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1 Úvod 
 

 

Sport je sociálně-kulturní fenomén moderní doby rozšířený po celém světě napříč všemi 

věkovými kategoriemi. Dnešní sport již nepředstavuje pouze soutěžení, ale také náplň trávení 

volného času kohokoliv z nás či edukační prostředek vzdělávacích systémů. Svět sportu 

zaznamenal v průběhu 20. století obrovské měny a stále se velmi dynamicky vyvíjí, což se 

odráží také v požadavcích na sportovní trenéry. Na trenérskou profesi jsou v dnešní době 

kladeny stále vyšší nároky. Je potřeba, aby trenér oplýval velmi širokými odbornými 

znalostmi, jež dokáže aplikovat ve sportovním tréninku, na jeho vůdcovské, strategické a 

taktické schopnosti, a také na jeho pedagogickou odpovědnost. Profese sportovního trenéra je 

náročná a značně různorodá. Systém kontinuálního vzdělávání by proto měl být nezbytnou 

součástí každého sportovního odvětví. 

 

Lidské zdroje a potřeba vzdělávání jsou dnes velmi frekventované pojmy. Důvod je 

jednoduchý – v dnešním neustále měnícím se světě, kdy je kladen důraz na znalosti a 

flexibilitu, se vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů stává klíčovým faktorem úspěchu a 

konkurenceschopnosti všech organizací. Kritické ovšem je, aby lidé to, co se „naučili“, také 

využili při své práci. Lidské zdroje se také stávají čím dál vzácnějšími. 

 

Tato diplomová práce pojednává o tématu „Vzdělávání a rozvoj trenérů atletiky“.  

Cílem práce je analýza a vyhodnocení současného stavu vzdělávání a rozvoje trenérů 

atletiky v rámci České republiky. Za účelem výzkumu bylo využito metody dotazníkového 

šetření. 

 

Diplomová práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. Ve druhé kapitole se věnuji 

teoretickému vymezení souvisejícím se vzděláváním a rozvojem trenérů atletiky. V následující 

kapitole představuji hlavní řídící orgán české atletiky - Český atletický svaz. Čtvrtá kapitola 

pokračuje analýzou současného stavu vzdělávání a rozvoje trenérů atletiky a podává výsledky 

dotazníkového šetření. Pátá kapitola předkládá návrhy k zefektivnění současného systému 

vzdělávání trenérů atletiky. Závěr diplomové práce je pak věnován shrnutí předešlých kapitol. 
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2 Teoretická východiska řešené problematiky 
 

2.1 Řízení lidských zdrojů 
 

Jedním z nejvýznamnějších faktorů mající vliv na úspěšnost či neúspěšnost organizací 

v náročném konkurenčním prostředí tržního hospodářství je kvalita fungování lidského 

faktoru. Dnes hraje tento faktor význam v daleko větším rozsahu, než tomu bylo dříve. 

V důsledku změn, které proběhly na konci 20. století a které vtiskly ekonomickému i 

sociálnímu okolí organizací nové znaky, se ukázalo, že kvalita lidských zdrojů a schopnost 

jejího využití při stanovování strategie rozvoje organizace a její uskutečnění se stává 

rozhodujícím faktorem úspěchu. Byla to v první řadě potřeba dosáhnout vysokého stupně 

flexibility reakce na změny a schopnost stanovit správnou strategii chování a rozvoje 

organizace v dynamickém prostředí. [7] 

 

2.1.1 Historický vývoj 
 

Personalistika či personální řízení jsou termíny, které bývají často považovány za 

synonyma. Odborná literatura však uvádí, že uvedené termíny označují rozdílné vývojové 

fáze i rozdílné koncepce personální práce. Ve vývoji personalistiky můžeme obsahově rozlišit 

tři hlavní etapy: 

1. Personální práce – počátky se datují zhruba od konce 19. století. Personální práce je 

chápána jako služba zajišťující zejména administrativní práce a administrativní 

procedury spojené se zaměstnáváním lidí, pořizováním, uchováváním a aktualizací 

dokumentů a informací týkajících se zaměstnanců a jejich činností a slouží jako 

informační zdroj řídícím útvarům podniku. Pro tuto výlučně pasivní roli se později 

vžilo pojmenování „personální administrativa“. Tento přístup přežívá i v současných 

především autoritativněji a centralizovaněji řízených podnicích. Již před druhou 

světovou válkou se pohled na personální práci významně změnil. Probíhají první 

sociální reformy zaměřené na zaměstnance. Úsilí je zaměřeno na zlepšování 

nelidských pracovních podmínek, vydávání a dodržování pracovních předpisů o 

bezpečnosti práce, evidování stížností, výběry pracovníků, odměňování a celková 

evidence pracovníků. Personalistika je směřována výhradně dovnitř organizace. [10] 
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2. Personální řízení – tato vývojová etapa spadá do 40. až 70. let 20. století. Roste 

význam personalistiky, která již nemá pouze pasivní charakter, ale požaduje se po ní, 

aby funkčně nastavila sociální mechanismus v organizaci. Vznikají personální útvary 

nového typu, v nichž se formuluje personální politika a rozvíjí se metody personální 

práce. Sílí vliv odborů a personalisté získávají novou sociální dovednost ve 

vyjednávání. V personálním řízení je kladen důraz na získávání a vyhledávání lidí, 

evidování a výcvik zaměstnanců, na taktické a operativní činnosti. Počátkem 60. let se 

začíná v teorii řízení objevovat pojem „organizační chování“. I přes viditelný pokrok 

však zůstala personální práce zaměřena pouze na vnitropodnikové problémy se 

zaměstnáváním a hospodařením s pracovní silou. [6]  

3. Řízení lidských zdrojů – se vyvíjí od konce 80. let 20. století. Jazyk a teoretický 

koncept řízení lidských zdrojů se přenesl z USA do Velké Británie a odtud na 

Skandinávii a zbytek kontinentální Evropy. Řízení lidských zdrojů se stává jádrem 

celého podnikového řízení a je jeho nejdůležitější složkou. Tímto novým postavením 

personální práce se vyjadřuje význam člověka, lidské pracovní síly jako 

nejdůležitějšího výrobního výstupu a motoru podnikové aktivity. Dovršuje se vývoj 

personální práce od administrativní činnosti k činnosti koncepční, skutečně řídící. 

Řízení lidských zdrojů v nejnovějším pojetí zahrnuje nejen strategické aspekty, ale i 

orientaci na vnější faktory formování a fungování podnikové pracovní síly. Výrazně se 

zvyšuje zájem o populační vývoj, trh práce, hodnotové orientace lidí, jejich sociální 

rozvoj a životní způsob, osídlení a životní prostředí, legislativu apod. Personální práce 

se nově stává integrální součástí každodenní práce každého vedoucího pracovníka. 

[10] 

 

2.1.2 Definice řízení lidských zdrojů 
 

Řízení lidských zdrojů lze podle Armstronga definovat jako strategický a logicky 

promyšlený přístup k řízení nejcennějšího statku organizace, tj. v ní pracujících lidí, kteří jako 

jednotlivci a jako kolektivy přispívají k dosažení jejích cílů. V tomto přístupu můžeme nalézt 

základní charakteristiky řízení lidských zdrojů: 

 uspokojuje potřeby strategického přístupu, 

 zaměstnanci jsou zde považování za nejdůležitější statek organizace, 



 8 

 přináší souhrnný a logicky promyšlený přístup k zajištění vzájemně se podporující 

politiky a praxe zaměstnávání lidí. [1] 

2.1.3 Cíle řízení lidských zdrojů 
 

Obecně lze říci, že cílem řízení lidských zdrojů je zajistit, aby byla organizace schopna 

prostřednictvím lidí úspěšně plnit své cíle a poslání. Přesněji řečeno řízení lidských zdrojů se 

týká plnění cílů v následujících oblastech: 

 efektivnost organizace, 

 řízení lidského kapitálu, 

 řízení znalostí, 

 řízení odměňování, 

 zaměstnaneckých vztahů, 

 uspokojování rozdílných potřeb, 

 překlenování rozdílů mezi teorií a realitou podnikové praxe. [16] 

 

2.1.4 Úkoly řízení lidských zdrojů 
 

Úkolem řízení lidských zdrojů v nejobecnějším pojetí je sloužit tomu, aby podnik byl 

výkonný a aby se jeho výkon neustále zlepšoval. Tento úkol lze splnit jen neustálým 

zlepšováním využití všech zdrojů, kterými podnik disponuje, tj. materiálních zdrojů, 

finančních zdrojů, informačních zdrojů a lidských zdrojů. Konkrétně se jedná o následujících 

pět hlavních úkolů: 

1) vytváření dynamického souladu mezi počtem a strukturou pracovních míst a počtem a 

strukturou pracovníků,  

2) optimální využívání pracovních sil, tj. především optimální využívání fondu pracovní 

doby a optimální využívání pracovních schopností (kvalifikace) pracovníků, 

3) formování pracovních týmů, efektivního vedení lidí a zdravých mezilidských 

pracovních vztahů, 

4) péče o personální a sociální rozvoj pracovníků – školení, rekreace, příznivé pracovní 

prostředí,  

5) dodržování všech zákonů týkající se práce, zaměstnávání lidí a lidských práv a vytváření 

dobré zaměstnavatelské pověsti organizace. [1] 
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Je však možno říci, že jednotlivé činnosti a úkoly řízení lidských zdrojů (s výjimkou 

pátého úkolu, který je pro podnik závazný) jsou omezovány do určité části těmito 

proměnnými: 

 velikostí podniků, 

 kapitálovým vybavením podniku, 

 osobnostmi managementu, 

 strukturou podniku 

 a vnějším prostředím podniku. 

 

Výše zmíněnými proměnnými je také ovlivňována existence a forma útvaru řízení 

lidských zdrojů. [2] 

 

2.1.5 Podoby řízení lidských zdrojů 
 

V průběhu historického vývoje se s postupným uvědomováním si významu lidských 

zdrojů vyvinulo několik různých podob, modelů či přístupů k jejich řízení. Odborná literatura 

hovoří o dvou základních podobách řízení lidských zdrojů – tvrdé a měkké. 

Tvrdý přístup k řízení lidských zdrojů klade důraz na kvantitativní, praktické a 

podnikatelsky strategické stránky řízení lidí čistě racionálním způsobem. Je založen na 

filosofii, která se zaměřuje na potřebu řídit lidi tak, aby od nich mohli manažeři získat 

přidanou hodnotu a tak dosáhnout konkurenční výhody. Považuje lidi za lidský kapitál, z 

něhož lze dosáhnout zisku, jestliže se investuje do jeho rozvoje. 

Měkká podoba řízení lidských zdrojů vychází z tzv. školy lidských vztahů. Je založena 

na komunikaci, motivování a vedení.  Podle této podoby manažeři jednají s pracovníky jako s 

vysoce ceněným aktivem organizace, zdrojem konkurenční výhody plynoucí z oddanosti a 

angažovanosti pracovníků, jejich adaptability a vysoké kvality. Měkký přístup k řízení 

lidských zdrojů se soustřeďuje na potřebu získat oddanost pracovníků prostřednictvím jejich 

zapojení do rozhodování a spoluodpovědnosti, komunikace s nimi a dalších metod vytváření 

vysoké míry oddanosti a důvěry v organizaci.  

Jak výzkumy naznačují, organizace jsou často založeny na jakési směsi tvrdé a měkké 

podoby; hranice mezi tvrdou a měkkou podobou řízení lidských zdrojů není tak absolutní. [1] 
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2.1.6 Faktory ovlivňující řízení lidských zdrojů 
 

Vnější faktory 

Vnější podněty mohou být posuzovány jako proměnlivé jevy, které organizace a 

personální management ovlivňuje pouze nevýznamnou měrou. Některé vnější vlivy se 

vyvíjejí pomalu, jiným je nutné čelit ihned. Je důležité, aby personalista zjišťoval, které 

faktory se ve vnějším prostředí mění a jakým způsobem, a byl schopen určit ty podstatné 

mající vliv na jeho organizaci. Monitorování by mělo být zaměřeno na čtyři hlavní oblasti, a 

to: 

1) ekonomické a obchodní podmínky,  

2) vládní a politické tendence,  

3) sociální rozvoj, 

4) oblasti vědy a techniky.  

Mezi prostředky používané k monitorování prostředí patří například noviny, časopisy, 

specializované publikace, internet apod. Výsledky monitorování je nutné organizaci 

představit včas a ve srozumitelné podobě. Personalisté při zkoumání vnějšího prostředí 

zjišťují všeobecné trendy jeho vývoje. [6] 

 

Ekonomické podmínky 

Trh práce je tvořen zaměstnavateli a potenciálními zaměstnanci. I když zaměstnavatel 

musí být důkladně informován o podmínkách na trhu práce, není reálné, aby věděl o každé 

jednotlivé změně. Proto se používá pojem relativní trh práce a je definován těmito třemi 

faktory:  

1) povolání – kvalifikace a požadované schopnosti,  

2) zeměpisné hledisko – ochota zaměstnanců dojíždět do práce nebo se přestěhovat, 

3) konkurence – zaměstnavatel se vždy nejvíce zajímá o to, jaký vztah má ke svým 

zaměstnancům jeho nejbližší firma, která zaměstnává lidi s podobnou kvalifikací jako 

on. 

 

Inflace 

Inflace se obvykle projevuje změnou cen za zboží a služby. Přímým následkem 

působení inflace pro rozhodování o lidských zdrojích je nutnost zahrnout změny životních 

nákladů do mzdových a důchodových programů. 
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Internacionalizace trhů 

Mezinárodní konkurence na domácích i zahraničních trzích se může stát zásadní 

podmínkou mající vliv na oblast řízení lidských zdrojů. Smyslem Evropského společného trhu 

je vytvořit oblast bez vnitřních hranic, ve které by byl zajištěn volný pohyb zboží, osob, 

služeb a kapitálu. [16] 

 

Vliv státu 

Největší vliv na řízení lidských zdrojů má vláda, její nařízení, legislativa a hospodářská 

politika. Řízení lidských zdrojů se bezprostředně dotýká např. Zákoník práce, Živnostenský 

zákon, Obchodní zákoník, Zákon o zaměstnanosti apod. [6] 

 

Odbory 

Odbory jsou sdružením zaměstnanců založené k obhajování jejich zájmů a ochraně 

jejich práv. Odbory by měly v podnikovém životě přispívat k vytvoření harmonických vztahů 

mezi zaměstnanci a vedením podniku. Možnosti jsou dány především při kolektivním 

vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv. Jde o snižování úrovně nespokojenosti 

zaměstnanců. [16] 

 

Sociálně demografické změny 

Demografické změny mají vliv na celkový stav lidských zdrojů, který dále ovlivňuje 

úroveň nabídky práce, se kterou se organizace setkává na trhu práce a která předurčuje její 

další rozhodování v oblasti lidských zdrojů. Zahrnují věk, úroveň vzdělání, rasu, pohlaví a 

procento produktivního obyvatelstva, ale také populační změny (migrace, změny věkové 

struktury), feminizaci a kvalitu pracovní síly. 

 

Technologické změny 

Pro technologické změny je charakteristické, že se projevují změnou obsahu práce, 

vytvářením nových dovedností, zastaráváním některých povolání a nově určují, co se musí 

zaměstnanci učit a v čem mají být školeni. Zavádění technologických změn v organizaci 

může způsobit vážné problémy. Zvládnutí těchto změn může být velmi složité. Studie 

naznačují, že změny jsou pozitivněji přijímány a jejich provádění je úspěšnější, jestliže 

zaměstnanci na nich participují. [6] 
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Vnitřní faktory 

Kromě faktorů vnějších ovlivňují splnění cílů organizace také faktory vnitřní. Tyto vlivy 

působící na organizaci musí být patřičně sladěny s ostatními potřebami organizace. Vnitřní 

vlivy mají významný vliv na průběh pracovních procesů v organizaci a na řízení lidských 

zdrojů. Mezi vlivy vnitřního prostředí náleží těchto pět součástí: 

1) finanční podmínky, 

2) podnikatelská strategie, 

3) technologie v podniku, 

4) podniková kultura, 

5) styl řízení. [16] 

 

Finanční podmínky  

Jestliže si organizace nevydělá dostatek peněz, nemůže rozhodovat o tom, kolik lidí 

zaměstnávat, jak je platit za jejich výkon a přínos pro organizaci, jak je formovat a o 

peněžním vyrovnání s propouštěnými zaměstnanci nad rámec zákona. Ve většině organizací 

se rozhodnutí o personálních otázkách podílejí velkou měrou na celkových nákladech. Při 

rozhodování o lidských zdrojích je tedy prvořadé, co si firma může dovolit, a co ne. [6] 

 

Podnikatelská strategie 

Základem personální strategie je celoorganizační strategie a navazující strategie nižších 

organizačních jednotek nebo funkčních součástí organizace. Základem celoorganizační 

strategie je otázka strategické oblasti, ve které by měla organizace podnikat a základem 

strategie na úrovni dílčí organizační jednotky je otázka – jak obstát na trhu? Strategický 

přístup v oblasti řízení lidských zdrojů se zaměřuje na tři úkoly:  

 zajistit soulad lidských zdrojů s celkovou strategií firmy,  

 vytyčit cíle, plány, strategie v oblasti řízení lidských zdrojů,  

 harmonizovat spolupráci manažerů při řízení lidských zdrojů.  

 

Technologie v podniku 

Technologie může být definována jako komplex metod a postupů, které se používají při 

výrobě zboží a poskytování služeb. Technologie má vliv na to, jak je práce organizována, 

řízena a prováděna. Díky technologiím mohou malé, třeba i začínající firmy konkurovat 

větším. Zavedení nové technologie způsobí výrazné změny v podnikových systémech a 

v procesech. Výsledkem bývá rozšíření kvalifikační základny podniku a jejich zaměstnanců. 
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Pro zaměstnance může zavádění technologií přinášet také jistou pracovní nejistotu. Zavedení 

nové technologie může mít za následek dekvalifikaci a snížení počtu pracovních míst. [16] 

 

Podniková kultura 

Podniková kultura může znamenat jakýsi základ, který určuje osobitost organizace, 

zaručuje její stabilitu a odráží se v její každodenní činnosti. Kultura může také znamenat sílu, 

která vede organizaci ke splnění jejích cílů. Podniková kultura je založena na čtyřech 

základních prvcích: symboly, hrdinové, rituály a hodnoty.  

 

Styl řízení 

Kvalita a styl manažerského vedení má rozhodující význam pro formování představ 

zaměstnanců, kteří budou odpovídat uznávaným kulturním hodnotám a tím i podnikatelské 

strategii organizace. Podle používaného stylu rozhodování rozlišujeme vedoucí pracovníky se 

stylem vedení: autoritativním, demokratickým, liberálním, transakčním a transformačním. [6] 

 

2.2 Vzdělávání a rozvoj 
 

 Lidská společnost a prostředí se neustále mění a s tím rostou požadavky i na samotné 

zaměstnance. Proto je důležité neustále se vzdělávat a rozvíjet. Podmínkou úspěchu 

organizace je flexibilita a připravenost na změny. V současné době se stále více realizují 

rozvojové aktivity zaměřené na formování znalostí a dovedností, a to nejen ke vztahu 

k aktuální zastávané pracovní pozici. Jde rovněž o formování osobnosti pracovníků, jejich 

hodnotových orientací, přizpůsobování se kultuře organizace. [16] 

 

2.2.1 Definice vzdělávání 
 

Vzděláváním se rozumí proces uvědomělého a cílevědomého zprostředkování a 

aktivního utváření a osvojování soustavy vědeckých a technických vědomostí morálních rysů 

a osobitých zájmů. Působení na člověka či skupinu za účelem utváření osobnosti, 

individualizace společenského vědomí, je tedy součástí socializace. Prakticky lze tento proces 

rozlišit na vzdělávání jako činnost lektora a vzdělávání jako činnost účastníka vzdělávacího 

procesu. Vzdělávání jako společensky zabezpečená diferencovaná činnost vzdělávacích 

institucí - škol všech stupňů a zaměření, včetně institucí vzdělávání dospělých. [2] 
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2.2.2 Oblasti vzdělávání 
 

V systému formování pracovních schopností a dovedností člověka rozlišujeme tři 

oblasti: 

 oblast vzdělávání, 

 oblast kvalifikace (odborná příprava), 

 oblast rozvoje. 

 

Oblast vzdělávání zahrnuje aktivity, které formují základní a všeobecné znalosti a 

dovednosti, které umožňují člověku žít ve společnosti a v návaznosti na ně získávat a rozvíjet 

odborné pracovní schopnosti i další sociální vlastnosti. Vzdělávání je převážně orientováno na 

sociální rozvoj jedince a jeho osobnost. V této oblasti se neuplatňuje aktivita podniků. 

 

Oblast kvalifikace nebo také odborné přípravy obsahuje aktivity, které souvisejí se 

zaměstnáním. Kvalifikace zahrnuje základní přípravu na povolání, orientaci pracovníků, 

doškolování, přeškolování a profesní rehabilitaci. 

Základní příprava na povolání se zpravidla uskutečňuje mimo podnik. I část základní 

přípravy na povolání, v níž se podnik angažuje, se netýká pracovníků podniku, a tedy nespadá 

do systému podnikového vzdělávání pracovníků. 

Orientace vzdělávání znamená tzv. pracovní a sociální adaptaci, která usiluje o 

zefektivnění adaptace nového zaměstnance na podnik, pracovní kolektiv i práci na daném 

pracovním místě pomocí zprostředkování všech potřebných informací, včetně speciálních 

znalostí a dovedností potřebných pro řádný výkon práce, pro kterou byl nový pracovník přijat. 

V případě doškolování (prohlubování kvalifikace) se jedná o pokračování odborné 

přípravy v oboru, ve kterém jedinec pracuje na svém pracovním místě. Jde o proces 

přizpůsobování znalostí a dovedností pracovníka novým požadavkům jeho současného 

pracovního místa, vyvolaným změnami techniky či technologie, požadavku trhu, novými 

objevy v oboru apod. Doškolování je považováno za významný nástroj zvyšování pracovního 

výkonu a prosperity podniku a také za nástroj zvyšující šance pracovníků na 

vnitropodnikovém i vnějším trhu práce. 

Přeškolování (rekvalifikace) znamená osvojení si nových pracovních znalostí a 

dovedností, které jsou nutné k výkonu nového povolání. Přeškolování může být plné či 
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částečné. V případě částečného přeškolování jsou některé znalosti a dovednosti původního 

povolání využitelné i v povolání novém. 

Profesní rehabilitace je zvláštním případem přeškolování, směřující k novému 

pracovnímu zařazení osob, jimž jejich stávající zdravotní stav neumožňuje trvale a 

dlouhodobě vykonávat současné zaměstnání a jemu odpovídající povolání. 

 

Třetí oblastí formování pracovních schopností jedince je oblast rozvoje. Je zaměřena na 

získání širší palety znalostí a dovedností, které mohou být požadovány z hlediska 

dlouhodobého rozvoje kariéry jednotlivých pracovníků a cílů organizace. Kromě formování 

ryze pracovních schopností náleží v této oblasti významné místo také formování sociálních 

vlastností, formování osobnosti člověka. Rozvoj je tedy zaměřen především na pracovní 

potenciál pracovníka než na kvalifikaci a vytváří tak z jedince adaptibilní pracovní zdroj. 

V neposlední řadě přispívá ke zlepšení mezilidských vztahů v podniku. [10] 

 

2.2.3 Cyklus systematického vzdělávání 
 

Jestliže chce být organizace úspěšná, měla by zavést cyklus systematického vzdělávání. 

Současně by měl být efektivní. Efektivní vzdělávání musí vycházet jak z podnikových potřeb, 

tak potřeb jednotlivých zaměstnanců. Potřebu odborného vzdělávání proto musí signalizovat 

vedení organizace, personální útvary a samotní zaměstnanci. 

Cíle vzdělávání by měly jasně říci, které problémy budou řešeny. Velmi důležité je 

správné využití vhodných metod učení a v neposlední řadě je u vzdělávání nezbytné 

vyhodnocovat a zjišťovat, zda vzdělávací program funguje a je efektivní z hlediska nákladů a 

dosahovaných přínosů pro organizaci. 

Cyklus systematického vzdělávání je vhodné členit do následujících částí: 

1) Identifikace potřeby vzdělávání. 

2) Plánování vzdělávání. 

3) Realizace vzdělávacího procesu. 

4) Hodnocení efektů vzdělávání. 

Jedná se o cyklus, která vychází ze zásad podnikové politiky vzdělávání. [16] 
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Identifikace potřeby vzdělávání 

Identifikace potřeby v oblasti kvalifikace a vzdělávání představuje dosti obtížný 

problém už z toho důvodu, že kvalifikace a vzdělání jsou obtížně kvantifikovatelné vlastnosti 

člověka. Obtížně se stanovují kvalifikační požadavky jednotlivých pracovních míst, obtížně 

se měří a stanovuje soulad mezi požadavky pracovního místa a pracovními schopnostmi 

pracovníka a neméně obtížné je rozpoznávat a kvantifikovat vztah mezi kvalifikací 

pracovníka a výsledky jeho práce. 

Proto je fáze identifikace potřeb v oblasti kvalifikace a vzdělání zaměstnanců založena 

na odhadech a aproximativních postupech. Má tedy spíše povahu experimentu, jehož 

výsledky pak na závěr celého cyklu vstupují jako zkušenosti do následující fáze identifikace 

potřeby vzdělávání a modifikují tak další cyklus podnikového vzdělávání pracovníků. 

Každé pracovní místo klade na zaměstnance určité požadavky, ale potřeba vzdělávání 

může vyplynout i ze soustavného sledování kvality výrobků a služeb, využívání zdrojů, 

využívání pracovní doby, stability pracovníků na jednotlivých pracovištích i v celé organizaci 

apod.  

Postup je takový, že se analyzuje širší nebo užší škála údajů, získaných jednak 

z běžného podnikového informačního systému, jednak ze zvláštních šetření. Zpravidla jde o 

tři skupiny údajů: 

 Celopodnikové údaje – údaje o struktuře podniku, jeho výrobním programu, 

odpovídajícím trhu, zdrojích, o počtu, struktuře a pohybu pracovníků, o využívání 

kvalifikace apod. 

 Údaje týkající se jednotlivých pracovních míst a činností – popisy pracovních míst a 

jejich specifikace, informace o stylu vedení, kultuře pracovních vztahů apod. 

V podstatě se jedná o jakousi inventuru pracovních úkolů a potřeby práce v podniku. 

 Údaje o jednotlivých pracovnících – údaje, které lze získat např. ze záznamů o 

hodnocení pracovníka, záznamů o vzdělání, kvalifikaci a absolvování vzdělávacích 

programů, z výsledků testů, ze záznamů o pohovorech s pracovníkem nebo 

z různých průzkumů, ve kterých se zobrazují postoje a názory jednotlivých 

pracovníků. 

Na základě těchto údajů se pak analyzuje potřeba vzdělávání pracovníků podniku. [10] 

 

Při identifikaci potřeby vzdělávání pracovníků se nemůžeme opírat pouze o 

vnitropodnikové údaje, ale určitě je velmi důležité a prospěšné znát profesně-kvalifikační 

strukturu pracovních zdrojů a její vývojové tendence v území, z něhož podnik čerpá 
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rozhodující množství svých pracovních sil i preference vyskytující se u mládeže v období 

volby přípravy na povolání.  Je důležité brát v úvahu také dosavadní zkušenosti s obtížností 

získávání pracovníků jednotlivých profesně-kvalifikačních skupin na trhu práce. Potřeba 

vzdělávání se velmi často opírá o požadavky vedoucích pracovníků i pracovníků 

řadových.[10] 

 

Plánování vzdělávání 

Plánování vzdělávání záleží na sestavení plánu vzdělávání pro jednotlivé skupiny 

pracovníků. Management stanoví priority a cíle, které jsou z pohledu výkonnosti organizace 

nejdůležitější. Již ve fázi identifikace potřeby vzdělávání se objevují návrhy plánů a 

předběžné plány, formulují se první úkoly a priority vzdělávání a z nich vyplývají návrhy 

programů a rozpočtů. Všechny tyto návrhy se postupně specifikují a projednávají, až vznikne 

definitivní podoba rozpočtu a programu. Program se pak dále upřesňuje, takže v konečné 

podobě vymezuje oblasti, na něž se vzdělávání bude soustředit, stanovuje rozpočty a 

kategorie pracovníků, kterých se bude vzdělávání týkat, metody a prostředky školení a 

v neposlední řadě pak časový plán školení.  

 

V procesu plánování se řeší následující otázky:  

 Kdo zajistí vzdělávání? 

 Pro koho bude vzdělávací akce určena? 

 Jakým způsobem proběhne vzdělávání? 

 Kde a kdy bude vzdělávací akce organizována? 

 Jak bude vzdělávání financováno? 

 

Realizace vzdělávacího procesu 

Pro realizaci vzdělávacího procesu se vybírají nejpřijatelnější nabídky z hlediska cílů, 

kterých má být prostřednictvím vzdělávání dosaženo. V úvahu se také musím vzít složení a 

úroveň účastníků vzdělávací akce. Průběh realizace se skládá z několika prvků, které jsou 

zobrazeny v následujícím obr. 2.1. 
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Obr. 2.1: Prvky procesu realizace vzdělávání 

Zdroj: Vodák, Kuchaříková, 2007 

 

Cíle vzdělávání se odvíjí od určených potřeb vzdělávání a vyjadřují, co mají absolventi 

vzdělávací akce znát, být schopni činit (úroveň znalostí, dovedností, změna postojů).  

Program zahrnuje časový harmonogram vzdělávání, obsah, využité metody a pomůcky. 

Motivace účastníků vzdělávání mimořádně důležitá a významně ovlivňuje efektivitu 

vzdělávání. Metody vzdělávání představují techniky učení a předávání znalostí, které byly ve 

vzdělávacím procesu použity. Posledními prvky jsou samotní účastníci a lektor, kteří svou 

interakcí vytváří atmosféru vzdělávání. [16] 

 

Hodnocení efektů vzdělávání 

Hodnocení efektů vzdělávání poskytuje organizaci podklady pro řízení a vedení lidí, 

proto musí být nezbytnou součástí procesu vzdělávání. Výsledky hodnocení efektů vzdělávání 

jsou také východiskem pro plánování dalšího vzdělávání. Je důležité vědět, zda vzdělávací 

akce splnila očekávané cíle či vyřešila problém, dále je potřeba identifikovat silné a slabé 

stránky vzdělávací akce, zjistit náklady a přínosy vzdělávací akce a pomáhat manažerům a 

personalistům zjistit, kteří zaměstnanci budou mít ze vzdělávací akce největší užitek. [16] 

Hodnocení vzdělávání bývá největší závadou při zjišťování efektů vzdělávání, neboť se 

často neprovádí. Kritéria hodnocení by správně měla být určena ještě před začátkem 

programu. Stejně jako u identifikace potřeb je stanovení kritérií hodnocení problematickou 
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oblastí. Kvalifikace a vzdělání jakožto kvalitativní charakteristiky jsou obtížně 

kvantifikovatelné a jejich úroveň nebo velikost změny lze zjistit jen nepřímo, mnohdy 

poměrně spekulativními způsoby.  

Jedním ze způsobů, který se nabízí, je porovnávání výsledků vstupních testů školených 

s testy uskutečněnými po ukončení vzdělávacího programu. Je však velmi obtížné sestavit 

test, který by objektivně dokázal změřit stávající úroveň znalostí a dovedností, popřípadě dva 

rovnocenné testy, z nichž by byl jeden vstupním a druhý jako závěrečný. Výsledky testu 

mohou být ovlivněny i momentálním rozpoložením testovaného a okolnostmi, za nichž 

testování probíhá.  

Dalším, však ještě méně spolehlivým způsobem hodnocení je monitorování 

vzdělávacího procesu a programu. Zahrnuje hodnocení vhodnosti a účinnosti jednotlivých 

zvolených metod a postupů popřípadě hodnocení práce školitelů. Hodnocení odborníky – 

pozorovateli bývá často dosti subjektivní, jelikož odborník může mít sklon hodnotit 

pozitivněji použití těch metod a postupů, které sám upřednostňuje. Stejně tak může být velmi 

subjektivní i hodnocení ze strany školených, a to bez ohledu na to, zda je anonymní čí nikoliv. 

Praktický přínos lze kvantifikovat také pomocí ekonomických ukazatelů, např. zvýšení 

produktivity, zvýšení kvality výrobků či služeb, hospodaření s materiálem apod. Nicméně 

jedná se opět o velmi problematický způsob. Je otázkou, jak např. měřit změny schopnosti 

vést pracovníky, organizovat, rozhodovat se atd.  

Proces hodnocení je často rozčleněn na několik dílčích hodnocení, přičemž někdy se 

rozlišují jednak bezprostřední a zřetelné účinky vzdělávání a jednak potenciální či 

perspektivní účinky. Hodnocení se pak obvykle zaměřuje na tyto otázky:  

1. Zkoumá se, zda při vzdělávání byly použity vhodné nástroje (metody 

školení, technické vybavení, časový plán, obsah školení). 

2. Zkoumá se odezva, postoje a názory u školených pracovníků. 

3. Zkoumá se míra osvojení rozvíjených znalostí či dovedností. Většinou se 

k tomu používá testování školených osob ihned po ukončení vzdělávání. 

4. Zkoumá se, do jaké míry vyškolení pracovníci uplatňují v praxi znalosti a 

dovednosti, na které se vzdělávání soustředilo, jak se změnilo jejich pracovní 

chování. 

Nelze jednoznačně říci, kdy je nejvhodnější zkoumat efektivnost vzdělávání, zda 

bezprostředně po ukončení procesu, či s určitým odstupem. [10] 
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2.2.4 Metody vzdělávání 
 

Jedním z nejdůležitějších kroků plánování vzdělávání zaměstnanců je výběr metod 

vzdělávání. Metody vzdělávání rozlišujeme na metody vzdělávání přímo na pracovišti 

(metody „on the job“), které kladou důraz na ovládnutí potřebných dovedností a osvojení si 

žádoucího pracovního jednání, a metody mimo pracoviště („off the job“), které jsou zaměřeny 

spíše na získání odborných znalostí a jsou vhodnější pro vzdělávání vedoucích pracovníků. 

Mezi metody požívané ke vzdělávání na pracovišti patří: 

 Instruktáž při výkonu práce, která je nejčastěji používanou metodou. Jedná se o 

zácvik nového, popř. méně zkušeného pracovníka. Zkušený či bezprostředně 

nadřízený předvede pracovní postup a školený si pozorováním nebo napodobováním 

tento pracovní postup osvojí. Nevýhodou této metody je, že umožňuje zácvik spíše u 

jednodušších nebo dílčích pracovních postupů a školení často probíhá v hlučném a 

rušivém pracovním prostředí. 

 Coaching představuje dlouhodobější instruování, vysvětlování a sdělování 

připomínek i periodickou kontrolu. Jde o soustavné podněcování a směrování 

školeného k žádoucímu výkonu, přičemž se bere v úvahu individualita školeného. 

 Mentoring je obdobou coachingu s tím rozdílem, že určitá iniciativa a odpovědnost 

spočívá na samotném školeném pracovníkovi, který si sám vybírá svého mentora 

(rádce). Tem mu radí, stimuluje jej a usměrňuje. 

 Counselling patří k nejnovějším metodám. Je založeno na vzájemném konzultování a 

vzájemném ovlivňováním, které překonává jednosměrnost vztahu mezi školitelem a 

školeným, podřízeným a nadřízeným. Nevýhodou této metody je časová náročnost 

školení. 

 Asistování je tradiční metoda a často používaná metoda formování pracovních 

schopností pracovníka. Školený je přidělen zkušenému pracovníkovi, kterému pomáhá 

a zároveň se tak od něj učí pracovním postupům. Postupně se podílí na práci stále 

větší mírou a stále samostatněji. Metoda se používá nejen při školení pro manuální 

zaměstnání, ale také při výchově řídících pracovníků a odborníků. 

 Pověření úkolem je rozvinutím metody asistování, popřípadě její závěrečnou fází. 

Školený je svým školitelem pověřen splnit určitý úkol. Má přitom vytvořeny všechny 

potřebné podmínky a je vybaven příslušnými kompetencemi. Metoda se nejčastěji 

používá při formování pracovních schopností řídících a tvůrčích pracovníků. 
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 Rotace práce je metodou, při níž je školený pracovník v průběhu období pověřován 

pracovními úkoly na různých pracovištích a úsecích organizace. Metoda je často 

využívaná u řídících pracovníků, aby pochopili problémy, úkoly a podmínky různých 

pracovišť. Metoda také přispívá k celkové stabilitě organizace. 

 Pracovní porady jsou též považovány za vhodnou metodu formování pracovních 

schopností pracovníků. Účastníci se během nich seznamují s problémy a fakty 

týkajících se jak vlastního pracoviště, tak i celé organizace či jiné oblasti zájmu. 

Do metod vzdělávání mimo pracoviště patří: 

 Přednáška je jedna z metod přenosu faktických informací či teoretických znalostí 

založená zejména na frontální výkladové technice, kde převažuje přímá řeč nebo 

vysvětlování s použitím různých vizualizačních pomůcek. Jde o jednostranný tok 

informací pasivně přijímaných školenými. 

 Přednáška s diskusí nebo také seminář je opět metoda zprostředkovávající spíše 

znalostí. Během diskuse se objevují nápady a řešení problémů a účastníci jsou 

simulováni k aktivitě. 

 Demonstrování zprostředkovává znalosti a dovednosti názorným způsobem za 

použití audio-vizuální techniky, počítačů, trenažérů, předvádění pracovních postupů 

nebo funkčních vlastností obsluhy jednotlivých zařízení. 

 Případová studie jsou běžnou a velmi oblíbenou metodou vzdělávání. Zpravidla se 

používají při vzdělávání manažerů a tvůrčích pracovníků. Jsou to reálná nebo 

smyšlená vylíčení nějakého problému v organizaci a jednotliví účastníci vzdělávání 

nebo jejich malé skupinky je studují, snaží se diagnostikovat situaci a navrhnout řešení 

problému. 

 Workshop slouží k identifikaci, zkoumání a hledání řešení určitého problému. 

Umožňuje studium problémové situace v reálném kontextu včetně pozadí a 

souvislostí. Praktické problémy se řeší týmově a komplexně. 

 Brainstorming je další variantou případové studie. Skupina školených je vyzvána, 

aby každý z nich navrhl (ústně nebo písemně) způsob řešení zadaného problému. Po 

předložení návrhů je uspořádána diskuse o navrhovaných řešení a hledá se optimální 

návrh či kombinace návrhů. 

 Simulace je metoda ještě více zaměřená na praxi a aktivní účast školených 

pracovníků. Účastníci vzdělávací akce dostanou dosti podobný scénář a jsou požádáni, 

aby během určité doby udělali řadu rozhodnutí. Většinou se jedná o řešení běžné 

životní situace vyskytující se v práci vedoucích pracovníků. 
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 Hraní rolí je metodou, která je vyloženě orientovaná na rozvoj praktických 

schopností účastníků, od kterých se vyžaduje značná aktivita a samostatnost, nehledě 

na potřebnou dávku hravosti. Účastníci vystupují v určité roli a v ní poznávají povahu 

mezilidských vztahů, střetů a vyjednávání. 

 Assessment centre nebo také development centre je moderní a vysoce validní metoda 

nejen výběru, ale i vzdělávání zaměstnanců. Školená osoba plní různé úkoly a řeší 

problémy, tvořící každodenní náplň práce manažera. Řešení problémů a učiněná 

rozhodnutí bývají vyhodnocována počítačem. Je to velmi účinná a však také velmi 

náročná metoda na přípravu a technické vybavení. 

 Outdoor training je velmi efektivní a zábavná metoda realizovaná prostřednictvím 

her. Hraním těchto her se manažeři učí manažerským dovednostem, např. hledání 

optimálního řešení nějakého úkolu, umění koordinace činností, umění komunikace a 

další. Školení se může odehrávat ve volné přírodě, tělocvičně nebo také v poněkud 

upravené učebně. [10] 

 

2.3 Vzdělávání sportovních trenérů 

 

Sportovní trenér představuje specifickou profesi s více jak stoletou tradicí. Pojem 

trenér se v českém kontextu používá pro označení funkce člověka, který zabezpečuje a hlavně 

vede trénink sportovce. Trenérova profesní role a jeho poslání se modifikuje v souvislosti 

s neustále měnící se podobou sportovního světa. Stále vyšší nároky jsou kladeny na trenérovy 

velmi široké odborné znalosti, jež dokáže aplikovat nejen ve sportovním tréninku, na jeho 

vůdcovské, strategické a taktické schopnosti, ale současně na jeho pedagogickou 

odpovědnost.  

Trenéři působí jednak v soutěžním sportu a jednak ve sportu školním a rekreačním. 

Pracují na nejrůznějších úrovních (pomocný trenér, asistent trenéra, smluvní trenér, trenér ve 

sportovní škole, vedoucí trenér, reprezentační trenér atd.), s různými skupinami adresátů (z 

hlediska věku, sportovní výkonnosti, sociálních či kulturních specifik dané komunity apod.), 

v různém zázemí sportovního klubu (od malých klubů v „malých sportech“, kde často trenéři 

vykonávají prakticky všechny potřebné aktivity nutné pro zajištění soutěžního sportu, až po 

velmi selektovanou dělbu práce ve velkých a ekonomicky dobře saturovaných klubech) a s 

nejrůznějším formálním dosaženým vzděláním (od absolvování krátkých trenérských kurzů 

až po nejvyšší možné vědecké kinantropologické vzdělání). [4] 
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Pro popis osobnosti trenéra můžeme využít tradiční a všeobecně známé typologie z 

oblasti psychologie osobnosti. Sportovní trenéry můžeme rozlišit např. na tyto typy: 

1. Trenér autoritářský, pro kterého je nejdůležitější kázeň a vyžaduje precizní plnění 

úkolů. Je strnulý při dodržování všech pravidel a plánů, nejde mu o podporu a 

přátelské vztahy, často trestá a hrozí a jako své asistenty má raději nevýrazné 

osobnosti. Předností tohoto trenéra je, že má v družstvu pořádek, plní se úkoly a 

vychovává k agresívnosti. Jeho nedostatkem je nátlak, který na sportovce vytváří ve 

chvíli, když vznikají problémy a družstvu se nedaří. Citliví sportovci jeho jednání 

těžko snášejí a mohou pak také selhat. Tento typ trenéra je často neoblíbený a 

obávaný. 

2. Trenér přátelský je oblíbený, pozitivně motivuje, je flexibilní v řízení tréninku, 

dovede experimentovat a má zájem o sportovce. Atmosféra, kterou vytváří je 

uvolněná a členové družstva drží pohromadě. 

3. Trenér intenzivní je podobný autoritářskému, ale liší se vyšší emocionalitou a tím, že 

méně trestá. Často dramatizuje situaci, bere vše osobně, je stále nespokojený, 

popohání ostatní a někdy má nerealistické nároky na sportovce. 

4. Trenér snadný je opakem trenéra intenzivního. Jeho emoce jsou stabilní, rád 

improvizuje a z ničeho nedělá problém a vždy vystupuje suverénně. Sportovci se cítí 

volněji, ale trénink někdy není dost efektivní. 

5. Trenér chladný počtář umí získávat potřebné informace a využít je. Je bystrý, 

pragmatický, vzdělává se, ale je interpersonálně chladný. [14] 

 

Každý trenérský typ je více nebo méně úspěšný v určitých konkrétních podmínkách a 

v kontaktu s různými typy sportovců. Žádný trenér není vyhraněným typem, pouze někteří se 

k některému typu více blíží. 

 

Činnosti trenéra jsou velmi rozmanité a rozlišujeme je na: 

 projekční a plánovací – příprava a tvorba koncepce tréninku, stanovení cílů, 

rozložení do postupných úkolů apod., 

 organizační – řízení celého systému, zajištění materiální, dopravy, soutěží, 

 realizační – samotný trénink, interakce se sportovci apod.  
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Cíle činnosti trenéra mohou být vymezeny následovně: 

 vybrat mládež se schopnostmi pro sport, 

 podnítit fyzické a sportovní aktivity, 

 určit možnou specializaci, 

 dosáhnout výkonů a rekordů, 

 udržet úroveň vzdělávání, 

 pracovat na schopnostech a motorické kvalitě, 

 podpořit vzdělávání a rozvoj v technice, psychice a teorii, 

 vychovat v duchu fair-play 

 zlepšit a udržet optimální zdravotní stav. [5] 

 

Základní princip trenérského vzdělávání tvoří proces učení, v němž se budoucí (popř. 

současní) trenéři učí trénovat. Tento proces probíhá především dvojí cestou: 

1) systematické trenérské vzdělávání v rámci rozsáhlých (nejčastěji celostátních) 

programů,  

2) trenérské vzdělávání vycházející ze zkušeností a z reflexe vlastní praxe, pro které 

je typická životní dráha od aktivního sportovce, přes asistenta trenéra až 

k samostatně pracujícímu nebo hlavnímu trenérovi. 

V obou případech trenérské vzdělávání vychází z potřeb efektivního trenérského jednání a 

většinou se zaměřuje na začínající sportovní trenéry. 

 

Organizační trendy trenérského vzdělávání 

Sportovní trenér je v České republice legislativně vymezen především ve dvou 

dokumentech – v Katalogu prací a kvalifikačních předpokladů a v Zákonu o pedagogických 

pracovnících. 

V Katalogu prací a kvalifikačních předpokladů je trenér zařazen do 10. – 13. platové třídy. 

Náročnost trenérské práce je vymezena jednotlivými platovými třídami víceméně pouze 

z hlediska výkonnostní úrovně, ve které takto ohodnocený trenér působí. Desáté platové třídě 

odpovídá zajišťování odborné trenérsko-metodické a sportovní přípravy v daném sportovním 

odvětví, v 11. platové třídě jde navíc o řízení sportovní přípravy a o vzdělávací a výchovnou 

činnost orientovanou na získávání vědomostí a dovedností žáků studijního oboru sportovní 

příprava podle školního vzdělávacího programu a metodických doporučení z oblasti 

pedagogiky, psychologie a přírodních věd. Dvanáctá platová třída je určena pro komplexní 
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koordinaci trenérsko-metodického procesu přípravy reprezentantů na evropské a světové 

úrovni. Nejvyšší 13. platovou třídou pak může být ohodnocen tzv. vedoucí (hlavní) trenér, 

který zabezpečuje komplexní tvorbu, koordinaci a usměrňování odborných trenérsko-

metodických koncepcí procesu přípravy sportovní reprezentace nejvyšší světové a evropské 

úrovně.  

Zákon o pedagogických pracovnících vymezuje sportovního trenéra jako pracovníka 

vykonávající přímou pedagogickou činnost, který musí mít mj. pro tuto práci odbornou 

kvalifikaci, je bezúhonný a zdravotně způsobilý. Odborná kvalifikace trenéra je dále 

specifikována různými vzdělanostními drahami, a to absolvovaným vysokoškolským studiem 

zaměřené na učitelství tělesné výchovy či tělesnou výchovu a sport nebo středním vzděláním 

s maturitou. 

 

V České republice existuje poměrně ustálené rozdělení trenérské úrovně podle 

absolvovaného trenérského vzdělávání. Úspěšným absolvování daného trenérského 

vzdělávání získává trenér osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu trenérské činnosti 

(trenérskou licenci). Podmínkou pro získání trenérských licencí, které u nás udělují sportovní 

svazy, je ve většině sportovních odvětví nejen absolvované trenérské vzdělání, ale často i 

další požadavky, např. zkušenosti z aktivního sportu či délka trenérské praxe. Ve většině 

sportovních odvětví je možné získat tři stupně trenérské licence, tzn. 3., 2. a nejvyšší 1. třídu 

(licence C, B a A). Ve vybraných sportovních odvětvích (např. v šachu) je navíc nejnižší 4. 

trenérská třída. Trenér ve fotbalu může naopak získat vedle licence C, B a A dále nejvyšší 

profesionální licenci UEFA. [4] 

 

2.4 Teorie atletiky 
 

Atletika má mezi sporty výlučné postavení. Všeobecně je považována za základní 

sportovní odvětví. Její pohybový základ tvoří přirozené pohyby, jakými jsou chůze, běh, 

skok, hody, které výrazným způsobem ovlivňují řadu ostatních sportovních odvětví. Termín 

atletika pochází z řeckého „áthlon“, které znamená cenu, o níž se závodí. Atletika se zprvu 

dělila na lehkou (běhy, skoky, hody a vrhy) a těžkou (box, vzpírání a zápas). V 60. letech 20. 

století se lehká atletika organizačně osamostatnila a od té doby používáme zkrácený termín 

atletika. [8] 
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2.4.1 Historie atletiky ve světě 
 

Kolébkou atletiky je starověké Řecko, kde byla atletika alfou i omegou veškerého sportu 

a tedy samozřejmě i proslulých antických olympijských her. Starověký pentathlon sestával 

kromě zápasu z atletických disciplín – běh, skok, hod diskem a hod oštěpem. Atletika se v 

podobě novodobého sportovního odvětví rozvíjela především v Anglii již v 17. století. Konaly 

se především závody v bězích na dlouhé vzdálenosti, vždy spojené se sázením na vítěze. 

Závodů se nejprve zúčastňovali profesionálové, později se tvořily kroužky amatérů na školách 

a ve sportovních klubech. Podstatně se rozšířil také atletický program – vedle běhů byl 

zařazen skok do dálky a do výšky, vrh kamenem, hod kladivem a kriketovým míčkem. 

Z Anglie se atletika rozšířila jak do zbytku Evropy, tak i do zámoří.  

Ve druhé polovině 19. století byla již zakládána v jednotlivých zemích atletická ústředí. 

Vznik Mezinárodní amatérské atletické federace (IAAF) datujeme však až v roce 1912. [8] 

Významným podnětem k rozvoji novodobé atletiky bylo obnovení olympijských her 

roku 1896. Atletika je neodmyslitelnou součástí každého olympijského programu. Atletický 

program prvních olympijských her byl stanoven Mezinárodním olympijským výborem 

(MOV) a zahrnoval 12 disciplín, a to pouze pro muže. Vůbec prvním olympijským vítězem se 

stal atlet – americký trojskokan James Brendan Connolly. Ženy se olympijských soutěží v 

atletice účastní až od roku 1928 a první olympijskou vítězkou v atletice je polská diskařka 

Halina Konopacka. [13] 

Ve druhé polovině 19. století byla již zakládána v jednotlivých zemích atletická ústředí. 

Vznik Mezinárodní amatérské atletické federace (IAAF) datujeme však až v roce 1912. [8] 

V období mezi světovými válkami přibyla k olympijským hrám první skutečně důležitá 

mezinárodní atletická soutěž – mistrovství Evropy. Vyvinulo se z mistrovství Británie a 

poprvé se konalo roku 1934 v italském Turíně. Na tomto mistrovství soutěžili jen muži a to 

v disciplínách 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000 m, 110 m a 400 m 

překážek, štafety na 4x100 m a 4x400 m, skok do výšky, skok o tyči, skok do dálky, trojskok, 

vrh koulí, hod diskem, hod kladivem, hod oštěpem, desetiboj, maratón a chůze na 50 km. 

Další mistrovstvím konalo po čtyřech letech v Paříži 1938. Opět zde soutěžili pouze muži, 

ovšem v tom samém roce se svého mistrovství dočkaly i ženy. Jejich závody se konaly ve 

Vídni. Další mistrovství Evropy se vzhledem ke 2. světové válce konalo až v roce 1946 

v Oslu. Zde poprvé soutěžili muži i ženy současně na jednom místě. Evropské šampionáty se 

od té doby konají každé čtyři roky. V roce 1978 pořádala atletické mistrovství Evropy také 

Praha. 
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Již před 1. světovou válkou se debatuje o vytvoření mistrovství světa v atletice. 

K realizaci ovšem dochází až v roce 1983 v Helsinkách. Pro mistrovství světa byla tehdy 

naplánována čtyřletá perioda a medaile z tohoto šampionátu měly minimálně stejnou hodnotu, 

jako ty z olympijských her. Mistrovství světa si však čtyřletou periodu konání udrželo jen do 

roku 1991. Od té doby se koná každé dva roky a význam medailí se již s olympijskými nedá 

srovnat.  

Každoročně mají atleti možnost účastnit se řady prestižních mítinků Grand Prix IAAF. 

Ty jsou řazeny do různých kategorií a jejich oblíbenost vzrostla především se zavedením 

soutěže o podíl na zlatém pokladu v hodnotě milión amerických dolarů v roce 1998. Původně 

museli vítězové vyhrát ve své disciplíně všechny čtyři mítinky (Golden Four – Zlatá čtyřka), 

později mítinků přibylo na šest (Golden League – Zlatá liga). Od roku 2010 se pořádá 

Diamantová liga, která nahradila Zlatou ligu. Hlavními motivy pro nahrazení Zlaté ligy 

Diamantovou bylo rozšířit soutěž mimo Evropu, pokrýt všechny atletické disciplíny, vytvořit 

sérii motivující k útokům na světové rekordy, podpořit ekonomickou a organizační úroveň 

světové atletiky. Celkovým vítězem disciplíny v Diamantové lize se stává ten atlet, který v 

průběhu seriálu získá nejvíc bodů za jednotlivá umístění. Podmínkou pro celkové vítězství v 

Diamantové lize je účast ve finále. [13] 

 

2.4.2 Historie atletiky u nás 
 

První zmínka o atletice, přesněji o běžeckých závodech, se objevuje již ve Zbraslavské 

kronice z první poloviny 14. století. Uvádí se v ní, že ve svatodušní neděli dne 2. června 1297 

po korunovaci Václava II. se závodilo na břehu Vltavy v běhu. Nicméně předpokládá se, že se 

běžecké závody u nás konaly i dříve. Celá řada zmínek o „bězích o závod“ se vyskytuje 

v různých místních ustanoveních ve spojení s jarmarky, místními slavnostmi a zábavami. [8] 

Počátky atletiky v dnešním smyslu na našem území jsou svázány se Sokolem, který byl 

založen Dr. Miroslavem Tyršem roku 1862. Tato organizace významnou měrou přispěla 

k rozvoji tělesné kultury a měla značný dopad i na rozvoj atletiky. Jako první oficiální 

atletický závod se uvádí v roce 1867 přebor Sokola Pražského v běhu, skoku a hodu.  

Přelomovým rokem pro českou atletiku je rok 1882, kdy vznikl Český Athletic Club 

Roudnice, zásluhou roudnického rodáka Maxmiliána Švagrovského. První veřejné závody 

v atletice, publikované už v tisku, však neuspořádal atletický, ale cyklistický klub. Stalo se tak 

v roce 1888 na Malé Straně na cvičišti Klubu velocipedistů. V téže roce se konají první 
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atletické závody s názvem o mistra Čech, které v pozdějších letech vypisovaly jednotlivé 

kluby. 

Koncem 19. století se závodilo v mnoha dnes již neobvyklých atletických disciplínách, 

například v běhu třínohých dvojic, v běhu na 50 m pozpátku, ve skoku z místa, ve skoku do 

výšky z odrazového můstku, v hodech náčiním obouruč, v přetahu lanem, v kopu fotbalovým 

míčem do dálky. 

V 90. letech 19. století vznikaly první sportovní kluby – AC Praha, Athletic Club 

Sparta, Sportovní klub Slavia. Pojem atletický v jejich názvu znamenal v dnešním pojetí 

sportovní.  Vedle lehké atletiky se v nich pěstovala i atletika těžká, šerm, plavání a fotbal. 

Vzrůstající zájem o atletiku si vyžadoval založení organizace, která by sjednotila řízení 

atletiky, ale také dalších sportů, s výjimkou již organizačně samostatné cyklistiky a veslování. 

Dne 8. května 1897 tak byla ustanovena Česká atletická amatérská unie (ČAAU). Prvním 

předsedou ČAAU se stal dr. Jiří Guth. Postupem času si jednotlivé sporty vytvářely svá 

vlastní centra, například kopaná v roce 1901 nebo lyžování roku 1903. V roce 1910 pak došlo 

k rozkolu mezi lehkou a těžkou atletikou a roku 1911 ČAAU již řídila pouze lehkou atletiku a 

krátce ještě plavání. 

Prvních mezinárodních úspěchů dosáhli naši atleti na přelomu 19. a 20. století.  Diskař 

František Janda Suk, vynálezce diskařské otočné techniky, obsadil 2. místo na OH v Paříži 

1900 a o rok později vytvořil v této disciplíně světový rekord výkonem 39,42 m. [13] 

Po vzniku Československé republiky bylo na činnost ČAAU připojeno Slovensko, 

vznikla tedy ČsAAU, která byla v roce 1920 přijata do Mezinárodní asociace atletických 

federací. V tomto období také došlo k vytvoření pevné organizační struktury atletického hnutí 

a zároveň i k pronikání atletiky do dalších tělovýchovných organizací (Sokol, DTJ, YMKA). 

V roce 1932 byla také uzavřena smlouva ČsAAU s Českou obcí sokolskou. 

V období nacistické okupace, kdy nebyla možnost mezinárodního styku, se přední 

atletičtí činitelé soustředili na zdokonalení systému soutěží všech věkových a výkonnostních 

kategorií a na rozpracování základů metodiky tréninků a odborné přípravy trenérů. Atletika se 

stala základem obsahu školní tělesné výchovy.  

Po skončení druhé světové války došlo k výraznému rozvoji československé atletiky. 

Velmi úspěšná byla naše účast na prvním atletickém mistrovství Evropy v Oslo (1946), kde 

naší atleti získali čtyři bronzová umístění. Na dalším mistrovství Evropy v Bruselu (1950) 

získali tři atleti zlaté a tři bronzové medaile. Na olympijských hrách v Helsinkách (1952) 

získal Emil Zátopek tři zlaté a Dana Zátopková jednu zlatou medaili. V roce 1954 na 
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mistrovství Evropy v Bernu se Československá republika umístila v celkovém hodnocení 

národů na 3. místě.  

Tento příznivý vývoj je charakteristický i pro celou druhou polovinu 20. století, v němž 

„Zátopkovská éra“ odstartovala výjimečné výsledky našich atletů na mistrovstvích Evropy, 

mistrovstvích světa, Olympijských hrách a v dalších světových i evropských atletických 

podnicích. Za více než stoletou historii české atletiky vytvořili čeští atleti celkem 83 

světových rekordů. [8] 

 

Tab. 2.1: Česká atletika na OH – zlaté medaile 

Jméno atleta Disciplína Výkon Místo  Rok  

E. Zátopek 10 000 m 29:59,6 Londýn 1948 

E. Zátopek 5 000 m 14:06,6 Helsinky 1952 

E. Zátopek 10 000 m 29:17,0 Helsinky 1952 

E. Zátopek Maratón 2:23:03,2 Helsinky 1952 

D. Zátopková Oštěp 50,47  Helsinky 1952 

O. Fikotová Disk 53,69 Melbourne 1956 

M. Rezková Skok do výšky 1,82 Mexiko 1968 

L. Daněk Disk 64,40 Mnichov 1972 

J. Železný Oštěp 89,66 Barcelon 1992 

R. Změlík Desetiboj 8611 Barcelona 1992 

J. Železný Oštěp 88,16 Atlanta 1996 

J. Železný Oštěp 90,17 Sydney 2000 

R. Šebrle Desetiboj 8 893  Athény 2004 

B. Špotáková Oštěp 71,42  Peking 2008 

B. Špotáková oštěp 69,55  Londýn 2012 

Zdroj: Choutková, 2003. 

 

Tab. 2.2: Česká atletika na MS – zlaté medaile 

Jméno atleta Disciplína Výkon Místo  Rok  

I. Bugár Disk 67,72 Helsinki 1983 

J. Kratochvílová 400 m 47,99 Helsinky 1983 

J. Kratochvílová 800 m 1:54,68 Helsinky 1983 

H. Fibingerová Koule 21,05 Helsinky 1983 
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J. Železný Oštěp 83,98 Stuttgart 1993 

J. Železný Oštěp 89,58 Göteborg 1995 

T. Dvořák Desetiboj 8 837 Athény 1997 

Š. Kašpárková Trojskok 15,20 Athény 1997 

T. Dvořák Desetiboj 8 744 Sevilla 1999 

L. Formanová 800 m 1:56,68 Sevilla 1999 

T. Dvořák Desetiboj 8 902 Edmonton 2001 

J. Železný Oštěp 92,80 Edmonton 2001 

R. Šebrle Desetiboj 8 676 Ósaka 2007 

B. Špotáková Oštěp 67,07 Ósaka 2007 

Zdroj: Choutková, 2003. 

 

2.4.3 Atletické disciplíny 
 

Atletika zahrnuje v současné době 24 disciplín pro muže a 23 disciplín pro ženy. 

Atletické disciplíny můžeme rozdělit na: 

 Traťové disciplíny: sprinty (100 m, 200 m, 400 m), běh na střední vzdálenost (800 m, 

1500 m), běh na dlouhou vzdálenost (5 000 m, 10 000 m), překážkový běh (100 m a 

400 m ženy, 110 m a 400 m muži), štafety (4×100 m a 4×400 m) a 3 000 m překážek. 

 Disciplíny na hřišti: skok do dálky, trojskok, skok do výšky, skok o tyči, vrh koulí, 

hod diskem, hod oštěpem a hod kladivem. 

 Disciplíny na silnici: maraton, muži 20 a 50 km chůze a ženy 20 km chůze. [21] 

 

Běhy a chůze 

Běhy tvoří základ atletických soutěží. Celkově představují více než polovinu všech 

atletických disciplín, ve kterých se registrují světové rekordy.  

Sprinty – mezi sprinty zařazujeme běhy do 400 m.  Běží se v oddělených drahách, 

z nízkého startu. 

Štafety - se skládají z dopředu určeného počtu členů, ze kterých každý běží jeden úsek 

celkové tratě. Po jeho přeběhnutí odevzdává štafetový kolík dalšímu členovi štafety. Atletické 

pravidla určují, že běžci si musí štafetový kolík odevzdat v odevzdávacím území, které měří 

20 m a jehož střed je koncem dílčího úseku. Kolík se zásadně odevzdává z pravé do levé 
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ruky. Pravidly jsou také určené rozměry štafetového kolíku. Štafetový běh končí ve chvíli, 

kdy poslední člen štafety proběhne cílem s kolíkem v ruce. 

Překážkové běhy – tvoří skupinu atletických disciplín běžecko-technického charakteru, 

ve kterých se výkon hodnotí na základě překonání určité vzdálenosti se stanoveným počtem 

překážek rozmístěných v pravidelných vzdálenostech. 

Běhy na střední a dlouhé vzdálenost - zahrnují disciplíny od 800 do 42 195m 

(maratónský běh). 

Sportovní chůze – je atletická závodní disciplína vytrvalostního charakteru. Chodec 

musí zachovávat pravidlo nepřetržitého kontaktu se zemí, tzv. fáze dvojí opory. Mistrovské a 

olympijské soutěže v chůzi se konají na vzdálenost 20 a 50 km u mužů a na vzdálenost 20 km 

u žen. Za nejklasičtější trať je považovaná 50 km trať – tzv. chodecký maratón. 

 

Atletické skoky patří mezi rychlostně-silové disciplíny a dělíme je na: 

 skok do dálky, 

 trojskok,  

 skok do výšky, 

 skok o tyči. 

 

Skok do dálky - účelem skoku je po předcházejícím rozběhu překonat co největší 

horizontální vzdálenost odrazem z jedné nohy. Je potřeba dosáhnout vysoké úrovně 

rovnováhy mezi rozvojem rychlostních a odrazových schopností. 

Trojskok - vyžaduje nejvyšší úroveň odrazových schopností ze všech atletických 

skoků. Celý pohybový manévr trojskoku se skládá z rozběhu, třech po sobě následujících 

odrazech a doskoku. Úlohou trojskokana je dosáhnout po přiměřeně dlouhém rozběhu, třemi 

odrazy za sebou co největší vzdálenost, přičemž pořadí střídání nohou při odrazech je 

stanovené pravidly. Možné jsou pouze dva varianty – levá, levá, pravá, nebo pravá, pravá, 

levá. Jednotlivé části (skoky) trojskoku mají své speciální názvy, zejména proto, aby je bylo 

možné jednoduše rozlišit. První skok – poskok (odraz a doskok na tu samou nohu na 

rozběžišti), druhý skok – přeskok (odraz z jedné a doskok na druhou nohu na rozběžišti), třetí 

skok – skok (odraz z jedné, doskok na dvě nohy do doskočiště). Včetně vysoké úrovně 

odrazových schopností vyžaduje trojskok odpovídající úroveň běžecké rychlosti, rovnováhy v 

jednotlivých odrazech a přesnou koordinaci pohybů v průběhu jednotlivých skoků. 

         Skok do výšky – je disciplína, ve které atlet vlastními silami a v souladu s pravidly 

překonává určitou výšku danou laťkou. Vyžaduje vysokou úroveň odrazové dynamiky, 
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orientace v prostoru, rychlosti, speciální ohybnosti a dobrou koordinaci pohybu. Dnes se 

využívá technika flop. 

Skok o tyči – úkolem atleta je překonat vodorovně umístěnou laťku s pomocí dlouhé 

tyče. Jedná se v podstatě o upravenou gymnastickou disciplínu, kdy atlet po rozběhu opře tyč 

do skříňky v místě pod laťkou, do tzv. šuplíku, tyč se následně ohne a atlet, který se drží 

druhého konce tyče, je vymrštěn do výšky, kde musí překonat laťku, aniž by ji shodil.  

 

Atletické hody a vrhy řadíme v atletice mezi technické disciplíny. Zahrnují: 

 hod oštěpem,  

 hod kladivem,  

 hod diskem,  

 vrh koulí. 

 

Hod oštěpem – se vykonává po přímočarém rozběhu na rozběžišti. Hod oštěpem 

vyžaduje rychlost, sílu, výbušnost, ohebnost, pružnost, dobrou pohybovou koordinaci a cit pro 

pohybový rytmus. Technická náročnost vyžaduje vykonávat pohyby v rychlém sledu za sebou 

a spojovat je rytmicky do jednoho nepřerušeného celku. 

Hod kladivem – sportovní výkon se vymezuje vzdáleností místa dopadu hlavice kladiva 

od vrhačského kruhu. Vzhledem k hmotnosti kladiva uděluje kladivář na omezené ploše 

kruhu svému náčiní nepoměrně větší kinetickou energii, než je to v ostatních hodech. 

Hod diskem – rychlostně-silová disciplína, ve které se kinetická rychlost disku získává 

rotačním pohybem těla sportovce.  

Vrh koulí – sportovní výkon se vymezuje vzdáleností od vnitřního okraje vrhačského 

kruhu po místo dopadu koule. Rozhodujícím faktorem je schopnost vrhače udělit kouli 

maximální počáteční rychlost a optimální úhel vzletu.  

 

Víceboje - jsou jedinými atletickými disciplínami, ve kterých se výsledný výkon 

nevyjadřuje ve fyzikálních jednotkách, ale v bodech. Oficiálním vícebojem, tedy vícebojem v 

programu OH, MS, ME, EP, mužů je desetiboj, který absolvují atleti ve dvou po sobě 

následujících dnech. Během prvního dne soutěže absolvují disciplíny v následujícím pořadí: 

běh na 100 m, skok do dálky, vrh 7,257 kg koulí, skok do výšky, běh na 400 m. Pořadí 

disciplín druhého dne je: běh na 110m překážek, hod 2kg diskem, skok o tyči, hod 800g 

oštěpem, běh na 1500m. Oficiálním vícebojem žen je sedmiboj. První den absolvují 
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sedmibojařky tyto disciplíny: běh na 100m překážek, skok do výšky, vrh 4kg koulí, běh na 

200m. Ve druhém dni je to: skok do dálky, hod 600g oštěpem, běh na 800m. [12] 

 

2.4.4 Mezinárodní organizace atletiky 
 
 

Jak již bylo výše zmíněno, atletika až do roku 1912 neměla žádnou světovou zastřešující 

organizaci. Vyplývalo to z úlohy mezinárodního olympijského výboru, který přímo řídil 

atletické soutěže na olympijských hrách, což byla tehdy v podstatě jediná prestižní 

mezinárodní atletická soutěž. Na Olympijských hrách ve Stockholmu se 17. července 1912 

konal kongres představitelů 17 atletických národních federací. Byly to federace Austrálie, 

Belgie, Dánska, Egypta, Finska, Francie, Chile, Kanady, Maďarska, Německa, Norska, 

Rakouska, Ruska, Řecka, Švédska, USA a Velké Británie. Zástupci těchto zemí se rozhodli 

založit mezinárodní atletické ústředí, které by vydalo závazná soutěžní pravidla, schvalovalo 

světové rekordy a vymezilo pojem amatéra. Organizace dostala název Mezinárodní amatérská 

atletická federace (International Athletic Amateuer Federation – IAAF). O rok později se 

v Berlíně sešel kongres 34 zemí, aby se rozhodli postavit do čela IAAF pana J. Sigfrida 

Edströma a také aby schválili stanovy IAAF. Třetí kongres se sešel v roce 1914 v Lyonu a 

přijal nezbytná soutěžní pravidla pro mezinárodní závody. Od této doby se tedy ve světě 

atleticky řídí jednotnými mezinárodními pravidly, jejichž změny schvaluje kongres IAAF. 

Kongres je nejvyšším orgánem IAAF a kromě změn pravidel projednává také změny stanov 

IAAF a mnoho dalších předloh. [15] 

IAAF je jednou z největších světových organizací, jelikož sdružuje přes 200 členských 

států. Od roku 1969 se IAAF člení na šest kontinentálních asociací, a to:  

1. Asociace AAA – Asijská atletická asociace, 

2. Asociace CAA – Africká atletická asociace, 

3. Asociace CONSUDATLE – Konfederace jihoafrické atletiky, 

4. Asociace EAA – Evropská atletická asociace, 

5. Asociace NACACAA – Severoamerická a středoamerická atletická asociace, 

6. Asociace OAA – Atletická asociace Oceánie. [9] 

Všechny tyto asociace pořádají pravidelně své kongresy a volí si své vedení. Kontinentální 

asociace organizují své kontinentální soutěže, jako jsou mistrovství příslušných kontinentů 

apod. Nejvypracovanější systém soutěží má Evropa, která již od roku 1934 pořádá svá 

mistrovství mužů a od roku 1938 mistrovství žen. Ve druhé polovině 20. století se postupně 
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soutěžní program rozrůstal o Evropský pohár Bruno Kuliho mužů a žen, o Evropský pohár ve 

vícebojích mužů a žen, o Juniorská mistrovství Evropy, o halová mistrovství Evropy mužů a 

žen a o další významné soutěže.  

IAAF se od svého zrodu značně vyvíjí. V počátcích vlastně organizovala pouze atletiku 

mužů. V roce 1924 vznikla ženská světová sportovní organizace FSFI, která měla za úkol 

dopomoct ke zrovnoprávnění ženského sportu a zařazení alespoň pěti disciplín do programu 

OH v Amsterodamu (1924), což IAAF podporovala. Ve třicátých letech došlo ke spojení 

ženské atletiky s IAAF, která pro řešení některých ženských specifik té doby zřídila ženskou 

komisi, jež v rámci struktury IAAF působí dodnes.[14] 

Na kongresu IAAF v Edmondu v roce 2001 byl změněn název federace na Mezinárodní 

asociace atletických federací (International association of Athletics Federations - IAAF). [8] 

 

2.5 Dotazování jako metoda výzkumu 

 

Dotazování je jednou ze základních metod výzkumu. Může probíhat různými způsoby. 

Každý typ dotazování má své výhody i nevýhody a klade odlišné požadavky na konstrukci 

dotazníku. Výběr vhodného způsobu dotazování záleží na různých faktorech, zejména na 

charakteru a rozsahu zjišťovaných informací, skupině respondentů, časových a finančních 

limitech, kvalifikaci tazatele atd. Dotazníkové šetření se uskutečňuje v podstatě čtyřmi 

hlavními typy technik šetření: písemným, osobním, telefonickým a online dotazováním. [11] 

Dotazníkové šetření můžeme definovat jako souhrn předem vybraných otázek sloužících 

pro shromáždění primárních dat. Účelem dotazníku může být shromáždit informace o 

zaměstnání, úkolech a postoji zaměstnance k různým aspektům práce. Respondenti mohou 

být požádáni, aby označili, jak vidí úroveň obtížnosti a důležitosti určitých činností, které 

provádí a jak často je provádí. Dotazník se může zaměřit na oblasti nechuti, či odporu a hledat 

informace vztahující se ke zkušenosti, školení a motivaci zaměstnance.  

Dotazník obsahuje otázky, jež mohou být sestaveny v různých podobách: uzavřené, 

s otevřeným koncem, s povinným výběrem, s prioritou náslechu. 

V souvislosti se vzděláváním se jedná o vhodný prostředek k zjišťování cílů školení jak 

pro současné, tak pro budoucí vzdělávací akce.  

 

Výhody dotazníku: 

 poměrně levný a nenáročný, 
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 pro velký počet respondentů, 

 vhodný také pro respondenty široce rozptýlené v zeměpisných oblastech, 

 návrh umožňuje respondentům snadné a rychlé odpovídání, 

 jednoduše se rozděluje, 

 zajišťuje podklady pro pohovor, či řadu pohovorů, 

 údaje jsou shromažďovány ve standardizovaném formátu. 

 

Nevýhody dotazníku: 

 míra odpovědí nebývá vysoká, 

 otázky mohou mít dvojí význam, či je respondenti nemusí správně pochopit, 

 předpokládá se, že otázky pokrývají veškeré aspekty práce, které se 

zkoumají, 

 nepružný nástroj, 

 odpovědi na otevřené otázky lze obtížně standardizovat a kvantifikovat, 

 analýza odpovědí může být časově náročná, 

 limitován ve výběru odpovědí, 

 míra odpovědí na dotazníky může být nízká, což může nepříznivě ovlivnit 

závěry. [5] 
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3 Charakteristika Českého atletického svazu 
 

Český atletický svaz (ČAS) je samosprávným sdružením atletických oddílů a klubů na 

území České republiky. Eviduje kolem 35 tisíc členů ve více než 250 oddílech a klubech. 

ČAS zastupuje českou atletiku v Českém olympijském výboru (ČOV) a spolu s ostatními 

sportovními svazy je členem Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV). Zároveň je členem 

Evropské atletické asociace (EAA) a světové Mezinárodní asociace atletických federací 

(IAAF). [17] 

Základním subjektem činnosti ČAS jsou atletické oddíly a kluby, které se sdružují 

v nižších (okresy, obvody, města, apod.) a vyšších (oblasti, hlavní město Praha, příp. země) 

územních celcích. Podle počtu členů lze kluby a oddíly dělit na velké (nad 200), střední (51 až 

200 členů) a malé (do 50 členů).  

Základním interním předpisem, na jehož základech je ČAS postaven a vyvíjí svou 

činnost, jsou Stanovy ČAS. Stávající stanovy ČAS byly schváleny valnou hromadou ČAS dne 

8. 12. 1996 a registrovány Ministerstvem vnitra České republiky pod čj. VSP/1-57/90-R. 

Podle těchto stanov je ČAS nejvyšším představitelem atletiky v ČR a jeho posláním je 

organizovat atletiku a atletické soutěže na území ČR a vytvářet podmínky pro jejich rozvoj, 

zajišťovat reprezentaci ČR na mezinárodních soutěžích a zastupovat zájmy české atletiky ve 

střešních sportovních organizacích, zastupovat a prosazovat zájmy české atletiky před 

státními orgány ČR a před orgány územní samosprávy. Správu ČAS zajišťuje sekretariát se 

sídlem v Praze na Strahově.  

Nejvyšším orgánem ČAS je valná hromada ČAS, která se schází za účasti zástupců 

zvolených na valných hromadách vyšších územních celků, zástupců hájících atletické oddíly a 

kluby mající alespoň 51 registrovaných závodníků, olympijských vítězů a mistrů světa. Valná 

hromada mimo jiné schvaluje stanovy ČAS a jejich doplňky a změny, schvaluje koncepci 

rozvoje atletiky v ČR, schvaluje program ČAS a zásady pro rozdělování finančních 

prostředků ČAS na nadcházející rok, schvaluje strukturu soutěží řízených ČAS apod. [15] 

Jednou za čtyři roky (obvykle po letních olympijských hrách) volí valná hromada ČAS 

výkonný výbor ČAS, vrcholný orgán ČAS, který řídí jeho činnost v úseku mezi dvěma 

valnými hromadami. Podle stanov se výkonný výbor sestává z předsedy ČAS, 2 

místopředsedů ČAS, 6 předsedů odborných komisí ČAS, generálního sekretáře ČAS a 
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šéftrenéra ČAS. Výbor se schází ke svým jednáním obvykle jednou měsíčně a při zasedání se 

řídí jednacím řádem. Mezi hlavní kompetence Výboru ČAS patří: 

 řídit činnost ČAS v období mezi valnými hromadami, 

 schvalovat rozpočet ČAS, který odpovídá rozpočtovému záměru, 

 jmenovat ředitele ČAS a šéftrenéra ČAS, 

 plnit úlohu zřizovatele krajských atletických svazů (KAS), 

 ustavovat další nezbytné odborné komise, jmenovat jejich předsedy a potvrzovat 

jejich členy, 

 jmenovat členy odborných komisí, v čele kterých je volený člen výboru, 

 jmenovat tři členy Arbitrážní rady. [8] 

Mezi další orgány ČAS patří dozorčí rada a arbitrážní komise ČAS. Dozorčí rada ČAS 

kontroluje účelné a správné využití finančních prostředků ve vztahu k programu a rozpočtu 

ČAS na daný rok. Dozorčí rada také pro valnou hromadu ČAS zpracovává své stanovisko 

k hospodaření ČAS a monitoruje, jak výkonný výbor ČAS plní své poslání. Arbitrážní rada 

ČAS řeší na základě vlastních či cizích návrhů neshody, které vznikly při činnosti ČAS, jeho 

územních celků, atletických oddílů a klubů, z hlediska dodržování schválených stanov, řádů, 

směrnic a nařízení ČAS.  

Předseda ČAS je volený valnou hromadou na čtyři roky. Řídí činnost výboru ČAS, 

ředitele ČAS, zastupuje ČAS v jednáních s IAAF, EAA, ČOV, ČSTV a státními orgány 

České republiky. 

Ředitel ČAS je jmenován výborem ČAS. Řídí sekretariát Českého atletického svazu a 

zabezpečuje pomoc a systémovou spolupráci komisí a rad ČAS. Dále svolává porady 

vybraných členů výboru a řeší s nimi operativně aktuální svazové problémy. Také odpovídá 

za řešení problémů materiální základny, boje s dopingem i naléhavých právních záležitostí. 

Odborné a poradní orgánu ČAS představují odborné komise ČAS. V čele každé komise 

je předseda. Náplň práce jednotlivých komisí je vymezen rozhodnutím výboru ČAS, který 

jmenuje členy odborných komisí. V současnosti pracují odborné komise, které řídí člen 

výboru a komisu ustavuje valná hromada.  

Ekonomická komise zpracovává ekonomické koncepce v působnosti ČAS. Připravuje 

návrhy na zajištění finančních a investičním zdrojů. Zpracovává návrhy rozpočtového plánu i 
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rozpočtu ČAS. Pro výbor připravuje průběžné a pro valnou hromadu roční výsledky 

hospodaření ČAS.  

Metodická komise připravuje koncepci v oblastech metodické, vědecko-výzkumné, 

vzdělávací a ediční činnosti ČAS. Organizuje a zajišťuje výchovu a vzdělávání trenérů. Vede 

evidenci trenérů. Navrhuje krátkodobé ediční plány ČAS a odpovídá za jejich uskutečnění. 

Trenérská rada, kterou vede volený šéftrenér, zpracovává koncepci práce s českou 

atletickou reprezentací, roční projekty sportovní přípravy reprezentace a zajišťuje jejich 

realizaci. Také předkládá návrhy na nominaci sportovců k jednotlivým mezinárodním 

sportovním akcím. Zajišťuje monitorování a evidenci atletů pro mimosoutěžní dopingové 

kontroly. 

Mezi odborné a poradní orgány dále patří Komise pro kluby a oddíly, Komise 

rozhodčích, Mezinárodní komise, Organizační komise, Soutěžní komise, Disciplinární komise 

a další. [8] 

Za účelem zabezpečit veškeré atletické činnosti v České republice vydává výkonný 

výbor ČAS nezbytné interní předpisy, tj. pravidla, řády, směrnice a nařízení. Mezi hlavní řády 

patří následující: 

 Disciplinární řád ČAS, podle kterého se projednávají veškerá provinění 

jednotlivců i skupin, v soutěžích organizovaných ČAS a jeho územními orgány, 

související s přípravou a organizací atletických soutěží, především 

v tréninkovém procesu, na zájezdech a soustředěních, v přestupním a 

hostovacím řízení apod., v reprezentaci a v mezinárodním styku v České 

republice i v zahraničí, 

 Hostovací řád ČAS stanovuje podmínky, za kterých se uskutečňuje hostování 

v soutěžích družstev mezi atletickými oddíly a kluby v České republice 

 Přestupní řád ČAS stanovuje podmínky, za nichž provádějí změny oddílové a 

klubové příslušnosti v ČAS, tj. podmínky přestupů 

 Registrační řád ČAS, který stanoví podmínky registrace sportovců – státních 

občanů České republiky za atletické oddíly a kluby sdružené v ČAS, 

 Soutěžní řád družstev, podle kterého se uskutečňují soutěže družstev. [15] 
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4 Analýza současného stavu vzdělávání a rozvoje trenérů atletiky 

 

Trenérem atletiky je jmenován ten, kdo splní podmínky pro udělení příslušné 

kvalifikace. Může se tak stát dvojím způsobem, a to absolvováním příslušného školení 

trenérů, které vypisuje Metodická komise ČAS nebo uznáním předešlého tělovýchovného 

vzdělání ze strany Metodické komise ČAS. V současnosti je celkem pět trenérských tříd a 

každá z nich klade na uchazeče jiné nároky. Relativně nejnižší nároky jsou spojovány s 

kvalifikacemi Trenér atletických přípravek a Trenér žactva, které mohou organizovat i 

samotné oddíly či příslušné Krajské atletické svazy. Po trenérech mající licenci 3., 2. a 1. třídy 

se požaduje vedle stále vzrůstajícího objemu trenérského vzdělání také určitý minimální věk. 

Uchazeči o druhou a první trenérskou třídu musí mít také minimálně dvouletou praxi s nižší 

trenérskou kvalifikací. [18] 

 

Školení trenérů atletických přípravek 

Školení trenérů atletických přípravek je z pětistupňové řady trenérských školení 

nejméně časově náročné, jeho frekventanti se během jednoho dne seznámí se základní 

problematikou tréninku nejmladších atletů. Je určeno pro zájemce z atletických oddílů a klubů 

starší 16 let. Dospělý vyškolený trenér atletických přípravek působí po jeho absolvování jako 

hlavní trenér u atletických přípravek, zájemci mladší 18 let působí jako pomocníci trenéra. 

Učební plán tohoto školení obsahuje pouze 2 přednášky a 6 hodin cvičení. Jelikož je 

školení pouze jednodenní a tudíž není celá problematika probrána dopodrobna, jsou účastníci 

odkazováni na samostudium a je jim doporučena odborná literatura. Závěrečná zkouška se 

skládá ze seminární práce na téma Příprava na tréninkovou jednotku v atletické přípravce. 

 

Školení trenérů žactva 

Školení trenérů žactva je přístupné uchazečům, kteří splňují podmínku plnoletosti a mají 

potvrzené členství v atletickém oddíle. Toto školení je určeno pro budoucí trenéry, kteří se 

chtějí věnovat začátečníkům a pracovat především s žactvem. Učební plán tohoto školení 

zahrnuje 20 hodin vzdělávání ve formě přednášek, praktických cvičení a závěrečných 

zkoušek. Zkouška je jak praktická, kde se po uchazečích požaduje ukázka prvků techniky 

vylosované disciplíny, tak teoretická, v níž si lektoři ověřují, jak uchazeč ovládá teorii 

techniky, didaktiky a tréninku vylosované disciplíny. 
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Školení trenérů atletických přípravek a školení trenérů žactva organizuje atletický oddíl 

nebo klub - člen ČAS, KAS, sportovní gymnázium, vyšší odborná škola nebo vysoká škola, 

které mají akreditaci na vzdělávání tělovýchovných pedagogů.  

 

Školení trenérů 3. třídy 

Podmínkou přijetí do školení trenérů 3. třídy je minimální věk 18 let, členství v 

atletickém oddílu/klubu. Na školení se mohou přihlásit trenéři nižšího kvalifikačního stupně 

(Trenér žactva, Trenér atletických přípravek, popř. bývalé 4. třídy), popř. zájemci bez 

trenérské kvalifikace.  

Školení obsahuje obecnou a speciální část. V průběhu školení jsou účastníci aktivně 

zapojeni do praktické výuky.  

Závěrečná zkouška zahrnuje tři části. První z nich je zkouška praktická, která má 

podobu ukázky imitačních a průpravných cviků ke skupinám disciplín.                              

Druhou částí zkoušky je vědomostní písemný test, který pořadateli poskytuje Metodická 

komise ČAS, a třetí část představuje závěrečný pohovor s obhajobou seminární práce na téma 

Plán týdenního tréninkového mikrocyklu pro vybraného atleta resp. vybranou skupinu atletů. 

Školení trenérů 3. třídy organizuje metodická komise ČAS, sportovní gymnázium, vyšší 

odborná škola nebo vysoká škola, které mají akreditaci na vzdělávání tělovýchovných 

pedagogů. Organizátoři školení trenérů atletických přípravek, trenérů žactva a trenérů 3. třídy 

dokládají lektorské zajištění a dodržení časového a tematického obsahu školení metodické 

komisi ČAS.  

Trenér atletiky 3. třídy se věnuje zejména dorostu, působí především ve výkonnostní 

atletice. 

                                         
Školení trenérů 2. třídy 

Školení trenérů 2. třídy má za úkol vytvářet užší specialisty pro skupinu disciplín, 

působící ve výkonnostní a vrcholové atletice. Mezi podmínky přijetí k tomuto školení patří 

minimální věk 20 let, dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, trenérská kvalifikace 3. 

třídy, 2 roky praxe a členství v atletickém oddílu či klubu. Školení je časově náročné a 

představuje 150 hodin vzdělávání. Obsahuje obecnou a speciální část, praxe je realizována 

mezi konzultacemi v mateřském oddílu. Školení je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou 

písemné závěrečné práce.  

Školení trenérů 2. třídy organizuje metodická komise ČAS ve spolupráci s vysokou 

školou, která má akreditaci na vzdělávání trenérů specialistů. 
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Školení trenérů 1. třídy 

Nejvyšším možným vzděláním v oblasti trenérství je získání licence 1. třídy. Školení 

trenérů 1. třídy probíhá v trenérské škole, kterou organizuje vysoká škola mající akreditaci na 

vzdělávání trenérů specialistů, nebo na oborových vysokých školách. Trenérskou školu může 

absolvovat pouze ten, kdo má ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, dovršil 22 let a 

jako trenér 2. třídy působil alespoň 2 roky. Podmínky pro přijetí ke studiu na oborových 

vysokých školách se různí. Uchazeči, kteří se rozhodnou pro absolvování trenérské školy mají 

povinnost absolvovat 160 hodin specializace, zatímco studenti oborové vysoké školy se musí 

zúčastnit 210 hodin specializace a získávají průběžně nižší kvalifikace. Trenér atletiky 1. třídy 

působí ve výkonnostní a vrcholové atletice. [19] 

Učební plány jednotlivých trenérských školení jsou součástí příloh (Příloha č. 1). 

 

Příslušnou trenérskou kvalifikaci uděluje Metodická komise ČAS na základě žádosti 

trenéra o její udělení a při splnění všech podmínek. Úkolem Metodické komise ČAS je 

organizovat školení trenérů, povolovat semináře a pověřovat pořadatele školení a seminářů. 

Sestavuje seznam vysokých škol, jejichž absolventi mohou žádat o jmenování trenérem 

příslušné trenérské kvalifikace na základě uznání studia, jmenuje lektory pro školení a 

semináře, vydá pro školení trenérů prováděcí pokyny, ve kterých stanoví vstupní podmínky 

pro přijetí, obsah, zkušební požadavky, studijní literaturu a organizaci školení, stanoví rozsah 

a obsah seminářů. 

        Jmenování trenéra do kvalifikační třídy je platné 5 let. Poté se musí trenér zúčastnit tzv. 

doškolovacího semináře, po jehož absolvování se platnost trenérské kvalifikace prodlužuje 

vždy o dalších 5 let. 

Se školením trenéra jsou spojeny také určité poplatky. Účastníci školení trenérů 

atletických přípravek hradí poplatek 500 Kč a účastníci školení trenérů žactva hradí poplatek 

1000 Kč. Poplatek za jmenování do kvalifikace trenéra atletických přípravek, trenéra žactva a 

trenéra 3. třídy činí 100 Kč. [20] 

 

4.1 Realizace výzkumného šetření 
 

Za účelem zjištění názorů a postojů ke vzdělávání samotných trenérů jsem provedla 

v měsících únor - březen dotazníkové šetření. 
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Hlavní cílovou skupinou šetření byli trenéři atletiky České republiky. Dotazníky byly 

rozeslány respondentům prostřednictvím e-mailů, získaných z veřejně dostupných zdrojů na 

webových stránkách atletických klubů. Z celkem 120 zaslaných dotazníků bylo vyplněno 

přesně 50 z nich, návratnost tedy činí 42%. Dotazník zahrnuje dohromady 18 otázek. Je 

složen z uzavřených a polootevřených otázek. Dotazník byl anonymní a časově nenáročný. 

Vzor dotazníku je součástí příloh (Příloha č. 2).  

 

4.2 Výsledky dotazníkového šetření 
 

Pro přehlednost výsledků je každá otázka z dotazníkového šetření okomentována a 

doplněna grafickým zobrazením. 

 
 
Graf č. 4.1 Četnost účastí na školeních a seminářích 

Otázka č. 1: Školení či odborných seminářů se účastním:

38%

16%

14%

6%

18%

8%
alespoň jednou za rok

alespoň jednou za 2 roky

alespoň jednou za 3 roky

alespoň jednou za 4 roky

alespoň jednou za 5 let

školení ani semináře
nevyhledávám

 

 

První otázka se zaměřuje na to, jak často se respondenti účastní odborného trenérského 

vzdělávání. Z grafu je patrné, že 38% z dotázaných se účastní školení minimálně jednou 

ročně, 18% respondentů se účastní alespoň jednou za pět let, 16% se školení účastní alespoň 

jednou za dva roky, 14% respondentů absolvuje školení alespoň jednou za tři roky, 8% 

trenérů atletiky nevyhledává školení ani semináře a 6% se účastní alespoň jednou za čtyři 

roky.  

 
Graf č. 4.2 Publicita možností vzdělávání 
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Otázka č. 2: O možnostech vzdělávání se dozvídám prostřednictvím:

30%

58%

2%

10%

e-mailu

webové stránky Českého
atletického svazu

telefonicky

jinak

 

 

Druhou otázkou jsem zjistila, jakým způsobem jsou informace o možnostech vzdělávání 

zprostředkovávány. Více než polovina respondentů uvedla, že se o možnostech vzdělávání 

dovídají na webových stránkách Českého atletického svazu, 30% dotázaných se o možnostech 

vzdělávání dozvídá prostřednictvím e-mailu. Deset procent respondentů uvedlo jiný způsob 

zprostředkování této informace, a to konkrétně: prostřednictvím hlavní trenérky, klubu, jiných 

trenérů a svazovou trenérkou, všech vypsaných variant, studia na FTVS. Pouze jeden trenér se 

pak dovídá informace o vzdělávání telefonicky. 

 
Graf 4.3 Spokojenost se vzdělávacím systémem trenérů atletiky 

Otázka č. 3: Jsem spokojen/a se současným systémem 
vzdělávání trenérů atletiky:

28%

52%

10%

6%
4%

souhlasím
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nesouhlasím

nemohu hodnotit
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U třetí otázky měli respondenti vyjádřit spokojenost či nespokojenost se současným 

systémem vzdělávání. Většina, tedy 52% uvádí, že je spíše spokojena, 28% trenérů jsou 

spokojeni, 10% uvedlo, že jsou spíše nespokojeni, 6% dotázaných je nespokojeno se 

systémem vzdělávání a 4% nemohou tuto otázku zodpovědět. 

 
Graf 4.4 Proplácení nákladů spojených se vzděláváním 

Otázka č. 4: Náklady spojené s odborným vzděláváním mi 
byly proplaceny:

54%

29%

13%

4%

ano

ne

nevzpomínám si

nemohu hodnotit

 

 

Následující otázka se zaměřuje na finanční stránku věci. Zjišťujeme, zda si trenéři musí 

hradit náklady na vzdělávání sami nebo jsou jim proplaceny a kým. Více než polovině trenérů 

jsou náklady hrazeny, trenéři nejčastěji uváděli, že náklady jim byly propláceny jejich 

atletickým oddílem, dále pak atletickým klubem, prostřednictvím ČASu a jeden respondent 

uvedl proplacení nákladů svým zaměstnavatelem VSC MŠMT ČR. 29% dotázaných uvádí, že 

jim náklady proplaceny nebyly, 13% si již nevzpomíná a 4% nemohou na tuto otázku 

odpovědět. 

 
Graf 4.5 Odbornost lektorů 
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Otázka č. 5: Lektoři na mne v rámci odborného vzdělávání 
působili jako odborníci:

48%

50%

2%

souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

 

 

Přesně polovina dotázaných spíše souhlasí, že lektoři na ně působili jako odborníci, 48% 

z nich pak s tímto tvrzením zcela souhlasí a na 2% respondentů lektoři rozhodně nepůsobí 

jako odborníci. 

 
Graf 4.6 Připravenost na profesi trenéra 

Otázka č. 6: Myslím si, že jsem v současné době po odborné 
stránce dostatečně připravena na profesi trenéra:

40%

50%

8% 2%

souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

 

 

Na otázku, zda si myslí, že jsou dostatečně díky odbornému vzdělávání připraveni na 

profesi trenéra, odpovídají respondenti následovně: polovina s tímto tvrzením spíše souhlasí, 

40% souhlasí zcela, 8% uvedlo, že spíše nesouhlasí a 2% nesouhlasí. 
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Graf 4.7 Rozsah nabídky odborného vzdělávání 

Otázka č. 7: Myslím si, že jsem v současné době po odborné 
stránce dostatečně připraven/a na profesi trenéra:

16%

48%

24%

6%
6% souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

o nabídku odborného
vzdělávání se nezajímám

 

 

Nejčastější odpovědí na tuto otázku bylo „spíše souhlasím“, a to v 48%. Dále dotázaní 

využili odpovědí „spíše nesouhlasím“ v 24%, „souhlasím“ v 16% a po 6% získaly odpovědi 

„nesouhlasím“ a „o nabídku vzdělávání se nezajímám“. 

 
Graf 4.8 Obliba využívání odborného vzdělávání 

Otázka č. 8: S tvrzením "Rád/a využívám možnosti 
odborného vzdělávání":

46%

40%

4%

8%
2% souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

tyto možnosti
nevyhledávám

 

 

Osmá otázka se snaží zjistit postoj trenérů ke vzdělávání. 46% trenérů rádo využívá 

možností odborného vzdělávání, 40% spíše souhlasí s tímto výrokem, 8% dotázaných 
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nevyhledává možnosti vzdělávání, 4% pak spíše nesouhlasí a 2% respondentů se nerada 

odborně vzdělává. 

 
Graf 4.9 Využití znalostí získaných odborným vzděláváním v praxi 

Otázka č. 9: Stvrzením "Vzděláváním získané znalosti jsou v 
praxi využitelné":

42%

48%

8% 2%

souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

 

 

Touto otázkou se snažíme zjistit, jak trenéři atletiky vnímají vzdělávání z hlediska 

využitelnosti v praxi. 48% trenérů spíše souhlasí s využitelností získaných znalostí v praxi, 

dále 42% rozhodně souhlasí, 8% spíše nesouhlasí a pouze 2% trenérů uvádějí, že s tímto 

tvrzením zcela nesouhlasí. 

 
Graf 4.10 Vnímání trenérských zkušeností a praxe 

Otázka č. 10: S tvrzením "Pro trenéra hrají větší roli 
zkušenosti než vzdělávání":
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50%

14%

4%

souhlasím
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spíše nesouhlasím

nesouhlasím
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V desáté otázce toho dotazníku se snažíme zjistit názory trenérů na to, co je pro 

trenérskou profesi podstatnější, zda trenérské zkušenosti či vzdělávání. Rovných padesát 

procent si myslí, že zkušenosti jsou pro trenéra spíše důležitější než jeho vzdělávání. 32% 

s tímto tvrzení souhlasí zcela, 14% uvádí, že spíše nesouhlasí a 4% nesouhlasí vůbec. 

 
Graf 4.11 Příležitosti k výměně zkušeností s kolegy 

Otázka č. 11: S tvrzením "Přivítal/a bych více příležitostí k 
výměně trenérských zkušeností s kolegy":

36%

46%

14%

4%

souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

 

 

Necelá polovina dotázaných by spíše přivítala více příležitostí k interakci s jinými 

trenéry atletiky. 36% respondentů odpovědělo, že s tímto tvrzením souhlasí, 14% spíše 

nesouhlasí a 4% nesouhlasí. 

 
Graf 4.12 Nedostatek příležitostí k výměně zkušeností s kolegy 



 49 

Otázka č. 12: S tvrzením "Nemám mnoho příležitostí k 
výměně zkušeností s kolegy":

16%

32%

30%

22%

souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

 

 

S tvrzením ve dvanácté otázce spíše souhlasí 32% dotázaných, 30% uvádí, že spíše 

nesouhlasím, 22% rozhodně nesouhlasí a 16% trenérů nemá mnoho příležitostí k výměně 

zkušeností s kolegy. 

 
Graf 4.13 Spokojenost s časovou náročností vzdělávání 

Otázka č. 13: S tvrzením "Časová náročnost odborného 
vzdělávání je pro mne vyhovující":

30%

50%

16%

4%

souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

 

 

Tato otázka se zaměřuje na časovou náročnost vzdělávání. 50% spíše souhlasí s tím, že 

by pro ně byla vzdělávání z hlediska času vyhovující, 30% dotázaných jsou zcela spokojeni 

s časovou náročností, 16% uvedlo, že spíše nesouhlasí. Pouze 4% nesouhlasí vůbec, zde 
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využil možnosti rozepsání se jeden respondent a jako důvod nesouhlasu uvedl svou pracovní 

vytíženost. 

 

Graf 4.14 Věkové kategorie 

Otázka č. 14: Patřím do věkové kategorie:

12%

18%

28%

24%

18%

18-24

25-34

35-44

45-54

55 a více

 

 

Nejvíce odpovědí bylo zaznamenáno od respondentů ve věku 25 – 44 let, a to v 28%. 

24% trenérů je ve věkovém rozmezí 45 – 54 let, 18% dotázaných zaujímají trenéři ve věku 25 

– 34 let a rovněž trenéři starší 55 let. Pouze 12% dotázaných je ve věku 18 – 24 let. 

 
Graf 4.15 Pohlaví 

Otázka č. 15: Pohlaví:

58%

42%

muž

žena
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Dotazník byl respondentům zaslán bez ohledu na jejich pohlaví. 58% dotázaných tvoří 

muži. Zbytek, tedy 42% představují ženy. 

 
Graf 4.16 Nejvyšší dosažené vzdělání 

Otázka č. 16: Moje nejvyšší dosažené vzdělání:
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V této otázce měli respondenti uvést nejvyšší úroveň dosaženého vzdělání. 55% trenérů 

je vysokoškolsky vzdělaných, 35% jsou středoškolsky vzdělaní trenéři, 4% trenérů uvádějí, že 

jsou vyučeni s maturitou a další 4% jsou pouze vyučeni.  

 
Graf 4.17 Dosažená trenérská licence 

Otázka č. 17: Dosažená trenérská licence:

31%

27%

38%

2% 2%

1. třídy
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trenér žactva

trenér atletické přípravky
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V předposlední otázce zjišťujeme úroveň dosažené licence. Respondenti vybírali 

z pětistupňové škály možných trenérských licencí v atletice. 38% dotázaných jsou držiteli 

licence 3. třídy, 31% jsou trenéry 1. třídy, 27% zaujímají trenéři 2. třídy a po 2% se šetření 

zúčastnili trenéři žactva a atletických přípravek. 

 
Graf 4.18 Délka trenérské praxe 

Otázka č. 18: Délka trenérské praxe:

6%

16%

14%
64%

0-2 roky

3-5 let

6-10 let

11 a více let

 

 

V poslední otázce se dozvídáme délku trenérské praxe dotázaných. Jedenáct a více let 

praxe uvádí většina respondentů, přesněji řečeno 64%. 16% uvedlo 3 – 5 letou trenérskou 

praxi, 14% vykonává trenérskou profesi v rozmezí 6 – 10 let. Nejkratší praxi 0 – 2 roky má 

pouhých 6% dotázaných. 

 

4.3 Shrnutí výsledků 

 

Pozitivním zjištěním dotazníkového šetření je fakt, že většina trenérů je se současným 

systémem vzdělávání spokojena. Český atletický svaz si je vědom důležitosti této 

problematiky a pravidelně informuje o možnostech školení a seminářů na svých webových 

stránkách, které představují nejdůležitější a nejvíce využívaný zdroj informací pro trenéry.   

Trenéři atletiky mají podle platné směrnice o trenérech povinnost účastnit se školení či 

odborných seminářů alespoň jednou za pět let. Z výsledků analýzy se dozvídáme, že 

oblíbenost využívání možností vzdělávání je velmi vysoká, nicméně na četnosti účastí se již 

tento fakt tolik nepromítá. Více než třetina trenérů atletiky se takto vzdělává minimálně 
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jednou ročně. Celých osmnáct procent trenérů se však vzdělává alespoň jednou za pět let a dá 

se tedy předpokládat, že odborné vzdělávání vnímají spíše jako povinnost.  

Využití znalostí získaných odborným vzděláváním v praxi hodnotí dotazovaní velmi 

kladně a shodují se v názoru, že jsou z odborné stránky dostatečně připraveni pro svou 

profesi. Mezi trenéry také panuje všeobecná spokojenost s lektory jako odborníky.  

Rozporuplnější výsledky se dozvídáme, co se týče rozsahu nabídky školení a seminářů. 

Většina trenérů tvrdí, že nabídka je široká, nicméně skoro třetina dotázaných je přesně 

opačného názoru. Zde vidíme, že potřeba vzdělávání je velmi individuální.  

 Co se týče finanční stránky, jsou náklady spojené se vzděláváním ve většině případů 

trenérům propláceny; nejčastěji oddílem, klubem či ČASem. Téměř třetina respondentů 

uvedla, že jim náklady proplaceny nebyly. Z hlediska časové náročnosti školení je velká 

většina spokojena. Jeden respondent využil možnosti rozepsat se a uvedl, že jsou pro něj 

školení časově nevyhovující vzhledem k jeho pracovní vytíženosti. 

Vedle vzdělávání jsou pro trenéry velmi důležité také zkušenosti. Trenéři by rádi uvítali 

více příležitostí k výměně zkušeností se svými kolegy. Téměř polovina z nich se domnívá, že 

nemá mnoho takovýchto příležitostí. 
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5 Vlastní doporučení k zefektivnění vzdělávání a rozvoje trenérů atletiky 

 

V této kapitole se pokusím navrhnout doporučení, která by mohla pomoci vylepšit 

současný systém vzdělávání trenérů atletiky. Doporučení vyplynula z informací získaných 

prostřednictvím dotazníkového šetření a z ostatních zjištění a souvislostí. 

 

Většina trenérů, jak vyplynulo z výsledků dotazníkového šetření, se dozvídá o 

možnostech vzdělávání prostřednictvím webových stránek ČASu, tyto informace si tedy sami 

aktivně vyhledávají. Navrhovala bych, aby Metodická komise ČAS pověřila jednoho svého 

zaměstnance vytvořením a správou databáze e-mailových kontaktů na trenéry. Pravidelně by 

pak rozesílala aktuální informace všem trenérům s ohledem na jejich trenérskou licenci, tak 

abychom zaručili vysokou úroveň informovanosti o možnostech školení a seminářů mezi 

trenéry. Samozřejmostí by byla pravidelná aktualizace databáze.  

 

Za velmi přínosný hodnotím projekt „Atletických přípravek a školek“. Projekt Českého 

atletického svazu odstartoval v květnu roku 2010 s cílem nabídnout rodičům a jejich dětem 

novou volnočasovou přípravu nejmladších dětí v oddílech a klubech a pomoct k plošnějšímu 

zavedení tzv. atletických školek a přípravek. Hlavní cílovou skupinou jsou děti od 5 do 11 let. 

Nejmenším dětem se v atletice doposud nevěnovala žádná systematická péče. Ambicí ČAS je 

nabídnout v jeho klubech novou celoroční aktivitu pro děti, která by zároveň mohla oddílům 

generovat další finanční prostředky. Nezbytnou součástí tohoto projektu jsou samozřejmě i 

trenéři těchto školek a přípravek. ČAS si uvědomuje důležitost odborného vzdělávání pro 

trenéry, i pokud jde o trenéry těch nejmenších dětí, a realizuje školení a semináře určené pro 

trenéry přípravek. Také připravil příručky, které mají za úkol radit trenérům, jak formou 

zábavných her zasvětit své svěřence do základů atletických disciplín. Zároveň poskytuje 

nezbytnou materiální podporu, která zahrnuje náčiní přizpůsobené malým dětem, metodické 

brožury a případně i odměny pro vítěze různých soutěží. Projekt „Atletických přípravek a 

školek“ může být úspěšný, pokud bude metodika přizpůsobena dětem a hlavně bude se o ní 

vědět. Z mého pohledu je realizace tohoto projektu na správné cestě, nicméně jako slabá 

stránka projektu by se mohlo jevit právě školení trenérů atletických přípravek. Toto školení se 

uskutečňuje pouze v rámci jednoho dne a je tedy zřejmé, že lektoři nemohou stihnout probrat 

celou problematiku a účastníci školení jsou tedy odkázáni ve velké míře na samostudium. 

Vzhledem k tomu, že tito účastníci jsou často úplnými začátečníky v oblasti trenérství, 
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hodnotím tento způsob školení velmi negativně. Navrhovala bych výrazně navýšit počet 

hodin školení a rozvrhnout školení do více dnů, tak aby účastníci nebyli odkázáni na 

samostudium a byla řádně probrána jak teoretická, tak praktická část. Také bych navrhovala, 

aby závěrečná zkouška nebyla složena pouze z vypracování seminární práce, které samo o 

sobě dle mého názoru dostatečně nevypovídá o znalostech a dovednostech účastníka, ale aby 

ověřování znalostí proběhlo písemným či ústním přezkoušením z probrané látky.  

 

Školení a semináře, ač jsou zaměřené vždy jak na teoretickou tak na praktickou stránku, 

nemusí identifikovat chyby, které trenéři často nevědomky při vedení svých tréninků dělají. 

Proto bych doporučovala, aby školení neprobíhala pouze mimo pracoviště trenéra, ale aby 

lektoři také navštěvovali atletické oddíly. Jejich úkolem by pak bylo sledovat trenéry přímo 

při jejich práci a následně zkonzultovat případné chyby či nedostatky, poskytnout praktické 

rady trenérům a zodpovědět jejich specifické dotazy.  

 

Z výsledků analýzy vyplynulo, že odborné vzdělávání je mezi trenéry velmi oblíbené. 

Nicméně četnost účastí na školeních a seminářích již není tak vysoká. Pro zvýšení účastí bych 

doporučovala zavést semináře, které by pro trenéry byly zajímavější. Myslím si, že trenéři by 

uvítali semináře vedené jinými atletickými trenéry, kteří dosáhli se svými svěřenci 

mimořádných výsledků a mohli by tak poskytnout mnoho praktických poznatků o trénincích 

našich nejlepších závodníků. Účastníkům školení by se tak mohlo dostat konkrétních příkladů 

tréninků i různých speciálních cvičení. 

 

Další seminář, který zatím neprobíhá a byl by pro trenéry jistě přínosem, je seminář 

doplňkových sportů. Vhodně zvolené doplňkové sporty představují pro atlety jednak zpestření 

a odreagování od často monotónních tréninků, jednak důležitý prvek ke komplexnímu rozvoji 

organizmu sportovce. Doporučovala bych, aby seminář probíhal ve dvou podobách, a to: 

seminář doplňkových sportů vhodných pro letní přípravu a seminář doplňkových sportů 

vhodných pro zimní přípravu. Obzvláště v zimních měsících je využívání doplňkových sportů 

v atletice mimořádně důležité. Většina atletických klubů a oddílů v České republice totiž 

nemá k dispozici dostatečné prostory k efektivní realizaci tréninků. Tréninky se tak stávají 

značně omezené a využití doplňkových sportů by tedy mělo být nezbytnou součástí zimní 

přípravy atletů.  
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Myslím si, že online školení, tzv. e-learning, ve formě několika lekcí, by mohlo být také 

přínosné pro vzdělávání trenérů. Trenéři by nemuseli na školení dojíždět a trávit čas 

cestováním a sezením v učebnách, ale mohli by přímo z domova, kdykoli by měli čas, 

nahlédnout na internet a formou např. každotýdenních lekcí a různých dílčích testů využívat 

vzdělávání tou nejsnadnější a nejrychlejší cestou, neboli kdykoli a kdekoli.  

 

Vzhledem k tomu, že z dotazníkového šetření vyplynulo, že trenéři vnímají trenérské 

zkušenosti jako důležitější než samotné vzdělávání a zároveň by uvítali více příležitostí 

k výměně zkušeností s kolegy, navrhovala bych, aby ČAS zprostředkoval trenérům možnost 

účastnit se stáží u zkušenějších kolegů jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí. 

Zahraniční stáže by pak s ohledem na finanční a organizační náročnost byly přednostně 

určeny trenérům působící ve výkonnostní atletice. Účastníci stáží by tímto mohli získat nový 

náhled na práci trenéra, praktické znalosti, dovednosti a zkušenosti, nové kontakty, apod. 

 

Velmi důležitá je zpětná vazba. Je potřeba vytvořit efektivní a účelnou výměnu 

informací mezi účastníky odborného vzdělávání a Metodickou komisí ČAS. Doporučila bych 

prostřednictvím formulářů zjišťovat účinky školení. Je třeba zdůraznit, co se účastníci naučili, 

co budou využívat v praxi a také v jakých dalších oblastech by se chtěli vzdělávat či co ještě 

chtějí zdokonalit. 

 

Zajímavostí je tréninkový systém, který zavedl fotbalový trenér německé reprezentace 

Jürgen Klinsmann. Klinsmann zavedl ty nejmodernější fotbalové trendy, které zakončil 

ziskem bronzových medailí z MS 2006. Hlavní komponenty jsou velmi intenzivní trénink na 

hřišti a mimo něj. Klinsmann přišel s metodou, že není důležitý jen fyzický trénink na hřišti, 

ale také duševní trénink. Součástí týmu je nejen trenér, fyzioterapeuti, ale také hráčský 

psycholog, fitness specialisté, a jazykoví lektoři. Důraz je kladen na trénink problémových 

partií v rámci fyzického zlepšování a udržování kondice. Klinsmann se zabývá i duševní 

stránkou sportovců, zavedl jógu, lekce cizích jazyků a mentální trénink s psychologem. 

Vytvořil nové tréninkové centrum, kde hráči během přípravy tráví celý den. Součástí centra 

nejsou jen tělocvičny a posilovny, ale také místo oddechu, kde si hráči mohou zahrát např. 

stolní tenis, kulečník apod. Celý systém tréninku je soustředěn na fyzické i psychické 

zdokonalování hráčů. Tyto metody jsou využívány i jeho nástupci a setkávají se s úspěchy. 

Klinsmannova metoda by mohla sloužit nejen trenérům fotbalových hráčů, ale v upravených 

formách by mohla být využita i v rámci atletiky. Nejdůležitější je, aby se trenéři nechali 
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inspirovat svými kolegy a snažili se zdokonalovat a zefektivňovat metody tréninku. 

Spolupráce trenérů s fitness trenéry a psychology se mi zdá velice přínosná. Neméně důležité 

jsou motivační prvky, kterými trenéři mohou působit na své svěřence a tím zvýšit jejich snahu 

o dosažení lepších výkonů. 

 

Myslím si, že trenér se nestane trenérem po absolvování přípravných kurzů, popř. 

získáním certifikátu po ukončení školení. Trenér musí své zkušenosti získat z přímého 

kontaktu se sportovcem, musí znát jeho silné i slabé stránky, musí vědět, jak atleta motivovat 

a jak vytvořit, co nejefektivnější tréninkový plán. Dle mého názoru, trenér musí znát nejen 

fyziologii sportovce, ale také jeho duševní rozpoložení, jeho problémy mimo sportoviště, do 

jisté místy musí být i psychologem a musí svého svěřence vyslechnout i utěšit. Nestačí jen 

tvrdý trénink na hřišti. Tréninkové metody se neustále vyvíjejí a trenéři by měli sami aktivně 

zjišťovat, co je „nového“ v jejich oboru. V současné moderní době, kdy připojení k internetu 

je běžnou záležitostí, není problém získávat nové informace o trenérech a jejich úspěších na 

poli sportovním. 
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6 Závěr 

 
 

V dnešním světě dochází k neustálým změnám a jinak tomu není ani v oblasti sportu. 

Neustále se zvyšují nároky jak na sportovce, tak na jejich trenéry. Každý sportovec má právo 

vyžadovat od svého trenéra kvalitní vedení tréninků, které by maximálně rozvíjelo jeho 

sportovní výkonnost. Vzdělávání trenérů dnes představuje klíčový problém nejen 

v soutěžním, ale také v rekreačním sportu. Neodborné vedení tréninků může mít až fatální 

důsledky na výkonnost i zdraví jedinců. Systém kontinuálního vzdělávání by proto měl být 

nezbytnou součástí každého sportovního odvětví. Trenér by měl během svého vzdělávání 

nabýt nejen odborné kompetence, ale také kompetence osobnostní či sociální. 

 

Tato práce pojednávala o problematice vzdělávání a rozvoje trenérů atletiky v České 

republice. Cílem této práce byla analýza a vyhodnocení současného stavu vzdělávání a 

rozvoje trenérů atletiky v rámci České republiky a na základě zjištěných výsledků navrhnout 

možná doporučení. 

 

Diplomová práce byla rozdělena do šesti hlavních kapitol. Ve druhé kapitole byla uvedena 

teoretická východiska řízení lidských zdrojů a vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Dále také 

zahrnovala teorii atletiky, kde jsem se zabývala zejména historickým vývojem a mezinárodní 

organizací atletiky.  

Následující kapitola se zaměřila na organizaci atletiky v České republice. Byla představena 

hlavní zastřešující organizace české atletiky - Český atletický svaz, kde byla popsána struktura a 

hlavní činnosti svazu.  

Čtvrtá kapitola pokračovala analýzou současného stavu vzdělávání a rozvoje trenérů 

atletiky. Za účelem této analýzy bylo využito metody dotazníkového šetření. Výsledky 

dotazníkového šetření jsou pro přehlednost zpracovány do grafů a krátce okomentovány.  

Pátá kapitola předkládá na základě zjištění dotazníkového šetření a ostatních souvislostí 

možné návrhy k zefektivnění současného systému vzdělávání trenérů atletiky. Tyto návrhy 

obsahují změny v časové náročnosti školení, ve způsobu šíření informací o možnostech 

odborného vzdělávání a v metodách školení. Všechna tato doporučení by měla vést 

k efektivnějšímu vzdělávacímu procesu trenérů atletiky.  
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Příloha č. 1 
 
Učební plán pro Školení trenérů atletických přípravek 

1. Přednáška Práce trenéra atletiky, problematika atletických přípravek. 
Sportování dětí nejmladší věkové kategorie, atletické 
disciplíny pro děti, stavba cvičební jednotky                 

1 h 

2. Přednáška 
Psychické a fyzické zvláštnosti dětského organismu při 
tělesné zátěži, úrazová prevence a první pomoc 1 h 

3.-4. Cvičení Praktická cvičení pro atletickou školku (5 – 7 let) 2 h 

5.-6. Cvičení Praktická cvičení pro atletickou minipřípravku (8 – 9 let) 2 h 

7.-8. Cvičení Praktická cvičení pro atletickou přípravku (10 – 11 let) 2 h 
 

Učební plán pro Školení trenérů žactva 

1. Přednáška 
Charakteristika atletických disciplín, práce trenéra 
atletiky                   

2 h 

2. Přednáška Úrazová prevence a první pomoc 2 h 

3. Cvičení 
Základy techniky, didaktiky a tréninku sprintu a 
štafetových běhů 

2 h 

4 Cvičení 
Základy techniky, didaktiky a tréninku 
překážkových běhů 

2 h 

5. Cvičení 
Základy techniky, didaktiky a tréninku chůze a 
vytrvalostních běhů 

2 h 

6. Cvičení 
Základy techniky, didaktiky a tréninku skoku 
dalekého (trojskok) 

2 h 

7. Cvičení 
Základy techniky, didaktiky a tréninku skoku 
vysokého (skok o tyči) 

2 h 

8. Cvičení 
Základy techniky, didaktiky a tréninku hodu 
míčkem (oštěp) 

2 h 

9. Cvičení 
Základy techniky, didaktiky a tréninku vrhu koulí 
(disk a kladivo) 

2 h 

 

Učební plán pro školení trenérů 3. třídy 

1. Přednáška Pedagogika, psychologie a práce s videokamerou 2 h 
2. Přednáška Anatomie a fyziologie  2 h 
3. Přednáška Zdravověda a regenerace  2 h 

4. Přednáška 
Právní odpovědnost trenéra, organizace atletiky a 
zadání seminárních prací  2 h 

5. Přednáška Technika a trénink sprintů 2 h 
6. Přednáška Technika a trénink běhů a chůze     2 h 
7. Přednáška  Technika a trénink vrhu a hodů   2 h 
8. Přednáška  Technika a trénink skoků                                   2 h 
9. Přednáška  Technika a trénink vícebojů    2 h 

10. Cvičení  Atletické rozcvičení, všeobecná odrazová cvičení      2 h 
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11. Cvičení  Běhy a chůze 2 h 
12. Cvičení  Starty a sprinty, štafety 2 h 
13. Cvičení Překážkové běhy 1 2 h 
14. Cvičení Překážkové běhy 2 2 h 

15. Cvičení 
Všeobecná odhodová cvičení, posilovací cvičení, 
kompenzační cvičení   2 h 

16. Cvičení Vrh koulí    2 h 
17. Cvičení Hod míčkem a oštěpem      2 h 
18. Cvičení Hod diskem   2 h 
19. Cvičení Hod kladivem     2 h 
20. Cvičení Skok daleký   2 h 
21. Cvičení Trojskok  2 h 
22. Cvičení Skok vysoký  2 h 
23. Cvičení Skok o tyči   2 h 
24. Cvičení Kids´ Athletics 2 h 

 

 

Učební plán pro Školení trenérů 2. třídy 

Obecná část  
1. Přednáška Fyziologické základy atletického tréninku 2 h 
2. Přednáška Trénink v etapě maximální výkonnosti 2 h 
3. Přednáška Řízení atletického tréninku 2 h 
4. Přednáška Práce s videotechnikou – analýza techniky 2 h 
5.  Přednáška Práce s literaturou – vyhledávání, struktura seminární práce 2 h 

 

 

Speciální část 

A. 

Žactvo   

1. Cvičení 
Průprava a nácvik techniky běhu, chůze, startů a 
štafet 2 h 

2. Cvičení 
Průprava a nácvik techniky sprintu a překážkového 
běhu 2 h 

3. Cvičení Průprava a nácvik skoků 2 h 
4. Cvičení Průprava a nácvik hodů a vrhů 2 h 
5. Cvičení Kids´ athletics a atletické hrátky 2 h 
6. Přednáška Charakteristika růstu a vývoje dětí a mládeže 2 h 

7. Přednáška 
Teoretické základy tréninku v základní etapě 
přípravy 2 h 

8. Přednáška 
Sprinty a překážkové běhy v etapě základního 
tréninku 2 h 

9. Přednáška Běhy a chůze v etapě základního tréninku 2 h 
10. Přednáška Skoky v etapě základního tréninku 2 h 
11. Přednáška Hody a vrhy v etapě základního tréninku 2 h 
12. Přednáška Vyhledávání a výchova nadaných atletů 2 h  
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B.  

Sprinty a překážky  

1. Cvičení 
Zdokonalování techniky běhu na 100, 200 a 4 x 100 
m 2 h 

2. Cvičení 
Zdokonalování techniky běhu na 100 a 110 m 
překážek 2 h 

3. Cvičení Zdokonalování techniky běhu na 400 a 4 x 400 m 2 h 
4. Cvičení Zdokonalování techniky běhu na 400 m překážek 2 h 
5. Přednáška Struktura výkonu v běhu na 100, 200 a 4 x 100 m 2 h 
6. Přednáška Struktura výkonu v běhu na 100 a 110 m překážek 2 h 
7. Přednáška Struktura výkonu v běhu na 400 m a 4 x 400 m 2 h 
8. Přednáška Struktura výkonu v běhu na 400 m překážek M a Ž 2 h 
9. Přednáška Trénink běhu na 100, 200 a 4 x 100 m 2 h 

10. Přednáška Trénink běhu na 100 a 110 m překážek 2 h 
11. Přednáška Trénink běhu na 400 a 4 x 400 m 2 h 
12. Přednáška Trénink běhu na 400 m překážek M a Ž 2 h 

 

C.  

Běhy na dlouhé a střední tratě 

1. Cvičení 
Průprava a nácvik techniky běhu, chůze, startů a 
štafet 2 h 

2. Cvičení 
Průprava a nácvik techniky sprintu a překážkového 
běhu 2 h 

3. Cvičení Průprava a nácvik skoků 2 h 
4. Cvičení Průprava a nácvik hodů a vrhů 2 h 
5. Cvičení Kids´ athletics a atletické hrátky 2 h 
6. Přednáška Charakteristika růstu a vývoje dětí a mládeže 2 h 

7. Přednáška 
Teoretické základy tréninku v základní etapě 
přípravy 2 h 

8. Přednáška 
Sprinty a překážkové běhy v etapě základního 
tréninku 2 h 

9. Přednáška Běhy a chůze v etapě základního tréninku 2 h 
10. Přednáška Skoky v etapě základního tréninku 2 h 
11. Přednáška Hody a vrhy v etapě základního tréninku 2 h 
12. Přednáška Vyhledávání a výchova nadaných atletů 2 h  

 

D. 

Chůze 
1. Cvičení Nácvik techniky sportovní chůze 2 h 
2.-
3. Cvičení Zdokonalování techniky sportovní chůze 4 h 

4. Cvičení 
Tréninkové prostředky pro rozvoj speciálních 
schopností chodce 2 h 

5. Přednáška  Struktura výkonu v chodeckých disciplínách 2 h 
6. Přednáška  Charakteristika chůze z hlediska struktury pohybu 2 h 

7. Přednáška 
 Charakteristika chůze z hlediska fyziologických 
nároků 2 h 
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8. Přednáška  Etapa dlouhodobé přípravy chodce 2 h 
9. Přednáška  Výběr chodců pro vrcholový trénink 2 h 

10. Přednáška  Trénink chodce 2 h 
11. Přednáška  Příprava chodců ve vyšších nadmořských výškách 2 h 
12. Přednáška  Regenerace a pitný režim v přípravě chodce 2 h  

 

E. 

Víceboje 
1. Cvičení Technika a didaktika běhu na 100 a 110 m překážek 2 h 
2. Cvičení Technika a didaktika skoku do dálky 2 h 
3. Cvičení Technika a didaktika skoku do výšky 2 h 
4. Cvičení Technika a didaktika skoku o tyči 2 h 
5. Cvičení Technika a didaktika vrhu koulí 2 h 
6. Cvičení Technika a didaktika hodu diskem 2 h 
7. Cvičení Technika a didaktika hodu oštěpem 2 h 
8. Přednáška Charakteristika a vývoj vícebojů 2 h 
9. Přednáška Struktura výkonu ve vícebojích 2 h 

10. Přednáška Technika a didaktika jednotlivých disciplín víceboje 2 h 
11. Přednáška Trénink vícebojů I 2 h 
12. Přednáška Trénink vícebojů II 2 h  

 

F. 

Vrhy a hody  
1. Cvičení Technika a didaktika vrhu koulí zádovým způsobem 2 h 
2. Cvičení Technika a didaktika vrhu koulí s otočkou 2 h 
3. Cvičení Technika a didaktika hodu oštěpem 2 h 
4. Cvičení Technika a didaktika hodu diskem 2 h 
5. Cvičení Technika a didaktika hodu kladivem 2 h 
6. Cvičení Posilování I (všeobecná a speciální síla vrhače) 2 h 
7. Cvičení Posilování II (Speciální odhodová síla) 2 h 
8. Přednáška Technika vrhačských disciplín 2 h 
9. Přednáška Struktura výkonu ve vrhačských disciplínách 2 h 

10. Přednáška Rozvoj svalové síly u vrhačů 2 h 
11. Přednáška Trénink vrhů a hodů I 2 h 
12. Přednáška Trénink vrhů a hodů II 2 h 
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Příloha č. 2 
 

DOTAZNÍK 
 
 

Vážená trenérko, 
Vážený trenére, 
 
 
dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Získané výsledky použiji při 
zpracování své diplomové práce, kterou řešením na téma Vzdělávání a rozvoj trenérů atletiky 
a jejím cílem je zhodnotit současný systém vzdělávání. 
 
 
Mnohokrát děkuji za Vaši ochotu a čas, který budete věnovat následujícímu dotazníku. 
 

Petra Blahoutová 
studentka 2. ročníku navazujícího studia 

oboru Sportovní management na EkF VŠB-TU Ostrava 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
U následujících otázek, prosím, označte správnou odpověď: 
 
 
1) Školení či odborných seminářů se účastním: 
 
a) alespoň jednou za rok, 
b) alespoň jednou za 2 roky, 
c) alespoň jednou za 3 roky, 
d) alespoň jednou za 4 roky, 
e) alespoň jednou za 5 let, 
f) školení ani semináře nevyhledávám. 
 
 
2) O možnostech vzdělávání se dozvídám prostřednictvím: 
 
a) e-mailu, 
b) webové stránky Českého atletického svazu, 
c) telefonicky, 
d) jinak, uveďte: 
 
 
3) Jsem spokojen/a se současným systémem vzdělávání trenérů atletiky: 
 
a) souhlasím, 
b) spíše souhlasím, 
c) spíše nesouhlasím, 
d) nesouhlasím, 
e) nemohu hodnotit. 
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4) Náklady spojené s odborným vzděláváním mi byly proplaceny: 
 
a) ano, uveďte kým: 
b) ne, 
c) nevzpomínám si, 
d) nemohu posoudit. 
 
 
5) Lektoři na mne v rámci odborného vzdělávání působili jako odborníci: 
 
a) souhlasím, 
b) spíše souhlasím, 
c) spíše nesouhlasím, 
d) nesouhlasím, 
e) nemohu hodnotit. 
 
 
6) Myslím si, že jsem v současné době po odborné stránce dostatečně připraven/a na profesi 
trenéra: 
 
a) souhlasím, 
b) spíše souhlasím, 
c) spíše nesouhlasím, 
d) nesouhlasím. 
 
 
7) S tvrzením „Nabídka odborného vzdělávání pro trenéry atletiky je široká“: 
 
a) souhlasím, 
b) spíše souhlasím, 
c) spíše nesouhlasím, 
d) nesouhlasím, 
e) o nabídku odborného vzdělávání se nezajímám. 
 
 
8) S tvrzením „Rád/a využívám možnosti odborného vzdělávání“: 
 
a) souhlasím, 
b) spíše souhlasím, 
c) spíše nesouhlasím, 
d) nesouhlasím, 
e) tyto možnosti nevyhledávám. 
 
 
9) S tvrzením „Vzděláváním získané znalosti jsou v praxi využitelné“: 
 
a) souhlasím, 
b) spíše souhlasím, 
c) spíše nesouhlasím, 
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d) nesouhlasím. 
 
 
10) S tvrzením „Pro trenéra hrají trenérské zkušenosti větší roli než vzdělávání“: 
 
a) souhlasím, 
b) spíše souhlasím, 
c) spíše nesouhlasím, 
d) nesouhlasím. 
 
 
11) S tvrzením „Přivítal/a bych více příležitostí k výměně trenérských zkušeností s kolegy“: 
 
a) souhlasím, 
b) spíše souhlasím, 
c) spíše nesouhlasím, 
d) nesouhlasím. 
 
12) S tvrzením „Nemám mnoho příležitostí k výměně zkušeností s kolegy“: 
 
a) souhlasím, 
b) spíše souhlasím, 
c) spíše nesouhlasím, 
d) nesouhlasím. 
 
 
13) S tvrzením „Časová náročnost odborného vzdělávání je pro mne vyhovující“: 
 
a) souhlasím, 
b) spíše souhlasím, 
c) spíše nesouhlasím, uveďte důvod: 
d) nesouhlasím, uveďte důvod: 
 
 
14) Patřím do věkové kategorie: 
 
a) 18-24, 
b) 25-34, 
c) 35-44, 
d) 45-54, 
e) 55 a více. 
 
 
15) Pohlaví: 
 
a) muž, 
b) žena. 
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16) Moje nejvyšší dosažené vzdělání: 
 
a) základní, 
b) vyučen, 
c) vyučen s maturitou, 
d) středoškolské, 
e) vyšší odborné, 
f) vysokoškolské. 
 
 
17) Dosažená trenérská licence: 
 
a) 1. třídy, 
b) 2. třídy, 
c) 3. třídy, 
d) trenér žactva, 
e) trenér atletické přípravky. 
 
 
18) Délka Vaší trenérské praxe: 
 
a) 0-2 roky, 
b) 3-5 let, 
c) 6-10 let, 
d) 11 a více let. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRAJSKÉ 
ATLETICKÉ 

SVAZY 

    ODDÍLY A KLUBY 
ČLENOVÉ 

PŘEDSEDNICTVA 
ČAS 

VÍTĚZOVÉ OH 
MISTŘI SVĚTA 

 

VÝBOR ČAS 
 
- ČLENOVÉ 

PŘEDSEDNICTVA 
ČAS 

- PŘEDSEDOVÉ KAS 

VALNÁ HROMADA 

ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 

MANDÁTOVÁ KOMISE VH 

VOLEBNÍ KOMISE VH 
 

PŘEDSEDNICTVO ČAS 

         PŘEDSEDA ČAS 

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ ČAS 
PŘEDSEDOVÉ KOMISÍ: 
- EKONOMICKÉ 
- METODICKÉ 
- MLÁDEŽE 
- ORGANIZAČNÍ 
- ROZHODČÍCH 
- SOUTĚŽNÍ 
 

4 členové ze 7 
 

ARBITRÁŽNÍ 
RADA 

7 členů ze 7 
 

DOZORČÍ 
RADA 

 

 

Příloha č. 3 
Organizační struktura  

Českého atletického svazu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

PŘEDSEDAJÍCÍ VH 
SKRUTÁTOŘI VH 

 

vysílají delegáty 

jmenuje 

volí 

volí volí 


