dalšímu výraznému posunu ve vnímání a kvalitě péče 

poskytované systémem SCM (Perič, Suchý et al., 2010). 

Podle Periče, Suchého et al. (2010) na základě rozhovorů se zkušenými trenéry 

mládeže se můžeme domnívat, že problém s nedostatkem mladých zájemců o sport, se 

týká většiny vytrvalostních sportů. Určitě by bylo zajímavé zpracovat poměr počtu 

sportovců zařazených do SCM a počtu účastníků závodů vyhlašovaných svazem také u 

dalších sportovních odvětví. Výsledky této jednoduché statistiky by jasně ukázaly, zda 

se u vytrvalostních sportů jedná o výjimku, nebo obdobné potíže mají také další 

sportovní odvětví.  

 

2.5 Sportovní kariéra 

Prostředí vrcholového sportu je specifické svými sociálními vlivy na sportovce. 

Sportovec se neustále pohybuje především ve sportovním prostředí jak při časově 

náročném tréninku, tak při soutěžích. Sportovec, který chce dosahovat maximálních 

výkonů, musí tyto vlivy akceptovat, stoprocentně se soustředit na sportovní činnost. 

Podle autora Slepička et al. (1996) tento fakt s sebou přináší vedle kladných stránek 

sportovního úsilí také aspekty negativní. Z hlediska sportujícího jedince samého nelze v 

současné době provozovat sport na vrcholové úrovni bez značných zásahů do běžného 

života. Význam těchto zásahů nabyl na důležitosti v posledních dekádách, kdy se 

období, ve kterém bylo možno dosahovat vrcholných sportovních výkonů bez regulace 

běžných životních zvyklostí, stalo minulostí. Tento fakt současně přináší určité 

problémy v dosahování životních hodnot běžné populace. Situace v dnešní době je o to 

závažnější, že přechod k vrcholovému tréninku mnohdy nastává už v době, kdy 

sportovec nedozrál v jiných oblastech svého vývoje, například v oblasti psychosociální 

nebo v oblasti vzdělání. Pokud se sportovec maximálně soustředí na svoji závodní 

kariéru, je logické, že musí zanedbávat jiné, mimosportovní aktivity, které mohou být 

pro běžnou populaci samozřejmé. 
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Délka sportovního života má obrovskou variabilitu a je ovlivněna základními 

etiologickými faktory (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4234970/). 

Značné problémy pak mohou vyvstat po skončení aktivní sportovní kariéry, kdy se 

bývalý vrcholový sportovec musí vyrovnat se změnou sociálního a ekonomického 

prostředí. Navíc postupná medializace a komercionalizace sportu v poslední době vede 

k prohlubování sociálních a ekonomických rozdílů mezi sportovní a nesportovní sférou 

i uvnitř samotné sportovní sféry. Zvláště markantní je v ČR tento fakt v kolektivních 

sportech jako jsou například fotbal nebo lední hokej, kde popularita, medializace, či 

finanční příjmy některých sportovců oproti běžné populaci, či vůči jiným sportům 

dosahují výjimečných výšek.. Tento jev je u nás relativně novou záležitostí a je spojen 

s celospolečenskými změnami, kterými naše společnost prochází od roku 1989. 

Medializace a komercionalizace sportu s sebou navíc, podle Slepičkové (2000), přináší 

některé závažné negativní vlivy, které se projevují vzrůstajícími nároky především na 

výkonovou stránku sportu. Toto zaměření některé z negativních aspektů sportu ještě 

umocňuje.  

Podle Sekoty (2008) se sportovní výkonnost promítá do čtyř stadií sportovní kariery 

souvisejících také se změnami v motivační struktuře: 

1. Začátek sportovní kariéry je možno nazvat stavem prvotní expanze. Je 

charakterizován prvními pokusy o provádění sportovní činnosti. Hlavní roli zde 

sehrávají motivy biologické, mezi nimiž dominuje potřeba tělesného pohybu a 

potřeba pozitivního vzrušení. 

2. Stadium výběrového sebeuplatnění přináší sportovní socializace, když začínají 

převládat motivy společenského uplatnění nad prožitkovým uspokojením. Sílí 

touha po úspěchu a vítězství. 

3. Sportovní mistrovství se vyznačuje jasnou převahou motivu sebeuplatnění 

s rostoucí motivací osobního úspěchu, společenské prestiže a ekonomických 

výhod. 

4. Involuce motivační struktury přináší v závěru sportovní kariery trvalý pokles 

výkonnosti jako sociálně psychologický problémem ústupu ze slávy a ztráty 

materiálních výhod.  
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2.6 Podstata sportovní přípravy dětí 

Pro dosažení maximálních výkonů již dávno nestačí pouhé krátkodobé zaměření 

tréninku. Ze sportovní přípravy se stává dlouhodobý proces, který začíná již v relativně 

nízkém věku. Hlavním rysem sportovní přípravy dětí je přípravný charakter, ve kterém 

se budují „základní kameny“ stavby zvané vrcholový výkon. Je třeba si uvědomit, že 

děti se do dospělosti vyvíjejí a trenér by si měl klást otázky co a jak trénovat, ale také 

proč trénovat, jaký je smysl sportovní činnosti v dětském věku. Podle Máčka (2011) 

většina starších studií dětí do počínající puberty nenašla bezprostřední příčinnou 

souvislost mezi vlivem tréninku nebo množstvím pohybové aktivity a stupněm 

trénovanosti.  

2.6.1 Cíle sportovní přípravy dětí 

Podle Periče (2008) stanovujeme tři základní priority trenéra dětí: 

1. Nepoškodit děti 

 Poškození mohou mít formu fyzickou i psychickou, fyzická se projevuje většinou 

jednoznačněji. Skolióza páteře, předčasná osifikace kostí, únavové zlomeniny atd.     

- to jsou vše následky, které může mít neuvážený a nadměrný trénink v dětském 

věku 

 Dalším významným faktorem, který může dítě vážně poškodit, jsou různé diety a 

výživové zásahy nebo farmakologické a dopingové prostředky  

 

2. Vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě 

 Je jistě vynikající, pokud trenér přivede některého ze svých svěřenců na stupně 

vítězů významných světových soutěží, ale neméně záslužné je to, pokud vypěstuje u 

svých svěřenců celoživotní potřebu se pohybovat  

 Asi jedno z největších pochybení, které by mohl trenér svým svěřencům způsobit, je 

to, že ztratí radost z pohybu a zanevřou na něj 
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3. Vytvořit základy pro pozdější trénink 

Děti se nemohou dospělým blížit v síle, ve vytrvalosti či v rychlosti, ale mohou se jim 

blížit v koordinaci pohybu a zvládání techniky, pro to mají již dostatečně rozvinuté 

dispozice. 

 

 

2.6.2 Dítě a pohyb 

Kučer, Kolář Dylevský et al. (2011) uvádí že, již v raném věku si děti začínají hrát a 

soutěžit. Všeobecně jsou všechny sporty považovány za příznivě přispívající 

k fyzickému a mentálnímu rozvoji dítěte. Pomáhají učit se pravidlům, a respektovat je, 

podporují rozvoj schopností soustředění, učí zodpovědnosti a budují sebedůvěru. Jak 

uvádí Máček (2011), tak nedostatek a nízká intenzita pohybové aktivity v dětském věku 

ohrožuje další vývoj i zdravotní stav a výkonnost v dospělosti. 

Trénink dětí totiž nevychází z filozofie tréninku dospělých, kterou je znalost 

dávkování zatížení. Má úplně jiná východiska, spočívající především v nácviku a 

rozvoji pohybových dovedností a schopností. U dětí by měl být  trénink zaměřen na to, 

kolik dovedností a v jaké kvalitě zvládnou, jak jsou šikovné, a v neposlední řadě i to, 

jak sportování baví a těší (Kučera, Kolář, Dylevský et al., 2011).    

 

2.6.3 Rozdíly mezi dětmi a dospělými  

Jak tvrdí Perič (2008) vývoj člověka neprobíhá stejnosměrně. V horizontu několika 

let vývoje vždy nastávají změny. Určitá nová vlastnost či jev se začíná na začátku 

období a na konci období  se její vývoj relativně ukončuje. Samozřejmě trenér nemůže 

chtít po dítěti přehnané kondiční nároky. Je třeba také dodržovat správnou komunikaci 

s dítětem, abychom dítě neodradili od daného sportu a naopak vytvořili v dítěti kladný 

vztah k pohybu.  

Zásadní změny v období dětství podle Periče (2008): 

 intenzivní růst – děti v tomto období vyrostou o 50 i více centimetrů a přirozeně 

zároveň zvýší svou hmotnost i o více než 30 kg 
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 vývoj a dozrávání různých orgánů těla- orgány nejen rostou (srdce, plíce apod.), 

ale mohou výrazně měnit i svou funkčnost a úlohu 

 psychický a sociální vývoj – dětem se mění chápání a vnímání nejen okolního 

světa, ale i jejich pozice v něm 

 pohybový rozvoj – výkonnost se přirozeně zvyšuje, bez ohledu na to jestli dítě 

sportuje nebo ne 

Všechny tyto aspekty (a samozřejmě mnoho dalších) by měl trenér brát v úvahu při 

stanovení tréninkového zatížení. 

 

2.6.4 Dlouhá cesta k výkonu 

Obecně lze říci, že podstatou tréninku v dětském věku je příprava dítěte pro trénink 

v dospělosti. Pro každou sportovní disciplínu existuje věk, ve kterém jsou dosahovány 

absolutně nejvyšší výkony. Toto období je nazýváno jako „vrcholový věk“. Začátek a 

délka vrcholového věku je závislá na množství faktorů, proto je také v různých 

sportovních odvětví různý. Vysoká sportovní výkonnost souvisí z velké části s mírou 

talentovanosti. Pohled na talent obvykle vychází z modelu budoucího sportovce – 

deskripce požadavků sportovního výkonu (hovoří o struktuře sportovního výkonu, 

založené na analýze jeho složek, resp. faktorů, komponent nebo determinant (Dovalil et 

al., 2009). 

 

Perič (2008) uvádí dvě základní koncepce: 

 raná specializace – v rané specializaci se děti přizpůsobují tréninku, výkon je na 

prvním místě, vše je mu podřízeno, na děti jsou kladeny tvrdé požadavky a to nejen 

z hlediska velikosti a obsahu zatížení ale i z hlediska psychických nároků 

 trénink přiměřený věku – zde se trenér přizpůsobuje dětem, trénink chápe, že děti 

nemohou zvládat vše ihned, obsah i formy jsou přiměřené věku a schopnostem dětí, 

výkon je chápán jako perspektivní cíl, důležitější než výsledek je nasazení a elán při 

soutěžích 
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Podrobnější popis koncepcí: 

Raná specializace 

Využívají se prostředky a formy, které vedou rychle k cíli. Právě toto monotónní 

zatížení vede často k jednostrannosti. Dítě umí pouze úzkou řadu pohybů, které nemají 

širší základnu. Významným negativním aspektem vysoce specializovaného tréninku 

mohou být i určitá zdravotní rizika – oslabení nezatěžovaných svalů a naopak 

přetěžování svalů zatěžovaných. To může i v důsledku vést i k vážným poruchám ve 

vývoji kostry, kloubů a svalového aparátu. 

Dalším významným nebezpečím této jednostrannosti je limitace v pozdějším 

tréninkovém rozvoji. 

Jak uvádí Henke et al., ať chceme nebo ne, specializované zatěžování je vždycky 

více či méně jednostranné. Dále uvádí, že u raně specializovaných sportovců se 

pozoruje strmější vzestup výkonnosti, vrcholu ve sportu se dosahuje rychleji. Co do 

absolutních hodnot dosažené výkonnosti existuje mírná převaha sportovců, kteří nešli 

cestou rané specializace. Máček (2011) píše, že z pohybově talentovaných dětí, které 

začnou s intenzivním tréninkem brzo, se jen nanejvýš asi 10% dostane mezi vrcholovou 

skupinu elitních sportovců.  

Trénink odpovídající vývoji 

Tento trénink si klade za cíl vytvořit co možná nejlepší předpoklady pro pozdější 

rozvoj. Jeho podstatou je vytvoření co nejširší zásobárny pohybů. Ta má význam nejen 

pro činnost centrální nervové soustavy (tvorba nových spojů), ale také ovlivňuje určité 

pohybové zkušenosti, které dále umožňují rozvíjet kvalitu pohybů v dané specializaci. 

 

 Všeobecné příprava – jsou cvičení, jejichž obsah nesouvisí s obsahem specializace, 

na kterou se dítě zaměřuje 

 Všestranná příprava – pro ni je charakteristická široká nabídka různorodých 

pohybových činností – čím pestřejší, tím lepší, v praxi to znamená seznámit děti 

s řadou sportů 
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Zkušenosti ukazují, že vrcholových výkonů je možné dosáhnout oběma trenérskými 

cestami. Ze seriozních rozborů obou koncepcí však vyplývá, že vyšší procentuální 

zastoupení v profesionálním sportu mají jedinci, kteří prošli koncepcí tréninku 

odpovídajícího vývoji. Významný rys koncepce rané specializace spočívá v rychlejším 

vývoji výkonnosti, která však často souvisí s určitou stagnací výkonnosti kolem 18. 

roku. Také doba setrvání ve vrcholové výkonnosti není tak dlouhá jako u koncepce 

tréninku odpovídajícího vývoji. Často dokonce sportovci, kteří v tomto věku předčasně 

ukončili svou sportovní dráhu, hovoří o přesycení sportem. 

 

2.7 Výchova ve sportu 

Výchovu dnes chápeme jako plánovité a cílevědomé sociální jednání, které slouží 

k tomu, aby se jedinec optimálně socializoval, a to relativně autonomně. Jak uvádí 

Jansa, Dovali l(2007), neinformovaný člověk si obvykle pod pojmem výchova 

představuje činnost za účelem „umravnění“ či „ukáznění“ dětí a mládeže. Toto pojetí je 

však výrazně zúžené. S označením výchova používají autoři Dovalil, Jansa (2007) 

označení edukace. Vyjadřují tím, že jde o záměrné, koncepční formativní působení 

s cílem vzdělávat (tvořit nové vědomosti, dovednosti a návyky), ale i vychovávat v 

užším slova smyslu. Dávno již neplatí, že se výchova vztahuje pouze k dětem a mládeži. 

V dnešním pojetí chápeme výchovu jako proces celoživotní - od narození až po stáří.  

Postupně se však během vlastního vývoje se vzrůstajícími kompetencemi dostáváme 

do role subjektu výchovy, o tom, zda se budu dále vzdělávat, rozhoduji já sám. 

Výchova tak postupně přechází v sebevýchovu. Svoboda (1980) píše, že sportovní 

výchova může splnit politické úkoly vyššího řádu jedině tehdy, podaří-li se překonat 

stadium skupinového egoismu a rozvinout kolektivní vztahy plně v intencích 

pedagogiky. Brown (2001) píše, že do výchovy musí být zapojeni především rodiče, 

kteří musí vést dítě ke sportu a vysvětlit mu, že sport přináší zábavu i úspěch ale 

zároveň tlak i zklamání. 

Cílem sportovní výchovy je přizpůsobení se biologickým a sociálním nárokům 

sportovního života při současném rozvoji osobnosti sportovce. Výchova je tedy 

komplexní proces, má svoji stránku vzdělávací (ve sportu dovednosti, vědomosti) a 

stránku působení na osobnost sportovce. Ačkoliv je výchova ve sportu dominující, nelze 
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sport ztotožnit pouze s výkonem v soutěži. Jeho utváření probíhá dlouhodobě a 

sportovní trénink nelze od něho oddělit. 

Specifické úkoly sportovní výchovy u dětí a mládeže: 

 Utváření a regulace postojů ke všem jevům sportovního života (soupeř, rozhodčí, 

funkcionář, soutěž, atd.) 

 Ovlivňování interpersonálních vztahů (rovnováha soutěžení a spolupráce, týmové 

cíle vyšší než individuální atd.) 

 Všestranné působení na vlastnosti  

 Utváření pohybových návyků, resp. zvyků (režimu dne, životosprávy, hygieny, 

regenerace) 

Přístup ke sportovní přípravě a soutěžení souvisí dále s celkovou hodnotovou 

orientací. Někdy přicházejí k trenérovi jeho svěřenci s požadavky na postupy, které jsou 

v rozporu se sportovní morálkou – např. chtějí, aby nastoupil i spoluhráč starší, či bez 

lékařské prohlídky, vymýšlejí chytáky na soupeře, nebo jej chtějí zastrašit. Na tyto 

pokusy je nutno se dívat jako na důsledky nesprávného vývoje citu pro hodnoty 

(Svoboda, 1980). 

Dále Svoboda (1980) ve své knize Sportovní výchova mládeže píše, že malá 

odolnost vůči neúspěchu se projevuje tendencemi změnit sportovní odvětví či disciplínu 

nebo aspoň vybavení a náčiní apod. Takové děti chtějí být úspěšné hned a je obtížné je 

přesvědčit o zákonité postoupnosti přípravy a o souvislosti perspektiv. Je potřeba takové 

jedince, málo odolné vůči neúspěchu, chránit před velkou frustrací a zároveň 

v drobnějších úkolech tréninkové práce zatěžovat jejich stabilitu a podporovat 

houževnatost a cílevědomost. 

V knize Sport a výchova lze nalézt informace o tom, jaké charakterové vlastnosti 

sport utváří. Hovoří se o rozhodnosti, sebekontrole, loajalitě, spolupráci, odvaze, 

vytrvalosti, sebedůvěře, poctivosti a mnoha dalších. Sport zejména ten vrcholový sport 

je v tomto ohledu vyzdvihován, ale i zavrhován. Dosažení výkonu ve sportu je jistě 

metou pozitivní. Nesmí však jít o vítězství za každou cenu. 
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Jak ukazuje několik set esejí našich trenérů, kteří popsali pedagogicko-

psychologické problémy, s nimiž se setkali ve svých sportovních skupinách 

interakčních problémů – a tedy i příležitostí ovlivňovat své svěřence – je ve sportu 

dostatek (Svoboda, 1992). 

 

Fáze procesu výchovy (Svoboda, 1980) 

 Analýza – trenér pozoruje a hodnotí projevy sportovce, což mu umožňuje vlastní 

rozbor vnitřních podmínek jedince 

 Volba prostředků – má být na tomto rozboru založena, jestliže chybí, vybírá trenér 

vlastně naslepo. V této fázi jde o rozhodnutí které  prostředky by mohly nalézt jistou 

oporu ve vnitřních podmínkách sportovce 

 Vlastní výchovné působení – trenér působí na zájmy, postoje i vlastnosti sportovce 

buď přímo (sport je tu pak většinou aktivizujícím prostředím, které zajišťuje 

pozornost, aktivitu a vnímavost jeho svěřenců), nebo naopak zůstává spíše v pozadí 

a jenom promyšleně navozuje a reguluje situace, v nichž se při překonávání 

překážek, v sociálních kontaktech atd. realizuje výchovné působení 

Podle Svoboda (1980) si trenér také musí uvědomovat dvoustrannost procesu 

výchovy a pro trenéra je zpětná vazba nepostradatelná. 

Lze hovořit o následujících etapách: 

 Seznámení s požadavkem – sportovec si ho uvědomuje a analyzuje, zda jeho 

chování požadavku odpovídá, či ne 

 Promýšlení požadavku – dochází tady k souboji motivů, v němž se projevují 

vlastnosti osobnosti, dosavadní postoje, role apod., tato fáze odpadá, jde-li o 

požadavek ihned přijatý 

 Splnění požadavku – jako výsledek tlaku autority, obavy ze sankcí nebo uznání 

požadavku 

 Procvičování daného chování – je důležité, protože jednotlivé splnění je jen dílčím 

výsledkem výchovy, opakováním podnětů se chování zpevňuje, sportovec je 

postupem doby už neprožívá jako něco namáhavého. 
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2.8 Poklesky sportovců 

Jak uvádí Svoboda (1980) obtíže se zapojováním mladého sportovce do kolektivu, 

do spolupracujících vazeb, které jsou základem dalšího sociálního vývoje, vyrůstají 

hlavně z hypertrofovaného a deformovaného sebecitu. Dále popisuje, že poklesky jako 

lhaní, neupřímnost, neochota, intolerance, nevhodné chování ke starším osobám, 

neschopnost přijímat kritiku, vysmívání se úsilí druhých o splnění kolektivních a 

společensky žádoucích cílů, odmítání pokynů pověřených kamarádů, nepořádnost a 

bezohlednost, jsou důsledkem hlavně špatné výchovy v rodině a výchovy vůbec. 

Poklesky, které se vyskytují ojediněle, označujeme jako epizodické (výjimečný 

pozdní příchod na trénink jinak dochvilného jedince), ty se obyčejně neopakují, a proto 

se i řeší pouhým upozorněním či napomenutím. 

Jiné, které mají trvalejší ráz (např. pozdní příchody se opakují), nazýváme 

chronické. V tomto případě je již nezbytné zasáhnout razantněji a dotyčného třeba i 

potrestat, hlavně toto chování nepřecházet. 

Do relativně opakujících se poklesků patří i poklesky impulzivní, tj. spojené 

s prudším a intenzivnějším citovým hnutím. V tomto případě je třeba rozlišovat, zda je 

toto chování spojené s určitým věkovým stadiem (např. známý negativismus vůči 

autoritám v pubertě), či zda je trvalejším rysem sportujícího jedince, vyplývajícím např. 

z jeho cholerického temperamentu. 

Zvlášť důsledně a vážně je nutno brát poklesky mající charakter promyšlený předem 

připravených projevů. Tyto poklesky označujeme jako rafinované. Dotyčný v předstihu 

promýšlí strategii jak zmást okolí. 
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2.8.1 Poklesky v oblasti sociální 

Tyto poklesky jsou důsledkem doznívání dětského egoismu a nevhodně 

zformovaného sebecitu. Egoistické tendence jsou postupně překovávány anebo se 

transformují z přímého odmítání spolupráce v opozici, která se projevuje několika 

způsoby. Pasivní odpor a odmítání součinnosti se projevují v izolovanosti jedince, který 

je sice členem skupiny, ale nevytváří kolektivitu, sociálně se nevyvíjí. Vzhledem 

k tomu, že zájem o sportovní činnost tu evidentně existuje, nebývá většinou obtížné 

vtáhnout takového jedince do dění skupiny, ovšem s překonáváním různých averzí a 

indiferencí (Svoboda, 1980). 

 

2.8.2 Poklesky v oblasti výkonové 

Pro sportovní výkon jsou potřebné určité vlastnosti, které se mohou projevovat jen 

specificky, ve spojení s příslušnou činností, v našem případě sportovní. Poklesky 

z mimosportovního života se přenášejí někdy do tréninku a soutěží, a trenér je pak 

udiven bohatostí reakcí, k nimž nezavdal sám žádný podnět ani příležitost. 

Trenér předpokládá zájem svých svěřenců o všechno, co jim předkládá a bývá 

překvapen, když se setká s neposlušností, námitkami, odmlouváním, vzdorem či 

vyslovenou vzpourou.  Je třeba vždy do vědomí sportovců imputovat nutnost spojení 

výkonu a dílčích složek přípravy a cvičit vůli sportovců postupně, v souladu s jejich 

osobnostním vývojem. 

Se sportovním výkonem jsou spjaty i poklesky, které se vztahují k celkové 

nesoustředěnosti a pracovní nedůslednosti. Při některých činnostech jsou děti roztržité, 

nepozorné, lehkomyslné, trénink odbývají, předstírají své úsilí. Do této oblasti poklesků 

patří i lhostejné zacházení s náčiním, někdy i svévolné ničení drahého náčiní a věcí. 

Tyto poklesy patří do kategorie vztahu k hodnotám a mají svůj základ v prostředí, 

v němž se jedinec vyvíjí. Nejde však je o návyky v chování, ale i o rozumové pochopení 

ceny a smyslu věcí, které jsou výsledkem lidské práce a o stimulaci citového vztahu 

k věcem, které člověku slouží (Svoboda, 1980). 
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2.8.3 Poklesky v oblasti úkolů vývoje integrity osobnosti jedince 

Ve většině případů se trenér dostává do styku s dětmi mladšího školního věku se 

starší mládeží. V té době už dítě prošlo určitým obdobím vývoje, má již určité rysy, 

formované především rodinou. V mladším školním věku se rozvíjí zejména potřeba 

uznání a potřeba sociálního kontaktu. Dítě chce vyvíjet nějakou činnost, která by byla 

uznávána, dychtí po nových dojmech a zkušenostech. Prohřešky, s nimiž se trenér 

setkává, mají tedy v první řadě svůj kořen v rodinné výchově. V rodinné výchově se 

objevuje řada nedostatků, které ovlivňují nejen chování dítěte, ale i jeho vlastnosti a 

celou osobnost, zejména pokud jde o vztah k sobě samému. 

 

K chybným postojům patří: 

 Nedostatečná rozumová výchova – rodiče se starají jen o materiální zajištění 

dítěte, nepodporují jeho rovnoměrný vývoj. 

 Přehnaná rozumová výchova – rozvíjí naopak předčasně mentální kvality a 

zanedbává citový a volní vývoj. 

 Autoritativní, tvrdá výchova – vede k pasivitě a izolaci ve skupinách, popř. ke 

mstivosti, zatrpklosti 

 Citově chudá výchova – vede buď k nedostatku citů nebo naopak k přecitlivění 

 Příliš starostlivá výchova – rodiče chrání dítě před každým nebezpečím se 

zbytečnými obavami (Svoboda, 1980). 

 

2.8.4 Příčiny poklesků 

Ve sportu obvykle nepřicházejí v úvahu vážnější deformace osobnosti dítěte, které 

mají charakter dlouhodobého defektu, zasahujícího osobnost v její struktuře i sociálních 

vztazích. Proto se dále zabýváme poklesky, tj. takovými projevy dětí a mládeže, které 

neodpovídají stanoveným mravním normám pouze epizodicky, úsekově, fázově, dílčím 

způsobem. Na poklesky je nutno se především dívat jako na následky nevhodné 

předchozí výchovy. Neupřímnost, lhaní, odmlouvání, svárlivost, lenivost, násilnictví 

apod. – to vše je výsledkem složitých procesů ve vývoji jedince. K účinnému 
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výchovnému opatření se propracujeme v konkrétních případech nejlépe tehdy, 

poznáme-li kořeny takových projevů (Svoboda, 1980). 

Důležité je porozumět i charakteru poklesku a podle toho jej posuzovat. Svoboda 

(1980) rozlišuje tyto typy poklesků: 

 Epizodické poklesky vznikají náhodně a zpravidla už k nim podruhé nedochází. 

Řeší se pouhým napomenutím. Jde o náhodné přestupky, jako jsou např. nevhodné 

chování pramenící z omylu 

 Chronické či notorické poklesky se objevují opakovaně v určitých situacích. 

V tomto případě je nutno odstranit příčiny, podněty nebo působit na tu stránku 

osobnosti, která je ovlivnitelná. 

 Impulsivní poklesky jsou způsobeny citovým hnutím, obavami, strachem, hněvem, 

žárlivostí, závistí (i překvapením). 

 Fázové poklesky jsou spojeny s určitým věkovým stadiem (např. vzdorovitostí u 

dětí předškolních, násilnictví v prepubertě), vždy počítáme s tím, že problémy 

pominou 

 Rafinované poklesky jsou spojeny s přípravou, promýšlením, a to vždy signalizuje 

výrazný posun v morálce takového, obvykle ukřivděného jedince 

 Skupinové – kavizetické poklesky jsou motivovány příslušností ke kolektivu nebo 

v jiném případě nějakou pozitivní motivací 

 Kompenzační a imitační poklesky se ve sportu objevují, protože někdy jde (z 

hlediska somatického) o extrémní typy, které mohou podléhat komplexu a 

kompenzovat jej nevhodným chováním 
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2.9 Zvláštnosti tréninku dětí a mládeže  

Při vedení sportovní přípravy dětí je nejdůležitější respektovat věkové zákonitosti, 

všestrannou přípravu a zachování její perspektivnosti. Práce s dětmi není jen o vedení 

tréninku, ale také výchova. Existují tři zásadní body pro trenéra při vedení sportovního 

tréninku dětí: žádným způsobem nepoškodit děti, vytvářet v nich kladný vztah ke sportu 

a položit základy pro pozdější trénink. 

 Na základě věkových zákonitostí lze sledovat odlišnosti tréninku dětí z těchto 

hledisek:  

1. Z hlediska obsahu – nejdůležitějším slovem  je všestrannost. Snažíme se rozvíjet 

všechny pohybové schopnosti a dovednosti 

2. Z hlediska složení tréninkové jednotky – začínáme od nejjednodušších pohybů, 

které postupem času rozvíjíme dále. Snažíme se dbát na kvalitu nacvičovaných 

pohybů, protože špatně zafixované pohyby se velice složitě přeučují. Dbáme na 

správné držení těla a kontrolujeme dýchání.  

3. Z hlediska věkových zákonitostí – tyto znalosti využíváme v průběhu celého 

tréninkového procesu. Důležité je dbát na správnou výživu a dodržovat pitný režim. 

4. Z hlediska didaktického – nedáváme moc příkazů najednou. Po vysvětlení a ukázce 

se musíme přesvědčit, zda děti všemu rozumí. Důležitá je také zpětná vazba. 

5. Z hlediska psychologického – činnost trenéra je i výchovná. Trenér by měl být 

vzorem a správným příkladem pro své svěřence. Pozitiva převažují nad negativy. 

K dětem se snaží přistupovat individuálně (Hájková, 2006). 
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2.9.1 Dítě a pohyb 

Období utváření jedince a přípravy na další etapy života je zcela specifická doba. 

Ontogenetický vývoj jedince je zákonitě výrazem fylogenetického vývoje druhu a 

sekundárně odráží faktory zevního, ale i vnitřního prostředí. Jejich znalost a 

respektování patří k povinnostem vychovatelů, ale i lékařů a nakonec i mladých jedinců 

samotných. 

Jak píše Kučera, Kolář, Dylevský et al. (2011) stejný čas, který dítě prosedí ve 

škole, by mělo mít aktivní pohyb všeobecně rozvíjejícího charakteru. V dnešní době se 

ale  tomuto režimu blíží jen malá část populace. K rozsahu smíšené zejména lokomoční 

inaktivity přispívá prakticky od školního věku vysedávání u počítačů a televize. 

 

2.10 Věkové zákonitosti 

Existují dva základní děje, které charakterizují kvalitativní a kvantitativní změny 

v ontogenezi. Jedná se o vývoj a růst. Každá věková skupina má svoje anatomicko-

fyziologické a psychosociální zákonitosti. Každý trénink by měl vycházet z věku 

biologického (Hájková, 2006). 

 

2.10.1    Předškolní věk 

Za období předškolního věku je v některé literatuře považován celý úsek života od 

narození do počátku školní docházky. Jak tvrdí Pastucha et al. (2014), tak v tomto 

období již nedochází k tak rychlému růstu (dítě vyroste o 4-5 cm za rok a váhový 

přírůstek je průměrně 1-2 kg) a proporcionálním změnám jednotlivých segmentů. 

Dochází naopak k prudkému nárůstu funkcí centrálního a autonomního nervového 

systému, což se projevuje kladením řady otázek a permanentním zájmem o okolí. 

Dochází k dalšímu rozvoji schopnosti udržovat rovnováhu a koordinaci těla k získání 

složitějších pohybových vzorců a návyků, proto je vhodné v tomto období zahájit 

nácvik pravidelných pohybových aktivit, např. plavání, lyžování či bruslení.  

Kučera, Kolář, Dylevský et al. (2011) zase píší, že toto období je charakterizováno 

těmito fyziologickými projevy:  
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 Je dokončena myelinizace pyramidových drah 

 Dozrávání některých funkcí mozečku (rovnovážné schopnosti) 

 Velký kloubní rozsah pohyblivosti, podmíněný laxicitou vazivového aparátu 

 Zvýšení uvědomění si a interpretace senzorické informace 

 Kinestezie která je obzvlášť důležitá pro vnímání pohybu, detekci chyb a jejich 

nápravu 

 

V této věkové kategorii nadále pokračuje vysoká kvalitativní a kvantitativní potřeba 

pohybu, tj. cca 6 hodin denně. Z tohoto celkového množství činí naprostou většinu 

spontánní pohybová aktivita. Pro vysokou potřebu pohybu a dynamický rozvoj 

motoriky bývá toto období nazýváno jako „Zlatý věk motoriky“.  

Spontánní pohyb je projevem autoregulace dítěte a odráží jeho individuální 

pohybové potřeby, proto není vhodné jej nahrazovat řízenou formou pohybu. Přirozeně 

se tak může rozvíjet jejich tělesná zdatnost a všestranná pohyblivost. Hra se stává 

základním prostředkem učení a rozvoje dítěte v této fázi života. Malé děti neuplatňují 

anticipaci pohybu, řeší tedy až akutně vzniklou situaci a nedokážou se přizpůsobit 

pravidelným opakovaným změnám (Pastucha et al., 2014). 

V tomto období se doporučuje časté střídání rychlostní, obratnostní a dynamické 

silové aktivity. V předškolním věku dítě bezpečně zvládá běh i jeho složky (skoky, 

doskoky), zvládá úchop míče i odhod. Dítěti je pohyb vlastní a každé dítě by mělo mít 

radost z možnosti se pohybovat až do začátku školního věku (Pastucha et al., 2014). 

 

2.10.2    Mladší školní věk 

Jak tvrdí Pastucha et al. (2014), tak toto období je často považováno za počátek 

vzniku obezity a funkčních poruch páteře, vadného držení těla (např. skoliózy). V tomto 

věku dochází k přechodnému zhoršení přesnosti pohybů, protože dítě se nachází 

v období změn strategií, v 8 letech používají děti méně svalů. Dozrávají senzorické 

systému a jejich koordinace. Zpočátku dítě lépe zvládá aktivity s prvky krátkodobé 

vytrvalosti, s přechodem do staršího školního věku také aktivity dlouhodobého 

vytrvalostního charakteru. Toto období je charakteristické rozporem mezi intenzivní 
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potřebou pohybu a jeho výrazným omezením při zahájení školní docházky. Je důležité 

dítě dostatečně chválit a oceňovat snahu a úsilí zlepšovat své vlastní výsledky. Podle 

Pastucha et al. (2014) mezi nejoblíbenější sporty českých chlapců patří především 

fotbal, lyžování, bruslení, plavání a také hlavně cyklistika.  

Dítě by mělo trávit aktivním pohybem stejný čas, jako tráví ve škole, ideálně 5 

hodin denně. U mladších dětí je důraz kladen na jednotlivé prvky zdatnosti a na 

vytvoření pozitivního vztahu k pohybové aktivitě, protože se účastní pohybových aktivit 

především kvůli zábavě, kterou při nich zažívají. Jsou velmi aktivní, rády se učí a 

osvojují si nové způsoby pohybu, většinou si neuvědomují spojitost pohybové aktivity 

s vývojem jejich tělesné zdatnosti 

 

2.10.3    Starší školní věk 

Pro toto období jsou charakteristické velké psychické, tělesné a sociální změny, 

které u každého jedince probíhají nerovnoměrně a individuálně odlišně. Tuto skupinu 

lze rozdělit do dvou odlišných období. Tím prvním je bouřlivá prepubescence (přibližně 

do třinácti let), a tím druhým je klidnější období puberty. Dochází k růstu kostí, který 

ale probíhá velmi neproporčně. V období prepuberty jsou již pohyby ekonomické a 

účelné. Podle Pastucha et al., (2014) se v tomto období mění i složení těla. U chlapců 

dochází k nárůstu aktivní svalové hmoty, u dívek se obvykle zvyšuje procento tělesného 

tuku. U dívek se začíná projevovat typicky ženská motorika, kde převládá zaobalenost 

pohybu a plynulý přechod mezi jednotlivými pohybovými fázemi a celky. U chlapců je 

to typicky mužská motorika, kde je patrné narůstání silových schopností, pohyby však 

nejsou tak plynulé. Hájková, (2006) uvádí, že v tomto období se zhoršují koordinační 

schopnosti, což může mít za následek špatné držení těla. Přesnost a plynulost pohybů 

také není taková, jaká by měla být. U pubescentů převládá psychická labilita. Vztahy 

nejen k sobě, ale i ostatním lidem bývají emotivní a kritické. Pro toto období je typická 

náladovost, podrážděnost a citová nevyrovnanost. Pubescenti mají svoje vzory, podle 

kterých se chovají. Prodlužuje se soustředěnost a rozvíjí se paměť. Na konci tohoto 

období bývá vysoká fyzická výkonnost. Jsou však stále velké rozdíly mezi dívkami a 

chlapci. Děvčata mají například lepší koordinaci a flexibilitu. U chlapců naopak dochází 
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k nárůstu síly a rychlosti. V tréninku je nejdůležitější zaměřit se na správné držení těla a 

správné pohybové stereotypy.  

V tomto období dochází také k výraznému oživení fantazie. Pro vyučování má velký 

význam tzv. zdokonalování reprodukční fantazie, což znamená, že si dítě představuje to, 

o čem se hovoří. Také v myšlení dochází k výrazným změnám. Dochází k přechodu od 

konkrétního myšlení k abstraktnímu (Hájek a kol., 2008). 

Jak píše Pastucha et al. (2014), tak dalším velkým problémem současné mládeže je 

virtuální realita. Riziko obezity značně stoupá u dětí, které tráví víc než dvě hodiny 

denně u televize nebo počítače. Není však výjimkou, že v současnosti tráví děti až 26 

hodin týdně při sledování televize nebo za počítačem. 

Věkové zákonitosti staršího školního věku, dle Dovalila (1998) 

a) Charakteristika 

 Dozrávání tělesné i duševní stránky 

 Dochází ke zrychlování růstu, vývoj je v tomto věku nerovnoměrný 

 Vznik disproporcí 

 Rozvoj pohlavních žláz a sekundárních pohlavních znaků 

 Dýchací a oběhový aparát při zvýšených nárocích pracuje neekonomicky 

 Nejbouřlivější fáze vývoje motoriky, výkonnost stoupá 

 Rychlé osvojení nových pohybových dovedností 

 Individuální a sexuální rozdíly v motorice jsou značné 

 Možná dyskoordinace, disharmonie, neohrabaná pohybová činnost 

 Lepší soustředěnost 

 Labilita a tvárnost CNS 

 Znaky logického a abstraktního myšlení 

 Vznik hlubokých intelektuálních zájmů 

 Snaha o samostatnost, vlastní názor 

 Účast na společenském životě 

 Rozpor mezi tělesnou a sociální dospělostí 

 Silná potřeba napodobovat dospělého mimo okruh své rodiny 

 Snaha o kritické hodnocení 
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b) Trenérsko-pedagogický přístup 

 Všestranný rozvoj osobnosti 

 Význam kolektivu 

 Správný osobní příklad a přístup 

 Přístup trenéra – přísnost, ale spravedlnost 

 Nepřipustit zcela vyčerpávající zatížení 

 Možnost soustředěnějšího vytrvalostního tréninku 

 Podporovat i mimosportovní zájmy 

 

2.10.4    Postpubescence 

Toto období je posledním stádiem mezi dětstvím a dospělostí. Dozrává a 

harmonizuje se výška a hmotnost, a také se dokončuje tělesný vývoj. Intelekt je v tomto 

období na vysoké úrovni. Jedinci již znají své priority a potřeby. Pubescenti mají vlastní 

názor a snaží se, co nejlepším způsobem dosáhnout svých vytyčených cílů. Motorika je 

v tomto období na svém vrcholu (Hájková, 2006). Žáci středních škol provádějí 

pohybové aktivity, které ovlivňují jednotlivé složky zdravotně orientované tělesné 

zdatnosti, tj. kardiovaskulární vytrvalost, svalovou sílu a vytrvalost, flexibilitu a složení 

těla (Pastucha et al., 2014). Od 16 let mohou trenéři zvyšovat tréninkové nároky. 

Technika se zdokonaluje a dochází k rozvoji všech pohybových schopností. Jedinci 

velmi dobře zvládají i nové pohybové dovednosti. Hlavním cílem v tomto období je 

udržet u dětí zájem a motivovat je do dalších úkolů (Hájková, 2006). 

Podle Pastucha et al. (2014) při motivaci dospívajících k pohybovým aktivitám 

využíváme faktu, že mladí lidé vyhledávají sport především pro pocit příslušnosti ke 

skupině a pro pozitivní sociální interakci, dokážou rozpoznat a ocenit dobrý výkon. 

Pohybové aktivity představují pozitivní alternativu pro soupeření s vrstevníky a pro 

získání respektu a uznání druhých. 

V tomto období je poměrně přesná představivost, způsobují to především nové 

zkušenosti, které jsou silně citově prožívány. Také se poměrně zlepšuje paměť. Rozvíjí 

se logické myšlení a tím se zvyšuje logické zapamatování. V myšlení dochází v tomto 

období k vyvrcholení vývoje (Hájek a kol., 2008). 
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Věkové zákonitosti postpubescence (dorostový věk), dle Dovalila (1998) 

a) charakteristiky 

 Dokončování růstu a vývoje 

 Plynulé dozrávání 

 Anatomické disproporce vymizely 

 Silné svalstvo 

 Vnitřní diferenciace mozku 

 Zmohutnění vnitřních orgánů, plný rozvoj a výkonnost srdce, plic, svalů atd. 

 Disharmonie motoriky většinou vymizela 

 Sexuální rozdíly v motorice se zvětšují 

 Pohyby nabývají typický individuální charakter 

 Vývoj síly 

 Období max. výkonů a plného rozvoje všech pohybových schopností 

 Plný rozvoj logického a abstraktního myšlení 

 Rozlišování hlavních a vedlejších věcí  

 Ustálení zájmů a potřeb 

 Revolta vůči autoritám, snaha po sociální nezávislosti 

 Dotváří se individuální osobnost  

 Hledání specifického uplatnění 

 

b) Trenérsko-pedagogický přístup 

 Specializovaná sportovní příprava  

 Zdokonalování techniky a větší důraz na taktiku 

 Důraz na oblast silovou a vytrvalostní 

 Řízená příprava na sportovní soutěže 

 Rozvoj schopnosti sebekritiky 

 Spojování osobních zájmů s celospolečenskými 

 Vedení k samostatnosti a odpovědnosti za svoje jednání 

 Důraz na atraktivitu, tvořivost a nápaditost ve sportovní činnosti 
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2.11 Motivace sportovce 

Podle Nakonečného (1996) se člověk chová určitým způsobem tak, jak interpretuje 

situaci, v níž chování vykazuje, chová se tak, jak se chovat naučil a co je pro něj 

přirozené. Na otázku, co bylo cílem jeho chování, odpovídá v termínech konkrétních 

motivů, například, že to byla potřeba komunikace, potřeba uznání, pocit osamělosti 

apod. 

Motivace ke sportu je více spojována s vlastnostmi dosahování, uplatnění, 

ctižádosti, uvážlivosti, smělostí, odvážností, zodpovědností aj. Ty se promítají do 

zaměření osobnosti jako potřeby sekundární. Podporují co nejlepší výkon, 

sebeuplatnění a úspěch v daném sportu. Pokud se ztrácí motivace, hovoříme o 

demotivaci, chybí-li pak, o amotivaci, podle Svobody (1980). Jak dále uvádí, tak 

sekundární potřeby pak navozují motivační tendence, které vedou jedince k záměrnému 

a cílevědomému zvyšování sportovní výkonnosti. Jako motivy označujeme vnitřní 

podmínky jednání člověka. Jsou to struktury impulsů činností čili struktury dynamické, 

energizující. Motiv dodává však našemu jednání nejen energii ale i směr, podceňuje 

člověka jednat, ale také jeho jednání řídí. 

 

Lidé přistupují k činnosti s následující motivací: 

 Pro sociální zkušenosti a uplatnění 

 Pro zdraví a zdatnost 

 Pro napětí a vzrušení 

 Pro estetické uplatnění 

 Pro možnost soutěžení a překonávání vlastní slabosti 

 

Svoboda (1971) popisuje, proč si lidé hrají, a zjistil, že u dospělých jsou to následující 

motivace, které je vedou ke sportování: 

 Kompenzace (skutečné nebo domnělé nedostatečnosti v jiné oblasti) 

 Zdraví (tělesné í duševní) 

 Výkon a status (uplatňuje se tu výkonová motivace) 
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 Sociální zkušenost (možnost socializace, spolupráce, soutěžení) 

 Vzrušení, riziko a nebezpečí (velmi záleží na charakteru sportu) 

 Kinestézie (člověk vnímá jako příznivou okolnost ovládání svého vlastního těla, 

z této skutečnosti vyrůstá i estetické vnímání – krása pohybu) 

   

Hluboký a opravdový zájem dětí a mládeže o sport působí příznivě na celkový 

prospěch žáka. Ti žáci, kteří nemají žádné mimoškolní aktivity, patří k těm nejhorším. 

Zdá se, že sport se může u mládeže (zvláště postpubertálního a pubertálního věku) 

uplatnil i jako specifický výchovný proces ve vývoji člověka. 

Kittler sledoval zájem o sport v dětském věku u 168 sportovců čtyř odvětví. Zjistil, 

že zájem o sport vzniká už v mladším školním věku a dále i to, že po patnáctém roce se 

zájem udržel, především tam, kde mladí lidé tohoto věku dosahovali dobré úrovně 

výkonů už v období mladšího školního věku.  

Jak popisuje Svoboda (1980), tak každý kdo chce proniknout do tajů porozumění 

osobnosti sportovce, musí najít orientaci, záchytné body, aby se vyznal v tříšti 

proměnlivých projevů, které mohou mít pro výklad osobnosti větší nebo menší význam 

a nepravidelně se kupí v čase.  

Osobnost sportovce je dlouhodobě určována působením tří skupin činitelů: 

 Vrozené anatomicko-fyziologické předpoklady sportovce 

 Životní (přírodní) prostředí předsportovní, sportovní a mimosportovní 

 Společenskovýchovné působení (sociální učení) 

Nabízí se otázka, co je v osobnosti člověka podmíněno dědičně, co je dáno 

výchovou? Podle Svobody (1971) nám zkušenosti s prací se sportovně talentovanou 

mládeží ukazují na význam některých genetických předpokladů, ale současně odkrývají 

ohromné tréninkové možnosti člověka a schopnost vhodně kompenzovat nedostatek 

některých vrozených vloh. 

 

 



45 

 

Cíle podporující výkon:  

 Prvním krokem je definování základního. Doporučujeme začít s představou:  „Čeho 

chci dosáhnout po uplynutí jednoho roku? V čem se chci změnit? Daný cíl by měl 

být definován tak, aby byl co nejvíc pod naší kontrolou. 

 Tento cíl by měl být ve sportovním kontextu definován optimálně  

      pro čtyři oblasti – fyzickou kondici, techniku (dovednosti), taktiku a psychiku.  

 Je žádoucí cíl formulovat písemně 

 Ke každému takto naformulovanému cíli poté doplníme, co potřebujeme (v tréninku, 

v soutěži) udělat pro to, abychom mohli dosáhnout daného cíle. 

 Průběžně je samozřejmě možné a žádoucí jednotlivé cíle (respektive  

      jejich dosažení či nedosažení kontrolovat), reflektovat příčiny úspěchu a neúspěchu 

a na základě toho popřípadě modifikovat další postupné cíle 

 Detailní zpracování vlastních cílů pomáhá udržovat vysokou motivaci  

      v tréninku i v soutěži (Pastucha et al., 2014). 

 

2.11.1    Výkonová motivace 

Jak uvádí Jansa, Dovalil (2007) tato motivace operuje s pojmy soutěžení, rizika 

aspirace, anticipace aj., které mají vazbu na budoucí výkon v soutěži. Můžeme říci, že 

existují sportovci, u kterých převládá: 

 O něco vyšší tendence (potřeba) dosažení úspěšného sportovního výkonu nad 

neúspěšným, jsou většinou cílově zaměření setrvat až do ukončení činnosti. Mají-li 

možnost volby, nevybírají si soutěže ani příliš obtížné, ani příliš snadné. Často je u nich 

nutné zdůrazňovat kooperaci a omezovat přehnanou aktivitu k soutěžení. Uvedený stav 

výkonové motivace více podmiňuje optimální aktivační úroveň.  

 

 Je-li silnější tendence (potřeba) vyhnout se prohře, selhání, mohou podléhat sportovci 

většímu neúspěchu při soutěži, zejména v situacích střední obtížnosti. Vybírají si 

soutěže buď s vysokou možností úspěchu, nebo ty, kdy je zřejmé, že jednoznačně 

neuspějí. Tím se vlastně zbavují možnosti dosahovat postupně lepších výkonů a 

úspěchů. 
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2.12 Vztah ke sportu 

Jak uvádí Svoboda (1980), tak převážná většina dospělých zaujímá k tělesné 

výchově pozitivní vztah. Je zároveň prokázáno, že pouze polovina dospělých se sama 

řadí mezi aktivní rekreační sportovce, přičemž nejvýše u jedné třetiny lze předpokládat, 

že pohybová aktivita svým rozsahem a způsobem provádění sehrává v jejich životním 

režimu významnější roli. 

Aktivní účast lidí na sportu je determinována celou řadou faktorů a to zvláště 

aktuálním zdravotním stavem a úrovní tělesné kondice, stupněm zvládnutí různých 

pohybových dovedností. K významným faktorům však patří i stupeň dosaženého 

vzdělání, socio-profesní zařazení, velikost bydliště, rodinné prostředí apod. Značnou 

měrou je pak závislá na podmínkách, jež jsou pro aktivní sportování vytvořeny v místě 

bydliště. Jde jak o podmínku organizační a zvláště materiální, tak i o nabídku vhodných 

programů. Cílem sportu obecně by měl být rozvoj a spolupráce s lidmi, organizacemi a 

agenturami po celém světě aby docházelo k pomoci vytváření vlastních sportovních 

zařízení, podporovat sílu sportu jako nástroje pro lidský a sociální rozvoj (Borms, 

2008). 

Svoboda (1980) uvádí, že populaci záleží více na zdraví, rodině, lásce a přátelství a 

hned potom na možnosti sportovat, tato skutečnost se odráží i ve vyjádření přání 

sportovat více než dosud. 

Postavení sportu v hierarchii hodnot ukazuje, že „možnost sportovat“ patří mezi 

významné hodnoty, které si mladí lidé osvojili, a proto kladný vztah ke sportu nelze 

považovat za náhodný. Důležitý ukazatel postoje ke sportu a tělovýchovným aktivitám 

lze vysledovat z odpovědi na otázku, zda by školáci sportovali více, kdyby mohli. 

Následující obrázek ukazuje jaký postoj má tato populace k možnosti sportovat více než 

dosud (Svoboda, 1980). 
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Obr. č. 1: Tendence sportovat více 

 

 

Zdroj: (Slepička, Slepičková , 2000) 

Z obrázku je zřejmé, že s výjimkou asi 10% respondentů, kteří ani nesportují a ani 

by více sportovat více nechtěli, téměř 90% ostatních lidí by sportovalo více. 

Obr. č. 2: Přehled nejdůležitějších překážek ve sportovní činnosti 

 

Zdroj: (Slepička, Slepičkoá , 2000) 
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Ukazuje se, že jako hlavní překážka sportovní činnosti je uváděn nedostatek času. Je 

zřejmé, že tento důvod je mnohdy zcela subjektivní a je důvodem, který je nejdříve „po 

ruce“ při zdůvodňování téměř jakékoliv pasivity. 

Zajímavým výsledkem je skutečnost, že 39,5% respondentů uvedlo, že ve 

sportování jim nebrání nic. Jde o jedince, kteří buď hlavní překážku pociťují 

podvědomě v sobě, nebo si objektivně vnější překážky neuvědomují. Další uváděné 

překážky jsou vnější, 24% respondentů uvádí, že není kde sportovat. Řada rodin je 

omezena finančně 23% a ve 13% brání sportování zdravotní omezení, nebo dokonce 

rodiče 4,3% (Slepička, Slepičková, 2000). 

 

2.13 Trávení volného čas 

Na problematiku volného času je možné se dívat z několika pohledů. Jedním z 

nich je ekonomické hledisko. Sledujeme, kolik prostředků je společnost ochotna 

investovat do zařízení pro volný čas a zda se nějaké náklady vrátí. Dalším hlediskem je 

pohled sociologický a sociálněpsychologický. Tento pohled sleduje, zda volný čas 

přispívá ke kultivaci mezilidských vztahů. Bylo už mnoho úvah o tom, zda volný čas 

dětí a mládeže právě k tomuto cíli směřuje. Z politického hlediska je důležité, jak bude 

stát zasahovat do volného času obyvatelstva, zda bude věnována pozornost i zařízením 

pro trávení volného času. Zdravotně hygienický pohled zkoumá především to, aby ve 

volném čase docházelo k tělesnému a duševnímu vývoji člověka. Pokud člověk správně 

využívá svůj volný čas, pak se to pozitivně projevuje na jeho zdravotním stavu. Dalším 

pohledem je hledisko pedagogické a psychologické. Tento pohled se zabývá hlavně 

individuálními a věkovými zvláštnostmi a jejich respektování ve volném čase. Volný 

čas dětí a mládeže a péče o něj má z pedagogického hlediska dva úkoly: 

1. Naplňovat svůj volný čas smysluplnými aktivitami rekreačními i 

výchovně vzdělávacími – výchova ve volném čase 

2. Výchova k volnému času – jedinec je seznámen s množství zájmových 

aktivit, a jemu nabízena taková zájmová činnost, která ho uspokojí 

(Pávková, 1999). 
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Volný čas by měl být pro každého člověka příjemnou záležitostí, občas však přináší 

i problémy, které se týkají  společnosti. Tyto problémy souvisí jednak s tím, jak člověk 

se svým volným časem umí naložit a jednak s podmínkami trávení volného času. Asi 

největší pozornost je třeba věnovat skupině dětí a mládeže. Děti se pohybují v prostředí 

rodiny, školy, svých kamarádů. Rodina jako první ovlivňuje volný čas dítěti. A často si 

musíme pokládat otázku, zda mají opravdu rodiče zájem o to, co jejich děti dělají ve 

svém volném čase. Problémy nastávají hlavně v případě, mají-li rodiče nějaké náročné 

zaměstnání a nemají dost volného času (Slepičková, 2005). 

  

2.14 Složky sportovního tréninku 

Úkoly sportovního tréninku se dělí podle povahy do jednotlivých složek. Tyto 

složky se v praxi neustále prolínají. Dělíme takto: kondiční příprava, technická příprava, 

taktická příprava a psychologická příprava (Jansa, Dovalil et al., 2007). 

 

2.14.1      Kondiční příprava 

Jde o základní složku sportovní výkonnosti. V této přípravě jde především o rozvoj 

všech pohybových schopností (síla, rychlost, vytrvalost, koordinace) s propojením na 

fyziologické funkce organismu (Hájková et al., 2006). 

Henke et al. ve Skriptech pro trenéry cyklistiky uvádí, že výsledkem správně 

zaměřené kondiční přípravy je optimální stav fyzické a v důsledku i psychické 

připravenosti sportovce. Ten mimo jiné také charakterizuje zatížitelnosti sportovce, tj. 

míru jeho možného zatížení v tréninku i v soutěži. S ohledem na skutečnost, že 

v cyklistice je pro výkon rozhodující kondiční příprava věnujeme se v obecném úvodu 

do sportovního tréninku poněkud podrobnějšímu přehledu poznatků. 

,,Za rozhodující kondiční předpoklady považujeme předpoklady rychlostní a silové 

spolu s předpoklady pro pohybovou akceleraci.“ (Brown, 2001) 

Jak bychom měli pohybové schopnosti ovlivňovat? Asi nejdůležitější je vytvořit co 

možná nejširší základnu, která by měla sloužit pro rozvoj speciálních pohybových 

schopností. Tyto speciální pohybové schopnosti nám umožňují provádět sportovní 
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výkony na požadované úrovni z hlediska techniky a taktiky. Pohybové schopnosti 

můžeme trénovat buďto samostatně, anebo rozvíjet několik schopností dohromady. 

Přitom si však musíme dávat pozor na sled cvičení a řazení tréninku jednotlivých 

schopností, které jsou závislé na řízení pohybu CNS (Jansa, Dovalil et al., 2007). 

 

2.14.1.1 Silové schopnosti 

Jak poznamenává, Dovalil (2002), ve své publikaci Výkon a trénink ve sportu, 

trénink silových schopností, má-li být skutečně účinný, musí vycházet z hlubších 

znalostí svalové činnosti a jejího nervového řízení. I tyto poznatky potvrzují 

oprávněnost všeobecně uznávané diferenciace silových schopností na sílu absolutní, 

rychlou, výbušnou a vytrvalostní. Z vědeckého hlediska není tato klasifikace plně 

dostačující, neboť hlediska kategorizace jsou odlišná. Kromě toho mezi jednotlivými 

schopnostmi je spíše plynulý přechod než ostrá hranice. Jansa, Dovalil a kol., ve své 

publikaci (Jansa, Dovalil et al., 2007, str.159) definují silové schopnosti takto,,Silové 

schopnosti jsou komplexem schopností překonávat či udržovat vnější odpor svalovou 

činností.“ 

Podle Henkeho et al.hrají silové schopnosti určitou úlohu ve všech sportovních 

odvětvích. Jejich kvantitativní zastoupení ve struktuře sportovních výkonů však bývá 

různé. Prakticky ve všech specializacích se musí počítat se záměrným ovlivňováním 

silových schopností. Někde se jedná jen o jistý silový základ, jinde o hraniční úroveň 

jedné silové schopnosti nebo komplexu silových schopností.     

V počátečních letech tréninku má značný význam tzv. přirozené posilování. Jedná se 

o dynamické a statické cvičení z oblasti kondiční gymnastiky, atletiky a úpolů. 

V pozdějších letech tréninku nabývá většího významu speciální silový rozvoj, tj. rozvoj 

těch druhů síly a svalových skupin, které se rozhodujícím způsobem uplatňují ve 

sportovní specializaci.  

U silových schopností rozlišujeme svalovou kontrakci koncentrickou (sval se 

v průběhu kontrakce zkrátí) a excentrickou (sval se prodlužuje). Pokud se zvýší napětí 

ve svalu, avšak jeho délka se nezmění, hovoříme o svalové kontrakci izometrické. 
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Kombinací excentrického prodloužení svalu s bezprostředně následující činností 

koncentrickou, mluvíme o plyometrické kontrakci. (Hájková et al., 2006). 

Co se týče dělení silových schopností, pak je podle Hájkové (Hájková et al., 2006) 

dělíme takto:  

 Síla absolutní (maximální) – malá rychlost pohybu s krátkou dobou trvání a 

s použitím maximálního odporu, a to v kontrakci excentrické, koncentrické i 

izometrické 

 Síla rychlá a výbušná – pro tuto sílu je typická maximální rychlost pohybu s krátkou 

dobou trvání a s použitím nemaximálního odporu v dynamické kontrakci 

 Síla vytrvalostní – dlouhodobé opakování i trvání pohybu, nemaximální odpor 

v nemaximální rychlosti v dynamické i izometrické kontrakci 

 

 

2.14.1.2 Rychlostní schopnosti 

Hájková ve své knize (Hájková et al., 2006) definuje rychlostní schopnosti 

takto:,,Rychlostní schopnosti jsou schopnosti vykonávat pohybovou činnost prováděnou 

nepřetržitě maximální intenzitou po dobu 10 – 15 s.“ 

Rychlost je pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost – do 20 

sekund v daných podmínkách. Vymezení pojmu rychlosti jako pohybové schopnosti 

není vždy jednoduché. Nejčastěji se rychlost spojuje s pohybovými schopnostmi 

krátkodobého trvání, které sportovec provádí individuálně nejvyšší rychlostí, tj. 

v nejkratším čase.  Jedná se o pohyby nebo pohybové činnosti bez vnějšího odporu, 

nebo jen s malým odporem, konané s maximálním úsilím. Jsou charakterizované 

nejvyšší intenzitou, a proto jsou energeticky podmíněné funkcí ATP-CP systému. 

(Henke et al., 2007) 

Rychlost závisí na dynamické síle příslušných (do výkonu zapojených) svalů, na 

nervosvalové koordinaci, na schopnosti rychle střídat stah a ochabnutí. Z hlediska 

mechanismů podmiňujících rychlostní výkon převažují ve svalových buňkách anaerobní 

děje, tak to ve své knize popisuje Choutka, Dovalil (1982). Dále uvádí, že pokud jsou 

hlavním zdrojem pouze makroergické fosfáty (ATP-CP), mluvíme zpravidla o 

rychlostním zatížení, které trvá řádově jen několik málo sekund (5-10 sekund). Jestliže 
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výkon je poněkud delší, trvá desítky sekund (10-60 sekund), jde o výkon rychlostně 

vytrvalostní, který je zajištěn kromě uvolněné energie z makroergických fosfátů na 

počátku práce ještě postupně narůstajícím anaerobním štěpením glycidů (cukrů) – 

anaerobní glykolýzou. To je spojeno s velkým hromaděním kyseliny mléčné (laktátu) 

v organismu. Aerobní (oxidativní) štěpení energie se na tomto typu výkonu nepodílí. 
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2.14.1.3 Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalost závisí především na aerobním (oxidativním) výkonu. Vytrvalostní 

výkony trvají různě dlouhou dobu, u krátkodobých má svůj význam i anaerobní 

kapacita. Obecně lze říci, že vytrvalostní výkony dělíme na krátkodobé (3 – 10 minut), 

střednědobé (10 – 30 minut) a dlouhodobé (více než 30 minut) (Choutka, Dovalil, 

1982). 

Trenérská skripta podle Henkeho et al. (2007) uvádějí, že jednotlivé vytrvalostní 

schopnosti jsou dominujícími a současně limitujícími faktory ve vytrvalostních 

sportech, kterým je i cyklistika. Spočívají v překonávání různě dlouhých vzdáleností 

většinou cyklickým pohybem (běhy na lyžích, plavání, cyklistika apod.). Kde jsou 

požadavky jednoznačné, usiluje se o hraniční, tj. maximálně možnou úroveň rozvoje 

odpovídajících schopností.   

 

Podle Dovalila et al. (2009) dělíme vytrvalostní schopnosti takto: 

 Dlouhodobá vytrvalost – pohybovou činnost vykonáváme po dobu delší než 10 

minut. Tato práce probíhá v aerobní zóně metabolismu. Tato vytrvalost je důležitá 

pro ostatní druhy vytrvalosti. Má také regenerační efekt, protože urychluje zotavné 

procesy.  

 Střednědobá vytrvalost – pohybová činnost je vykonávána po dobu 8 – 10 minut. 

Jako energetické krytí se u tohoto druhu vytrvalosti využívá glykogen při maximální 

spotřebě kyslíku a dochází k aktivaci laktátového systému.  

 Krátkodobá vytrvalost – pohybová činnost co nejvyšší intenzity po dobu 2 – 3 

minuty. Využívá se anaerobní glykolýza, což znamená, že dochází ke štěpení 

glykogenu s minimálním přístupem kyslíku s uvolňováním laktátu. 

 Rychlostní vytrvalost – pohybová činnost vykonávaná max. intenzitou po dobu 20 – 

30 s. Využívá se anaerobní laktátová zóna (Hájková et al., 2006).  
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2.14.1.4 Koordinační schopnosti 

Koordinační schopnosti a jejich ovlivňování mají ve sportu dvojí význam. Jejich 

vyšší úroveň je už sama o sobě hodnotou, „obratný“ jedinec dokáže lépe reagovat na 

potřebu změny pohybu, jeho variability, dokáže provést složitější pohybovou činnost 

apod. V tomto smyslu bývají přímou nebo zprostředkovanou komponentou sportovního 

výkonu. Druhý význam je ten, že jejich rozvoj podmiňuje kvalitu technické přípravy, 

dobré koordinační schopnosti umožňují rychlejší a kvalitnější osvojování sportovních 

dovedností (Dovalil, 2002).  

Jansa, Dovalil et al. (2007) definují koordinační schopnosti ve své knize Sportovní 

příprava takto:„Soubor schopností lehce a účelně koordinovat vlastní pohyby, 

přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle 

si osvojovat nové pohyby.“ Rozvoj obratnosti se skládá z rozvoje schopnosti osvojovat 

si koordinačně složité pohybové dovednosti a z rozvoje schopnosti realizovat přestavbu 

pohybových dovedností v souladu s požadavky náhle se měnící situace (Matvejev, 

1976). 

Koordinačních schopností existuje několik a mezi sebou se navzájem prolínají. 

Jedná se především o: 

 Diferenciační schopnosti – fungují a pracují na základě informací z kinestetického 

analyzátoru (což znamená vnímání polohy vlastního těla) 

 Orientační schopnost – u této schopnosti jde o vnímání vlastního těla v prostoru 

závodní plochy a také např. o sehranost a pohyb cvičenců při týmovém vystoupení. 

 Schopnost rovnováhy – jedná se o držení těla v určitých polohách, dělíme na 

statické (váha) a dynamické (dvojný obrat ve výponu jednonož) 

 Schopnost reakce – jde o to co nejrychleji zareagovat na změnu při nečekaných 

situacích  

 Schopnost rytmu – nejen zvládat cvičení na hudební doprovod, ale rytmus je také 

důležitý při nácviku nových pohybových dovedností. 

 Schopnost spojovací – jedná se o spojení dříve naučených dovedností do kombinací 

 Schopnost přizpůsobování – využívá se především ve sportech, jejichž cvičenci jsou 

v přímém kontaktu se soupeřem nebo tam kde se výkon musí přizpůsobit vnějším 

podmínkám (Hájková et al., 2006). 
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2.14.2        Technická příprava 

,,Technická příprava je proces zaměřený na osvojování a zdokonalování sportovních 

dovedností, jimiž sportovec projevuje svůj výkonnostní potenciál ve složitých 

podmínkách soutěží“ (Choutka, Dovalil, 1982). 

Dále bych rád zmínil dva pojmy, které jsou v této přípravě nesmírně důležité. Jedná 

se o techniku a styl. Hájková (2006) tyto dva pojmy vysvětluje ve své knize následovně: 

,,Technika je účelný pohyb řešení pohybového úkolu v souladu s pravidly. Stylem 

označujeme osobité provedení pohybu, který se vztahuje ke specifickým zvláštnostem 

samotného sportovce. Znamená to, že si každý sportovec přizpůsobí techniku svým 

možnostem“ (Hájková et al., 2006).  

Základem technické přípravy je motorické učení, které je složeno z nácviku, 

zdokonalování a stabilizace pohybových dovedností. V první fázi je nejdůležitějším 

úkolem seznámit žáky s nacvičovanou dovedností. Výklad trenéra o nové nacvičované 

pohybové dovednosti by měl odpovídat věku a také zkušenostem sportovce. Důležitá je 

také dostatečná motivace ze strany trenéra. Následují první pokusy, které by měly být 

prováděny ve zlehčených podmínkách, aby byl nácvik zpočátku co nejjednodušší. 

Trenér opravuje a dává zpětnou vazbu sportovcům. Může je také natáčet na video a 

zpětnou vazbu dávat při následném promítání. 

Ve druhé fázi (zdokonalování) dochází k upevňování a zdokonalování techniky. 

Dobrých pokusů je více než těch špatných. Nejdůležitějším úkolem v této fázi je 

odstranění chyb. 

 Třetí fáze – stabilizace je zařazení pohybu do soutěžní úrovně a zvládnutí pohybu i 

ve zhoršených podmínkách (Hájková et al., 2006). 

Metody technické přípravy  

Technická příprava nacvičuje nové pohybové dovednosti a určuje jaký postup při 

tomto učení zvolit. Existují tři metody nácviku technické přípravy.  

1. Nacvičování pohybu buď jako celku nebo nácvik po určitých částech. Rozlišujeme 

metodu vcelku, metodu po částech a metodu spojování částí v celek. 

2. Dále metoda koncentrace – opakování pohybu po delší dobu, a metoda disperze – 

mezi jednotlivými bloky činnosti jsou zařazeny činnosti jiné aktivity. 

3. Metoda slovní, názorná a praktická.  
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Výběr metod závisí na několika aspektech. Jedná se především složitost činnosti, 

věk, výkonnost, podmínky anebo také zdravotní stav (Jansa, Dovalil et al., 2007, str. 

166-167).  

 

2.14.3      Taktická příprava 

Taktická příprava je chápána jako proces osvojování a zdokonalování vědomostí, 

dovedností, schopností a postupů, které umožní sportovci vybírat v každé sportovní 

situaci optimální řešení a toto řešení prakticky realizovat.“ (Dovalil et al., 2009) 

 

Podle Henkeho (Henke, et al.) v taktické přípravě pracujeme s následujícími pojmy: 

 Soutěžní situace 

 Strategie 

 Taktika 

 Taktické jednání 

 Taktická příprava 

 Taktické dovednosti 
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V následující tabulce, která se nachází v publikaci od Dovalila et al. (2009) uvádím 

základní pojmy taktické přípravy. 

Pojem Definice 

Soutěžní situace Jedná se o konkrétní úsek sportovního 

boje, kde se střetávají zájmy osob, které 

jsou do situace v dané chvíli zapojené. 

Strategie Předem promyšlený plán, který vede 

k dosažení nejlepšího výsledku. 

Taktika Teoretický soubor možných řešení 

soutěžních situací. Operativní řešení. 

Taktické jednání Konkrétní řešení soutěžní situace 

jednotlivcem nebo skupinou.  

Taktická příprava Proces osvojování dovedností a 

znalostí pro řešení soutěžních situací 

prostřednictvím soutěžního jednání.  

Taktické dovednosti Tréninkem osvojené způsoby řešení 

soutěžních situací 

Tab. č. 3 Přehled hlavní pojmů taktické přípravy (Dovalil et al. 2009) 
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2.14.4          Psychologická příprava 

,,Psychologická příprava se jako jedna ze složek sportovního tréninku zaměřuje na 

vytváření optimálních psychických předpokladů, na nichž bezprostředně závisí realizace 

sportovního tréninku.“ (Jansa, Dovalil et al., 2007).  

Jak popisuje Pastucha (2014), psychologie sportu zkoumá a aplikuje psychologické 

principy, procesy a efekty ve sportovním kontextu. 

Jedná se především o podněty, které působí na člověka z vnitřního i vnějšího prostředí. 

Z hlediska časového můžeme rozdělit psychologickou přípravu na krátkodobou a 

dlouhodobou. Co se týče dlouhodobé přípravy, pak je nejdůležitějším bodem formování 

osobnosti ke vztahu sportovnímu výkonu, dále například zvyšování odolnosti vůči 

nepříznivým vlivům. Krátkodobá příprava je důležitá při dosahování té nejvyšší 

výkonnosti. Jedná se o dobu několika týdnů až měsíců. Důležité v této přípravě je 

zařazení modelovaného tréninku a regulace aktuálních psychických stavů (Jansa, 

Dovalil et al., 2007). 

 

Podle Henkeho et al. se psychologická příprava ve svých přístupech zabývá: 

 Modelovaným tréninkem 

 Regulací aktuálních psychických stavů 

 Regulací motivační struktury 

 Regulací meziosobních vztahů 

 Individualizací přípravy 

 Odpovědností za psychologickou přípravu 

 Duševní hygienou sportu 

 Psychologickou péči o sportovce 
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Pojem osobnosti sportovce  

Osobnost = individuální jednota duševních vlastností, které jsou relativně stálé a v 

každé konkrétní situaci se projevují zcela typickým způsobem 

Při práci se sportovcem a jeho poznávání musíme mít vždy na paměti, že každý 

sportovec představuje osobnost zcela individuální a neopakovatelnou. Proto 

vyžadujeme individuální přístup. 

Mezi hlavní osobnostní rozdíly sportovců a nesportovců patří zejména zvýšená 

dominance (usilování o vítězství, sebedůvěra, vůle po vítězství, bojovnost), tendence 

být dobře hodnocen okolím, houževnatost v řešení problémů, vyšší sociabilita, způsob 

sociální komunikace, emoční stálost. 

Psychické selhání   

Prvotní psychické selhání 

 sportovec nedosáhl aspirovaného výsledku, ani přes kvalitní sportovní přípravu 

 tréninková výkonnost vyšší než výkon v soutěži 

 důsledek nadměrného pocitu zodpovědnosti, podcenění soupeře 

 

Druhotné psychické selhání 

 nedosažení plánovaného výkonu z důvodu nedostatečné sportovní přípravy 

 vědomí nedostatečné přípravy ovlivňuje sebedůvěru sportovce 

(https://pf.ujep.cz/user_files/Psychologie_sportu_stud_text.pdf) 
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3 Cíle a úkoly práce 

3.1 Cíle práce, hypotézy 

Cílem mé diplomové práce je zjistit jaké jsou nejčastější příčiny odchodu mladých  

dětí z SCM Tábor a navrhnout, jak předčasnému ukončení kariéry zabránit 

  

Dílčí cíle práce vedoucí ke splnění hlavního cíle: 

- Zjistit, zda podpora rodiny má vliv na sportovní kariéru mladých cyklistů. 

- Zjistit, jak moc ovlivňují ostatní sporty odchod dětí z cyklistiky. 

 

3.2 Úkoly práce 

       Vzhledem k cílům této práce jsem si stanovil následující úkoly: 

 

- Provést rešerši dostupné literatury, která se zabývá tímto problémem 

- Vytvořit vhodný dotazník 

- Kontaktovat klíčové osoby, které jsou (popřípadě byly) členy SCM Tábor a 

domluvit se s nimi ke spolupráci 

- Rozeslat tento dotazník příslušným osobám 

- Pomocí řízeného rozhovoru s jedinci a trénérem z SCM Tábor získat doplňující 

informace 

- Zpracovat a interpretovat získaná data 

- Vyhodnotit výsledky výzkumu a stanovit příslušné závěry  
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3.3 Vědecké otázky 

1. Bude nejčastějším důvodem ukončení sportovní kariéry ztráta motivace 

k dalšímu tréninku? 

2. Bude sportovní podpora rodičů významným faktorem ve sportovní kariéře 

jedince? 

 

3.4 Vědecké hypotézy 

      H1:  Předpokládáme že, právě motivace k dalšímu tréninku bude hlavní příčinou  

               ukončení sportovní kariéry. 

      H2: Předpokládáme že, podpora rodiny bude hrát významnou roli při  

              délce a kvalitě sportovní kariéry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

4 Metodika práce 

4.1 Popis výzkumného souboru 

Vybrali jsme výzkumný soubor složený ze sportovců, kteří během své kariery prošli 

SCM Tábor. Dotazník byl zaslán 40 probandům. Použili jsme otevřené i uzavřené 

otázky.Vyplněný dotazník jsem získal od 27 probandů a všichni vybraní byli muži. 

Hlavní cyklistickou disciplínou dotazovaných cyklistů je cyklokros a v letní přípravě se 

věnují silničním a horským kolům. Dotazník vyplňovalo celkem 6 jedinců, kteří získali 

medaili na velkých světových akcích jako je Mistrovství světa a Mistrovství Evropy. 

Dvanáct jedinců, mělo zkušenost s reprezentačním družstvem, ať už v mládežnických 

nebo v elitních kategoriích.  

Všichni vybraní jedinci před zahájením výzkumu byli seznámeni s bližšími 

okolnostmi výzkumu a každý z nich souhlasil s vyplněním dotazníku.  

4.2 Použité metody 

,,Kvantitativní výzkum používá náhodné výběry, experimenty a strukturovaný sběr 

dat pomocí testů, dotazníků nebo pozorování. Konstruované koncepty zjišťujeme 

pomocí měření, v dalším kroku zjištěná data analyzujeme statistickými metodami 

s cílem popisovat, případně ověřovat pravdivost našich představ o vztahu sledovaných 

proměnných“ (Hendl, 2005). Informace byly získávány formou anonymního dotazníku, 

kde byly použity otevřené a uzavřené otázky. V otevřených otázkách jsou odpovědi 

napsané respondenty. Respondent musí mít dostatek času na vyplnění dotazníku. 

Zajímá nás, co si probandi myslí a jak probíhal nebo probíhá jejich sportovní kariéra. 

Výhodou dotazníku je, že lze poměrně snadno, rychle, ekonomicky nenáročně získat 

informace. Otázky jsou jednoduché, srozumitelné. 

Všichni vybraní jedinci byli závodníky SCM v Táboře nebo jsou ještě stále 

aktivními jezdci.  

,,Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami sestává z řady pečlivě 

formulovaných otázek, na něž jednotlivý respondenti odpověděli“ (Hendl, 2005). 
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4.3 Sběr dat 

Podle Hendla (2008) sběr dat pomocí dotazníků využívá kvantitativní výzkum.  

,,Dotazník je určen výzkumnými otázkami a slouží ke sběru dat. Proto zaujímá pozici 

mezi výzkumnými otázkami a strategií a procesem sběru dat“ (Punch, Keith, 2003). 

Museli jsme vytipovat a oslovit potřebné množství probandů. S testovanými jedinci 

se znám osobně. Těm, se kterými jsem se nemohl setkat, jsem dotazník zasílal e-

mailem. Ke sběru dat byl použit dotazník, který obsahoval uzavřené a otevřené typy 

otázek. Vyplnění dotazníku zabralo dotazovaným maximálně 15 minut. Sběr dat 

probíhal od února roku 2015 do března 2015. Veškeré potřebné informace od 

dotazovaných jedinců mi byly poslány nejdéle do konce března. 

Řízený rozhovor jsem prováděl s respondenty a s trenérem osobně. 

 

 

4.4 Analýza dat 

V této fázi byly zpracovány výsledky z dotazníků. Zde jsem použil porovnávací 

metodu, kterou jsem srovnával jednotlivá data z dotazníku. Následně jsem tyto data 

zpracovával pomocí grafů (pomocí programu Microsoft Excel).  
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5 Výsledky 

Nejčastějším důvodem ukončení cyklistické kariéry byla ztráta motivace k dalšímu 

tréninku a závodění, tento důvod uvedlo deset probandů, což je 45 %. Řízeným 

rozhovorem bylo zjištěno, že se jedná především o motivaci k tréninku a k dalšímu 

výkonnostnímu zlepšování, dále pak 27 % dotazovaných, což je šest lidí, uvedlo jako 

důvod neúspěch v činnosti. Další dva, tedy 9 %, měli jako důvod ukončení finanční 

problémy v rodině, jeden (5%) pak zranění. 

5 respondentů uvedlo ukončení kariéry ve věku 25 let. Druhým nejčastějším věkem 

byl věk 26 let, který uvedli čtyři respondenti. Naopak pouze jednomu z dotazovaných 

bylo 14 let, a to byl i nejmladší věk, ve kterém sportovec ukončil kariéru. Celkem sedm 

lidí dokončilo sportovní kariéru po 30. roku. Nejčastější odpověďí na otázku, jak dlouho 

se cyklistice věnujete, bylo více než deset let, to uvedlo 44 % lidí. Dva sportovci 

vydrželi u cyklistiky méně než rok, což je 7%. 

Výsledky ukázaly, jak je důležitá podpora rodiny. U všech dotazovaných, kteří se 

věnovali cyklistice více než deset let, měli rodiče sportovní minulost a chtěli, aby se 

jejich dítě cyklistice věnovalo. Prvním impulzem pro začátek cyklistické kariéry byla 

taktéž rodina, to uvedlo 13 probandů.  

Celkem 23 dotazovaných, což je 85 %, uvedlo, že je v jejich městě dostatek 

sportovního vyžití. I přesto 14 jedinců (78 %) už po skončení cyklistické kariéry 

nezačalo provozovat jiný sport, a to ani v rekreační formě. Pouze čtyři jedinci, tedy 

22%, začli provozovat jiný sport. 
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5.1 Dotazníková část 

 

Otázka číslo 1: S jakým sportem jste začínal? 

 

 

 

Graf č. 1 Přehled sportů v začátcích sportovní kariéry 

 

Z celkového počtu 27 dotazovaných jedinců jich 22 začínalo s nějakým jiným 

sportem než s cyklistikou. Konkrétně se sedm lidí věnovalo fotbalu, pět jedinců hokeji, 

tři triatlonu, dva plavání a jeden florbalu. Tři hráli basketbal. Šest lidí nevykonávalo 

před cyklistickou kariérou žádný sport. 

 

 

 

Otázka číslo 2: V kolika letech jste s tímto sportem začal? 

 

U této otázky jsem pro lepší orientaci zvolil vyhodnocení výsledku pomocí 

aritmetického průměru. 

Věkové rozmezí se pohybovalo v intervalu šesti až dvanácti let. Aritmetický průměr 

začátku sportovní kariéry v mnou sledovaném průzkumném souboru byl 9 let. 

Nejčastěji začínali se sportovní kariérou v šesti letech, konkrétně jsme se s tímto věkem 

setkali u devíti jedinců. 
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Otázka č. 3: Provozovali jste tento sport v začátcích současně s cyklistikou? 

 

 

 

Graf č. 2 Provozování druhého sportu 

Z grafu je patrné, že rovných 70% lidí, což je 19 respondentů při zahájení 

cyklistické kariéry přestalo vykonávat druhý sport. Celkem osm jedinců provozovalo 

v začátcích s cyklistikou ještě jiný sport. 
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Otázka č. 4: V kolika letech jste s druhým sportem přestal? 

 

 

 

Graf č. 3 Skončení s druhým sportem 

 

Zde jsou výsledky celkem vyrovnané. Otázka se týkala 21 jedinců, kteří se věnovali 

ještě jinému sportu než je cyklistika. Ve věku 11, 13 a 14 let skončili s druhým sportem 

vždy čtyři dotazovaní. V 9, 10, 17 a 20 letech skončil vždy jeden respondent. V 15 a 12 

letech skončili vždy dva jedinci. 
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Otázka č. 5: Kdo vás k cyklistice přivedl? 

 

 

 

Graf č 4. Důvod začátku cyklistické kariéry 

 

Z grafu je na první pohled patrné, že nejčastějším faktorem a prvním impulzem pro 

začátek cyklistické kariéry byla rodina. V dotazníku to uvedlo 13 jedinců. Na druhé 

straně formou reklamní akce se k cyklistice nedostal žádný z dotazovaných. Velké 

procento získali též kamarádi. Pro čtyři jedince znamenal cyklistický nábor první 

zkušenosti s tímto sportem. Tři respondenti uvedli, že je k cyklistice přivedla zvědavost. 

 

 

Otázka číslo 6: V kolik letech jste začali s cyklistickou kariérou? 

 

I v této otázce jsem stejně jako v otázce č. 3 volil vyhodnocení pomocí 

aritmetického průměru. Věk začátku cyklistické kariéry byl různý. Pohybovaly se 

v rozmezí šesti až šestnácti let. Aritmetický průměr byl 11 let. Modusem je hodnota 12 

let, protože se vyskytovala nejčastěji, tedy šestkrát. Mediánem, tedy prostřední 

hodnotou, pak byla hodnota 11 let. 
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Otázka číslo 7: Jak dlouho se cyklistice věnujete/jste se věnoval? 

 

 

 

Graf č. 5: Délka cyklistické kariéry 

 

Nejčastější doba trvání cyklistické kariéry je více jak 10 let. Na druhém místě je více 

jak pětileté kariéra. Pět jedinců vydrželo u cyklistiky více než rok a pouze dva po roce 

s cyklistikou skončili. 
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Otázka č. 8: Sportovali vaši rodiče, pokud ano, kterému sportu se věnovali? 

 

 

 

Graf č. 6 Sportovní minulost rodičů 

 

Jak je patrné z grafu, tak 78% rodičů prošlo nějakou sportovní minulostí. Konkrétně 

jedenáct rodičů sportovalo závodně a deset pouze rekreačně. 22% což je šest rodičů, 

nesportovalo vůbec. Z 21 sportujících rodičů se jich 18 věnovalo cyklistice a tří fotbalu. 
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Otázka č. 9: Chtěli rodiče, abyste se věnoval cyklistice? 

 

 

 

Graf č. 7 Cyklistika podle rodičů 

 

U velké většiny, 63% dotazovaných tzn. 17 jedinců rodiče určitě souhlasili, se 

s věnováním cyklistice. Sedm rodičů bylo spíše pro zahájení cyklistické kariéry a rodiče 

tří respondenti byli spíše proti. 
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Otázka č 10: Stále ještě závodíte na kole? 

 

 

 

Graf č. 8 Závodění v současné době 

 

Celkem 67% jedinců, což je osmnáct dotazovaných už na kole nezávodí. Devět 

dotazovaných cyklistů se stále ještě cyklistické kariéře věnuje.  
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Otázka č. 11: Po skončení s cyklistickou kariérou jste začal provozovat jiný sport? 

 

 

 

Graf č. 9 Provozování jiného sportu 

 

Tato otázka se týkala osmnácti probandů, kteří se už nevěnují cyklistice, jak je 

uvedeno výše. Z toho počtu se celých 78% (tedy čtrnáct probandů) nevěnuje už 

žádnému sportu. Pouze čtyři jedinci provozují jiný sport dále i po skončení 

s cyklistikou. 
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Otázka č. 12: Jaký byl důvod ukončení cyklistické kariéry? 

 

 

 

Graf č. 10 Důvod ukončení cyklistické kariéry 

 

Tato otázka se též týkala osmnácti jedinců, kteří už skončili s cyklistickou kariérou. 

Někteří jedinci uváděli více důvodů skončení kariéry. Nejčastější odpověď byla ztráta 

motivace, konkrétně tak odpovědělo deset probandů. Šest probandů uvedlo jako důvod 

skončení neúspěch z činnosti. Dva měli jako důvod finanční problémy a jeden zranění. 

Jiný důvod uvedli tři jedinci, konkrétně se jednalo o nechuť ke sportu a ve dvou 

případech o neprodloužení kontraktu. 
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Otázka č. 13: V kolika letech jste ukončil sportovní kariéru? 
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Graf č. 11 Věk ukončení sportovní kariéry 

 

Nejčastější věk se skončením kariéry byl 25 let, celkem 20 %. Naopak pouze 

jednomu z dotazovaných bylo 14 let, a to byl i nejmladší věk, ve kterém sportovec 

ukončil kariéru. Celkem sedm lidí dokončilo sportovní kariéru po 30. roku. Nejstaršímu 

jedinci, který ukončil kariéru, bylo 33 let, tento věk vyplnili tři dotazovaní. 
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Otázka č. 14: Byl jste členem mládežnického nebo elitního národního týmu? 

 

 

 

Graf č. 12 Účast v reprezentačním družstvu 

 

Celkem 11 z dotazovaných respondentů během své cyklistické kariéry mělo 

zkušenosti s reprezentačním týmem. Zbytek, tedy 16 jedinců nemělo žádnou zkušenost 

s národním týmem. 
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Otázka č. 15: Získal jste nějakou medaili na velké světové akci, jako   

 je Mistrovství světe nebo Mistrovství Evropy?  

 

 

 

Graf č. 13 Medaile z MS a ME 

 

Z  jedenácti dotazovaných reprezentantů šest získalo jednu medaili z velké akce, dva 

z nich více než jednu. Pět respondentů nemělo žádný úspěch v podobě medaile. 
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Otázka č. 16: Je cyklistika je vašem městě dostatečně propagovaná? 

 

 

Graf č. 14 Propagace cyklistiky 

 

Rovných 48% všech dotazovaných odpovědělo, že dochází k propagaci v jejich 

městě. Více či méně to uvedlo v dotazníku 22 respondentů. Pět z celkového počtu 27 

dotazovaných uvedlo, že k propagaci spíše nedochází. 
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Otázka č. 17: Pokud ano, tak jakým způsobem dochází k propagaci? 

 

 

Graf č. 15 Způsob propagace cyklistiky 

 

Z grafů je patrné, že k nejčastějšímu způsobu propagace dochází formou veřejných 

závodů (44%). Propagace přes média získala 28%. Závody jako jsou Mistroství světa 

nebo Světový pohár dohromady získaly 28%. V Táboře se koná minimálně jedna velká 

akce světového parametru. 
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Otázka č. 18: Dochází, popřípadě docházelo u vás na škole k náboru dětí? 

 

 

Graf č. 16 Nábor dětí 

 

Zde jednoznačně převažuje záporná odpověď. Deset respondentů uvedlo, že vůbec 

nedochází k náboru dětí a rovných třináct respondentů odpovědělo, že spíše ne. Pouze 

čtyři dotazovaní odpověděli, že občas k náboru dochází. 
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Otázka č. 19: Je ve vašem městě dostatek sportovního vyžití? 

 

 

 

Graf č. 17 Sportovní vyžití 

 

Co se týče sportovních možností v daném městě, jednoznačně převažuje kladná 

odpověď. Celkem 23 dotazovaných uvedlo,že v místě bydliště je dostatek sportovních 

možností. Jeden repondent odpověděl, že určitě není dostatek sportovního vyžití a tři 

uvedli, že spíše ne.  
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Otázka č. 20: Vybral byste si opět cyklistiku jako svůj sport? Pokud ne,  

jaký jiný sport byste provozoval? 

 

 

 

Graf č. 18 Výběr cyklistiky jako sportu 

 

Šestnáct dotazovaných by si vybralo opět cyklistiku jako sport, kterému by se 

věnovali. Sedm respondentů uvedlo, že by si cyklistiku opět spíše vybralo. Čtyři jednici 

už by si vybrali jiný sport. V jednom případě se jednalo o kanoistiku a v druhém o 

fotbal. Dva už by si dokonce nevybrali sport žádný. Ti, kteří by si vybrali jiný sport 

provozovali cyklistiku více než 5 let. Jedinci, kteří by už nesportovali vůbec se 

nevěnovali cyklistice ani rok. Pět ze sedmi respondentů, co by opět s cyklistikou začali, 

provozovali tento sport více než 10 let, tři z nich měli sportovní kariéru dlouhou od pěti 

do deseti let. 
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Otázka č. 21: Co vás motivuje k pokračování v tréninku? 

 

 

 

Graf č. 19 Motivace k tréninku 

 

Nejčastěji se vyskytující odpovědí, co se týče motivace k tréninku, bylo stát se 

lepším, pořád se zlepšovat. Tuto odpověď napsalo patnáct respondentů. Šest lidí 

motivuje možnost vítězství. Další čtyři respondenty motivovalo prodloužení 

profesionálního kontaktu a tři respondenti se věnují tréninku kvůli psychické relaxaci. 

Zdravý životní styl a udržení fyzické kondice uvádí čtyři respondenti. Někteří 

dotazovaní uvedli více možností motivace k pokračování v tréninku. 
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5.2 Řízený rozhovor s respondenty 

 

V řízeném rozhovoru jsem se více zaměřil na jednotlivé otázky, které mohou lépe 

objasnit příčiny ukončení kariéry cyklistů. Mohl jsem tímto způsobem konkrétně zjistit 

příčiny. Otázky měly otevřenou formu. 

 

1. Jak konkrétně ztráta motivace způsobila ukončení Vaší kariéry? 

2. S jakými jinými motivačními prvky jste se setkali? 

3. Ukončení kariéry kvůli neúspěchu z činnosti zklamal spíše vás nebo vaše 

rodiče? 

4. Pomohlo vám SCM Tábor v další cyklistické kariéře? 

 

1. Respondenti, kteří uvedli tento důvod, ztratili motivaci především k dalšímu 

tréninku, k dalšímu zlepšování. Veškeré omezení, které museli absolvovat kvůli 

tréninku a závodům si chtěli vynahradit v pozdějším věku. 

 

2. Nejčastěji se všichni trenéři snažili motivovat závodníky lepším materiálem 

popřípadě možností dostat se do národního týmu. Trenéři, kteří mají tu možnost, 

se snaží se svými jezdci závodit v zahraničí a namotivovat je tak i vyšší 

konkurencí. V pozdějším věku je motivací vylepšení smluvních podmínek atd. 

 

3. Ti respondenti, kteří uvedli jako důvod ukončení cyklistické kariéry neúspěch 

z činnosti, upřesnili, že při nedosažení jejich cíle ztratili vůli k dalšímu tréninku 

a nechtělo se jim už více pravidelně trénovat. Spadl z nich psychický tlak, který 

na ně byl kladen rodiči. Už nechtěli zažívat stres, který cítili před závody. 

 

4. U této otázky se všichni respondenti, kteří pokračovali s kariérou, shodli na 

kladné odpovědi. Na druhou stranu dodávali, že není snadné pro každého 

cyklistu v mladém věku odejít do zahraničí. Změna prostředí, tréninkových 

zvyklostí odloučení od rodiny, mentalita jiného národa mohou být příčiny toho, 

že mladí závodníci neustojí psychický tlak. To se může odrazit na výkonnosti a 

tito mladí cyklisté po nějaké době už nejsou schopni vrátit se zpět a ukončí svou 

kariéru předčasně. 
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5.3 Řízený rozhovor s trenérem Stanislavem Bambulou 

 

Stanislav Bambula je dlouholetým trenérem cyklistického týmu v Táboře, dnes 

známého jako ČEZ CT Tábor. Jeho výchovou prošlo několik světových cyklistů a pod 

jeho vedením získal cyklistickým tým v Táboře i medaile ze světových akcí. Vzhledem 

k pětadvacetileté praxi má i mnoho zkušeností. Pět let byl i trenérem českého národního 

týmu v cyklokrosu. 

 

1. Je v dnešní době větší problém přilákat mládež k cyklistice? Neodvádí 

mládež od cyklistiky jiné sporty? 

2. Jaká je práce s mládeží v SCM Tábor?  

3. Jak si vysvětlujete, že jedním z důvodů ukončení cyklistické kariéry je 

právě neúspěch z činnosti? 

4. Jak podle Vás zabránit tomu, aby děti z cyklistiky odcházely? 

 

1. Vždycky jsem v týmu měl šest až osm juniorů, stejný počet kadetů a žáků. 

V dnešní době je problém mít deset dětí ve všech kategoriích. Podle mého 

názoru v našem městě není chyba ve špatné propagaci nebo ve špatné práci 

s mládeží. V dnešní době se musí člověk dětem více připomínat a více je ke 

sportu přemlouvat a to není určitě dobře. Bohužel doba je taková a nabízí dětem 

mnohem více možností jak trávit volný čas, ať už jsou to jiné sporty nebo 

mimosportovní aktivity. 

     V táboře je velmi oblíbený fotbal, hokej a triatlon. Co se týče triatlonu, tak děti 

spíše přicházejí k nám do SCM. U fotbalu a hokeje je možné, že děti dávají 

přednost těmto sportům, které jsou u nás prestižnější a ne tak časově náročné. 

Ale tyto sporty tady byly i dříve a dětí jsme měli dost, takže v tomhle bych 

problém neviděl. 

 

2. Základem všeho je vytvoření příjemného a zábavného kolektivu. Snažíme se, 

aby cyklistika nové adepty především bavila a měli z ní radost. Určitě je do 

ničeho nenutíme, spíše se snažíme v dětech vyvolat kladný vztah k cyklistice a 

ke sportu obecně. Jakmile začnete na děti vytvářet velký tlak, nutit je, říkat jim 

že něco musí, tak to bude mít jen jediný důsledek, a to skončení s cyklistikou. 
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3. Ono všechno souvisí se vším. Dříve byla větší konkurence mezi závodníky, bylo 

více lidí ve středisku a kluci se v tréninku předjížděli, závodili a to samozřejmě 

vedlo ke zvýšení jejich výkonnosti. V tom důsledku byli závodníci úspěšní na 

závodech, bavilo je to a s motivací do tréninku nebyl problém. Dnes tomu 

bohužel tak není, sportujících dětí je celkově málo ale neřekl bych, že je to 

problém jen cyklistiky ale sportu obecně. 

 

4. Jak už jsem tady jednou zmiňoval, nejdůležitější je u dětí probudit zájem a 

hlavně je to musí bavit. Dále je zapotřebí děti fyzicky nepřetěžovat, neklást 

velké fyzické nároky aby nedocházelo k přesycení specializací. Zapotřebí je 

zohledňovat ontogenetický vývoj a tréninkový objem a tréninkové zatížení musí 

odpovídat věku jedince. Podle mého názoru musí být trenér i velmi opatrný 

k předčasnému přestupu závodníka do světového týmu. I tento důvod znamenal 

už několikrát v mé praxi ukončení sportovní kariéry. V dnešní době, kdy děti 

mají velké možnosti jak trávit volný čas, není jednoduché je přivést ke sportu. 
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6 Diskuze 

Důležitý pojem v této práci byl sportovní kariéra. Jak uvádí Slepička et al. (1996) ve 

své práci, tak z hlediska sportujícího jedince samého, nelze v současné době provozovat 

sport na vrcholové úrovni bez značných zásahů do běžného života. I z toho důvodu se 

dotazovaní respondenti nejčastěji věnovali cyklistice více než deset let. Poté už byl 

vyčerpán jejich fyzický i psychický fond. Ovšem je třeba brát v potaz, že podle studie 

Lemez, Wattie, Ardern, Baker (2014) má délka sportovního života obrovskou 

variabilitu a je ovlivněna základními etiologickými faktory. Jeukendrup (2002) ve své 

studii uvádí že, silniční cyklisté a cyklisté obecně musí mít schopnosti a dovednosti na 

vysoké úrovni. Cyklistika je fyzicky velmi náročný sport, dochází k vysoké zátěži 

organismu a i z tohoto důvodu je velmi důležité, aby trenér s mládeží pracoval 

systematicky a kladl důraz na postupný rozvoj. Máček (2011) píše, že z pohybově 

talentovaných dětí, které začnou s intenzivním tréninkem brzo, se nanejvýš asi 10% 

dostane mezi vrcholovou skupinu elitních sportovců. Průměrný věk začátku cyklistické 

kariéry je podle výsledků práce 11 let a obecně se sportu respondenti věnovali průměrně 

od 9 let. Ti, kteří cyklistiku provozovali více než 10 let, ukončili kariéru ve věku přes 30 

let. Předpokládal bych, že nejčastější věk ukončení sportovní kariéry bude kolem 20 let, 

kdy dochází k přechodu z juniorské do elitní kategorie. Zde dochází k navyšovánímu 

závodního a tréninkového objemu a mnoho lidí už to nedokáže akceptovat. Je zde 

patrné, že závodníci se ještě pokoušejí závodit v kategorii U23, ale postupem času už 

s cyklistikou skončí úplně. To dokumentují i výsledky této práce. Nejčastěji ukončují 

kariéru cyklisté vě věku 25-26 let. Zde právě dochází už k několikrát zmiňovanému 

přesycení specializací a tím jedinci ztrácejí chuť do dalšího tréninku.  

Celkem 19, tedy 70 %, dotazovaných z SCM Tábor, se při zahájení cyklistické 

kariéry přestalo věnovat druhému sportu. Kučera, Kolář, Dylevský et al. (2011) uvádí 

že, všeobecně jsou všechny sporty považovány za příznivě přispívající k fyzickému a 

mentálnímu rozvoji dítěte a podporují rozvoj všech schopností.  I z tohoto důvodu je 

lepší když se dítě věnuje v dětství více sportům, aby nedocházelo k přesycení danou 

specializací a brzkým odchodem sportovce z cyklistiky. Tento fakt může být i 

kontraproduktivní. To, že si dítě vyzkouší více sportů, může být i jeden z důvodů, proč 

se cyklistice přestane věnovat a začne se věnovat sportu, který ho baví více. Vhodnější 
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je, aby se dítě od začátku tréninku v cyklisitce věnovalo všestranné přípravě, ovšem 

v rámci cyklistiky. 

Jak z této práce vyplynulo, tak nejčastěji dotazované respondenty k cyklistice 

přivedla rodina, tato odpověď byla zmíněna u 13 jedinců, což je skoro polovina. Naopak 

pouze čtyři jedinci uvedli odpověď nábor. V Táboře se konají náborové závody pro děti, 

ale k oslovování dětí přímo na školách nedochází. S tímto faktem souvisí i velké 

procento záporných odpovědí k otázce zda dochází u testovaných ve škole k náboru 

dětí. Odpověď ne vyplnilo 85% dotazovaných.  

85% dotazovaných uvedlo, že v jejich městě je dostatek sportovního vyžití. Tento 

fakt může být příčinou toho, že získat děti pro cyklistiku je v tomto městě problém. Ve 

městě Tábor jsou populárními sporty hokej, florbal a částečně i triatlon. Co se týče 

fotbalu a hokeje, tak je jasné, že jde o mnohem populárnější sporty než je cyklistika. I to 

může být důvodem, proč mladí sportovci začínají s těmito sporty a proč z cyklistiky 

k těmto sportům také odcházejí.  Vzhledem k tomu, že po skončení cyklistické kariéry 

pouze čtyři jedinci začli provozovat jiný sport, usuzuji, že není problém v odchodu dětí 

na jiný z konkurenčních sportů v Táboře. 
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6.1 Hypotézy 

 

Rozbor hypotézy č. 1: Předpokládáme že, právě motivace k dalšímu tréninku bude 

hlavní příčinou ukončení sportovní kariéry. 

 

Tato hypotéza se potvrdila, 45% respondentů v dotazníku uvedlo jako motivaci 

k dalšímu tréninku k ukončení sportovní kariéry. Z 18 respondentů, kteří vyplnili 

dotazník a už ukončili cyyklistickou kariéru, 10 vyplnilo tuto odpověď. Druhou 

nejčastější odpovědí byl neúspěch v činnosti, to vyplnilo 6 jedinců čili 27% 

dotazovaných. Další respondenti uvedli zranění, finance a jiné důvody. 

 

Rozbor hypotézy č. 2:  Předpokládáme že, sportovní podpora ze strany rodičů bude hrát 

významnou roli při sportovní kariéře dítěte. 

 

Celých 48 % dotazovaných, v dotazníku odpovědělo, že je k cyklistice přivedla 

rodina. Z garfu číslo sedm vyplývá, že u sedmnácti jedinců rodiče souhlasili, aby jejich 

dítě provozovalo cyklistiku. U šesti děti rodiče v dětském věku nesportovali vůbec. 

Podpora rodiny je v tomto sportu velmi důležitá, jelikož se jedná o fyzicky a finančně 

náročný sport. 
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7 Závěr 

K tomu aby, nedocházelo k předčasnému odchodu dětí z cyklistiky je zapotřebí, aby 

trenéři na mladé cyklisty ve svých začátcích nevytvářeli velký tlak. Děti by se měly 

sportem bavit, měl by být pro ně obohacující. Měly by pochopit kladný vliv sportu na 

svůj organismus. Je důležité, aby na sportující mládež byly kladeny nároky přiměřené 

jejich biologickému věku, které nemůžou ve svém věku zvládnout. Je třeba respektovat 

ontogenezi každého jedince. Mládež by měla mít trénink pestrý zaměřený nejen na 

danou specializaci ale i na obecně kondiční předpoklady. V opačném případě může dojít 

k přesycení specializaci a následnému ukončení sportovní kariéry. 

V Táboře je cyklistika velmi oblíbeným sportem. Hlavním důvodem, proč tomu tak 

může být, je pořádání vrcholných cyklistických akcí jako je Mistrovství světa 

v cyklokrosu a cyklokrosový Světový pohár, což může být jedna z možností, jak 

začínající cyklisty motivovat k dalšímu tréninku. Když vidí nejlepší cyklisty světa při 

závodech, může to být pro ně impulz, proč na sobě pracovat a vytrvat v tréninku.  

Z výsledků práce vyplynulo, že 14 jedinců z 18, kteří skončili se sportovní kariérou, 

už neprovozuje žádný jiný sport. Je tedy patrné, že cyklistika je fyzicky velmi náročný 

sport a po skončení kariéry už většina respondentů nezačne jiným sportem ani 

rekreačně. Tento fakt není úplně lichotivý. Myslím si, že cílem trenérů by nemělo být 

přehnaně velkou fyzickou zátěží, odradit jedince od dalšího sportování, a to i po 

skončení cyklistické kariéry. 

Důležitým faktorem, který rozhoduje o délce sportovní kariéry, je podpora rodiny. I 

to je velkým a důležitým předpokladem dlouhotrvající kariéry jedince. Trenér by měl 

být v pravidelném spojení s rodiči a získávat tak jejich důvěru, že o jejich dítě má zájem 

a že se mu věnuje. Jednoduše řečeno trenér by si měl získat důvěru rodičů i dětí, které 

mají zájem se tomuto sportu věnovat. Samozřejmě kladný vliv má i sportovní minulost 

či součastnost rodičů. Dítě je pak od mala vedeno ke sportu a má pak k němu kladný 

vztah. Je tedy vhodné i zjišťovat vztah rodičů k cyklistice. Kladný vztah ke sportu 

obecně musí trenér udržovat i během sportovní kariéry jedince, aby se sportu věnoval 

v rekreační formě i po skončení kariéry. Dítě se musí cyklistikou hlavně bavit, obzvlášť 

v jeho začátcích, kdy bysme měli využívat soutěživou a hravou formu tréniku . Jinak je 

otázka času, kdy dítě už dále odmítne dělat tento sport a s cyklistikou skončí. 

Jak už je zmíněno výše, tak největšími propagovanými akcemi v Táboře je 

Mistrovství světa v cyklokrosu a Světový pohár v cyklokrosu. Místní středisko pořádá 
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cyklistické závody pro základní školy. To je určitě správná cesta, díky které se pak hlásí 

více mladých cyklistů do zdejšího cyklistického týmu. Chybou určitě je, že na školách 

vůbec nedochází k náboru dětí. Toto je otázka pro trenéry ve sportovním centru 

mládeže, kteří by se měli starat o to, aby se děti více seznamovaly s cyklistikou, to je 

jedna z cest, jak přilákat více dětí k cyklisitce.  
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Přílohy 

Příloha č 1 Dotazníková část 

Dotazník      

Vážení sportovci, 

      Jmenuji se Michal Bednář a jsem studentem Fakulty Tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy v Praze, obor Tělesná výchova sport se specializací 

trenérství cyklistiky. Ve své diplomové práci se zabývám analýzou sportovní 

kariéry členů sportovního centra mládeže. Jedná se o současné závodníky, tak i o 

ty minulé. 

      Rád bych Vás požádal o spolupráci při vyplnění následujícího dotazníku. 

Vyplňte prosím dotazník co nejpravdivěji, dle vaší sportovní kariéry a přístupu k 

cyklistice. Vyplnění dotazníku zabere cca 10-15 min.  

Pohlaví: 

Věk: 

Dotazníková část: 

1. S jakým sportem jste začínal? 

      Fotbal:…………….                Florbal:…………….                Hokej:……………. 

      Tenis:……………...               Triatlon:……………                Plavání:…………… 

      jiný:….…………….               žádný:……………...  

2. V kolika letech to bylo? 

 

3. Provozovali jste tento sport zároveň s cyklistikou?  

       ano:…………….                ne:……………. 

 

 



 

 

4. V kolika letech jste přestali s druhým sportem?  

 

5. Kdo vás k cyklistice přivedl? 

     rodina:…………….                kamarádi:…………….          nábor:…………….   

     reklamní akce:................        někdo jiný:…………….           

6. V kolika letech jste začali s cyklistickou kariérou? 

 

7. Jak dlouho se cyklistice věnujete/věnoval?  

      méně než rok:…………..         více než rok:………..           více než  

5let:………… 

      více než 10 let:…………. 

8. Sportovali vaši rodiče, pokud ano, kterému sportu se věnovali? 

       ano ale jenom rekreačně:…………..….               Ano i závodně:………………. 

       který sport:……………………………¨ 

       vůbec ne:………………… 

9. Chtěli rodiče, abyste se věnovali cyklistice? 

       spíše ano:…………….                určitě ano:…………….          

       spíše ne:………………                určitě ne:…………….. 

10. Stále ještě závodíte na kole, pokud ne z jakého důvodu jste skončil?  

      ano:…………….                ne:…………….   důvod:……………………….. 

11. Po skončení s cyklistickou kariérou jste začal dělat jiný sport? Pokud ano, 

tak který? 

      ano:…………….            jaký sport:……………………               

ne:……………. 

 

 



 

 

12. Jaký byl důvod ukončení kariéry?  

Neúspěch v činnosti:…………   zranění:…………          motivace:…………. 

      finance:……………                  materiální zajištění:…………… 

      jiný důvod:…………. 

 

13. V kolika letech jste ukončil sportovní kariéru? 

 

 

14. Byl jste členem mládežnického nebo elitního reprezentačního družstva? 

       ano:…………….                ne:……………. 

15. Získal jste nějakou medaili na velké světové akci jako je Mistrovství světa 

nebo Mistrovství Evropy?  

      ano jednu:…………….                ano více než jednu:…………….           

ne:………… 

16. Je cyklistika ve vašem městě hodně propagovaná?  

       spíše ano:…………….               určitě ano:…………….         spíše ne:………… 

      určitě ne:…………….. 

17. Pokud ano, tak jakým způsobem dochází k propagaci? 

 

18. Dochází, popřípadě docházelo u vás na škole k náboru dětí?  

      občas ano:……………         pravidelně ano:………….        spíše ne:…………… 

     vůbec ne:…………….. 

19. Je ve vašem městě dostatek sportovního vyžití?  

       spíše ano:…………….                určitě ano:…………….          

       spíše ne:…………                       vůbec ne:…………….. 



 

 

 

20. Vybral byste si opět cyklistiku jako svůj sport?ano/ne. Pokud ne, jaký sport 

byste chtěl provozovat?  

       spíše ano:…………….             určitě ano:…………….. 

       spíše ne:…………….               určitě ne:………………       

       jaký sport:..………………  

21. Co vás motivuje v pokračování v tréninku?  

 

 

Děkuji za zodpovězení dotazníku 

 


