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Abstrakt: 
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Vedení: Doc. PhDr. Jan Kocourek, CSc. 

Cíl práce: 

Registrace a kategorizace nejčastěji se objevujících výchovných problémů v jednotlivých 

sportovních odvětvích. Porovnání vyskytujících se problémových situací pro jednotlivá 

věková období. 

Metodika práce: 

Obsahová analýza zápočtových prací studentů Trenérské školy FTVS UK s tématikou 

"Výchovné problémy v mé tréninkové skupině". 

Výsledky: 

Mapují nejčastější problémové situace vyskytující se mezi sportujícími dětmi a mládeží. 
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Abstract: 

Title: EDUCATIONAL PROBLEMS IN SPORTING ENVIRONMENT 

Tutor: Doc. PhDr. Jan Kocourek, CSc. 

Objective: 

The registration and category of mostly occuring educational problems in particular 

sporting branches. The comparison of appearing problem situations at separate age 

brackets. 

Methodology: 

The Content analysis of credit works of Coaching school students at FTVS UK 

concentrating on "Educational problems in my training group". 

Results: 

The results describe mostly occuring problem situations among sporting children and 

youngsters. 

Keywords: 

Educational problems, Problematic behaviour, Trainer/Coach, Motivation, 

Communication 
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ÚVOD 

Sport hraje důležitou roli jako prostředek pro realizaci člověka. Sportování řadíme 

k základním aktivitám volného času, které mohou napomoci jako prevence proti 

negativním sociálním jevům. Je to ovšem dlouhodobá, často velmi složitá výchovná 

činnost, kterou vykonávají nejen trenéři, ale i rodiče. 

Při sportování se prohlubuje poznání sebe sama i druhých. Jedinec poznává, 

že existují určitá pravidla, která je nutno dodržovat. Výchovné působení má zvláštní 

význam především v dětském věku. 

Sport má na jednu stranu příznivý vliv na vývoj jedince, na druhou stranu 

v současném sportu existuje i řada problémů. Často dochází k situacím, kdy mladí 

sportovci jsou nuceni uspokojovat ambice svých rodičů, trenérů, klubů či sponzorů. Jindy 

se stává, že vidina úspěchu doléhá na mladé sportovce a staví je do rozporu s morálkou. 

Výjimkou tudíž nejsou ani zápasy plné faulů a vypjatých situací. 

Celá práce bude rozdělena do dvou základních částí. První část bude zaměřena na 

teoretické zpracování vývoje osobnosti, poruch chování a úloh trenéra v tréninkovém 

procesu. Druhá část bude věnována výzkumu, kde budeme analyzovat práce studentů 

Trenérské školy FTVS UK. Závěrem vypracujeme souhrn ze všech získaných informací. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1. Vývoj sportovce 
1.1.1. Faktory vývoje 

Všeobecně se uznává, že hlavní činitelé či faktory vývoje člověk jsou tři - dědičnost 

(faktor endogenní), prostředí (faktor exogenní) a výchova. 

Dědičnost 

Dědičnost je tendence organismu předávat znaky z rodičů na potomstvo. Odedávna se 

uvádí, že se dědí především fyzické znaky, např. výška a stavba těla, barva kůže, vlasů, 

očí atd. Pokud jde o kapacity motorické, dědí se spíše dispozice, anatomicko-fyziologické 

předpoklady k rozvoji pohybového talentu motorických schopností. 

Prostředí 

Prostředí působí na člověka souhrnem všech vnějších vlivů- životními podmínkami. 

Zvláštním pedagogickým problémem je působení tzv. skrytých osnov, což je působení 

sociálního prostředí, které je neplánovaným působením často nerozeznatelných hodnot, 

které prostupují výchovné snažení a které probíhá podél oficiálního kurikula1 v interakci2 

jak mezi žáky, sportovci, tak i v interakci učitel, trenér- žák, sportovec. 

Výchova 

Výchova je plánovité a cílevědomé sociální jednání, které slouží k tomu, aby se 

jedinec socializoval optimálně a relativně autonomně. 

Výchova jako iniciace (podněcování) je však zjevně potřebná. Bez pomoci druhých 

lidí (rodičů, učitelů, trenérů atd.) nenajde člověk sám sebe a nerozvine kapacity své 

osobnosti (Svoboda, 2000). 

1.1.2. Stadia vývoje 

Pro všechna období lidského vývoje je charakteristické nejen určité chování, ale 

i určité psychologické, sociologické a tělesné změny. K tomuto vývoji však dochází 

velmi nerovnoměmě. Náš zkoumaný soubor se pohybuje ve věkovém rozmezí 10-20 let, 

proto se i nyní zaměříme na tuto věkovou skupinu. Macek (1999) rozděluje toto období 

na stadia časné adolescence, střední adolescence a pozdní adolescence. 

1 Kurikulum - obsah vzdělávání 
2 Interakce - vzájemné působení dvou nebo více činitelů 
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Časná adolescence (10. až 13. let) 

Toto období je považováno za přechod z dětství do puberty. Dochází k pohlavnímu 

dozrávání, což mívá za následek zvyšování zájmu o vrstevníky opačného pohlaví. 

Kamarádi mají v životě pubescentů důležitou roli. Vztahy s rodiči se více specifikují. 

Rodiče mívají jako vzor, i když si to nechtějí přiznat. Dospělé se snaží napodobovat, 

nejsou však nakloněni přijímat jejich rady. Často bývají nedůtkliví vůči výtkám 

a pokynům, trest považují za ponižující a reagují na něj vzdorem, zarputilostí. 

O tělesných změnách Svoboda (2000) uvádí: "Zevně nejvýraznější změnou je tělesný 

růst; výška i váha se mění více než v kterémkoliv jiném období. Rychlý růst končetin 

spolu s ostatními změnami, zejména se zpožděním ve vývoji vnitřních orgánů, vede 

k pohybové diskoordinaci, která se projevuje v neohrabanosti a klátivé chůzi, v obtížích 

se zvládnutím náročnějších cviků, ve špatném držení těla. Ti, kdo se věnují sportu, 

překonávají obtíže lépe." 

Střední adolescence (14. až 16. let) 

Větší význam pro pubescenta začínají hrát vrstevníci. Často se s nimi ztotožňuje 

a začíná se stavět proti autoritě. Běžně přijímané úkoly a příkazy začíná negovat, což se 

projevuje větší impulsivností a nedostatkem sebeovládání. Častá je i přecitlivělost 

a proměnlivost nálad. 

V mnoha společnostech je charakteristické, že pubescenti se snaží výrazně odlišit 

od svého okolí. Jinak se oblékají, preferují specifickou hudbu atd. V psychologickém 

slova smyslu je to hledání osobní identity, tj. vlastní jedinečnosti a autentičnosti. 

Dospívající však nemůže být považován za individualitu jenom proto, že má odlišné 

názory na módu a že se jinak chová. Právě tyto zvláštnosti naopak zvyšují jeho 

skupinovou příslušnost k vrstevníkům (Macek, 1999). 

Pubertou začíná období, kdy usiluje o osamostatnění se od rodiny, a tím se mění 

i struktura jeho potřeb. Lisá (1986) tyto potřeby rozděluje: 

1) Potřeba samostatnosti je na počátku dospíváním nejpádnějším rysem 

chování; vyplývá z rozporu mezi sociální závislostí a touhou po odpoutanosti 

od rodičovského vedení. 

2) Potřeba rozvíjet své schopnosti souvisí s tendencí zdravého duševního 

vývoje, kdy jedinec dosavadní výchovou i učením ve škole lépe diferencuje, 

k jakým činnostem má přirozené nadání. 
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3) Potřeba citové odezvy, bezpečí a lásky nejlépe odráží kvalitativní přeměnu 

citového vývoje dospívajícího dítěte. V citovém vývoji se projevuje nápadněji 

citová nevyrovnanost. Dospívající reaguje na citové projevy ze strany rodičů 

podrážděně, odmítavě. 

4) Potřeba svobodně rozvíjet své zájmy, s čímž úzce souvisí motivace jedince 

a uspokojování základních psychických potřeb. 

5) Potřeba morálního vědomí je u dospívajícího jedince velice naléhavá a silně 

ovlivněná hodnotovým systémem v rodině. Dospívající utváří své morální 

cítění také vlivem vrstevníků a hodnotami, které jsou této skupině vlastní. 

Soulad nebo nesoulad mezi morálním cítěním rodiny a dospívajícího 

ovlivňuje individuální hodnotový systém u pubescenta. 

Po stránce biologické se dítě stává prakticky dospělým. Začíná se ukončovat tělesný 

růst a dochází k vyrovnání předchozích růstových nerovnoměmostí. 

Pozdní adolescence (17. až 20. let) 

Změny v chování i postojích doprovázejí proces jejich postupného osamostatňování 

na všech úrovních (v rodině, ve škole i v dalších jejich situacích a událostech). Rozrůstá 

a zvýrazňuje se společenská aktivita adolescentů, která přesahuje rámec rodiny a často 

i školy (Taxová, SPN 1987). 

Posiluje se sociální aspekt identity, tj. potřeba někam patřit, podílet se na něčem 

a něco s druhými sdílet. V daleko větší míře než v předchozích fázích vývoje se 

adolescent zamýšlí nad svou osobní perspektivou, uvažuje o budoucích cílech a plánech, 

a to jak ve vztahu k profesi, tak i v oblasti partnerských vztahů (Macek, 1999). 

Z tělesného hlediska dochází k vyrovnávání všech vývojových disproporcí 

z minulého období, mladý člověk dosahuje plného rozvoje svých fyzických sil, dospívá 

do tělesné krásy, je plně vyvinut. Dotváří se i mentálně, jako individuální osobnost 

(Svoboda, 2000). 

1.2. Mravní vývoj osobnosti 

"Mravní výchova je výchovné působení na žáka, jeho rozum, představy, postoje, city, 

vůli a jednání, aby byly v souladu s obecně uznávanými zásadami etiky." (Průcha, 1995) 
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Z výchovného hlediska je nejdůležitější stránkou mravnosti mravní jednání. Chceme 

ovšem, aby jednání člověka bylo založeno na jeho mravním uvědomění, ale samo mravní 

vědomí nepostačuje, není-li provázeno mravním jednáním. 

Svoboda (1980) popisuje, že mravní vztahy zahrnují: 

mravní jednání, chování, zvyky jednotlivců nebo kolektivů, dále společenská 

zařízení, instituce, opatření, v nichž se mravní vztahy společnosti realizují 

mravní vědomí, cítění, přesvědčení, povahové kvality 

mravní cíle, mravní ideje, kodexy mravních hodnot a norem 

Mravní výchova směřuje k utváření mravního vědomí - znalost pravidel a norem 

společenského soužití a přesvědčení, rozvoj mravního cítění, potřebných návyků a tím i 

žádoucího chování ve společnosti (Jansa in Pavliš a kol., 1995). 

Mravní výchova osobnosti sportovce je dána charakterem sportovní činnosti. Jde 

o mravní výchovu všeobecně, protože cíle výchovy jsou ve sportovní výchově totožné 

s jinými oblastmi našeho života s tím rozdílem, že sportovní činnosti přivádějí člověka 

i do situací, do nichž se mimo sport tak často nedostává. Mravní výchova sportovce je 

závislá na jeho věku, druhu sportu a nároku na jedince i skupinu, na podmínkách, v nichž 

pracuje trenér. Dovalil a kol. (1992) poznamenávají, že vždy je však důležité dosáhnout 

všechny základní úkoly formování osobnosti, k nimž patří: 

výchova mravních návyků a zvyků 

výchova mravních citů 

výchova mravních představ, názorů a přesvědčení 

výchova mravních motivů 

výchova vůle a charakteru 

Taxová (1987) uvádí, že pěstování různých druhů sportů vyžaduje pevnou vůli, 

vytrvalost, uvědomělou kázeň, rozhodnost, odvahu, sebeovládání a samostatnost ve 

vytyčování a dodržování tréninkových úkolů. Kolektivní sporty posilují smysl 

pro spolupráci, zodpovědnost, kamarádství, vzájemnou pomoc a ochotu podřídit se 

zájmům celku. 

Dále však dodává, že sportování může mít i některé negativní důsledky. Dílčí 

úspěchy mohou vést k namyšlenosti, k pocitům nadřazenosti a přezíravosti, 

k nadměrnému sebevědomí, ve sportovních klubech pak ke známému "primadonství". 
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1.3. Poruchy chování 

Vágnerová (2004) charakterizuje poruchy chování jako odchylku v oblasti 

socializace, kdy dítě není schopné respektovat běžné normy chování na úrovní 

odpovídající jeho věku. Jde o odchylky v osobnostním vývoji, které jsou dány interakcí 

základních etiologických3 faktorů: 

1. Vliv sociálního prostředí, především rodiny, jestliže rodinný model chování 

působí nedostatečně nebo nevhodně, zvyšuje se riziko rozvoJe nežádoucích 

osobních charakteristik, které k poruchám chování vedou. 

2. Genetická dispozice v disharmonickém vývoji. 

3. Oslabení nebo porucha centrální nervové soustavy, převážně na bázi prenatálm'ho 

či perinatálního poškození. 

Poruchy chování rozděluje do dvou kategorií: 

1. Neagresivní, kde sice dochází k porušování sociálních norem, ale nejsou spojeny 

s agresivitou (např. lži, záškoláctví, útěky a toulání). 

2. Agresivní, kde je navíc podstatné násilné porušování a omezování práv ostatních, 

z toho hlediska je lze považovat za závažnější (např. násilné chování, týrání 

a vandalismus). 

Mezi oběma typy není přesná hranice, mohou se různým způsobem kombinovat. 

1.3.1. Neagresivní poruchy 

Poruchy pozornosti 

Většinou se projevuje neschopností soustředit se po delší dobu nebo soustředit se 

na jednu věc. Je zapotřebí co nevíce omezit rozptylování dítěte, dále rozdělit jeho 

činnosti do krátkých časových úseků. U těchto dětí dochází k rychlému odeznění 

počátečního nadšení u prováděných činností či koníčků. 

Impulsivnost 

Děti s touto poruchou je nutno mít pod neustálým dohledem. Jejich jednání může být 

nebezpečné a mohly by ohrozit nejen sebe, ale i někoho jiného. Dítě vše provádí bez 

ohledu na rizika. Impulsivnosti by se mělo předcházet už od raného dětství stanovením 

striktního řádu a jasných pravidel. Je třeba také dítě naučit, aby se nejprve zamyslelo nad 

činností, kterou hodlá provést (Serfontein, 1999). 

3 Etiologie- nauka o vnitřních a zevních příčinách nemocí 
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ProjeVY vzdoru a umíněnosti 

Prvně se vyskytují kolem třetího roku. V tomto věku se však nejedná o poruchu, ale 

o zcela normální jev. Ve školním věku jsou tyto projevy již ne zcela normální. 

V důsledku nesprávné výchovy vznikají dětská neposlušnost a vzdorovitost. Objevují se 

při přetěžování a nadměrných požadavcích kladených na dítě nebo při používání častých 

zákazů. 

Poutání pozornosti 

Vyskytuje se nejčastěji jako šaškování či předvádění se např. nápadnou gestikulací, 

hlasitým hovorem. Projevuje se u dětí, které si jsou v kolektivu nejisté nebo mají pocit 

méněcennosti. 

Dětské lži 

Je nutno rozlišovat dětské smyšlenky od pravé a bájivé lži. Lež jako poruchu chování 

můžeme posuzovat až v období kolem začátku školní docházky. Pravá lež vzniká 

v důsledku nesprávné výchovy. Je vždy vědomá a sleduje nějaký cíl. Důvodem ke lži je 

většinou vyhnutí se nějaké nepříjemnosti. Dalším důvodem může být touha po větším 

uplatnění se v kolektivu. Nedojde-li ke změnám ve výchovných postojích, může dojít až 

k chorobnému lhaní. Bájné lži se vyskytují až v období dospívání. Díky smyšleným 

příběhům se na sebe jedinci snaží upoutat pozornost. Často se stává, že dítě nakonec 

samo této lži věří a nerozezná je plně od reality. 

Dětské krádeže 

Za krádež považujeme plně vědomé odcizení nějakého předmětu. Dítě musí být 

natolik vyspělé, aby pochopilo, že se dopouští nesprávného jednání, chápe pojem 

vlastnictví a zná běžné společenské normy. Jde o vybočení jednání, jehož příčinou mohou 

být i vlivy výchovné. V mladším věku dochází ke krádežím z navedení či touze 

po nějakém předmětu, ve starším věku se vyskytují plánované, promyšlené krádeže. 

Záškoláctví 

Záškoláctvím se projevuje výrazný odpor ke škole a ke školní práci. Oproti tomu, 

u nadaného dítěte, může docházet k záškoláctví z důvodu nudy. Nechuť ke škole mohou 

u dítěte vypěstovat rodiče, pokud dítě přetěžují domácím učením či na něho kladou 

vysoké nároky. Je-li příčinou špatná adaptace do školního kolektivu, postačí někdy 

změna prostředí. 
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Dětské útěky a toulky 

Útěky a toulky mohou být projevem špatné adaptace dítěte na sociální prostředí. 

Chorobné útěky nemají většinou žádnou motivaci a jednání je impulsivní. Dítě nic 

neplánuje a nepřipravuje. Naopak u touhy k útěku mají děti svůj důvod a předcházejí 

tomu rozsáhlé přípravy. Velké množství útěků je zkratová reakce na nepříjemnou situaci 

ve škole nebo i doma. Dítě nevidí jiné východisko. Následně se bojí po útěku vrátit 

domů, začne se toulat. Opět jsou toulky plánované i neplánované (Čepička, 1981). 

1.3.2. Agresivní poruchy 

Dětská agresivita 

Projevuje se náznakově (posunky), slovně (nadávky, výhružky) nebo je to agrese 

provázená skutečným násilím. Dochází k ničení předmětů, agresi proti zvířatům, proti 

vlastní osobě nebo proti druhým. Agresivitu mohou děti projevovat otevřeně nebo skrytě, 

ve formě různých záludností a zlomyslností (Čepička, 1981). 

Agresivní jednání lze obyčejně charakterizovat jako prostředek, vyplývající z potřeby 

něco získat nebo se prosadit. Vzácněji jde o potřebu agresivního jednání jako cíle 

(Vágnerová, 2004). 

Ve sportu je za agresivní chování považován akt, jehož cílem je poškodit objekt 

agrese. 

Macák a Hošek (1989) popisují, že podle příčin rozdělujeme agresi vyvolanou 

emočním prožitkem až afektem vzteku a agresi instrumentální, tj. pouze racionální, 

bez účasti intenzívní emoce. Většina agresí ve sportu je emocionálních, mají 

vyprovokovaný charakter (např. odvetné opatření), ale časté jsou i agrese taktické, 

bez hněvu a vzteku, kde je poškození protivníka v rámci pravidel prostředkem k dosažení 

sportovního vítězství. 

Šikanování 

Vágnerová (2004) definuje šikanování jako násilně ponižující chování jednotlivce 

nebo skupiny vůči slabšímu jedinci, který nemůže ze situace uniknout a není schopen se 

účinně bránit. 

Šikana má celou řadu variant. Olweus (in. Říčan, 1993) rozlišuje šikanování: 

1. skryté (které se projevuje pouze sociální izolací a vyloučením oběti ze skupiny 

vrstevníků) 

2. zjevné: 
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a) Fyzické násilí a ponižování (např. strkání, bití, zavírání oběti apod.). 

b) Psychické ponižování a vydírání (donucení ke konzumaci něčeho 

nežádoucího, ke kouření, nošení svačin, různé posluhy). 

c) Destruktivní aktivity zaměřené na majetek oběti (braní a ničení věcí, 

trhání sešitů apod.). 

1.3.3. Stresující situace 

Rozchod a rozvod rodičů 

U dětí, které zažily rozvod rodičů, je třikrát větší pravděpodobnost výskytu emočních 

potíží a problémů s chováním než u dětí z úplných rodin. Manželské spory často trvají 

dlouhou dobu po rozvodu. Tyto spory však často bývají pro dítě škodlivější než samotný 

rozvod. Na počátku rozvodu zažívají děti úzkost, strach z budoucnosti. V průběhu 

dochází např. k poruchám spánku, k agresivnímu chování vůči rodičům, sourozencům 

nebo vrstevníkům či výkyvům ve škole. Stres z rozchodu rodičů může zesílit některé 

charakterové rysy dítěte. 

N ásilí v rodině 

Pokud dochází v rodině k násilí, ať už je dítě obětí, či mu pouze přihlíží, poškozuje se 

vývoj dítěte. Fyzicky zneužívané děti mají mnohem větší sklon k zlostnému chování 

při neúspěšném plnění úkolů než jejich vrstevníci. Děti vyrůstající v takovéto rodině 

snadno podléhají emocím, reagují agresivně a častěji se dostávají do hádek. 

Úmrtí blízké osoby 

U velmi malých dětí nedochází k zármutku, protože si dítě smrt představuje jako něco 

vratného. Okolo sedmého roku si dítě již ztrátu osoby zcela uvědomuje. Bezprostředně 

poté, co se dítě o smrti dozví, dochází k šoku a neochotě tomuto faktu uvěřit. 

V následujících dnech je dítě zoufalé a snaží se stranit společnosti. Častý je i výskyt 

poruch spánku a příjmu potravy. Děti ztrácejí motivaci ke školní práci. 

V následujícím době ustupují silné emoce a nastává období smutku a podrážděnosti, 

někdy se může vyskytovat i agresivita. Po necelých dvou letech je dítě schopno své 

pocity zvládat. 
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1.3.4. Pedagogické problémy 

Neupřímnost, lhaní, odmlouvání, lenivost, násilnictví apod. - to vše je následkem 

složitých procesů ve vývoji jedince. Na tyto poklesky je nutno se dívat především jako na 

následky nevhodné předchozí výchovy. 

Typy poklesků (J. Vaněk 1972): 

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

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

míčem nebo zranění spoluhráče. Je to nevhodné chování pramenící z omylu. 

b) 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. Např. při pozdní docházce na trénink nejprve zjistit, zda jde 

skutečně o chybu jedince samotného. 

c) Impulsivní poklesky jsou způsobeny citovým hnutím, obavami, strachem, 

hněvem, žárlivostí, závistí (i překvapením). Zejména děti mladší anebo s nižším 

intelektem obtížně rozumově kontrolují své impulsy. Rozbor poklesku má smysl až po 

odeznění citového hnutí. Napadne-li mladý sportovec kamaráda z družstva, který se mu 

třeba žertem posmíval, je to zároveň svědectví o dosud nedokončené výchově kolektivu. 

d) Fázové poklesky jsou spojeny s určitým věkovým stádiem (např. vzdorovitost, 

násilnictví v prepubertě). Počítáme vždy s tím, že problémy pominou. 

e) Rafinované poklesky musíme brát velmi vážně, protože JSOU spoJeny 

s přípravou, promýšlením, a to vždy signalizuje výrazný posun v morálce takového, 

obvykle ukřivděného jedince. Jde-li o akci proti trenérovi, musí se takové akci věnovat 

maximální pozornost. 

t) Skupinové-kvazietické poklesky jsou motivovány příslušností ke kolektivu nebo 

ve druhém případě nějakou pozitivní motivací (obrana spoluhráče, např. brankáře). 

g) 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. Sugestibilní4 jedinci se zase mohou vzhlédnout 

v nevhodném idolu a dělají pak i věci, které jsou jim ve skutečnosti cizí a které jsou 

nežádoucí z hlediska cílů výchovy (Svoboda, 2000). 

4 Sugesce -neúmyslné podléhání někomu, podmanivost 
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1.4. Rodina 

Rodinné prostředí výrazně ovlivňuje všechny stránky osobnosti dítěte od nejútlejšího 

věku až po dospělost. Tento vliv může být pozitivní, ale i negativní. V tomto momentě se 

dostává rodina do významné role výchovného činitele. Každý jedinec má své určité 

psychické předpoklady, které se musí na základě vnějších podnětů aktivizovat 

a rozvinout na základě vnějších podnětů. 

Aby mohla rodina plnit výchovnou funkci, měla by mít základní materiální vybavení 

a zabezpečení, aby mohla uspokojit biologické, vývojové a výchovné potřeby dítěte. 

Další podmínkou je dostatek času na výchovu dítěte. To znamená spolupracovat se 

školou, sportovními kluby a vést dítě k práci ve škole i doma, navozovat situace, které by 

dítě mohlo řešit, učit dítě žít kulturně, společensky a podílet se na utváření citové vazby. 

Rodina by měla podporovat dítě nejen fyzicky, ale také jeho mravní vývoj života. 

Od rodičů si dítě osvojuje způsob a zvláštnosti jednání a celkové charakteristické rysy, 

které se projevují ve způsobu života. 

1.4.1. Rodiče v tréninkovém procesu 

Díky rodině a rodičům si také dítě utváří určitý přístup ke sportu. Často se stává, že 

jaký sport dělal rodič za jeho mladých let, vede i své dítě ke stejném činnosti. 

Tréninkový proces se v prvních letech neobejde bez kontaktu s rodiči. Malé děti 

potřebují v této době jejich pomoc. Velmi často tak rodiče mohou hodnotit průběh 

tréninků a dávat svým dětem vlastní rady. To ovšem může mít za následek negativní 

ovlivňování a sportovní rozvoj dítěte. Trenér by si však měl držet určitý odstup 

a nenechat rodiče do tréninků zasahovat. Měl by nastolit jasná pravidla hned od počátku, 

aby později nedocházelo k nedorozuměním. 

Nejdůležitější pro navázání dobrých vtahů s rodiči je vzájemná pravidelná 

komunikace. Ještě před první tréninkovou jednotkou by měli být rodiče seznámeni 

především: 

s trenérem, popřípadě s asistentem a jejich rolemi 

s programem na celou sezónu popř. školní rok 

s prevencí proti zranění 

s povinnostmi sportovců (docházka, vhodný oděv a obuv, životospráva, základní 

hygiena, udržování pořádku na sportovišti, tělocvičně apod.) 
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s možností zapojení rodičů (odvoz dětí na soutěže, zápasy, spolupořádání turnajů 

atd.) 

(Perič, 2004) 

1.5. Osobnost trenéra 

Za trenéra je v dnešním pojetí všeobecně považován člověk, který vede a řídí 

sportovce Gedince či spíše skupinu) jak v přípravě na sportovní výkon (trénink), tak 

v přímém sportovním zápolení. 

Příprava na sportovní výkon (trénink) dostává charakter vyučovacího procesu, 

v němž trenér v roli učitele plní řadu vzdělávacích i výchovných problémů. Podmínkou 

efektivní práce je především plánovité, promyšlené řízení činnosti sportovce. 

Trenérská práce (zvl. u mládeže) má svou podstatou velmi blízko k práci učitele -

tělocvikáře. Kromě zájmového vztahu k oboru (ke sportu či sportovní specializaci) se 

předpokládá i zájmový vztah k výchovně vzdělávací práci s mládeží a dospělými, tzn. 

pozitivní vztah k lidem a řadu specifických schopností a dovedností uplatňovaných ve 

styku s nimi, a dále schopnost poznávání a posuzování (pedagogická diagnóza) 

i působení (organizace, vedení, řízení) (Kocourek in Štilec a kol., 1989). 

Trenér mládeže se na rozdíl od trenéra dospělých setkává s relativně rychle se 

měnícími vlastnostmi svých svěřenců. Dospělý člověk má většinou ustálené rysy 

osobnosti, charakteristický průběh sportovních stavů, citových reakcí vůbec i relativně 

stabilnější systém hodnot. Psychika mladého člověka se rychle mění, někdy dokonce 

velmi prudce, ať z převážně biologických příčin, např. v pubertě, nebo z příčin 

společenských, třeba v důsledku konfliktu v rodině, v dětské partě apod. V poměrně 

krátkém časovém období se z něho stává poněkud jiný člověk. Pro trenéra mládeže není 

vždy jednoduché na tuto skutečnost přiměřeně reagovat. Pubescent těžce nese způsob 

jednání, který považoval ještě před rokem za naprosto normální (Choutková, Kučera, 

1970). 

Martens (2006) tvrdí, že většina trenérů se přiklání k jednomu ze tří trenérských stylů: 

autoritativní, submisivní nebo kooperativní. 
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a) Autoritativní styl- trenér-diktátor 

Trenér diktátor dělá všechna rozhodnutí sám. Úkolem sportovce je pouze plnit 

trenérovy příkazy. Předpokladem pro tento přístup k sportovcům jsou trenérovy znalosti 

a zkušenosti z dlouhodobé praxe. Trenér svěřencům přesně ři'ká, co mají dělat. 

b) Submisivní styl- trenér-opatrovatel 

Trenéři s tímto stylem dělají co nejméně rozhodnutí, pouze jen ta nezbytná. Trénink 

je založen na přístupu "vezmi míč a hraj". Trenér vydává minimum pokynů, minimálně 

zasahuje do organizace tréninku, kázeňské problémy řeší jen v nezbytně nutných 

případech. Tito trenéři mají zaprvé nedostatek schopností vydávat instrukce a řídit, 

zadruhé jsou příliš laxní, aby se vypořádali s požadavky a trenérskou odpovědností, nebo 

zatřetí vůbec nevědí, jak trénovat. Submisivní trenér většinou funguje jen jako 

opatrovatel. 

c) Kooperativní styl- trenér-učitel 

Trenéři, kteří si vybírají kooperativní styl vedení, rozhodují spolu se svými svěřenci. 

Jsou si vědomi své odpovědnosti za vedení kolektivu, zároveň však také vědí, že mladí 

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

Smyslem kooperativního stylu je vytvořit určitou rovnováhu mezi vedením sportovců 

a možností nechat je řídit sami sebe. Trenéři spolupracující se svými svěřenci 

při vytváření konečných rozhodnutí. 

Svoboda (2000) uvádí typologii podle Tutka a Richardse (1971), kteří rozlišili typy: 

a) Trenér autoritářský ("studený nos - hard-nosed") zdůrazňuje kázeň, vyžaduje 

precizní plnění úkolů a dovede být přitom až krutý. Je nesmlouvavý při dodržování 

všech pravidel a plánů, se sportovci nedovede navázat přátelský kontakt, hodně trestá a 

hrozí. Jako asistenty má raději nevýrazné osobnosti. Tento trenér má své přednosti (má 

v družstvu pořádek, úkoly se plní, vychovává k dravosti), ale ovšem i nedostatky 

(problémy vznikají, když se družstvu nedaří, citliví sportovci jeho jednání špatně snášejí, 

trenér je často neoblíbený a obávaný). 

b) Trenér přátelský ("prima chlapík - nice guy") je pravým opakem. Je oblíbený, 

užívá pozitivních prostředků k motivaci sportovce, je pružný v řízení tréninku 

(až chaotický), dovede experimentovat, zajímá se o sportovce. Atmosféra, kterou vytváří, 
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je uvolněná, členové družstva drží pohromadě, mají výsledky. Někdy se stane, že je 

chápán jako "slabý" trenér. 

c) Trenér intenzívní ("hnaný- driven") je vlastně prototypem prvního. Liší se však 

vyšší emocionalitou a tím, že méně trestá. Často dramatizuje situaci, bere vše osobně, 

horečně sleduje všechny materiály, je stále nespokojený, pohání ostatní. Má některé 

nerealistické nároky, což sportovce odpuzuje. 

d) Trenér snadný ("lehce vše překonávající - easy-going") je zase opakem trenéra 

intenzivního. Z ničeho si nedělá problém, miluje improvizaci, nic ho nerozhází, tváří se 

vždy suverénně. Sportovci se cítí volněji, nezávisleji, ale trénink někdy není dost 

efektivní a vydatný. 

e) Trenér - chladný počtář ("obchodnický - business-like") dovede získávat 

potřebné informace a vše zkalkulovat. Je logický, bystrý a pragmatický (co se osvědčí, to 

uplatňuje), vzdělává se. Avšak je chladný co se týče meziosobních vztahů. Nevytváří 

emocionálně příznivou atmosféru, chybí zlidšťující vztah k činnosti i sportovci. 

1.6. Výchova osobnosti ve sportu 

"Výchova je proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout 

pozitivních změn v jejím vývoji." (Průcha, 1995) 

Bližší kategorizaci oblasti výchovy ve sportu uvádí Svoboda (2000). 

Oblast režimu dne a životospráVY 

Mladí vidí jen samu sportovní činnost, která je přitahuje a nechápou hned na počátku, 

co vše je se sportovním růstem spojeno. Pravidelnost a dochvilnost celodenního rytmu, 

jídla, pití, sprchování i celodenní hygiena, spánek a regenerace, masáž, psychické 

uvolnění. To vše ke sportu nedílně patří a mnozí mladí sportovci se všemu musí teprve 

učit. Trenér má mít na paměti, že to nejsou jen konkrétní činnosti, ale že jde při tom 

i o utváření postojů sportovce k těmto činnostem. 

Trenér by měl však působit především na tyto charakteristiky osobnosti sportovce: 

a) sebeuvědomování 

b) sebecit, sebehodnocení 

c) sebeovládání 

d) zodpovědnost 
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Oblast sportovního výkonu 

Nikdy by v oblasti výkonu nemělo chybět působení trenéra na následující 

charakteristiky sportovce: 

a) cílevědomost a houževnatost 

b) sebevědomí a odvaha 

c) čestné soutěžení 

d) odolnost při neúspěchu 

Oblast sociální 

Sport má i svoji hodnotu a rozměr sociální. Sport je většinou provozován 

ve skupinách, což patří k jeho přednostem. Je soutěží, ale i spoluprácí. Mnohé z toho, co 

do této oblasti patří, je zejména mladým sportovcům cizí a teprve s léty zkušeností si tuto 

stránku sportovní činnosti uvědomují. Úkolem trenéra je proto dbát alespoň 

na hlavní charakteristiky a rozvíjet u svých svěřenců: 

a) smysl pro spolupráci 

b) toleranci k druhým Gedincům i kolektivům) 

c) chápání místa sportu v životě jedince, kolektivu i společnosti 

1. 7. Motivace 

Motivování sportovců je důležitou součástí práce trenéra, který musí znát jejich 

postoje a cíle. Důležitá je motivace k určitému cíli. Pokud trenér pochopí přání a potřeby 

sportovců a je schopen jim pomoci jejich sny splnit, pak má klíč k jejich motivaci. 

Člověk má velké množství potřeb. Kromě těch základních, jako jsou dýchání nebo 

příjem potravy, k nim patří např. kontakt s druhými lidmi, navázání citových vztahů 

nebo úspěch. Ve sportu chce člověk něco dokázat, být první, překonat sám sebe. A tato 

potřeba se nazývá motivace. Ve sportovní přípravě dětí a mládeže chápeme úkoly 

motivace ve dvou rovinách: prožitek (zažít legraci, hrát si, zažít něco, na co budu 

vzpomínat) a úspěch (moci srovnávat své síly s ostatními, umět něco, co ostatní 

nedokážou) (Perič, 20004). 

Dobří trenéři vědí nebo vycítí, co je pro motivaci mladých sportovců důležité. V praxi 

jsou vhodné způsoby motivace velmi důležité, neboť dojde-li k motivačním chybám, 

23 



projeví se to na vytracení zájmu o trénink původně zaujatého mladého sportovce (Hošek, 

1985). 

Demetrovič, Čelikovský a Choutka (1988) popisují motivaci jako soubor a strukturu 

činitelU-aktuální či trvalé povahy, již podněcují osobnost k činnosti a zaměřují tuto 

činnost k určitému cíli. Zahrnuje jak vnější pobídky a cíle, tak vnitřní motivy. Chování 

sportovce může ovlivňovat současně několik motivů. Motivace ke sportovní činnosti 

bývá většinou uvědomělá, někdy si však sportovec uvědomuje jen část svých motivů pro 

určité jednání. Ve sportu jsou důležité ty motivy a tendence, z nichž sportovní činnost 

vychází (tendence k pohybovým projevům, opakování činnosti a ke změně činnosti) 

a tendence, které tvoří základ sportovního boje a soutěžení, ale i takové, které sportovní 

výkonnost ohrožují (úzkost, strach). Motivy či tendence vytvářejí motivační strukturu, 

která je individuální povahy a má u každého sportovce jiné uspořádání. 

Proces motivace má tři podstatné znaky: (1) zaměření motivovaného chování 

na určitý cíl, které může být vědomé nebo nevědomé; (2) intenzita motivovaného 

chování: projevovaná aktivita je obsazena určitým množstvím energie a (3) persistence; 

tj. setrvávání motivovaného chování: motivované chování setrvává, pokud nebylo 

dosaženo cíle (cíleného podnětu). Je-li dosažení původního cíle znemožněno, klade si 

motivovaný subjekt náhradní cíl, nebo reaguje na neúplné cílové podněty (Nakonečný, 

1973). 

Chce-li trenér splnit přání sportovců, musí své svěřence skutečně velmi dobře znát. 

Každopádně by měl vědět, proč se sportu věnují a co od něj očekávají. Čím lépe pochopí, 

proč se mladý člověk zajímá o sport, tím snazší bude porozumět jeho chování v průběhu 

sportovní přípravy. Dále mu může pomoci i s motivací nebo alespoň s eliminací jejich 

stagnace (Martens, 2006). 

Martens (2006) dále dodává, že pro začátek je důležité pochopit rozdíly mezi vnějším 

a vnitřním odměňováním. Trofeje, medaile, peníze, pochvaly a cestování na turnaje, to 

vše jsou při'klady vnějších odměn, které sportovci dostávají od jiných lidí. Naopak vnitřní 

odměnou je to, co sportovce vnitřně uspokojuje- zábava, pocit užitečnosti a úspěšnosti. 

Je třeba si uvědomit zvláštnosti dětské psychiky, kdy prepubescenti i pubescenti jsou 

přímo "hledači" situací. Má to svůj vývojový smysl, protože mladý člověk vytváří novou 

identitu, poznává svět a sebe v něm, což je možné pouze v interakcích s rozmanitými 

situacemi. Tím je vysvětlitelná živelná neposednost a nepokojnost mládí. Proto je prvním 
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požadavkem snaha po pestrosti sportovních tréninkových situací a uvědomělý boj proti 

monotonii v tréninku mladých (Hošek, 1985). 

1.8. Komunikace 

Trenérská činnost je v podstatě celá o komunikaci. Trenér by měl být schopen 

efektivní komunikace v nespočetně situacích. Není to pouze vedení sportovců v tréninku, 

ale také komunikace s rodiči a vysvětlování např. proč jejich dítě nenastoupilo do utkání 

nebo diskutování s rozhodčím, pokud dojde k prokazatelnému poškození jeho svěřence 

(Martens, 20006). 

Čtyři hlavní funkce našeho komunikování jsou: 

1. informovat- předat zprávu, doplnit jinou, oznámit, prohlásit ... 

2. instruovat - navést, zasvětit, naučit, dát recept 

3. přesvědčit, aby adresát změnil názor- získat ho na svou stranu, zmanipulovat, ovlivnit 

4. pobavit - rozveselit druhého, rozveselit sebe, rozptýlit. 

Pouze informativních, oznamovacích a popisných komunikačních výměn není 

v běžných situacích mnoho. Často jde o "instruktáž" nebo "přesvědčování" i tam, kde je 

promluva nabízena jako pouhé informování. 

Komunikace je sdělování určitých významů a je vlastně základem mezilidské 

interakce. Aby komunikace vůbec mohla nastat, je nutné, aby byl: 

a) Společný jazyk- systém dohodnutých znaků či zvuků, které se podle předem 

dohodnutých pravidel (gramatiky) spojují do určitých celků (slova). Ty se pojí 

s relativně stálými významy. Ze slov se podle ustálených pravidel (syntaxe) 

sestavují větší celky (věty) a pomocí nich lze vyjádřit složité skutečnosti 

a významy. 

b) Alespoň relativně stejný svět (společenský vnější svět) pro komunikující. 

c) Společný (vnitřní) psychický svět- např. potřeby, poznatky, emoce. 

(Hošek, Kobylka, Slepička, 2004) 

Důležitým faktorem ovlivňujícím úspěšnost a výkonnost skupiny je komunikace. 

Sportovci si většinou sdělují především věcné informace, a to většinou verbálně, slovně, 

říká Svoboda a Vaněk (1986). Dále zdůrazňují, že sport je nejen velice racionální 

záležitost, ale také řetěz situací, vzbuzující silné emocionální prožitky. Právě vyhraněné 
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zaměření na dosažení cíle hry vede k častým hodnotícím sdělením, verbálním 

i neverbálním, a to v situacích, kdy spolupráce zaskřípe nebo se naopak daří. 

V tréninkovém procesu můžeme rozdělit účastníky pedagogické komunikace 

na vychovávající a vychovávané. "Vychovávající" je obvykle trenér, ale může se jednat 

i o řadového člena sportovního družstva, který dostane za úkol vest ostatní při plnění 

nějakého úkolu. "Vychovávaným" účastníkem pedagogické komunikace pak bývá 

obvykle svěřenec nebo skupina svěřenců. 

Účinek pedagogické komunikace je do značné míry závislý na počtu svěřenců, kteří 

jsou jejími účastru'ky. Čím vyšší je jejich počet, tím se často stává obtížnější, avšak 

v případě, že by trenér vedl soustavně komunikaci s jedním svěřencem, nedocházelo by 

k naplnění některých výchovných cílů. V případě, že má pedagogická komunikace 

za úkol plnit složité úkoly, je vhodné, aby se počet jejich účastníků dle potřeby snížil. 

Možností je sportovce pro potřeby vybraných činností rozdělit na skupiny tak, aby 

tréninkový efekt přinesl co nejlepší výsledky. 

Trenér uskutečňuje komunikace různé frekvence a typu podle situací dvojího až 

trojího druhu (tréninky, soutěže, zájezdy). Vždy jde jenom o jednu z životních sfér, když 

k dalším patří zejména rodina, přátelé, škola či zaměstnání apod. 
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2. METODICKÁ ČÁST 

2.1. Cíl práce 

Cílem práce je registrace a kategorizace nejčastěji uváděných výchovných problémů 

v esejích studentů Trenérské školy FTVS UK. Dále chceme porovnat odlišnosti problémů 

jednotlivých sportovních specializací s ohledem na věk sportovců a rozdílnost problémů 

vyskytujících se v jednotlivých sportovních specializacích. 

2.2. Úkoly práce 

Pro dosažení námi zvoleného cíle a za účelem kvalitního zpracování diplomové práce 

jsme stanovili následující úkoly: 

1. Seznámení se s odbornou literaturou. 

2. Shromáždění materiálů k danému tématu. 

3. Pročítání a třídění esejí. 

4. Analýza a srovnání dat. 

5. Zhodnocení dosažených výsledků výzkumu. 

2.3. Metody výzkumu 

Hlavní metodou, která bude v diplomové práci použita, bude metoda kvantitativní 

obsahové analýzy. Tato metoda se používá při analýze textů. "Určujeme při ní četnosti 

výskytu jednotlivých kategorií informací a příslušné vztahy mezi nimi." (Hendl, 2005) 

Podstatou práce bude porovnávat jednotlivé problémy vyskytující se mezi sportující 

mládeží. 

2.4. Výzkumný soubor 

Studenti Trenérské školy FTVS UK v Praze odevzdali v rámci plnění zápočtových 

požadavků eseje na téma "Výchovné problémy v mé tréninkové skupině". Jde o práce 

shromážděné během let 1997 až 2002. Celkově jsme shromáždili 523 prací na dané téma. 

27 



Základní cílový soubor bude zastoupen výběrovým souborem 190 prací. Zaměřili jsme se 

na cílovou skupinu dětí a mládeže od 10 do 20 let. Výběr těchto prací byl uskutečněn 

po pročtení všech zápočtových prací. Oddělili jsme práce týkající se jiných věkových 

kategorií, psané mimo dané téma nebo z příliš obecného hlediska. 

2.5. Analýza dat 

Při pročítání jednotlivých prací si vše rozdělíme podle základních diferenciačních 

kritérií. Po pročtení všech prací zakódujeme jednotlivé sportovní specializace, věkové 

skupiny a vyskytující se problémy pod určité číslo. Dále budeme pracovat pouze s těmito 

kódy. Vytvoříme speciální tabulky a podle těchto tabulek zjistíme výskyt a četnost 

jednotlivých problémů. 
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3. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

V esejích studentů Trenérské školy FTVS UK se vyskytlo 45 problémových situací. 

Pro přehlednější pracování s těmito údaji jsme problémy rozdělili do deseti skupin a vše 

zaznamenali do grafů. 

Nejprve jsme sestavili graf pro problémy vyskytující se ve sportu z celkového 

hlediska. Další tři grafy obsahují údaje pouze pro danou věkovou kategorii. Ke každému 

grafu uvádíme celkový počet vyskytujících se problémů a u všech deseti skupin 

popisujeme 3 nejčastěji se opakující problémy. 

Následující část práce je tvořena grafy pro jednotlivá sportovní odvětví, kde je 

zaznamenána četnost výskytu problémů pro každé věkové období. 
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Skupiny problémů 

osobnostní kapacity 

tělesné: 

malá fyzická odolnost 

stagnující výkonnost 

nízké tréninkové nasazení 

tělesný růst 

malá psychická odolnost 

emoční: 

náladovost 

nepozomost 

ne kázeň 

nesoustředěnost 

netrpělivost 

vulgárnost 

agresivita 

volní: 

krádeže 

nezájem dětí o sport (sportování na přání rodičů, neatraktivnost sportu) 

režim. životospráva 

docházka 

vztah k hodnotám (nářadí, náčiní, vybavení tělocvičen, hřišť) 

zanechání sportu (vliv jiných zájmů, školy) 

alkohol, cigarety 

přechod sportovce do vyšší věkové kategorie 

vztahy ve skupině sportovců 

nezačlenění do kolektivu 

rivalita v kolektivu 

podřizování se kamarádům 

věkové složení skupiny 

30 



rozdílná výkonnost členů skupiny 

šikana 

vlivy rodiny 

prosazování vlastního dítěte 

negativní vliv rodičů při tréninku, zápase 

vysoké nároky rodičů na dítě 

malý zájem rodičů dítěte 

problémy v rodině 

špatná spolupráce s rodiči (nerespektování sportovních povinností dítěte) 

zakazování tréninků (špatný prospěch) 

neadekvátní sebepojetí 

podceňování se 

přeceňování se 

spoléhání se na talent 

nepřijímání rad druhých 

individuální prosazování 

poutání pozornosti na svoji osobu 

povyšování 

vztah trenér-sportovec 

komunikace trenér x sportovec 

nerespektování autority trenéra 

nominace na zápasy, závody 

motivace 

ztráta motivace 

motivace ze strany trenéra 

zdravotní problémy 

zranění (přerušení, ukončení sportovní dráhy) 
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3.1. Celkové hodnocení 

Grafč.l 
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Ze všech 190 analyzovaných esejí se celkově vyskytlo 45 různých problémových 

situací, které jsme rozdělili do deseti skupin. Nejvíce problémů se týkalo skupiny režim a 

životospráva. Celkem jich bylo zaznamenáno 85. Zanechání sportovní činnosti, které se 

vyskytlo 28krát, bylo nejčastějším problémem, patřícím do této skupiny. 23krát se 

vyskytlo, jako problémová situace, přechod sportovce do vyšší věkové kategorie. 

I třetí nejpočetnější problém máme zařazen do této skupiny. Týká se pozdních příchodů 

či pravidelnosti docházky na tréninkové jednotky, což bylo zaznamenáno 15krát. 

Další problémy se vyskytly ve vztazích mezi sportovci. Tyto problémy se objevily 

celkem 75krát. Ve 26-ti případech jsme zaznamenali problémy s věkovým složením 

skupiny. S tímto problémem je také spojena rozdílná výkonnost jednotlivých členů ve 

skupině, což bylo uvedeno 20krát. Rivalitu mezi jednotlivými sportovci uvedlo 

14 trenérů. 

Do skupiny emoční vlastnosti jsme zařadili 7 různých problémů, které se vyskytly 

celkem 66krát. 14krát se objevilo agresivní chování sportovců, 12krát nekázeň 

v tréninku, 1 Okrát trenéři uvedli jako hlavní problém náladovost sportovců. 
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Problémy s negativním vlivem rodiny byly uvedeny v 56 případech. 13krát se 

jednalo o kladení vysokých nároků na dítě. V ll-ti případech bylo zaznamenáno 

prosazování vlastního dítěte před trenérem. Shodným počtem se vyskytly problémy 

v rodině, které negativně ovlivnily sportovní výkony jedinců. 

Do skupiny neadekvátní sebepojetí jsme zařadili 7 různých problémů, které jsme 

celkem zaznamenali 27krát. Upoutávání pozornosti na svoji osobu bylo zaznamenáno 

7krát a v 5-ti případech se objevilo povyšování či individuální prosazování. 

30krát uvedli trenéři problémy s tělesnými vlastnostmi sportovců. Z této skupiny 

bylo 1 O krát zaznamenáno nízké tréninkové nasazení, stagnující výkonnost se vyskytla 

v 7 případech a 6krát se objevily problémy s tělesným růstem sportovců. 

Problémy s motivováním svých svěřenců mělo 14 trenérů, 4 trenéři uvedli jako 

problém ztrátu motivace sportovců. 

Problémy ve vztazích mezi trenérem a sportovcem vznikaly díky nerespektování 

autority trenéra, což se vyskytlo 6krát, dále pak díky špatné komunikaci mezi trenérem 

a sportovcem, což bylo zaznamenáno 2krát. Neminování sportovců na závody a zápasy 

se objevilo jako další problém, který byl uveden v 5-ti případech. 

Do skupiny volní vlastnosti jsme přiřadili nezájem dětí o sport, které trénují pouze 

na přání rodičů. Tento problém byl zaznamenám 9krát. 2krát řešili trenéři problém 

s krádeží. 

Nejméně vyskytujících se problémů bylo se zdravím sportovců a jejich zraněními, 

kvůli kterým musel sportovec přerušit nebo zcela ukončit sportovní kariéru. Výskyt byl 

pouze ve 3 případech. 
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3.2. Hodnocení věkové skupiny 10-131et 

Grafč. 2 
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Problémy ve věkové skupině 10-13 let uvedlo 94 trenérů, dalších 8 trenérů 

popsalo problémy věkově rozsáhlejší skupiny 10-16let. 

Nejvíce problémů se vyskytlo ve skupině emoční vlastnosti sportovců. Celkem 

jich bylo zaznamenáno 46. Nekázeň se objevila 9krát, náladovost a nesoustředěnost 

8krát. V tomto věku jsou často jedinci psychicky labilnější než kdy jindy, často se 

vyskytují změny nálad, zvýšená agresivita a výjimkou nejsou ani konflikty s dospělými. 

Ve 39 případech trenéři uvedli špatný vliv rodiny. Nejčastěji, lOkrát, se jednalo 

o kladení vysokých nároků na dítě, 7krát se objevily problémy v rodině, které negativně 

ovlivňovaly sportovní výkony jedinců, stejný počet trenérů uvedlo negativní vliv rodičů 

při tréninku či zápase a malý zájem rodičů o své dítě. 

Další problémy se vyskytly ve vztazích mezi sportovci a byly zaznamenány 

34krát. Ve ll-ti případech se trenéři potýkali s věkovým složením skupiny. 9krát byla 

vypozorována rozdílná výkonnost jednotlivých členů ve skupině, což souvisí 

s předchozím problémem. Nezačlenění sportovce do kolektivu bylo uvedeno 6krát. 
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Problém s režimem a životosprávou byl zaznamenán 31krát. Shodně 10krát řešili 

trenéři problémy s pozdními příchody či pravidelností docházky na tréninkové jednotky. 

8krát se vyskytl jako problém přechod sportovce do vyšší věkové kategorie. Dále bylo 

v sedmi případech zaznamenáno zanechání sportovní činnosti. 

Neadekvátní sebepojetí jsme zaznamenali v 18-ti případech. Sportovci, kteří 

poutají pozornost na svoji osobu se vyskytli v pěti případech. 4krát se objevilo 

povyšování nad ostatními a 3krát spoléhání sportovců na jejich talent.. 

1 O krát uvedli trenéři problémy s tělesnými vlastnostmi sportovců. Nízké 

tréninkové nasazení bylo zaznamenáno 4krát, problémy s tělesným růstem sportovců se 

vyskytly ve 3 případech a stagnující výkonnost sportovců jsme zaznamenali 2krát. 

Problémy s motivováních svých svěřenců mělo 8 trenérů, 1 trenér uvedl jako 

problém ztrátu motivace sportovce. 

Ve skupině volní vlastnosti se vyskytl problém 8krát. 6krát to byl nezájem dětí 

o sport a ve 2 případech museli trenéři řešit krádež. 

Problémy ve vztazích mezi trenérem a sportovcem se objevili 6krát. 3krát uvedli 

trenéři jako problém nominování sportovců na závody či zápasy. Ve dvou případech bylo 

zaznamenáno nerespektování autority trenéra a jednou se vyskytl problém v komunikaci 

mezi trenérem a sportovcem. 

Pouze jednou se vyskytl zdravotní problém či zranění sportovce. 
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3.3. Hodnocení věkové skupiny 14-161et 

Grafč. 3 
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Problémy ve věkové skupině 14-16 let uvedlo 51 trenérů, další 4 trenéři popsali 

problémy věkově rozsáhlejší skupiny 14-20 let. 

Nejvíce problémů se týkalo skupiny režim a životospráva, kterých bylo 

zaznamenáno 38. Zanechání sportovní činnosti se objevilo 16krát. V tomto věkovém 

období ukončuje jedinec základní vzdělání a přechází studovat na střední školu. Toto 

studium je náročnější, protože učení zabere více času. Sportovec kvůli škole začíná 

omezovat tréninky, až končí s výkonnostním sportem úplně. V 10-ti případech museli 

trenéři řešit problémy s alkoholem a cigaretami. Dále se 9krát vyskytl jako problém 

přechod sportovce do vyšší věkové kategorie. 

Ve vztazích mezi sportovci se objevily problémy 25krát. 9krát řešili trenéři 

problémy s věkovým složením skupiny. Rozdílná výkonnost jednotlivých členů 

ve skupině byla zaznamenána 6krát, stejně jako rivalita v kolektivu. Ve 3 případech došlo 

k nezačlenění sportovce do kolektivu. 
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Problémy s emočními vlastnostmi sportovců byly uvedeny v ll-ti případech. 

4krát se objevilo agresivní chování sportovců, 3.krát se vyskytla nekázeň a 2krát 

zaznamenali vulgárnost a nesoustředěnost. 

14krát uvedli trenéři problémy s tělesnými vlastnostmi sportovců. Nízké 

tréninkové nasazení bylo zaznamenáno 5krát, stagnující výkonnost, problémy s tělesným 

růstem a malá psychická odolnost se vyskytla ve 3 případech. 

Problémy s negativním vlivem rodiny byly uvedeny 13krát. V 6-ti případech se 

jednalo o prosazování vlastního dítěte před trenérem. 3krát byly zaznamenány problémy 

v rodině, které negativně ovlivnily sportovní výkony jedinců. 

?krát byl zaznamenán problém ve skupině neadekvátní sebepojetí. 2krát bylo 

zaznamenáno poutání pozornosti na svoji osobu a individuální prosazování. 

Problémy ve vztazích mezi trenérem a sportovcem se objevili 6krát. Ve třech 

případech bylo zaznamenáno nerespektování autority trenéra. 2krát uvedli trenéři jako 

problém nominování sportovců na závody či zápasy a jednou se vyskytl problém 

v komunikaci mezi trenérem a sportovcem. 

Problémy s motivováních svých svěřenců měli 2 trenéři, stejně tak 2 trenéři uvedli 

jako problém ztrátu motivace sportovců. 

Nezájem dětí o sport, které trénují pouze na přání rodičů, se objevil2krát. 

Pouze jednou se vyskytl zdravotní problém či zranění sportovce. 
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3.4. Hodnocení věkové skupiny 17-20 let 

Grafč. 4 
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Problémy ve věkové skupině 17-20 let uvedlo 26 trenérů, dalších 7 trenérů 

popsalo problémy věkově rozsáhlejší skupiny 10-20 let. 

Ve skupině režim a životospráva bylo zaznamenáno 16 problémových situací. 

6krát se vyskytlo jako problémová situace přechod sportovce do vyšší věkové kategorie. 

V pěti případech došlo k zanechání sportovní činnosti a 3krát museli trenéři řešit 

problémy s alkoholem a cigaretami. 

Další problémy se vyskytly ve vztazích mezi sportovci. Tyto problémy se objevily 

16krát. 6krát řešili trenéři problém s věkovým složením skupiny. Rozdílná výkonnost 

členů skupiny byla uvedena 5-ti trenéry. 4krát byla zaznamenána rivalita mezi sportovci. 

8krát uvedli trenéři problémy s tělesnými vlastnostmi sportovců. Malá fyzická 

odolnost a stagnující výkonnost se vyskytly ve třech případech. Nízké tréninkové 

nasazení bylo zaznamenáno 2krát. 
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Ve skupině emoční vlastnosti se problémy objevily 9krát. Agresivní chování 

sportovců se vyskytlo 3krát, nesoustředěnost byla zaznamenána 2krát, jednou byla 

uvedena nepozomost, náladovost a netrpělivost sportovců. 

Problémy s motivováním sportovců měli 4 trenéři a 3krát byla uvedena ztráta 

motivace sportovců. Tyto dva problémy se vzájemně propojují. Pokud není sportovec 

dostatečně motivován ze strany trenéra, po letech trénování ztrácí chuť do sportování. 

Trenér by mu měl vytyčit dosažitelný cíl, díky kterému pro něho bude mít smysl nadále 

trénovat. 

Problémy s negativním vlivem rodiny byly uvedeny ve 4 případech. 2krát šlo 

o kladení vysokých nároků na dítě, jednou byl zaznamenám negativní vliv rodičů 

při tréninku či při zápase. Problémy v rodině, které negativně ovlivnily sportovní výkony 

jedinců, se objevily také v jednom případě. 

Ve skupině neadekvátní sebepojetí se vyskytl pouze problém individuálního 

prosazování sportovce, a to ve dvou případech. 

Problém ve vztahu mezi trenérem a sportovcem vznikl jednou kvůli 

nerespektování autority trenéra. 

K volním vlastnostem jsme přiřadili nezájem dětí o sport, které trénují pouze 

na přání rodičů. Tento problém byl zaznamenám jednou. 

Zdravotní problém či zranění sportovce, které mělo za následek ukončení kariéry, 

se vyskytl také v jednom případu. 
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3.5. Hodnocení jednotlivých sportovních specializací 

Fotbal 
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ll trenérů popisovalo své zkušenosti s výchovnými problémy ve fotbale. 

Ve věkové skupině 10-13 let se objevily vždy dva problémy ze skupiny emoční 

vlastnosti, režim a životospráva a vlivy rodiny. Jednou to byl problém s vulgárním 

vyjadřováním a agresivním chováním hráčů. Ve dvou případech pak byly zaznamenány 

problémy v rodině a pozdní příchody či nepravidelnost docházky na tréninkové jednotky. 

Největší zastoupení měla věková skupina 14-16let. V tomto věkovém rozmezí se 

také nejvíce vyskytly problémy s emočními vlastnostmi. Dvakrát se objevily kázeňské 

přestupky, jednou agresivita a vulgární vyjadřování. Ze skupiny tělesné vlastnosti se 

objevily problémy s malou psychickou odolností a nízké tréninkové nasazení. Ve dvou 

případech byly zaznamenány problémy v rodině sportovce. Zaznamenali jsme také dva 

případy neadekvátního sebepojetí, a to snahu o poutání pozornosti na svou osobu 

a individuální prosazování hráčů. Jednou se objevila rivalita mezi hráči a pozdní příchody 

či nepravidelnost docházky na tréninkové jednotky, oba problémy byly ze skupiny režim 

a životospráva. 

Ve věkové skupině 17-20 let se vyskytl každý problém pouze jednou. Ve skupině 

režim a životospráva to byl přechod hráčů do vyšší věkové kategorie, v kategorii vztahy 
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ve skupině to byla rivalita mezi hráči, ze skupiny vztah trenér-sportovec to bylo 

nerespektování autority trenéra a ze skupiny zdravotní problémy to bylo zranění, které 

mělo za následek přerušení sportovní dráhy. 

Hokej 
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31 trenérů popisovalo své zkušenosti s výchovnými problémy v hokeji. Největší 

zastoupení měla věková skupina 10-13 let. V tomto věkovém rozmezí museli trenéři 

nejčastěji řešit problémy s rodiči hráčů. Hokej patří mezi finančně náročnější sporty, 

a proto se rodiče snaží mít přehled o průběhu tréninkového cyklu. Chtějí, aby jejich dítě 

hrálo co nejvíce a co nejčastěji bylo nasazováno do zápasů. Otcové se vzhlížejí ve svých 

synech, díky nimž si plní své sny z mládí. 4krát bylo zaznamenáno kladení vysokých 

nároků rodiči na dítě, 2krát prosazování vlastního dítěte před trenérem a stejně tak 

negativní projevování při tréninku či při zápase. Ve skupině emoční vlastnosti se objevila 

agresivita, náladovost, nekázeň, nesoustředěnost a vulgární vyjadřování. Problémy se 

vyskytly i ve vztazích mezi sportovci. 2krát bylo zaznamenáno nezačlenění hráče do 

kolektivu, jednou rozdílná výkonnost hráčů v družstvu, rivalita mezi hráči a šikana. Ze 

skupiny režim a životospráva se 3krát objevil problém s přechodem do vyšší věkové 

kategorie a jednou zanechání sportovní činnosti. V jednom případě se vyskytlo 

povyšování. 
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Ve věkové skupině 14-16 let bylo nejvíce problémů zaznamenáno ve skupině 

režim a životospráva. 5krát se objevilo zanechání sportovní činnosti, 4krát se vyskytl 

problém s přechodem do vyšší věkové kategorie a jeden trenér uvedl užívání alkoholu 

a cigaret. Bylo zde zaznamenáno i mnoho problémů s rodiči hráčů. 5krát prosazovali 

vlastní dítě před trenérem, jednou měli negativní vliv při tréninku či při zápasech 

a jednou kladli na dítě vysoké nároky. Malá psychická odolnost ze skupiny tělesné 

vlastnosti, rozdílné věkové složení družstva v kategorii vztahy ve skupině, individuální 

prosazování hráčů ze skupiny neadekvátní sebepojetí a problém s nominacemi 

na zápasy ze skupiny vtah trenér-sportovec se vyskytly pouze jednou. 

Ve věkové skupině 17-20 let se ve třech případech vyskytl problém z oblasti 

režim a životospráva. 2krát to bylo zanechání sportovní činnosti, jednou pak problém 

s přechodem do vyšší věkové kategorie. Ze skupiny tělesné vlastnosti jsme zaznamenali 

malou fyzickou odolnost a nízké tréninkové nasazení hráčů. Jednou měli rodiče 

negativní vliv při tréninku či při zápasech a jednou se hráč potýkal s problémy v rodině. 

Ze skupiny motivace se objevila ztráta motivace sportovců a špatná motivace hráčů ze 

strany trenéra. Jednou jsme zaznamenali individuální prosazování hráče. 

Basketbal 
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20 trenérů popisovalo své zkušenosti s problémovými situacemi v basketbale. 

Největší zastoupení měla věková skupina 10-13 let. V tomto věkovém rozmezí se 3krát 

vyskytly problémy v oblasti režim a životospráva. Ve dvou případech to byl špatný vztah 

k hodnotám a jednou zanechání sportovní činnosti. Ze skupiny vztahy mezi sportovci se 

jednou objevilo nezačlenění hráče do kolektivu a rivalita mezi hráči. V oblasti tělesné 

vlastnosti jsme zaznamenali stagnující výkonnost a malé tréninkové nasazení hráčů. Ze 

skupiny emoční vlastnosti se vyskytla nesoustředěnost a vulgární vyjadřování. Ve dvou 

případech trenéři uvedli, že jejich svěřenci trénují z donucení, na přání rodičů. Problém 

s nominací hráčů na zápasy ze skupiny vztah trenér-sportovec měli trenéři ve dvou 

případech. 

Ve věkové skupině 14-16 let se vyskytlo nejvíce problémů ve vztazích mezi 

sportovci. 2krát jsme zaznamenali nezačleněním hráče do kolektivu a rivalitu mezi hráči, 

jednou pak šikanu. Ze skupiny emoční vlastnosti řešili trenéři ve dvou případech 

problémy s agresivním chováním hráčů. Z oblasti neadekvátní sebepojetí JSme 

zaznamenali nepřijímáním rad od druhých osob a spoléhání se na svůj talent. 

Ve věkové skupině 17-20 let se jednou objevila agresivita, problém s přechodem 

do vyšší věkové kategorie a pozdní příchody či nepravidelnost docházky na tréninkové 

jednotky. Kladení vysokých nároků na dítě rodiči a ztráta motivace bylo také 

zaznamenáno jednou. 
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Volejbal 
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6 trenérů popisovalo své zkušenosti s problémovými situacemi ve volejbale. 

Ve věkové skupině 10-13 let byla jednou zaznamenána krádež, rozdílná výkonnost hráčů 

a problémy trenérů s nominacemi hráčů na zápasy. 

Nejvíce problémů se vyskytlo ve věkové skupině 14-16 let. V tomto věkovém 

rozmezí se 2krát objevil problém ze skupiny režim a životospráva, a to zanechání 

sportovní činnosti. Jednou jsme zaznamenali malý zájem rodičů o sport dítěte a špatnou 

spolupráci s rodiči. Ze skupiny neadekvátní sebepojetí řešil trenér v jednom případě 

náladovost sportovce. 

Nezačlenění hráče do kolektivu a rivalita se vyskytly ve věkové skupině 17-20 let. 

Tato situace může například nastat, pokud přestoupí sportovec z jiného klubu jako posila. 

Doposud nejlepší hráči vidí v nově příchozím sportovci konkurenci a poštvávají ostatní 

z kolektivu proti němu. 
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Házená 
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5 trenérů popisovalo své zkušenosti s problémovými situacemi v házené. Nejvíce 

problémů se vyskytlo ve věkové skupině 10-13 let. Z emočních vlastností trenéři uvedli 

problémy s agresivitou hráčů a nevhodným chováním. Z volních vlastností řešili problém 

s krádeží. Jednou se vyskytl problém s nezačleněním hráče do kolektivu. 

Ve věkové skupině 14-16 let byla zaznamenána stagnující výkonnost hráčů 

ze skupiny tělesné vlastnosti, problém s přechodem do vyšší věkové kategorie ze 

skupiny režim a životospráva, nerespektování autority trenéra ze skupiny vztah 

trenér-sportovec a ztráta motivace sportovců. 

Ve věkové skupině 17-20 let řešil trenér problém s motivováním svých hráčů. 
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Tenis 
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18 trenérů popisovalo své zkušenosti s výchovnými problémy v tenise. Největší 

zastoupení měla skupina 10-13 let. V tomto věkovém rozmezí museli trenéři nejčastěji 

řešit problémy s rodiči sportovců. 3krát měli rodiče negativní vliv při tréninku či při 

zápasech nebo naopak měli malý zájem o sport svého dítěte. Jednou trenéři uvedli 

kladení vysokých nároků rodičů na své dítě a problémy v rodině sportovce. Ze skupiny 

emoční vlastnosti se vyskytla ve dvou případech nekázeň, jednou náladovost, 

nesoustředěnost, netrpělivost, vulgární vyjadřování a pozdní příchody či nepravidelnost 

docházky na tréninkové jednotky. Problémy se vyskytly i s neadekvátním sebepojetím 

sportovců, Ve dvou případech spoléhali hráči na svůj talent, jednou upoutávali pozornost 

na svoji osobu, podceňovali a přeceňovali se. Z oblasti režim a životospráva jsme 

ve 3 případech zaznamenali pozdní příchody či nepravidelnost docházky na tréninkové 

jednotky a jednou zanechání sportovní činnosti. 2krát bylo zaznamenáno nízké 

tréninkové nasazení ze skupiny tělesné vlastnosti, sportování na přání rodičů ze skupiny 

volní vlastnosti a špatná motivace hráčů ze strany trenéra. Jednou řešil trenér problém 

s nezačleněním sportovce do kolektivu. Jednou se objevilo nerespektování autority 

trenéra patřící do skupiny vztah trenér-sportovec. 

Ve věkové skupině 14-16 let jsme 2krát zaznamenali problém s alkoholem 

a cigaretami z oblasti režim a životospráva. Ze skupiny neadekvátní sebepojetí uvedli 
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trenéři nepřijímání rad od druhých osob a spoléhání se pouze na svůj talent. Jednou se 

objevila malá psychická odolnost hráčů a špatná motivace sportovců ze strany trenéra. 

Ve věkové skupině 17-20 let se vyskytl problém s agresivitou a náladovostí hráčů 

ze skupiny emoční vlastnosti. 

Stolní tenis 
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4 trenéři popisovali své zkušenosti s problémovými situacemi ve stolním tenise. 

Největší zastoupení měla skupina 10-13 let. V tomto věkovém rozmezí se objevily ve 

dvou případech problémy ze skupiny emoční vlastnosti, a to náladovost 

a nesoustředěnost sportovců. Sportováním dětí na přání rodičů ze skupiny volní 

vlastnosti, problém s alkoholem a cigaretami ze skupiny režim a životospráva, rozdílné 

věkové složením skupiny ze skupiny vztahy ve skupině a prosazování vlastního dítě 

rodiči před trenérem se vyskytlo jednou. 

Ve věkové skupině 14-16 let bylo problémem věkové složení skupiny. 
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Atletika 
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15 trenérů popisovalo své zkušenosti s výchovnými problémy v atletice. 

Ve věkovém rozmezí 10-13 let se nejvíce problémů vyskytlo ve skupině režim 

a životospráva. Ve dvou případech uvedli trenéři pozdní příchody či nepravidelnost 

docházky na tréninkové jednotky, zanechání sportovní činnosti a problémy s alkoholem a 

cigaretami. 3krát byly popsány problémy ze skupiny vztahy mezi sportovci. Zaznamenali 

jsme rivalitu mezi sportovci, rozdílné věkové složení skupiny a rozdílnou výkonnost 

sportovců. Ze skupiny neadekvátní sebepojetí bylo uvedeno ve dvou případech 

povyšování, jednou se objevilo podceňování se. Netrpělivost a vulgární vyjadřování 

patřící do skupiny emoční vlastnosti jsme zaznamenali v jednom případu. Nízké 

tréninkové nasazení ze skupiny tělesné vlastnosti a problémy vyskytující se v rodině 

sportovce ze skupiny vlivy rodiny se vyskytlo jednou. 

Ve věkové skupině 14-16 let se 5krát objevil problém ve vztazích mezi sportovci. 

Atletika je sport jednotlivců, kde však společně trénuje celá skupina. Najdou-li se 

ve skupině dva sportovci, kteří mají stejnou výkonnost, může být jeden pro druhého 

konkurencí. Ve dvou případech se vyskytla rivalita mezi sportovci, jednou široké věkové 

složení skupiny, rozdílná výkonnost sportovců a nezačlenění sportovce do kolektivu. 

Ze skupiny režim a životospráva uvedli trenéři ve dvou případech zanechání sportovní 

činnosti a problém s alkoholem a cigaretami. Jednou jsme zaznamenali tělesný růst 

a nízké tréninkové nasazení ze skupiny tělesné vlastnosti, nesoustředěnost patřící do 
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skupiny emoční vlastnosti, sportování na přání rodičů ze skupiny volní vlastnosti, 

povyšování a spoléhání se na vlastní talent ze skupiny neadekvátní sebepojetí. 

Ve věkové skupině 17-20 let řešili trenéři nejvíce problémů ve vztazích mezi 

sportovci. Jendou se vyskytla rivalita mezi sportovci, rozdílné věkové složení a rozdílná 

výkonnost skupiny. 2krát trenéři řešili problém s alkoholem a cigaretami. Ze skupiny 

emoční vlastnosti byla v jednom případě zaznamenána nesoustředěnost. 

Plavání 
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9 trenérů popisovalo své zkušenosti s výchovnými problémy v plavání. Ve věkové 

skupině 10-13 let se vyskytl problém s tělesným růstem ze skupiny tělesné vlastnosti, 

s přechodem do vyšší věkové kategorie ze skupiny režim a životospráva, s věkovým 

složením sportovní skupiny ze skupiny vztahy mezi sportovci a spoléháním se na vlastní 

talent ze skupiny neadekvátní sebepojetí. 

Největší zastoupení měla věková skupina 14-16 let. Nejvíce problémů řešili 

trenéři s problémy z oblasti režim a životospráva. 3krát se vyskytlo zanechání sportovní 

činnosti, 2krát jsme zaznamenali problém s alkoholem a cigaretami. Vulgární 

vyjadřování ze skupiny emoční vlastnosti, nominace sportovců na závody ze skupiny 

vztah trenér-sportovec a zranění, které mělo za následek přerušení sportovní dráhy, ze 

skupiny zdravotní problémy, jsme zaznamenali jednou. 
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Netrpělivost ze skupiny emoční vlastnosti, pozdní příchody či nepravidelnost 

docházky na tréninkové jednotky ze skupiny režim a životospráva a špatná motivace 

ze strany trenéra se objevily ve věkové skupině 17-20 let. 

Biatlon 
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8 trenérů popisovalo své zkušenosti s výchovnými problémy v biatlonu. 

Ve věkové skupině 10-13 let se jednou vyskytlo nízké tréninkové nasazení, agresivita, 

pozdní příchody či nepravidelnost docházky na tréninkové jednotky a problémy v rodině 

sportovce. 

Ve věkové skupině 14-16letjsme nejvíce problémů zaznamenali ve vtazích mezi 

trenérem a sportovcem. Jednou došlo k nerespektování trenéra a jednou ke špatné 

komunikaci mezi trenérem. Ze skupiny režim a životospráva se vyskytl problém se 

zanecháním sportovní činnosti a s přestupem do vyšší věkové kategorie. V jednom 

případu se objevila rivalita mezi sportovci. 

Ve věkové skupině 17-20 let se jsme jednou zaznamenali zanechání sportovní 

činnosti. 
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Cyklistika 
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8 trenérů popisovalo své zkušenosti s problémovými situacemi v cyklistice. 

Největší zastoupení měla věková skupina 10-13 let. V tomto věkovém rozmezí museli 

trenéři nejčastěji řešit problémy s rodiči hráčů. Ve dvou případech zakazovali rodiče 

tréninky svému dítěti, jednou pak rodiče prosazovali vlastní dítě před trenérem, kladli 

na dítě vysoké nároky, měli malý zájem o sport svého dítěte a byla s nimi špatná 

spolupráce. Ze skupiny emoční vlastnosti se 2krát vyskytla náladovost a jednou 

netrpělivost. Jednou se objevilo zanechání sportovní činnosti, problém s přechodem 

do vyšší věkové kategorie ze skupiny režim a životospráva a ve dvou případech špatná 

motivace ze strany trenéra. 

Ve věkové skupině 14-16 let trenéři uvedli jako problémovou situaci stagnující 

výkonnost sportovců ze skupiny tělesných vlastností, přechod sportovců do vyšší věkové 

kategorie ze skupiny režim a životospráva, rozdílnou výkonnost v družstvu ze skupiny 

vztahy ve skupině sportovců a špatnou motivaci z jejich strany. 

Ve věkové skupině 17-20 let byl jednou zjištěn problém s přechodem sportovců 

do vyšší věkové kategorie a s kladením vysokých nároků na dítě rodiči. 
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Moderní gymnastika 

Grafč. 15 
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8 trenérů popisovalo své zkušenosti s problémovými situacemi v moderní 

gymnastice. Ve věkové skupině 10-13 let se 2krát vyskytl jako problém tělesný růst. 

Z oblasti režim a životospráva se objevilo zanechání sportovní činnosti a problém 

s přechodem do vyšší věkové kategorie. Ze skupiny vlivy rodiny řešili trenéři dva 

problémy, negativní vliv rodičů při tréninku či při zápasech a kladení vysokých nároků 

na dítě rodiči. Nepozornost ze skupiny emoční vlastnosti, 2krát poutání pozornosti 

na svoji osobu ze skupiny neadekvátní sebepojetí, špatná motivace ze strany trenéra 

a zranění, které mělo za následek přerušení sportovní dráhy se vyskytly jednou. 

Ve věkové skupině 14-16 let se jsme jednou zaznamenali nízké tréninkové 

nasazení ze skupiny tělesné vlastnosti, nekázeň ze skupiny emoční vlastnosti, zanechání 

sportovní činnosti ze skupiny režim a životospráva a poutání pozornosti 

na svou osobu ze skupiny neadekvátní sebepojetí. 

52 



Tanec 
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6 trenérů popisovalo své zkušenosti s výchovnými problémy v tancování. 

Ve věkové skupině 10-13 let se jednou vyskytl problém s věkovým složením skupiny 

a přeceňováním se. 

Ve věkové skupině 14-16 let 3krát řešili trenéři problémy z oblasti režim 

a životospráva. 2krát se objevilo zanechání sportovní činnosti a jednou byl problém 

s alkoholem a cigaretami. Dva problémy byly zaznamenány ze skupiny tělesné vlastnosti, 

a to s tělesným růstem a stagnující výkonností. Jednou se vyskytlo rozdílné věkové 

složení skupiny. 

Ve věkové skupině 17-20 let bylo nejvíce problémů uvedeno ve skupině tělesné 

vlastnosti. 2krát byla zjištěna malá fyzická odolnost a nízké tréninkové nasazení. 

Ze skupiny režim a životospráva se objevilo zanechání sportovní činnosti. Široké věkové 

složení a rozdílná výkonnost se vyskytly jednou, stejně jako špatné motivování 

ze strany trenéra. 
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Krasobruslení 
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8 trenérů popisovalo své zkušenosti s výchovnými problémy v krasobruslení. 

Největší zastoupení měla věková skupina 10-13 let. V tomto věkovém rozmezí bylo 

nejvíce problémů s emočními vlastnostmi sportovců. 2krát se objevila náladovost, jednou 

agresivita, nesoustředěnost a netrpělivost. Negativní vliv rodiny se vyskytl 

ve 4 případech. 2krát bylo zaznamenáno kladení vysokých nároků na dítě rodiči, jednou 

negativní vliv rodičů při tréninku či při závodech a problémy v rodině sportovce. 

Z oblasti vztahy ve skupině popisovali trenéři problémy s širokým věkovým složením 

skupiny, s rozdílnou výkonností členů skupiny a s rivalitou mezi sportovci. Ze skupiny 

tělesné vlastnosti jsme zaznamenali malou psychickou odolnost a stagnující výkonnost. 

V jednom případu byl problémem přechod do vyšší věkové kategorie. 

Ve věku 14-16 let se jednou objevilo prosazování vlastního dítě rodiči ze skupiny 

vlivy rodiny. Rivalita se vyskytla jednou v oblasti vztahy ve skupině sportovců. 

Také ve věkové skupině 17-20 let byla jednou zjištěna rivalita mezi sportovci. 
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Šerm 
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4 trenéři popisovali své zkušenosti s problémovými situacemi v šermu. Ve věkové 

skupině 10-13 let se 2krát vyskytla nekázeň a jednou nesoustředěnost ze skupiny emoční 

vlastnosti. Z oblasti režim a životospráva byly zaznamenány pozdní příchody či 

nepravidelnost docházky na tréninkové jednotky, ze skupiny vlivy rodiny prosazování 

vlastního dítěte rodiči a ze skupiny neadekvátní sebepojetí poutání pozornosti na vlastní 

osobu. 

Pozdní příchody či nepravidelnost docházky na tréninkové jednotky byly 

problémem ve věkové kategorii 14-16 let a vyskytly se v jednom případě. 
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Bojové sporty 
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17 trenérů popisovalo své zkušenosti s výchovnými problémy v bojových 

sportech. Ve věkové skupině 10-13 let řešili trenéři nejvíce problémů ve vztazích mezi 

sportovci. 6krát se vyskytl problém s věkovým složením skupiny, 5krát s rozdílnou 

výkonností sportovců, jednou se šikanou. Trenéři bojových sportů mívají na starost velmi 

početné skupiny. V těchto skupinách jsou jedinci různého věku. Starší sportovci se učí 

novým věcem rychleji, ti mladší potřebují delší dobu na nácvik nového prvku. Trenér pak 

řeší problém, jak naučit více nového ty šikovnější, a zároveň více procvičovat s těmi 

pomalejšími. Problémy se vyskytly také s emočními vlastnostmi sportovců. 3krát byla 

zaznamenána nepozomost a nekázeň, dvakrát agresivita a jednou náladovost, 

nesoustředěnost a netrpělivost. Z oblasti režim a životospráva jsme zaznamenali 

zanechání sportovní činnosti, problém s alkoholem a cigaretami, problém s přechodem do 

vyšší věkové kategorie, pozdní příchody či nepravidelnost docházky na tréninkové 

jednotky a špatný vztah k hodnotám. Ze skupiny neadekvátní sebepojetí se objevilo 

poutání pozornosti na vlastní osobu ve dvou případech a jednou individuální prosazování 

sportovců. Špatnou motivaci ze strany trenéra a ztrátu motivace ze skupiny motivace, 

sportování na přání rodičů ze skupiny volní vlastnosti, problémy v rodině sportovce ze 

skupiny vlivy rodiny a nerespektování autority trenéra a špatnou komunikaci mezi 

sportovcem a trenérem ze skupiny vztah trenér-sportovec jsme zaznamenali jednou. 
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Ve věkové skupině 14-16 let se také nejvíce problémů objevilo z oblasti vztahy ve 

skupině sportovců. 5krát jsme zaznamenali problém s věkovým složením skupiny, 4krát 

rozdílnou výkonnost sportovců. Ze skupiny režim a životospráva jsme 2krát zaznamenali 

problém s přechodem do vyšší věkové kategorie, jednou zanechání sportovní činnosti a 

problém s alkoholem a cigaretami. Tělesný růst ze skupiny tělesné vlastnosti, agresivita a 

nepozomost ze skupiny emoční vlastnosti, sportování na přání rodičů ze skupiny vlivy 

rodiny a ztráta motivace byly uvedeny jednou. 

Ve věkové skupině 17-20 let se 4krát objevil problém s věkovým složením 

skupiny a 3krát rozdílná výkonnost sportovců ze skupiny vztahy ve skupině. Z oblasti 

režim a životospráva uvedli trenéři jako problém ve dvou případech přechod do vyšší 

věkové kategorie, zanechání sportovní činnosti a užívání alkoholu a cigaret. Jednou byla 

zaznamenána agresivita a nepozomost ze skupiny emoční vlastnosti, sportování na přání 

rodičů ze skupiny volní vlastnosti a ztráta motivace. 

Box 
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6 trenérů popisovalo své zkušenosti s problémovými situacemi v boxu. Ve věkové 

skupině 10-13 let se 2krát objevilo podřizování se kamarádům ze skupiny vztahy 

ve skupině. Jednou řešili trenéři problém s nesoustředěností ze skupiny emoční vlastnosti, 

kladením vysokých nároků na dítě rodiči a malým zájmem rodičů o sport dítěte z skupiny 

vlivy rodiny. 
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Ve věkové skupině 14-16 let jsme jednou zaznamenali nesoustředěnost ze skupiny 

emoční vlastnosti, problémy v rodině sportovce ze skupiny vlivy rodiny, podceňování se 

ze skupiny neadekvátní sebepojetí a nerespektování autority trenéra ze skupiny vztah 

trenér-sportovec. 

Nesoustředěnost se jednou vyskytla ve věkové skupině 17-20 let. 

Veslování 
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6 trenérů popisovalo své zkušenosti s výchovnými problémy ve veslování. 

Ve věkové skupině 10-13 let se 2krát vyskytla špatná motivace ze strany trenéra a 

spoléhání se na vlastní talent ze skupiny neadekvátní sebepojetí. Z oblasti vztahy ve 

skupině sportovců jsme zaznamenali nezačlenění sportovce do kolektivu a ze skupiny 

vlivy rodiny trenéři uvedli malý zájem rodičů o sport dítěte. 

Ve věkové skupině 14-16 let se jednou objevilo nízké tréninkové nasazení. 

Problém s přechodem do vyšší věkové kategorie měli sportovci ve věku 17-20let 

v jednom případě . 
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4. DISKUSE 

Pro potřeby naší diplomové práce jsme nejprve pročetli zápočtové práce studentů 

Trenérské školy FTVS UK. Z celkového počtu 523 prací jsme stanovili 190 vhodných 
' / 

výzkumných cílů (zbývající část byla psána pro/jinou věkovou kategorii, mimo dané 

téma nebo z příliš obecného hlediska). Jednotlivé eseje jsme zakódovali podle sportovní 

specializace, věkové kategorie a popsaného vyskytujícího se problému pod číselné kódy \ 

(viz. příloha č. 1 ). Podle těchto kódů jsme vytvořili tabulky (viz. příloha č. 2), ze kterých 

jsme vycházeli při analyzování těchto prací. 

Souhrnně jsme vytvořili 10 skupin, ke kterým jsme rozřadili jednotlivé problémy. 

Ve výsledkové části jsme pak pracovali s těmito okruhy. 

Nejvíce problémovou se ukázala být oblast režim a životospráva. Největším 

problémem pak bylo zanechání sportovní činnosti. Tento problém se nejvíce vyskytuje ve 

věkoVé skupině 14-16 let a 17-20 let. Ani ve věku 10-13 let není jeho výskyt 

zanedbatelný. Domníváme se, že se tak děje díky zájmu sportovců o jiné aktivity, jakými 

jsou trávení volného času po diskotékách či zábavách, s kamarády nebo potřeby navázání 

vztahů s druhým pohlavím. 

Dalším, často se vyskytujícím problémem, je přechod sportovce do vyšší kategorie. 

Sportovec je často zvyklý na určitý tréninkový rytmus, tréninkové dávky nebo počet 

tréninkových jednotek. V jeho věkové kategorii vyniká a je spokojen. Při přechodu do 

vyšší kategorie se sportovec setkává s větší konkurencí a musí kvůli tomu zvyšovat 

tréninkové dávky a počty tréninkových jednotek. Často se stává, že se s tímto faktem 

těžko vyrovnává, ať už po fyzické či psychické stránce. 

Pozdní příchody a nepravidelnost docházky na tréninkové jednotky jsou problémy 

především trenéra. Každý by si měl stanovit taková pravidla, kterými se budou sportovci 

řídit a dodržovat je. Při neplnění těchto zásad by měl následovat adekvátní trest. 

Problémy ze skupiny emoční vlastnosti se týkají hlavně sportovců nejmladší věkové 

kategorie. V tomto období často se sportem teprve začínají nebo sportují jen krátce a 

postupně si zvykají na režim a pravidla, která musejí při tréninku dodržovat. Sport není 

jen hra, ale děti se učí novým věcem, při kterých musejí být soustředěné 

a pozorné. Často záleží na trenérovi, jak si tréninkovou jednotku připraví. Měl by 

se vyhnout nudnému stereotypnímu cvičení, naopak by měl činnosti často obměňovat 

a připravovat je zábavnou formou, aby pozornost dětí udržel. Vše však není pouze 
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na trenérovi. Spoustu návyků si sebou dítě nese z rodiny, např. vulgární vyjadřování nebo 

agresivní chování. 

Rodina nezasahuje do tréninkového procesu pouze nepřímo přes výchovu dítěte, ale 

často se rodiče snaží aktivně zapojovat. Ve většině případů to má spíše negativní vliv 

na sportování jejich dítěte. Pokud se rodiče účastní tréninků, mají tendenci svým dětem 

dávat rady. Někdy se snaží ovlivňovat trenéra, aby jejich dítě hrálo v základní sestavě, 

i když se o to nezaslouží svými výkony. Dále mívají rodiče na sportovce vysoké nároky. 

Stává se, že si přes ně snaží splnit vlastní sny z mládí. Takovéto působení rodičů se může 

odrážet na výkonu jejich dítěte. 

Především trenéři bojových sportů mívají na starost početnou skupinu, která je velice 

nesourodá jak věkově, tak i výkony sportovců. Tento problém se vyskytuje 

i v jiných sportovních specializacích. Nesourodost skupiny se pak odráží na vztazích 

mezi sportovci. Trenéři však musejí řešit i jiné problémy, které se v kolektivech objevují. 

Nezačlenění nově příchozího sportovce mezi ostatní nebo rivalita mezi sportovci není nic 

ojedinělého. Naštěstí pouze v několika málo případech se vyskytl problém se šikanou. 

Dobře motivovat sportovce je problémem trenérů mnoha sportovních specializací. 

V nejmladší věkové kategorii je motivace zapotřebí k vytvoření zájmu dětí o sport. 

Ve věku střední adolescence je motivace důležitá především k udržení sportovce u 

aktivní sportovní činnosti. Často se stává, že pokud jedinec nemá žádný cíl do budoucna 

a trenér není schopen ho dobře motivovat, začíná se sportovec zajímat o jiné věci, než je 

sport a sportovní činnosti zanechá. 
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ZAVER 

Tato práce shrnuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo obsáhnout problémové 

situace vyskytující se v jednotlivých sportovních odvětvích, porovnat odlišnosti problémů 

s ohledem na věk sportovců a rozdílnost problémů vyskytujících se v jednotlivých 

sportovních specializacích. 

Podařilo se nám zmapovat výskyt nejčastějších problémových situací, se kterými 

se setkali trenéři 18-ti různých specializací. 

Tréninkový proces nebude nikdy absolutně bez problémů. Je ovšem především 

na trenérech samotných těmto situacím předcházet. Snaha dobře vycházet se sportovci, 

umět s nimi komunikovat a jít jim vzorem by měla pozitivně ovlivňovat problémy 

ve sportu. 

Závěrem bychom chtěli dodat, že ačkoliv byl tento výzkum časově poměrně náročný, 

bylo velmi zajímavé poznat všechny problémy, které se ve sportu vyskytují. Doufáme, že 

tento výzkum bude do budoucna přínosem jak pro začínající trenéry, tak pro trenéry s již 

dlouholetou praxí. 
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PRILOHOV A CAST 

PŘÍLOHA 1 
Tabulka zakódovaných prací 
PŘÍLOHA2 
Kódy 
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PŘÍLOHA 1 

Kódy Věk 

Sport 1. 10-13 let 

1. fotbal 2. 14-16let 

2. hokej 3. 17-20 let 

3. basketbal 

4. volejbal 

5. házená 

6. tenis 

7. stolní tenis 

8. atletika 

9. plavání 

10. biatlon 

ll. cyklistika 

12. moderní gymnastika 

13. tanec 

14. krasobruslení 

15. šerm 

16. bojové sporty 

17. box 

18. veslování 



Problémy 

1. zanechání sportu (vliv jiných zájmů, 

školy) 

2. alkohol, cigarety 

3. věkové složení skupiny 

4. rozdílná výkonnost členů skupiny 

5. přechod sportovce do vyšší věkové 

kategorie 

6. agresivita 

7. náladovost 

8. nepozomost 

9. nekázeň 

10. nesoustředěnost 

ll. netrpělivost 

12. poutání pozornosti na svoji osobu 

13. povyšování 

14. malá psychická odolnost 

15. tělesný růst 

16. malá fyzická odolnost 

17. stagnující výkonnost 

18. nízké tréninkové nasazení 

19. vulgárnost 

20. prosazování vlastního dítěte 

21. negativní vliv rodičů při tréninku, 

zápase 

22. vysoké nároky rodičů na dítě 

23. malý zájem rodičů dítěte 

24. problémy v rodině 

25. špatná spolupráce s rodiči 

(nerespektování sportovních povinností 

dítěte) 

26. zakazování tréninků (špatný prospěch) 

27. nezačlenění do kolektivu 

28. nerespektování autority trenéra 

29. motivace 

30. rivalita v kolektivu 

31. docházka 

32. šikana 

33. krádeže 

34. individuální prosazování 

35. nepřijímání rad druhých 

36. podceňování se 

3 7. přeceňování se 

38. spoléhání se na talent 

39. vztah k hodnotám (nářadí, náčiní, 

vybavení tělocvičen, hřišť) 

40. nezájem dětí o sport (sportování na 

přání rodičů, neatraktivnost sportu) 

41. zranění (přerušení, ukončení sportovní 

dráhy) 

42. ztráta motivace 

43. komunikace trenér x sportovec 

44. nominace na zápasy, závody 

45. podřizování se kamarádům 



PŘÍLOHA2 3 1 23 
Sportovnr Věková Problém 3 1 40,44 

specializace kat~orie 3 1 13,19 
1 1 6, 19,24,31 3 1 10,39 
1 1 24,31 3 2 30 
1 2 14 3 2 27 
1 2 9 3 2 6,35 
1 2 30,34 3 2 30,32,38 
1 2 6, 12,19,24 3 2 27 
1 2 9,31 3 2 6 
1 2 18,24 3 3 6,34 
1 3 5 3 3 5,22 
1 3 28 3 3 31,42 
1 3 30,41 4 1 4,33 
2 1 20,21 4 1 44 
2 1 5,27 4 2 1,7,25 
2 1 27 4 2 1,23 
2 1 22 4 3 27 
2 1 5 4 3 30 
2 1 1 7,10 5 1 6,9,33 
2 1 9,19,32 5 1 27 
2 1 20 5 2 5,42 
2 1 21,22 5 2 17,28 
2 1 4,6, 13,22,30 5 3 29 
2 1 22 6 1 9,29 
2 1,2 51.202 6 1 22,23 
2 2 314 6 1 21,23 
2 2 20 6 1 10,28,31 
2 2 21 6 1 21 
2 2 1,2 6 1 9,19,31,36 
2 2 34 6 1 18 
2 2 20 6 1 27 
2 2 1,5 6 1 7,24,40 
2 2 5,44 6 1 21,23 
2 2 1 6 1 1,40 
2 2 1,5 6 1 18,31,38 
2 2 1,5,20 6 1 29,38 
2 2 20,22 6 1,2 22111,35,371 
2 3 21,24 6 2 2 
2 3 5 6 2 14,29 
2 3 34 6 2 38 
2 3 16 6 3 6,7 
2 3 1,42 7 1 7,10,20 
2 3 29 7 1 40 
2 3 1,18 7 1 2 
3 1 30 7 1,2 3 
3 1 27 8 1 2,13 
3 1 18 8 1 11 
3 1 1 8 1 18 
3 1 39 8 1 1 
3 1 17 8 1 19,36 
3 1 40,44 8 1 13,31 



8 1 24,31 14 1 3,4 
8 1,2 30 14 1 5,7,10,14,22 
8 2 1,15 14 2 20 
8 2 13,27 14 2,3 30 
8 2 1 15 1 9,12 
8 2,3 182,30,402 15 1 10 
8 2,3 2,10,382 15 1 9,20,31 
8 2,3 2 15 2 31 
8 1 2,3 3,4 16 1 7,8,32 
9 1 3 16 1 11 
9 1 5,38 16 1 9,31,39 
9 1,2 h15, 16 1 6,12,24 
9 2 1,41 16 1 34 
9 2 1,2 16 1 3,4 
9 2 2,19 16 1 9,10,28 
9 2 44 16 1 9,12 
9 3 31 16 1 8,29 
9 3 11,29 16 1 43 
10 1 18 16 1,2 3,4 
10 1 31 16 2 5,15 
10 1 6,24 16 1,2,3 1,3,4 
10 2 28 16 1,2,3 5,6,8,40,42 
10 2 43 16 1,2,3 2,3 
10 2 5 16 1,2,3 3,4 
10 2 1,31 16 1,2,3 3,4 
10 3 1 17 1 45 
11 1 22 17 1 22,23 
11 1 11 17 1 45 
11 1 1,26 17 2 28 
11 1 5,20,23 17 2 24,36 
11 1 7,25,29 17 1,2,3 10 
11 1,2 5_2,h 1h26,,29, 18 1 27 
11 2 4,29 18 1 38 
11 3 5,22 18 1 23,29 
12 1 12 18 1 29,38 
12 1 12 18 2 18 
12 1 1,5,22 18 3 5 
12 1 41 
12 1 21 
12 1 8,15,29 
12 1,2 12. 15, 
12 2 9, 12,18 
13 1 37 
13 2 1,2,15,17 
13 3 16,17 
13 3 16,17,29 
13 3 4 
13 1,2,3 h3.3 
14 1 6,7, 11 
14 1 30 
14 1 22,24 
14 1 17,21 


