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Podìkování
K vytvoøení této zprávy pøispìlo mnoho osob. Nej-
prve bychom rády podìkovaly všem sportovním 
organizacím v Èeské republice, které projekt podpo-
øily a umožnily nám kontakt se sportovkynìmi. Pøe-
devším chceme podìkovat trenérùm, kteøí spor-
tovkynì uvolnili z tréninku a soustøedìní, abychom 
s nimi mohly provést rozhovory. Podìkování patøí 
dìkanùm Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy 
univerzity v Brnì a Univerzity Palackého v Olomouci, 
kteøí nám na univerzitách umožnili sbìr dat.

V neposlední øadì náleží velký dík také spor-
tovkyním a studentkám sportovních fakult, které 
se tohoto projektu zúèastnily. Bez jejich spolupráce 
bychom nemìly pro analýzu žádná data.

Tento projekt by nebylo možné uskuteènit bez 
podpory Èeského olympijského výboru. Velice si 
ceníme veškeré pomoci, které se nám dostalo jak 
ze strany výkonného výboru, tak ze strany Komise 
sportu žen Èeského olympijského výboru.

Na tomto projektu se rùzným zpùsobem 
podílelo mnoho osob a jim všem patøí podìko-
vání. V souvislosti s tvorbou dotazníku bychom 
chtìly podìkovat dr. Zoøe Hozman, dr. Mari-Kris-
tin Sisjord, Britt Vold a Hanne Øverlier. Kódování 
provedli Stein Egil Hervik a Prisca Massao z Nor-
ské sportovní univerzity. Pøevážnou èást statistické

analýzy vyhotovila dr. Erica Bermann z kanadské Uni-
verzity v Torontu a dokonèil ji Stein Egil Hervik. Sbìr 
dat by nebylo možné uskuteènit bez pomoci Jaro-
slava Knorre. Jaroslav nás vozil na místa, kde probí-
hal sbìr dat, a staral se o malého syna, když Naïa 
pracovala na projektu.

Vzhledem k tomu, že angliètina není naším 
mateøským jazykem, bychom rády podìkovaly též 
dr. Bobovi O’Connorovi a dr. Celii Brackenridge za 
jejich pomoc pøi úpravì koneèné zprávy.

Tak rozsáhlý projekt nelze uskuteènit bez 
finanèní podpory. Proto patøí naše podìkování rov-
nìž Èeskému olympijskému výboru a Norské spor-
tovní univerzitì, které nám umožnily projekt zreali-
zovat. Chtìly bychom též podìkovat Mezinárodnímu 
olympijskému výboru, který na vydání této zprávy 
poskytl finanèní pøíspìvek.

Kari Fasting Nadìžda Knorre
Oslo, srpen 2005 Praha, srpen 2005 



Shrnutí
a doporuèení
Toto shrnutí bychom rády zaèaly ocenìním Komise 
sportu žen Èeského olympijského výboru za to, že 
zadala tak významný výzkum. Jeho výsledky jsou dùle-
žité nejen pro budoucnost èeských sportovkyò, nýbrž 
i pro budoucnost celého èeského sportu. Pokud budou 
doporuèení pøijata, mìla by zajistit, že se sport v Èeské 
republice stane spravedlivìjším k obìma pohlavím a že 
se kultura sportu zlepší pro všechny sportovce i spor-
tovkynì. Kromì toho se tak Èeská republika dostane 
do souladu s usnesením Evropského parlamentu ze 
dne 5. èervna 2003 o ženách a sportu.

1. Podklady a metodologie

V roce 2001 zahájila Komise sportu žen Èeského 
olympijského výboru ve spolupráci s Èeským svazem 
tìlesné výchovy výzkumný projekt týkající se proble-
matiky žen ve sportu. Cílem tohoto výzkumného pro-
jektu bylo posoudit stávající úlohu a situaci žen ve 
sportu a ve sportovních organizacích v Èeské repub-
lice. Prof. Kari Fasting z Norské sportovní univerzity 
byla požádána, aby spolu s Nadìždou Knorre, pøed-
sedkyní Komise sportu žen Èeského olympijského 
výboru, øídila projekt a podílela se na jeho realizaci. 
Výsledky projektu by mìly sloužit jako základ pro to, 
aby sportovní organizace v Èeské republice stano-
vily opatøení, jež by mìla zvýšit podíl žen na sportov-
ních èinnostech na všech úrovních sportu a ve všech 
funkcích ve sportu.

Rozdíly mezi pohlavími ovlivòují stejnì jako 
i ve všech ostatních spoleènostech všechny oblasti 
života, a tudíž i sport. Cíl projektu byl proto stanoven 
následovnì:

Získat znalosti o vlivu a významu vztahù mezi 
pohlavími v životì sportovkyò v Èeské republice.

V rámci jednoho projektu není možné zabý-
vat se všemi typy vztahù mezi pohlavími. Ve spolu-
práci s Komisí sportu žen Èeského olympijského 
výboru byly tudíž odsouhlaseny následující konkrétní 
výzkumné otázky:

1. Jaké jsou hlavní pøekážky pro to, 
aby se ženy vìnovaly sportu?

2. Jaké jsou zkušenosti sportovkyò 
a studentek sportovních oborù 
s trenéry a trenérkami?

3. Jak velkému sexuálnímu 
obtìžování sportovkynì èelí?

4. Jaké jsou hlavní pøekážky pro pùsobení 
sportovkyò ve funkci trenérky, rozhodèí 
a sportovní funkcionáøky?

Úèastnice výzkumu, 595 vrcholových, výkon-
nostních a rekreaèních sportovkyò ze všech èástí 
Èeské republiky, odpovídaly na otázky ve struktu-
rovaném dotazníku. Tyto úèastnice reprezentují 68 
rùzných sportovních disciplín a sportovních aktivit. 
Prùmìrný vìk úèastnic výzkumu je 23 let. Vzhle-
dem k širokému pokrytí sportovních disciplín, vìko-
vému rozpìtí a celostátnímu zastoupení úèastnic 
se domníváme, že výsledky lze zobecnit na všechny 
èeské sportovkynì. Kromì dotazníku byl s nìkte-
rými vrcholovými sportovkynìmi veden strukturo-
vaný rozhovor.

Za úèelem analýzy byly úèastnice výzkumu roz-
dìleny do tøí skupin: vrcholové sportovkynì (229), 
výkonnostní sportovkynì (224) a rekreaèní sportov-
kynì (142). Pro to, aby byly úèastnice považovány za 
vrcholové sportovkynì, musely trénovat minimálnì 
ètyøikrát týdnì a buï v prùbìhu minulých dvou let 
závodit na mezinárodní úrovni nebo se úèastnit 
olympijských her, mistrovství svìta nebo mistrov-
ství Evropy. Skupina tvoøená výkonnostními sportov-
kynìmi se skládala ze sportovkyò, které sice závodí, 
ale nekvalifikovaly se do vrcholové skupiny. Rekre-
aèní sportovkynì sportují, avšak nezávodí. Vrcholové 
sportovkynì byly nejmladší (prùmìrný vìk èinil 22 
let) a rekreaèní sportovkynì naopak nejstarší (prù-
mìrný vìk byl 24 let). Pøibližnì dvì tøetiny úèastnic 
výzkumu byly studentky a polovinu tìchto studentek 
tvoøily studentky sportovních oborù. Pøibližnì jedna 
ètvrtina byla zamìstnaná a pouze šest úèastnic byly 
ženy v domácnosti. Dvanáct úèastnic výzkumu bylo 
nezamìstnaných.

Témìø polovina všech úèastnic žije se svými 
rodièi a 43 z nich má jedno èi více dìtí. Pro 
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vìtšinu jsou hlavním zdrojem pøíjmù jejich rodièe 
nebo partner. Pouze 29 % úèastnic si vydìlává. 
Žádná z úèastnic, a to ani vrcholové sportovkynì, 
neuvedla, že by bylo hlavním zdrojem jejích pøíjmù 
sportovní stipendium. To bylo pøekvapivé, neboś 
nìkteré z tìchto vrcholových sportovkyò patøí 
k nejlepším na svìtì.

2. Výsledky: 
Trénink a soutìže

Více než polovina žen (55 %) se vìnuje individuálním 
sportùm a 45 % kolektivním. Individuálním sportùm se 
vìnuje pøes 75 % rekreaèních sportovkyò ve srovnání 
s 60 % vrcholových sportovkyò a pouhými 37 % výkon-
nostních. Kromì toho zde mezi jednotlivými skupinami 
existují velké rozdíly co do poètu tréninkù za týden a je-
jich délky. Vrcholové sportovkynì trénují v prùmìru 
témìø každý den (6,1krát týdnì), výkonnostní 3,2krát 
a rekreaèní 2,4krát týdnì. Rovnìž jsme zjistily, že 
vrcholové sportovkynì se tréninku ve svém hlavním 
sportu vìnují prùmìrnì 24,6 hodin týdnì, výkonnostní 
skupina 15,8 hodin týdnì a rekreaèní pouze 6,8 hodin. 
Mezi individuálním a kolektivním sportem však nebyl 
zjištìn žádný rozdíl.

Vrcholové a výkonnostní sportovkynì v prù-
mìru závodí pøibližnì 23krát za rok a výkonnostní 
skupina závodí stejnì èasto jako skupina vrcholová. 
Sportovkynì vìnující se kolektivnímu sportu závodí 
èastìji (27,4krát za rok) nežli sportovkynì provozující 
individuální sport (17,7krát za rok), a to bez ohledu 
na to, zda patøí do vrcholové, nebo do výkonnostní 
skupiny.

Devatenáct sportovkyò (4 %) se jednou nebo 
vícekrát úèastnilo olympijských her, 164 (36 %) mis-
trovství svìta, 201 (45 %) mistrovství Evropy a 389 
(87 %) jednoho èi více mistrovství Èeské republiky.

Proto, aby se zvýšil podíl žen ve sportu a aby 
ze sportu neodcházely ženy, které se mu již aktivnì 
vìnují, je dùležité vìdìt, s jakými pøekážkami se pøi 
tréninku a soutìžích setkávají. Za nejvìtší pøekážky 
je považována péèe o dìti, zamìstnání èi studium. 
Svou úlohu hrají rovnìž finanèní možnosti a èasový 
objem tréninku.

3. Výsledky: 
Vztahy mezi trenéry 
a sportovkynìmi
Ve svìtì sportu pøevažují trenéøi. Pøibližnì tøi ètvrtiny 
sportovkyò, které mají trenéra, trénuje muž. Pouze 
21 % vrcholových sportovkyò trénuje žena. Šest pro-
cent vrcholových sportovkyò a 75 % rekreaèních 
trenéra nemá.

Na trenérky a trenéry existuje množství rozdíl-
ných názorù a stereotypù a nás zajímaly postoje spor-
tovkyò k tìm názorùm, s nimiž se setkáváme nejèas-
tìji. Závìr, jejž lze vyvodit z výsledkù z této èásti zprávy, 
je, že sportovkynì v naší studii mají na trenérky velice 
kladný názor. To lze ilustrovat tím, že více než 50 % 
úèastnic výzkumu se shodlo na tom, že s trenérkami 
je snazší komunikovat, že si sportovce více všímají 
jako èlovìka a že ménì køièí.

V prùbìhu své sportovní kariéry byly témìø dvì 
tøetiny sportovkyò trénovány jak muži, tak ženami. 
Pouze 7 % sportovkyò trénovaly pouze ženy a 25 % 
trénovali pouze muži. Procento úèastnic, které tré-
novali muži, se zvyšuje spolu s výkonnostní úrovní: 
16 % u rekreaèních sportovkyò, 23 % u výkonnost-
ních a 33 % u vrcholových sportovkyò.

Média vytváøejí dojem, že muži jsou lepší tre-
néøi, neboś nejlepší sportovkynì trénují zpravidla 
právì oni. Ve vìtšinì zemí ovšem nikdy nedochází 
k opaku, tj. že by nejlepší sportovce trénovaly ženy. 
Pohlaví stávajícího trenéra se však zdá být velice 
dùležitým faktorem pro upøednostòování pohlaví 
trenéra: 22 % sportovkyò, které mají v souèasnosti 
trenérku, upøednostòuje trenérky a 63 % z nich neu-
pøednostòuje ani trenéry, ani trenérky. Pouze 15 % 
sportovkyò, které v souèasnosti trénuje žena, dává 
pøednost tomu, aby byly trénovány mužem, zatímco 
67 % sportovkyò, které v souèasnosti trénuje muž, 
upøednostòuje trenéry.

Na základì zkušeností úèastnic výzkumu s tre-
nérkami i s trenéry byl sportovkyním pøedán seznam 
chování trenérù. Mezi chování, s nímž se sportov-
kynì nejèastìji setkaly u trenérù, náleží „drsná mluva“ 
(47 %) a „vyvíjejí velký tlak na sportovce“ (39 %). 
U trenérek náleží do stejné kategorie „dobøe naslou-
chají sportovci“ (42 %) a „rychle mìní náladu“ (28 %). 



Z tìchto výsledkù vyplývá, že styl trenérù se jeví jako 
autoritativní a styl trenérek jako demokratický.

Je dobøe známo, že se mnoho vrcholových spor-
tovkyò za svého trenéra provdalo. Oproti tomu však 
existuje v mnoha zemích etický kodex pro trenéry, 
v nìmž je intimní vztah mezi trenérem a sportovkyní 
buï zakázán, anebo je považován za neprofesionální. 
Úèastnicím výzkumu jsme nepoložily pøímou otázku, 
zda ony samy mají intimní pomìr se svým trenérem, 
ale zeptaly jsme se jich na následující: Máte mezi svými 
známými nebo pøáteli nìjakou sportovkyni, která mìla 
nebo má intimní pomìr se svým trenérem? Poté jsme 
jim položily tuto otázku: Slyšela jste nìkdy drby a fámy 
o intimním pomìru mezi sportovkyní a jejím trenérem? 
Celých 60 % úèastnic výzkumu o takovémto pomìru ví 
a 82 % o nìm slyšelo drby a fámy. Toto èíslo je pøekva-
pivì vysoké, ale vzhledem k tomu, že se nám nepoda-
øilo nalézt žádné další studie, v nichž se sportovkyním 
kladl tento typ otázky, nemùžeme vìdìt, zda jsou tyto 
poèty výraznì vyšší než v jiných zemích èi v jiných seg-
mentech èeské populace. Pokud jde o tato data, exis-
tují mezi výkonnostními skupinami výrazné rozdíly. Cel-
kem 74 % vrcholových sportovkyò ve srovnání s 60 % 
výkonnostních a 38 % rekreaèních odpovìdìlo, že 
o intimním pomìru mezi trenérem a sportovkyní ví. Ve 
vrcholové skupinì zaslechlo drby a fámy dokonce 86 % 
sportovkyò. Lze se domnívat, že rozdíly mezi tìmito 
tøemi skupinami ve znalosti tohoto tématu jsou zpù-
sobeny tím, že vrcholové sportovkynì tráví spoleènì 
mnohem více èasu na cestách, na soustøedìní a na 
soutìžích nežli ostatní dvì skupiny, a mají proto mož-
nost sledovat trenéry za jiných okolností než pouze pøi 
tréninku, nadto se sportovkynì nìkdy vzájemnì velmi 
dobøe poznají, a dokonce se stanou velice dobrými 
kamarádkami se sportovkynìmi, s nimiž trénují nebo 
proti nimž závodí.

4. Výsledky: 
Bezpeènost a zkušenost 
se sexuálním obtìžováním
Proto, aby sportovkynì mohly podávat dobré výkony 
a tìšit se z tréninku i ze závodù, je dùležité, aby se 
cítily jistì a bezpeènì. Položily jsme jim tudíž na toto 

téma nìkolik otázek. Témìø 90 % sportovkyò odpo-
vìdìlo, že by se cítilo bezpeènì, kdyby bylo s tre-
nérem nebo s èlenem realizaèního týmu o samotì. 
Obecnì se rovnìž cítí bezpeènì i pøi cestì na trénink 
a z tréninku. Nìkteré situace však vnímají jako vìtší 
ohrožení. Témìø polovina úèastnic výzkumu se zmi-
òuje o tom, že trenér, èlen realizaèního týmu nebo 
jiný sportovec dìlá buï vždy, nebo nìkdy ponižující 
poznámky o nich nebo o jiných lidech. Totéž platí 
i pro následující otázku: Cítíte se nìkdy nepøíjemnì 
ze zpùsobu, jakým se na Vás dívá Váš trenér, jiný 
sportovec, èlen realizaèního týmu?

V této studii jsme položily tøi otázky posuzující 
zkušenost sportovkyò se sexuálním obtìžováním, 
z nichž pouze jedna se týkala jejich zkušenosti s fy-
zickým obtìžováním. Pokud jde o poslední otázku, 
53 sportovkyò (9 %) zažilo to, že je trenér, uèitel 
nebo èlen realizaèního týmu udeøil do tváøe nebo 
hlavy.

Termín sexuální obtìžování lze obtížnì defino-
vat, a tudíž i posoudit. Proto si zasluhuje jisté objas-
nìní. V Èeské republice je sexuální obtìžování vyme-
zeno v platném znìní Zákoníku práce, jež nabylo 
úèinnosti 1. bøezna 2004. Sexuální obtìžování je 
zde definováno následovnì:

Jednání sexuální povahy v jakékoliv 
formì, které je dotèeným zamìstnancem 
oprávnìnì vnímáno jako nevítané, 
nevhodné nebo urážlivé a jehož 
zámìr nebo dùsledek vede ke snížení 
dùstojnosti fyzické osoby nebo k vytváøení 
nepøátelského, ponižujícího nebo 
zneklidòujícího prostøedí na pracovišti 
nebo které mùže být oprávnìnì 
vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, 
které ovlivní výkon práv a povinností 
vyplývajících z pracovnìprávních vztahù.

Pro všechny definice obtìžování je klíèové, že 
se jedná o nevítanou a opakovanou sexuální pozor-
nost. Je dùležité si uvìdomit, že pokud má být sexu-
ální pozornost vymezena jako sexuální obtìžování, 
musí být vnímána jako nevítaná èi ohrožující, nepøí-
jemná, urážlivá nebo nevhodná. Když jsme zkoumaly 
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zkušenosti úèastnic výzkumu v této oblasti, koncepci 
sexuálního obtìžování jsme nepoužily. Namísto toho 
jsme jim položily otázku, zda se nìkdy setkaly se 
situacemi popsanými následovnì:

a) Nežádoucí fyzický kontakt (napø. líbání 
proti Vaší vùli, objímání, štípání atd.)

b) Opakované nevhodné komentáøe 
se sexuálním podtextem, poznámky 
a vtipy o Vašem obleèení, tìlesné 
konstituci, soukromém životì atd.

c) Posmìch kvùli Vašemu sportovnímu 
výkonu i k Vám jako sportovkyni 
kvùli Vašemu pohlaví.

U každé z tìchto otázek byly úèastnice výzkumu 
požádány, aby zaškrtly, jestli se s uvedeným chováním 
setkaly u trenéra èi u trenérky, sportovce nebo sportov-
kynì, èlena èi èlenky realizaèního týmu, uèitele nebo 
uèitelky, studentù èi studentek, èlena nebo èlenky 
rodiny nebo u jiných mužù èi žen mimo sport. Zkuše-
nost se sexuálním obtìžováním zde znamená, že daná 
sportovkynì oznaèila jednu èi více forem sexuálního 
obtìžování, neuvádí se zde ovšem závažnost, èastost 
nebo celkový poèet takovýchto zkušeností.

Urèitou formu sexuálního obtìžování zažilo 
celých 72 % úèastnic tohoto výzkumu. Toto èíslo je 
velmi vysoké, ale lze jej obtížnì srovnávat s jinými 
studiemi, ponìvadž sexuální obtìžování se èasto 
posuzuje rùznì. Tatáž otázka však byla pøed nìko-
lika lety položena i ve studii zkoumající norské vrcho-
lové sportovkynì a procento ekvivalentních odpo-
vìdí tam bylo mnohem nižší, konkrétnì 36 %. Èeské 
sportovní organizace se budou bezesporu muset 
zabývat tím, jak tyto výsledky vysvìtlit i jaká do 
budoucna zvolit preventivní opatøení. Klíèovým slo-
vem je zde osvìta trenérù, èlenù realizaèního týmu 
i samotných sportovkyò.

Ve vìtšinì studií je tím, kdo obtìžuje, muž. 
To platí i v naší studii, ale zjistily jsme, že existuje 
i pomìrnì mnoho žen, které obtìžují: se sexuál-
ním obtìžováním ze strany mužù se setkalo 69 % 
úèastnic výzkumu (402 sportovkyò) a ze strany 
žen 28 % úèastnic (162 sportovkyò). Sportov-
kynì èastìji zažily sexuální obtìžování od nìkoho 
mimo sport (58 %) než od nìkoho ve sportu (45 %).

Pravdìpodobnost, že bude žena obtìžována od 
nìkoho ve sportu, se zvyšuje s výkonnostní úrovní, 
u rekreaèních sportovkyò èiní 33 % a u vrcholových 
sportovkyò již 55 %. Ovšem pravdìpodobnost, že 
žena bude obtìžována nìkým mimo sport, je mno-
hem vyšší, pokud žena náleží do skupiny rekreaè-
ních sportovkyò (73 %), v porovnání se ženami, 
které se sportu vìnují závodnì. Tyto výsledky nazna-
èují, že skuteènost, že je žena závodní sportovkyní, 
ji mùže chránit pøed obtìžováním od nìkoho mimo 
sport, ve srovnání s ženami, které jsou pouze rekre-
aèní sportovkynì. Nejvyššímu riziku být obtìžovány 
od nìkoho ve sportu však èelí ty nejlepší sportov-
kynì. To lze opìt vysvìtlit tím, že pokud daná spor-
tovkynì tráví hodnì èasu v prostøedí, kde k obtì-
žování dochází, zvyšuje se pravdìpodobnost, že 
bude obtìžována, s èasem stráveným v tomto pro-
støedí, tj. s výkonnostní úrovní. Pøed situacemi, kdy 
mùže k obtìžování dojít, mùže ženu ochránit to, že 
má mimo sportovní prostøedí velkou sebeúctu, kte-
rou má mnoho vrcholových sportovkyò. Tato data 
potvrzují výsledky zjištìné v norské studii zabýva-
jící se vrcholovými sportovkynìmi, o níž jsme se již 
zmiòovaly. Podíváme-li se na osoby, které sportov-
kynì obtìžovaly, zjistíme, že ve sportu

- 30 % sportovkyò zažilo sexuální 
obtìžování od jiného sportovce,

- 27 % od trenéra 
- 9 % od jednoho nebo více manažerù.

Mimo sport
- 26 % sportovkyò zažilo sexuální 

obtìžování od jiného studenta,
- 17 % od uèitele,
- 13 % od èlena rodiny 
- 39 % od jiných osob mimo sport.
Formou obtìžování, s níž se sportovkynì setkaly 

nejèastìji, jsou opakované nevhodné komentáøe se 
sexuálním podtextem, poznámky a vtipy o Vašem oble-
èení, tìlesné konstituci, soukromém životì atd. (58 %), 
dále posmìch kvùli Vašemu sportovnímu výkonu 
i k Vám jako sportovkyni kvùli Vašemu pohlaví (37 %) 
a nežádoucí fyzický kontakt (napø. líbání proti Vaší vùli, 
objímání, štípání atd.) (31 %). V souladu s již uvedenými 
výsledky jsme u všech tøech forem obtìžování zjistily, že 
se s nimi od nìkoho ve sportu nejvíce setkávají vrcholové 



sportovkynì a nejménì rekreaèní sportovkynì. Dále 
jsme porovnaly sportovkynì vìnující se individuálnímu 
sportu se sportovkynìmi provozujícími kolektivní sport. 
Ve srovnání s individuálním sportem se se zesmìšòo-
váním od nìkoho ve sportu èi mimo sport setkalo mno-
hem více sportovkyò vìnujících se kolektivnímu sportu. 
To je pravdìpodobnì zpùsobeno skuteèností, že mnoho 
kolektivních sportù, napø. lední hokej èi fotbal, je histo-
ricky považováno za mužské sporty, které se pro ženy 
nehodí.

5. Výsledky:
Souèasné a budoucí pùsobení 
ve funkci trenérky, rozhodèí 
a sportovní funkcionáøky
Nedostatek trenérek pøedstavuje ve vìtšinì zemí 
velký problém. Proto je pøekvapivý a zároveò velice 
pozitivní výsledek, že 39 % sportovkyò v této studii 
má s prací trenérky urèitou zkušenost. Ještì pozitiv-
nìjší je, že celkem 57 % úèastnic výzkumu má plány 
stát se trenérkou v budoucnosti. Z tohoto poètu 
sportovkyò více než polovina již jako trenérka pùsobí, 
121 sportovkyò (43 %) by se chtìlo stát trenérkou 
v budoucnosti. Sportovkynì, které se nechtìjí stát 
trenérkou, nejèastìji uvádìly, že o toto povolání 

„nemají zájem“ nebo že je „èasovì pøíliš nároèné“. Ve 
svìtle skuteènosti, že ve svìtì sportu výraznì pøe-
važují muži, je zklamáním, ale nikoli pøekvapením, 
že jako dùvody pro to, proè se úèastnice výzkumu 
nechtìjí v budoucnosti stát trenérkami, 18 % spor-
tovkyò uvádí, že „trenérky nemají dostatek respektu“, 
a 9 % øíká, že „mezi trenéry pøevažují muži“.

V porovnání s plány stát se trenérkou se chce 
do budoucna stát rozhodèí ménì sportovkyò, avšak 
24 % má plány v práci rozhodèí buï pokraèovat, nebo 
zaèít pùsobit jako rozhodèí. Ve srovnání s rekreaèními 
sportovkynìmi se chce v budoucnosti stát rozhodèí 
pøibližnì dvakrát více vrcholových a výkonnostních 
sportovkyò. Dùvody, proè se sportovkynì v budoucnu 
nechtìjí stát rozhodèí, jsou tytéž jako ty, proè se 
nechtìjí stát trenérkou. Za zmínku stojí, že celá jedna 
ètvrtina uvádí jako dùvod pro to, proè se nechce v bu-
doucnosti stát rozhodèí, že ženy ve funkci rozhodèí 

„nemají dostatek respektu“. To je také jediný dùvod, 
kde nacházíme rozdíl mezi individuálním a kolektiv-
ním sportem. „Nemají dostatek respektu“ uvádí pøi-
bližnì 31 % žen provozujících kolektivní sport ve srov-
nání se 17 % žen vìnujících se individuálnímu sportu.

Ve srovnání s muži je v Èeské republice jen 
málo žen, které pracují jako sportovní funkcionáøky. 
Za 105 let pùsobení Èeského olympijského výboru 
byly èlenkami výkonného výboru pouze tøi ženy, vždy 
ne více než jedna souèasnì. V roce 1996 stanovil 
Mezinárodní olympijský výbor cíle pro národní olym-
pijské výbory a mezinárodní federace, aby do 31. pro-
since 2005 alespoò 20 % èlenù jejich øídících orgánù 
tvoøily ženy. Tohoto cíle lze v Èeské republice dosáh-
nout jen stìží, neboś v souèasnosti je èlenkou výkon-
ného výboru národního olympijského výboru pouze 
jedna žena. Zastoupení žen ve vedení sportu je zpra-
vidla velice nízké a odráží zastoupení žen v politice 
(viz 1. kapitola). Ženy tvoøí v souèasnosti pouze 8 % 
(33 žen) všech èlenù výkonných výborù v èeských 
sportovních federacích, z èehož jen 2 (4 %) jsou ve 
funkci pøedsedkynì. Když jsme se však sportovkyò 
zeptaly na jejich plány stát se v budoucnu sportovní 
funkcionáøkou, celých 30 % odpovìdìlo „ano“. Opìt 
zde existují rozdíly mezi jednotlivými výkonnostními 
skupinami. Takovéto plány mají spíše vrcholové spor-
tovkynì (38 %) nežli sportovkynì rekreaèní (22 %). 
Hlavní dùvody, proè se úèastnice výzkumu nechtìjí 
stát sportovní funkcionáøkou, jsou tytéž jako u pøed-
chozích dvou funkcí ve sportu, „nemám zájem o ta-
kovou práci“ a „èasovì pøíliš nároèné“. Mezi dùvody, 
proè se ženy v budoucnosti nechtìjí stát sportovní 
funkcionáøkou, patøí rovnìž to, že „sportovní funkci-
onáøky nemají dostatek respektu“ (11 %) a že „mezi 
funkcionáøi pøevažují muži“ (9 %).

Ètyøicet devìt sportovkyò (12 %) má plány zastá-
vat v budoucnosti všechny tøi funkce ve sportu a 326 
sportovkyò (68 %) má plány stát se v budoucnu buï 
trenérkou, rozhodèí, anebo sportovní funkcionáøkou.

Tyto výsledky jsou velice kladné pokud jde o bu-
doucí zastoupení pohlaví ve sportu v Èeské republice. 
Musejí být rovnìž vzaty v potaz pøi budoucím pláno-
vání, aby èeský sport o tyto sportovkynì nepøišel, ale 
aby si je v budoucnosti udržel v jiných pozicích, buï 
jako trenérky, rozhodèí èi sportovní funkcionáøky.
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Doporuèení

Na základì výsledkù tohoto výzkumného projektu 
navrhujeme následující doporuèení:
� Vytvoøit akèní plán, který se bude zabývat 

nejvýznamnìjšími pøekážkami, jimž 
sportovkynì èelí. Tento plán by mìl 
zahrnovat alespoò následující oblasti:
� zaplatit sportovkyním, které chtìjí kombinovat 

vrcholový sport s mateøstvím, hlídání 
dìtí a mít na sportovištích k dispozici 
mateøské školky èi hlídání dìtí;

� poskytovat více sponzorství a zøizovat nadace 
pro sportovkynì za úèelem zlepšení pøístupu 
k finanèní podpoøe pro vrcholové sportovkynì;

� zavést více sportovních stipendií, 
dotací (malých grantù) a flexibilních 
studijních plánù kombinujících trénink 
a výuku, aby se studujícím sportovkyním 
usnadnil pøístup ke sportu.

� Vytvoøit akèní plán, který bude 
øešit nízké zastoupení žen v Èeské 
republice v trenérství, napø.:
� zvýšit poèet sportovkyò, které trénují ženy;
� odmìòovat trenérky, jichž si sportovci 

a sportovkynì nejvíce cení;
� zavést programy, v jejichž rámci bude 

zkušenìjší trenér èi trenérka zauèovat 
budoucí trenérku a pracovat s ní;

� v dobì tréninkù a soutìží hradit 
trenérkám hlídání dìtí;

� poskytovat osvìtu o rovnosti pohlaví 
a problematice relevantní pro sportovkynì;

� zajistit, aby se v souladu se strategií EU 
ve všech školicích kurzech pro trenéry 
a trenérky probírala problematika pohlaví;

� pøijmout jasná a pøísná naøízení zakazující 
intimní pomìr mezi trenérem a sportovkyní, jak 
to již uèinila Velká Británie, Austrálie, Kanada 
a mnohé další vyspìlé sportovní zemì.

� V souladu s usnesením EU o ženách a sportu 
z èervna 2003 a doporuèením z druhé 
svìtové konference poøádané Mezinárodním 
olympijským výborem na téma žena a sport 
(Paøíž, bøezen 2000) je klíèové vytvoøit strategii 

pro vzdìlávání a ochranu osob ve sportu pøed 
sexuálním obtìžováním, která by jim napomohla:
� uvìdomit si prostøednictvím osvìty, 

co znamená sexuální obtìžování;
� ochránit sportovkynì a trenérky 

pøed sexuálním obtìžováním;
� ochránit trenéry pøed falešným 

obvinìním ze sexuálního obtìžování;
� informovat o podezøení ze sexuálního 

obtìžování pøíslušné orgány;
� mít jistotu, že jejich obavy 

a zprávy budou brány vážnì;
� zajistit, aby trenéøi èi sportovci usvìdèení 

z obtìžování byli potrestáni.
� Udržet ve sportu ženy, které již jako trenérky pracují, 

a provést nábor tìch, které by se tomuto povolání 
chtìly v budoucnu vìnovat, a to napø. takto:
� všechny sportovkynì budou mít jakožto 

souèást tréninku na starost i urèité 
úkoly trenérské a rozhodcovské;

� stanoví se jasná dráha pro sportovkynì, 
aby se mohly jako trenérky vypracovat 
z nižší úrovnì na vyšší;

� v jednotlivých sportovních organizacích se vymezí 
konkrétní a progresivní cíle pro nábor trenérek, jak 
to uèinilo mnoho jiných sportovních organizací;

� sprtovkyním bude uznána jejich praxe ve 
funkci trenérky (získají uznávané kvalifikace);

� vynikající rozhodèí a trenérky budou mít 
možnost získat za svoji èinnost ceny;

� v souladu s cíli Mezinárodního olympijského 
výboru se pro sportovní funkcionáøky 
stanoví cíle, díky nimž se bude podíl žen 
v komisích a výborech všech sportovních 
organizací postupnì zvyšovat;

� využijí se prezentované cíle sportovkyò stát 
se sportovní funkcionáøkou a napomùže se 
jim tohoto cíle dosáhnout napø. tak, že:
- se budou moci úèastnit schùzí 

výboru i jako neèlenové;
- ve všech výborech a náborových komisích 

ve všech sportovních organizacích 
budou zastoupena obì pohlaví;

- v komisích a výborech budou 
zástupkynì sportovkyò.
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1
Úvod

Z historického hlediska byl vývoj sportu žen v Èeské 
republice dvacet let napøed pøed západní Evropou, 
jelikož první Klub èeských dam byl zøízen již v roce 
1865, v roce 1890 bylo zøízeno první dívèí gymná-
zium ve støední Evropì a od roku 1897 mìly ženy 
možnost studovat na Filozofické fakultì v Praze. 
I pøes tento vèasný pøístup ke sportu a vzdìlávání 
v oblasti sportu však v dnešním èeském sportu exis-
tuje velká propast mezi pohlavími, a to jak v tréninku, 
tak i ve vedoucích rolích.

V socialistickém Èeskoslovensku se za 
komunistického režimu v letech 1948 až 1989 
stala emancipace žen souèástí politické doktríny, 
a to je možná tím nejvýznamnìjším dùvodem, 
proè dnes mnoho lidí nepociśuje nutnost prosa-
zovat rovné pøíležitosti pro dívky a ženy. Výzkumy 

však pøesvìdèivì ukazuje, že ženy a muži nemají 
rovné pøíležitosti ani ve sportu, ani ve spoleènosti 
obecnì, avšak pøesto se mnozí domnívají, že pøí-
ležitosti rovné jsou. Èeské studie napø. ukazují, 
že míra nezamìstnanosti žen je o 40 % vyšší než 
míra nezamìstnanosti mužù a že prùmìrná výše 
platù žen dosahuje pouze 73 % platù mužù i pøe-
sto, že ženy mají totéž vzdìlání jako muži.1 Zastou-
pení žen v parlamentu èiní pouze 17 % a na vyš-
ších pozicích ve vládì nepøesahuje 12 %. Tyto 
statistické údaje jsou mnohem nižší než ve vìt-
šinì evropských zemí a zastoupení pohlaví v po-
litice se pøirozenì promítá i do sportovních orga-
nizací. V rùzných èeských sportovních federacích 
tvoøí ženy pouze 8 % èlenù výkonných výborù.

Podklady 
a metodologie

1 Benninger-Budel, C. a Hudecová, J.: Violence against women in 
the Czech Republic. Zpráva OMCT pro 28. zasedání Výboru pro 
hospodáøská, sociální a kulturní práva (2002). 



Èeský olympijský výbor zøídil v roce 1997 
Komisi sportu žen s cílem zvýšit zapojení žen do 
èeského sportu. Tato komise doposud iniciovala 
nìkolik programù pro rozvoj a rozšiøování znalostí 
o ženách ve sportu. Každý rok napø. poøádá celo-
státní konferenci a semináøe pro ženy ve vedoucích 
pozicích, trenérky, uèitelky a studentky sportovních 
oborù.

Tato komise rovnìž zapoèala užší spolupráci se 
sportovními médii v otázce obrazu sportovkyò vytvá-
øeného v médiích.

Na nìkterých semináøích se kombinuje teorie 
s praxí a pøedstavují se rùzné sportovní disciplíny 
vhodné pro zaèáteènice ve sportu. Na základì toho 
byly v rùzných krajích zorganizovány soutìže žen 
v bowlingu, golfu a bìžeckém lyžování. Pøi této práci 
komise spolupracuje s regionální sítí kontaktních 
osob, která byla zøízena v roce 2003.

Jedním z velkých úspìchù práce komise bylo 
zvolení pøedsedkynì komise Nadìždy Knorre èlen-
kou výkonného výboru Èeského olympijského výboru 
v roce 2001.

Ve snaze o spravedlnost rozvoje sportu žen 
se vládní i nevládní sportovní organizace v Èeské 
republice øídí usneseními pøijatými na druhé mezi-
národní konferenci na téma ženy a sport poøádané 
Mezinárodním olympijským výborem v roce 2000 
v Paøíži a rovnìž na evropské konferenci ministrù 
sportu, která se konala v kvìtnu 2000 v Bratislavì. 
Obì usnesení obsahují pasáž o nutnosti shromaž-
ïovat veškerá dostupná data (v rámci každé zemì 
i informace získané ve spolupráci s rùznými meziná-
rodními organizacemi) o stávající situaci žen v národ-
ních sportovních organizacích.

 
V roce 2001 zahájila Komise sportu žen Èes-

kého olympijského výboru ve spolupráci s Èeským 
svazem tìlesné výchovy výzkumný projekt týka-
jící se problematiky žen ve sportu. Cílem tohoto 
výzkumného projektu bylo posoudit stávající úlohu 
a situaci žen ve sportu a ve sportovních organiza-
cích v Èeské republice. Prof. Kari Fasting z Nor-
ské sportovní univerzity byla požádána, aby spolu 
s Dr. Nadìždou Knorre, pøedsedkyní Komise sportu 
žen Èeského olympijského výboru, øídila projekt 

a podílela se na jeho realizaci. Výsledky projektu by 
mìly sloužit jako základ pro to, aby sportovní orga-
nizace v Èeské republice stanovily opatøení, jež by 
mìla zvýšit podíl žen na sportovních èinnostech 
na všech úrovních sportu a ve všech funkcích ve 
sportu.

Rozdíly mezi pohlavími ovlivòují stejnì jako 
i ve všech ostatních spoleènostech všechny oblasti 
života, a tudíž i sport. Cíl projektu byl proto stano-
ven následovnì:

Získat znalosti o vlivu a významu vztahù 
mezi pohlavími v životì sportovkyò v Èeské repub-
lice. V rámci jednoho projektu není možné zabý-
vat se všemi typy vztahù mezi pohlavími. Ve spolu-
práci s Komisí sportu žen Èeského olympijského 
výboru byly tudíž odsouhlaseny následující konkrétní 
výzkumné otázky:

1. Jaké jsou hlavní pøekážky pro to, 
aby se ženy vìnovaly sportu?

2. Jaké jsou zkušenosti sportovkyò 
a studentek sportovních oborù 
s trenéry a trenérkami?

3. Jak velkému sexuálnímu 
obtìžování sportovkynì èelí?

4. Jaké jsou hlavní pøekážky pro pùsobení 
sportovkyò ve funkci trenérky, rozhodèí 
a sportovní funkcionáøky?

Soubor

Sportovkynì, jež byly pro úèast v  této stu-
dii zvoleny, byly vybrány z následujících tøí skupin: 
vrcholové sportovkynì, výkonnostní sportovkynì 
a studentky sportovních oborù. Vrcholové sportov-
kynì byly vymezeny jako úèastnice olympijských her 
èi mistrovství svìta nebo Evropy, které trénují nej-
ménì 4krát nebo 5krát týdnì. Výkonnostní sportov-
kynì musely být èlenkami sportovního klubu a tré-
novat i soutìžit v rámci tohoto klubu. Studentky 
sportovních oborù byly definovány jako studentky 
studující sport na vysokoškolské úrovni. Studie se 
zúèastnilo celkem 595 žen: 203 vrcholových spor-
tovkyò, 178 výkonnostních a 214 studentek sportu.
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Studentky sportovních oborù byly vybrány ze tøí uni-
verzit v Èeské republice, kde je sport možné stu-
dovat, a to z Univerzity Karlovy v Praze, Univer-
zity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity 
v Brnì. Vìtšina ze studentek byla ve tøetím nebo 
ètvrtém roèníku studia. Výkonnostní a vrcholové 
sportovkynì úrovni pocházejí z celé Èeské republiky. 
Vìtšina vrcholových sportovkyò, avšak ne všechny, 
žije v Praze. Obrázek s mapou Èeské republiky uka-
zuje, že sbìr dat probíhal na 23 rùzných místech.2

Sbìr dat

Studie byla provádìna od prosince 2002 do øíjna 
2004. Sbìr dat probíhal prostøednictvím dotazníku. 
Dotazník byl napsán v angliètinì a posléze byl pøelo-
žen do èeštiny a pro kontrolu zpìt do angliètiny, aby 
bylo zajištìno, že význam èeské verze je správný. 
Dotazník byl také vyzkoušen na skupinì 10ti sportov-
kyò pøedstavujících rùznou míru zapojení do sportu.

Data byla shromažïována na místech, kde 
sportovkynì trénují a kde studentky studují. 
Dùvody pro to, proè jsme se rozhodly neprovádìt 
prùzkum pouze písemným kontaktem, byly dvojí: 
zaprvé jsme chtìly získat co nejvyšší poèet žen, 
které dotazník vyplní, a zadruhé jsme chtìly, aby 
mìly úèastnice možnost se zeptat, pokud by v do-
tazníku bylo nìco, èemu nerozumí, co jim pøipadá 
divné nebo o èem si nejsou jisté, jak by na to mìly 
odpovìdìt. Tímto zpùsobem jsme se rovnìž dozvì-
dìly více o rùzných sportovních disciplínách jako 
takových, protože jsme èasto mìly možnost vést 
s instruktory a trenéry sportovkyò neformální roz-
hovory, a kromì toho jsme mohly vidìt rùzné pod-
mínky v jednotlivých sportovních zaøízeních apod., 
kde sportovkynì trénují.

Vedle dotazníku byl v prùbìhu roku 2004 s nì-
kterými vrcholovými sportovkynìmi veden podrobný 
kvalitativní rozhovor. Prostøednictvím rozhovorù 
bylo možné jít více do hloubky tématu a získat
o odpovìdích poskytnutých v dotaznících další 

2 Místa byla 
následující: 



informace.3 Dotazníky byly kódovány a analyzovány 
pomocí SPPS (statistický program pro sociologii).4

Reprezentativnost, 
validita a spolehlivost

Úèastnicím výzkumu bylo v rámci pokynù pøed vypl-
nìním dotazníku øeèeno, že je dotazník anonymní, tj. 
že jej nemají podepisovat. Dále jim bylo sdìleno, že 
výsledky budou publikovány tak, aby z nich nebylo 
možno poznat ani jednotlivce, a dokonce ani kon-
krétní sport. Jak bude pozdìji øeèeno, studie se 
úèastnila i skupina sportovkyò na velice vysoké 
úrovni, a pro získání validních odpovìdí od nich bylo 
proto dùležité, aby nám co do zachování dùvìrnosti 
informací dùvìøovaly. To pro nás bylo významné i ve 
vztahu ke všem úèastnicím výzkumu, zejména proto, 
že jsme jim kladly urèité otázky, které lze vnímat jako 
pomìrnì osobní a citlivé.

Abychom mohly vést rozhovory, potøebovaly 
jsme získat informace o tom, jak mùžeme zkontak-
tovat sportovkynì, s nimiž bychom chtìly pohovoøit. 
V poslední otázce dotazníku jsme se proto zeptaly, 
zda sportovkynì souhlasí s rozhovorem s prof. Fa-
sting. Sportovkynì, jež s rozhovorem souhlasily, 
musely napsat své jméno a to, jakým zpùsobem je 
lze zkontaktovat. Svùj souhlas s rozhovorem vyjá-
døilo celkem 40 % sportovkyò, z èehož bylo vyšší 
procento (50 %) mezi vrcholovými sportovkynìmi 
ve srovnání s ostatními dvìma skupinami. Díky sku-
teènosti, že tolik úèastnic výzkumu s rozhovorem 
souhlasilo, jsme mohly mít jistotu, že sportovkynì 
mají dùvìru k tomu, jak s výsledky naložíme a jak 
je budeme publikovat. Mùžeme se proto právem 
domnívat, že nám sportovkynì poskytly pravdivé 
odpovìdi.

Dalším faktorem, jež by mohl ovlivnit validitu 
dat, je kódování. Aby se zabránilo jakýmkoli chybám, 
dva výzkumní asistenti se systematicky vzájemnì 
kontrolovali. Kromì toho byly pro to, aby se odhalily 
pøípadné chyby plynoucí z kódování, provádìny spe-
ciální analýzy. Tudíž není dùvod domnívat se, že naše 
data nemají vysokou míru validity.

Úèastnice výzkumu reprezentují celkem 68 rùz-
ných sportù a sportovních aktivit. V této souvislosti 
si lze povšimnout dobrého zemìpisného zastoupení, 
tzn. sportovkynì pocházejí z celé Èeské republiky; 
díky tomu se domníváme, že výsledky lze zobecnit 
i na ostatní sportovkynì, než pouze na ty, jež se této 
studie úèastnily.

Popis souboru

Poté, co jsme zjistily, že mezi zvolenými tøemi sku-
pinami existují pøesahy, zejména u studentek spor-
tovních oborù a zbývajících dvou skupin sportovkyò, 
byly úèastnice výzkumu rozdìleny do tøí následu-
jících skupin: vrcholové sportovkynì, výkonnostní 
sportovkynì a rekreaèní sportovkynì.5 Pro to, aby 
byly úèastnice považovány za vrcholové sportov-
kynì, musely splòovat následující kritéria: tréno-
vat minimálnì ètyøikrát týdnì a buï v prùbìhu 

3 Sbìr dat zpravidla provádìly K. Fasting a N. Knorre, pøièemž 
N.Knorre rovnìž pøekládala. Nìkdy shromažïovala data 
pouze N. Knorre. Kvalitativní rozhovory vedla K. Fasting s dipl. 
tlumoèníkem. 

4 Test zkoumající sepìtí mezi dvìma promìnnými v køížové 
ta bulce se provádí pomocí tzv. „ètvercového testu“. Pro tuto stu-
dii jsme jako významnou úroveò zvolily 5 %. To znamená, že když 
mezi jednotlivými sportovními skupinami objevíme významný 
rozdíl (statistický význam p<0,05), znamená to, že existuje 
menší nežli 5% pravdìpodobnost, že je tento rozdíl zpùsoben 
shodou okolností.

Graf 1:
Složení souboru – výkonnostní skupiny

Rekreaèní
24%

Vrcholové
39%

Výkonnostní
37%

5 Tento projekt je souèástí vìtšího komparativního projektu zkou-
majícího evropské studentky sportovních oborù, jehož se kromì 
Èeské republiky úèastní i Norsko a Øecko. V rámci tohoto 
vìtšího projektu bude analyzován dotazník získaný od vzorku 
èeských studentek sportovních oborù (N=214). 
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minulých dvou let závodit na mezinárodní úrovni, 
nebo se úèastnit olympijských her, mistrovství svìta 
nebo mistrovství Evropy. Takto vymezená vrcholová 
skupina se skládala z 229 sportovkyò. Ve výkon-
nostní skupinì bylo 224 sportovkyò, které sice 
závodí, ale nekvalifikovaly se do vrcholové skupiny. 
Rekreaèní sportovkynì sportují, ale nezávodí. Tuto 
skupinu tvoøilo 142 žen. Rozdìlení úèastnic výzkumu 
do tøí výkonnostních skupin ukazuje graf 1.

Prùmìrný vìk úèastnic výzkumu byl 22,8 let, 
nejmladší bylo 15 let a nejstarší 55 let. Vrcholové 
sportovkynì byly nejmladší (v prùmìru 21,8 let) 
a rekreaèní sportovkynì nejstarší (v prùmìru 23,7 
let). To ukazuje tabulka 1, kde jsme úèastnice rozdìlily 
do následujících tøí vìkových skupin: 15-20 let (226), 
21-23 let (179) a 24 a více let (188). V rámci skupiny 
vrcholových sportovkyò je nejvìtšímu poètu žen 20 
let a ménì (44 %), zatímco ve výkonnostní skupinì 
èítá nejmladší skupina 36 % a nejstarší rovnìž. 
Pokud jde o rekreaèní sportovkynì, vìtšina úèastnic 
spadá do vìkové kategorie 21-23 let (44 %).

Témìø polovina sportovkyò žije s rodièi, 19 % žije 
s partnerem a 6 % s partnerem a dítìtem a pouze 1 % 
žije samo s jedním èi více dìtmi. To je patrné z grafu 2.

Jak lze oèekávat, úèastnice výzkumu, které 
žijí s rodièi, jsou nejmladší, a ty, jež mají dìti, patøí 
k nejstarším. To ukazuje tabulka 2.6 Dále se uká-
zalo, že ve srovnání se zbývajícími dvìma skupi-
nami žije více vrcholových sportovkyò samo (13 %) 
a v porovnání se zbývajícími dvìma skupinami 
má více rekreaèních sportovkyò dìti a žije s part-
nerem nebo s manželem (13 %).

Tabulka 1: Výkonnostní skupiny podle vìku

Vrcholové Výkonnostní Rekreaèní Celkem

Vìkové skupiny N % N % N % N %

15-20 102 44 80 36 44 31 226 38

21-23 55 24 62 28 62 44 179 30

24 a starší 72 32 80 36 36 25 188 32

Celkem 230 100 222 100 142 100 593* 100

Prùmìrný vìk 21.8 23.2 23.7 22.8

* Pokud je celkový poèet v následujících tabulkách nižší než 595, zna-
mená to, že nìkteré informace chybìjí. Napø. v tabulce 1 odpovìdìlo na 
otázku týkající se vìku pouze 593 sportovkyò z celkového poètu 595. 
Dvì sportovkynì, které svùj vìk neuvedly, byly z tabulky vynechány. Pro-
centuální údaje ve všech tabulkách jsou proto založeny na tìch spor-
tovkyních, jež analyzované otázky zodpovìdìly. 

Tabulka 2: Prùmìrný vìk sportovkyò 
žijících rùzným zpùsobem

Jak sportovkynì žijí Prùmìrný vìk

S rodièi 20

Na studentské koleji 22

Samy 24

S partnerem/manželem 25

Samy s dìtmi 35

S partnerem/manželem a s dìtmi 36

Graf 2: Jak sportovkynì žijí
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6 V tabulce 2 a v dalších tabulkách je vìk udáván jako celé èíslo. 
Když je prùmìrný vìk napø. 22,4 let, zaokrouhluje se na 22 let 
a když je vìk 22,5 a výše, zaokrouhluje se nahoru, tj. na 23 let.
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úèastnic je zamìstnaná, z èehož 13 % (17) pracuje 
na èásteèný úvazek. Deset žen pracujících na 
èásteèný úvazek jsou vrcholové sportovkynì. Šest 
úèastnic výzkumu jsou ženy v domácnosti a 12 je 
nezamìstnaných.

Graf 3 ukazuje, že ve skupinì rekreaèních 
spor tovkyò je pomìrnì mnoho studujících a málo 
zamìstnaných žen ve srovnání se dvìma zbývajícími 
skupinami sportovkyò. Studuje celkem 68 % vrcho-
lových sportovkyò a 28 % jich pracuje.

Další položenou otázkou bylo, jak si sportovkynì 
hradí své životní náklady. Zde mìly úèastnice seøadit 
tøi rùzné kategorie. Graf 4 znázoròuje hlavní zdroj 
pøíjmù pro sportovkynì (uveden jako èíslo jedna). 
Více než polovina sportovkyò (52 %) žije z finanèní 
podpory rodièù èi partnera a 29 % žije pøedevším 

Celkem 43 úèastnic výzkumu má jedno 
nebo více dìtí, z èehož 29 má dvì dìti a 14 jedno 
dítì. Jestliže se podíváme na jednotlivé skupiny 
sportovkyò, zjistíme, že z rekreaèních sportovkyò 
má dìti 17 žen, z výkonnostních sportovkyò 14 žen 
a z vrcholových 12. To, že sportovkynì pokraèují s vr-
cholovou kariérou i po narození dítìte, nebylo pøed 
20 lety bìžné, ale je to èím dál èastìjší jak v Èeské 
republice, tak i v zahranièí. Dìti má celkem 5 % 
vrcholových sportovkyò úèastnících se této studie 
v porovnání s 6 % ve výkonnostní skupinì a s 12 % 
ve skupinì rekreaèních sportovkyò.

Pøibližnì dvì tøetiny úèastnic výzkumu jsou 
studentky a cca polovina tìchto studentek jsou stu-
dentky sportovních oborù. Témìø všechny studentky 
studují denní studium. Pøibližnì jedna ètvrtina 

Graf 4: Hlavní zdroj finanèních pøíjmù 
pro sportovkynì
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Graf 3: Hlavní zamìstnání ve vztahu 
k výkonnostním skupinám

Vrcholové Výkonnostní Rekreaèní

Studující Zamìstnané
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druzích sponzorství a podpory, aby mohly mít 
dostatek èasu na trénink a závody. Pøekvapivì málo 
vrcholových sportovkyò však uvádí takovouto pod-
poru jako hlavní zdroj pøíjmù. Ve skupinì vrcholových 
sportovkyò se o sponzorech ve sportu zmiòuje pouze 
8 sportovkyò (5 %), 10 sportovkyò (6 %) uvádí pod-
poru sportovního klubu a 10 (6 %) uvádí, že hlavním 
zdrojem pøíjmù je pro nì resortní sportovní centrum.

V grafu 5 jsou pro každou ze tøí výkonnostních 
skupin uvedeny dva hlavní zdroje pøíjmù. Dvì tøetiny 
rekreaèních sportovkyò uvedly jako hlavní zdroj 
pøíjmù své rodièe nebo partnera. Tento graf ukazuje, 
že tyto sportovkynì jsou zpravidla na nižší spor-
tovní úrovni. Nejvyšší poèet sportovkyò, které žijí 
pøedevším ze svých vlastních penìz, je ve skupinì 
výkonnostních sportovkyò (37 %).

Jak již bylo øeèeno, výsledky zde uvedené se 
týkají hlavního zdroje pøíjmù. Úèastnice výzkumu však 
mìly možnost uvést tøi rùzné zdroje. V tabulce 3 níže 
uvádíme úèastnice, které tyto rùzné zdroje uvedly 
na prvním, druhém nebo tøetím místì. Ten dence, 
kterou lze z výsledkù vyèíst, je tatáž, s výjimkou toho, 
že procento u každé kategorie je ponìkud vyšší. Je 
zajímavé si povšimnout, že jako samostatná kate-
gorie se zde nyní objevuje stipendium. To znamená, 
že nikdo, a dokonce ani vrcholové sportovkynì, neu-
vedl stipendium jako hlavní zdroj pøíjmù, což je tro-
chu zarážející, vezmeme-li v potaz skuteènost, že 
nìkteré z vrcholových sportovkyò v našem souboru 
patøí k nejlepším na svìtì. Další kategorií, která je 
pøekvapivì malá, jsou sponzoøi ve sportu. Urèitý 
druh sponzorství ve sportu má pouze 11 % všech 
úèastnic výzkumu.

7 Resortní sportovní centra jakožto organizaèní jednotky v zemi jsou 
odborná pracovištì poskytující služby, jež vytváøejí komplexní pod-
mínky pro dlouhodobou pøípravu a trénink vybraných sportovcù na 
nejvyšší úrovni, kteøí reprezentují Èeskou republiku.

 Resortní sportovní centra úzce spolupracují s pøíslušnými 
sportovními federacemi odpovídajícími za pøípravu, trénink 
a výsledky èeských sportovcù.

 Resortní sportovní centrum zøizuje: Ministerstvo školství, mládeže 
a tìlovýchovy, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. 

 Zøizování tìchto center vyplývá ze zákona è. 115/2001 Sb., 
o podpoøe sportu. 

 V souladu s § 3, písm. h) výše uvedeného zákona odpovídá za 
koordinaci èinnosti resortních sportovních center Ministerstvo 
školství, mládeže a tìlovýchovy.

Tabulka 3: Zdroje finanèních pøíjmù

Zdroj finanèních pøíjmù N %

Rodièe nebo partner 414 77

Vlastní peníze (plat) 371 69

Podpora sportovního klubu 139 26

Sponzoøi ve sportu 57 11

Sociální dávky/Pùjèka 57 11

Resortní sportovní centrum 55 10

Sportovní stipendium 17 3

Jiný zdroj 14 3

Graf 5: Hlavní zdroj finanèních pøíjmù
podle výkonnostních skupin

Vlastní peníze (plat) Rodièe/Partner

Vrcholové Výkonnostní Rekreaèní

z vlastních penìz. Lze øíci, že jen velmi málo žen žije 
zejména z pøíjmù ze sportu (podpora sportovního 
klubu, sponzorství a podpora resortního sportovního 
centra).7

Toto se pochopitelnì liší v závislosti na tom, 
do jaké skupiny sportovkyò ženy náleží. Mnohé 
vrcholové sportovkynì jsou závislé na rùzných 
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2
Rozdìlení sportù

Jak již bylo øeèeno, sportovkynì uvedly jako svùj 
hlavní sport 68 rùzných sportovních disciplín/akti-
vit. Ty byly rozdìleny do dvou skupin, a to na indivi-
duální a kolektivní sporty. Celkem 45 % žen  (263) 
se vìnuje kolektivnímu sportu a více než polovina 
(55 %=324) sportu individuálnímu. Graf 6 zobra-
zuje rozdìlení kolektivních a individuálních sportù 
ve tøech výkonnostních skupinách.

Mezi tìmito tøemi výkonnostními skupinami 
existují velké rozdíly. Více než tøi ètvrtiny rekreaè-
ních sportovkyò se vìnují individuálnímu sportu 
a pøibližnì dvì tøetiny výkonnostních sportov-
kyò naopak sportu kolektivnímu. Celkem 60 % 
vrcholových sportovkyò se vìnuje individuálnímu 
sportu.

Èas strávený sportem

Úèastnicím výzkumu byla položena otázka, kolikrát 
týdnì absolvují trénink ve svém hlavním sportu.8 
V prùmìru trénují 4,2krát týdnì. Mezi tøemi výkon-
nostními skupinami existují pochopitelnì velké roz-
díly. Vrcholové sportovkynì trénují prùmìrnì témìø 
každý den (6,1krát), výkonnostní 3,2krát týdnì a re-
kreaèní sportovkynì 2,4krát týdnì. Úèastnice byly 
rozdìleny do tøí skupin v závislosti na tom, jak èasto 
trénují. Tyto tøi skupiny jsou následující: maximálnì 

Trénink 
a soutìže

8 Šest úèastnic, z nichž všechny náleží do skupiny rekreaèních 
sportovkyò, odpovìdìlo na tuto otázku 0. To mùže být 
zpùsobeno tím, že byly zranìné, nebo pokud patøí do skupiny 
studentek sportovních oborù, mohly rovnìž pøestat trénovat ve 
svém volném èase. Dvì z nich zaškrtly individuální sport a ètyøi 
oznaèily kolektivní sport, z èehož vyplývá, že jsou v souèasnosti 
zranìné. Vzhledem k tomu, že na otázku odpovìdìly, byly do 
následujících tabulek zahrnuty.
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dvakrát týdnì (48 %), 3 až 5krát týdnì (27 %) a 6krát 
a více týdnì (26 %). V souladu s prùmìrným poètem 
tréninkù týdnì nacházíme rozdíly mezi jednotlivými 
výkonnostními úrovnìmi. To jasnì ukazuje graf 7. 
Více než polovina úèastnic ve vrcholové skupinì tré-
nuje 6krát a více týdnì, stejný poèet výkonnostních 
sportovkyò trénuje 3 až 5krát týdnì a témìø 60 % 
rekreaèních sportovkyò trénuje maximálnì dvakrát 
týdnì. U vrcholových sportovkyò se procento zvy-
šuje spolu se zvyšujícím se poètem tréninkù týdnì.

Graf 8 znázoròuje, že u žen, které trénují více 
než 3krát týdnì, existují rozdíly mezi sportovkynìmi

vìnujícími se kolektivnímu a individuálnímu 
sportu.

Celkem 57 % žen vìnujících se kolektivnímu 
sportu trénuje 3krát až 5krát týdnì ve srovnání se 41 % 
žen provozujícími individuální sport. Vyšší procento 
žen (33 %) vìnujících se individuálnímu sportu trénuje 
6krát a více týdnì ve srovnání se ženami, které provo-
zují kolektivní sport (18 %). Stejnì tak ženy vìnující se 
individuálnímu sportu trénují v prùmìru více (4,5krát) 
než ženy zabývající se kolektivním sportem (3,9krát).

Skuteènost, že se poèet tréninkù týdnì zvy-
šuje spolu s výkonnostní úrovní (graf 7), platí 

Graf 7: Poèet tréninkù týdnì 
podle výkonnostních skupin

Vrcholové
(prùmìr 6,1)

Výkonnostní
(prùmìr 3,2)

Rekreaèní
(prùmìr 2,4)

1-2 tréninky

3-5 tréninkù

6 a více tréninkù

Graf 6: Individuální a kolektivní sport 
podle výkonnostních skupin

Kolektivní Individuální

Vrcholové

Výkonnostní

Rekreaèní
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i tehdy, podíváme-li se samostatnì na ženy vìnující 
se individuálnímu a kolektivnímu sportu. To ukazuje 
tabulka 4. Existuje zde tendence, že ženy, které pro-
vozují individuální sport, trénují v prùmìru více nežli 
ženy vìnující se kolektivnímu sportu, a to nezávisle 
na výkonnostní úrovni, ale rozdíl mezi individuálním 
a kolektivním sportem je výrazný pouze ve vrcho-
lové skupinì.

Podíváme-li se na jednotlivé výkonnostní sku-
piny ve vztahu k vìku, získáme rùznorodìjší obrázek. 
V tabulce 5 vidíme, že skupinou, která trénuje nej-
více, jsou vrcholové sportovkynì ve vìku 21-23 let 
(6,5krát týdnì). Ve výkonnostní skupinì však nejvíce 
trénuje nejmladší skupina, ovšem jen 3,7krát týdnì. 
Skupinu, která trénuje nejménì, tvoøí rekreaèní spor-
tovkynì ve vìku do 24 let (2,4krát týdnì). Tabulka 
dále ukazuje, že spolu s výkonnostní úrovní stoupá 
u každé skupiny prùmìrný poèet tréninkù týdnì.

Tabulka 4: Prùmìrný poèet tréninkù týdnì
podle výkonnostních skupin a rozdìlení sportù

Rozdìlení sportu Individuální sport Kolektivní sport

Výkonnostní skupiny N (poèet) P 
(prùmìr) N P

Vrcholové 138 6,4 92 5,6

Výkonnostní 74 3,4 141 3,1

Rekreaèní 96 2,5 28 2,2

Celkem 308 4,5 261 3,9

Tabulka 5: Prùmìrný poèet tréninkù
týdnì podle výkonnostních a vìkových skupin

Vìk 15-20 let 21-23 let 24 a více let

Výkonnostní skupiny N P N P N P

Vrcholové 102 5,8 55 6,5 73 6,3

Výkonnostní 77 3,7 58 3,1 78 2,9

Rekreaèní 36 2,4 56 2,4 33 2,5

Celkem 215 4,5 169 4,0 184 4,2

Graf 8: Poèet tréninkù týdnì 
podle rozdìlení sportu

Individuální (prùmìr 4,5) Kolektivní (prùmìr 3,9)

1-2 tréninky 3-5 tréninkù 6 a více tréninkù

Graf 9: Celkový poèet hodin strávených týdnì 
sportem podle výkonnostních skupin

Vrcholové
(prùmìr 24,6)

Výkonnostní
(prùmìr 15,8)

Rekreaèní    
(prùmìr 6,8)

1-9 hodin 10-19 hodin 20 a více hodin
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Dále nás zajímalo, kolik èasu celkem tráví spor-
tovkynì tréninkem svého sportu, ponìvadž víme, že 
èas strávený tréninkem a dopravou na trénink a z tré-
ninku se mùže mezi jednotlivými sporty znaènì lišit. 
Úèastnice výzkumu využívají v prùmìru více než 17 
hodin týdnì (17,3 hodin).

Graf 9 ukazuje v souladu s pøedchozími 
výsledky, že nejvíce èasu využívá vrcholová sku-
pina (24,6 hodin) a nejménì èasu rekreaèní sportov-
kynì (6,8 hodin). Úèastnice zde byly rozdìleny do tøí 
skupin: sportovkynì, které stráví tréninkem do 10 
hodin týdnì (31 %), dále 10 až 19 hodin týdnì (32 %) 
a více než 20 hodin týdnì (37 %). Nejvyšší procentu-
ální údaj nacházíme u rekreaèních sportovkyò, kde 
témìø 80 % žen náleží do skupiny, která tráví trénin-
kem nejnižší poèet hodin týdnì. Ve vrcholové sku-
pinì vidíme, že pøibližnì dvì tøetiny žen tráví trénin-
kem 20 a více hodin týdnì.

Graf 8 nám ukázal, že ženy vìnující se indivi-
duálnímu sportu trénují èastìji než ženy vìnující se 
sportu kolektivnímu. Tento rozdíl mizí, když se podí-
váme na celkový objem tréninku týdnì. To udává 
graf 10, v nìmž není rozdíl mezi tìmito dvìma sku-
pinami výrazný. Dùvodem mùže být to, že jednotlivý 
trénink mùže u kolektivního sportu trvat déle nebo 
že je doba strávená dopravou na trénink a z tré-
ninku delší. Analyzujeme-li celkový poèet hodin 
podle rozdìlení sportu, tento obrázek se zmìní. 
S výjimkou sportovkyò, které trénují více než 20 
hodin týdnì, zde mezi individuálním a kolektivním 
sportem panují rozdíly. Více žen vìnujících se indivi-
duálnímu sportu (35 %) tráví sportem devìt a ménì 
hodin nežli poèet žen vìnujících se kolektivnímu 
sportu (25 %). Tato situace je opaèná u sportovkyò, 
které trénují 10 až 19 hodin.

V tabulce 6 mùžeme vidìt totéž, co již ukázal 
graf 10, že zde neexistují výrazné rozdíly mezi indivi-
duálním a kolektivním sportem, a to jak celkem, tak 
i v jakékoli ze tøí výkonnostních skupin. O tom, kolik 
èasu sportovkynì tráví svým hlavním sportem, roz-
hoduje výkonnostní úroveò, a nikoli druh sportu.

Mezi vìkem a prùmìrným celkovým poètem 
hodin strávených týdnì tréninkem neexistuje 

 Tabulka 6: Prùmìrný celkový poèet hodin 
strávených týdnì tréninkem podle rozdìlení sportù 

a výkonnostních skupin

Rozdìlení sportu Individuální sport Kolektivní sport

Výkonnostní skupiny N P N P

Vrcholové 133 25,0 88 24,0

Výkonnostní 77 15,9 139 15,7

Rekreaèní 94 6,9 29 6,4

Celkem 304 17,1 256 17,5

Tabulka 7: Prùmìrný celkový poèet hodin
strávených týdnì tréninkem podle výkonnostních 

a vìkových skupin

Vìk 15-20 let 21-23 let 24 a více let

Výkonnostní skupiny N P N P N P

Vrcholové 97 25,0 53 24,0 71 24,6

Výkonnostní 76 18,4 60 14,2 78 14,7

Rekreaèní 37 6,5 54 6,5 33 7,5

Celkem 210 19,4 167 14,8 182 17,1

Graf 10: Celkový poèet hodin strávených týdnì 
hlavním sportem podle rozdìlení sportu

Individuální (prùmìr 17,1)  Kolektivní (prùmìr 17,5)

1-9 hodin 10-19 hodin 20 a více hodin
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žádný systematický vztah. To ukazuje tabulka 7. 
Nejvíce èasu tráví tréninkem obecnì nejmladší 
sportovkynì, aèkoli toto neplatí u rekreaèních spor-
tovkyò. Ve všech tøech vìkových skupinách vidíme, 
že vrcholová skupina tráví tréninkem nejvíce èasu 
a nejménì naopak rekreaèní sportovkynì. Nejvíce 
èasu (25 hodin v prùmìru) tráví tréninkem nejmladší 
vrcholové sportovkynì a nejménì èasu (6,5 hodin) 
rekreaèní sportovkynì ve vìku do 24 let.

Soutìže a závody

Sportovkynì z této studie závodí prùmìrnì 23krát 
za rok. Mezi vrcholovou a výkonnostní skupinou není 
v prùmìrném poètu závodù žádný rozdíl. To ukazuje 
graf 11 a platí to bez ohledu na poèet závodù, jichž 
se jednotlivé sportovkynì úèastní.

Podíváme-li se však na rozdìlení sportu, vidíme, 
že ženy vìnující se kolektivnímu sportu závodí 

èastìji (v prùmìru 27,4krát) než ženy zabývající se 
individuálním sportem (v prùmìru 17,7krát). To zná-
zoròuje graf 12 a je to dáno tím, že více než polovina 
žen vìnujících se kolektivnímu sportu závodí více 
než 25krát roènì.

Zjištìní, že ženy vìnující se kolektivnímu sportu 
závodí více než ženy vìnující se sportu individuál-
nímu, platí jak pro vrcholovou, tak i pro výkonnostní 
skupinu a je znázornìno v tabulce 8. Dùvodem je 
pravdìpodobnì to, že ženy vìnující se kolektivnímu 
sportu jsou v ligách, kde se zpravidla hraje bìhem 
sezóny každý týden. Kromì toho se ženy vìnující 
se kolektivnímu sportu mohou èastìji úèastnit tur-
najù, kde mohou bìhem víkendu, nebo dokonce 
celého týdne odehrát mnoho zápasù. Tabulka dále 
ukazuje, že pokud jde o ženy vìnující se individuál-
nímu sportu, existují zde výrazné rozdíly mezi vrcho-
lovou a výkonnostní skupinou. Vrcholová skupina 
závodí v prùmìru èastìji nežli skupina výkonnostní. 
To však neplatí pro ženy provozující kolektivní sport. 

Graf 11: Poèet závodù za rok
a výkonnostní skupiny

Vrcholové (prùmìr 22,7) Výkonnostní (prùmìr 22,4)

1-9 závodù

10-25 závodù

26 a více závodù

Graf 12: Poèet závodù za rok
a rozdìlení sportù

Individuální sport
(prùmìr 17,7)

Kolektivní sport  
(prùmìr 27,4)

1-9 závodù

10-25 závodù

26 a více závodù



Zde mezi obìma výkonnostními skupinami nena-
cházíme žádné rozdíly.

Existuje zde jasný vztah mezi poètem závodù 
a poètem tréninkù týdnì. Èím více sportovkynì tré-
nují, tím èastìji závodí. To platí jak pro individuální, 
tak pro kolektivní sport. Rozdíl mezi individuálním 
a kolektivním sportem uvedený v grafu 12 a tabulce 
8 ovšem platí i nadále, podíváme-li se na poèet tré-
ninkù týdnì. Mezi ženy, jež závodí nejvíce, patøí spor-
tovkynì vìnující se kolektivnímu sportu a trénující 
6krát a více týdnì. Mezi ženy, které závodí nejménì, 
náleží ty, jež trénují maximálnì dvakrát týdnì a vì-
nují se individuálnímu sportu (v prùmìru 12,2krát). 
To ukazuje tabulka 9.

Úèastnice výzkumu byly též požádány, aby 
oznaèily nejvyšší úroveò, na níž v posledních dvou 
letech závodily.9 Více než 60 % úèastnic, které na 

tuto otázku odpovìdìly, závodilo na mezinárodní 
úrovni a 3 % úèastnic závodily pouze na klubové 
úrovni. To znázoròuje graf 13.

Témìø všechny vrcholové sportovkynì v pos-
ledních letech závodily na mezinárodní úrovni, ve 
výkonnostní skupinì to však platí pouze pro 31 % 
sportovkyò. U výkonnostních sportovkyò tvoøí 
nejvìtší skupinu ženy závodící na národní úrovni 
(46 %). U individuálního a kolektivního sportu se 
setkáváme se stejnou tendencí, jakou jsme vidìli 
i v grafu 13. Na mezinárodní úrovni závodilo 70 % 
sportovkyò vìnujících se individuálnímu sportu 
a 57 % sportovkyò vìnujících se kolektivnímu 
sportu.

Úèastnicím byla též položena otázka, kolikrát 
se úèastnily mistrovství Èeské republiky, mistrov-
ství Evropy a mistrovství svìta a kolikrát se úèast-
nily olympijských her. Jak ukazuje graf 13, do této 
studie se zapojila skupina vysoce kvalifikovaných 
sportovkyò. Tabulka 10 znázoròuje, že celkem 87 % 
sportovkyò se úèastnilo jednoho nebo více mistrov-
ství Èeské republiky, 45 % jednoho èi více mistrov-
ství Evropy a 36 % jednoho èi více mistrovství svìta. 
Celkem 19 sportovkyò (4 %) se úèastnilo olympij-
ských her. Tabulka rovnìž udává prùmìrný poèet 
mistrovství, jichž se tyto skupiny úèastnily, a dále 
prùmìrný vìk sportovkyò. Jak mùžeme vidìt, nej-
starší jsou sportovkynì, které se úèastnily olympij-
ských her (26,7 let), a prùmìrný poèet mistrovství 
Èeské republiky, jichž se sportovkynì úèastnily, èiní 
dokonce 9,2.

Tabulka 8: Prùmìrný poèet závodù za rok 
podle rozdìlení sportu a výkonnostních skupin

Rozdìlení sportu Individuální sport Kolektivní sport

Výkonnostní skupiny N P N P

Vrcholové 130 19,4 83 27,8

Výkonnostní 78 15,0 122 27,1

Celkem 208 17,7 201 27,4

Tabulka 9: Prùmìrný poèet závodù za rok a poèet 
tréninkù týdnì podle rozdìlení sportu

Rozdìlení sportu Individuální 
sport

Kolektivní 
sport Celkem

Poèet tréninkù týdnì N P N P N P

1-2 27 12,2 43 23,1 70 19,0

3-5 82 14,6 121 28,0 203 22,5

6 a více 93 22,7 40 30,5 133 25,1

9 Tyto otázky byly položeny pouze tìm úèastnicím výzkumu, jež 
ve svém hlavním sportu závodí, tzn. vrcholové a výkonnostní 
skupinì.

Tabulka 10: Úèast na národních a mezinárodních 
mistrovstvích

Mistrovství N % Kolikrát 
v prùmìru Prùmìrný vìk

Mistrovství ÈR 389 87 9,2 26,7

Mistrovství Evropy 201 45 2,8 23,4

Mistrovství svìta 164 36 2,7 22,6

Olympijské hry 19 4 1,5 22,3

Graf 13: Nejvyšší úroveò, na níž sportovkynì 
závodily v posledních 2 letech

Klubová
3 %

Mezinárodní
63 %

Národní
25 %

Regionální
9 %
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Pro všechna mistrovství platí, že se jich úèast-
nilo vyšší procento vrcholových sportovkyò nežli 
výkonnostních. Totéž platí i tehdy, porovnáme-li 
sportovkynì, které se vìnují individuálnímu sportu, 
s tìmi, které se vìnují sportu kolektivnímu. To zná-
zoròují grafy 14 a 15.

Trénink dalších sportù

Výsledky, které zde byly doposud uvedeny, se týkají 
hlavního sportu sportovkyò, tzn. sportu, který tré-
nují v první øadì a v nìmž závodí. Sportovkynì však 
odpovídaly i na následující otázku: Trénujete pravi-
delnì ještì jiný druh sportu? Pøibližnì celá jedna tøe-
tina (194) odpovìdìla na tuto otázku „ano“. Jiný 
druh sportu trénuje pøibližnì tentýž poèet žen vìnu-
jících se individuálnímu sportu i sportu kolektiv-
nímu. Graf 16 ukazuje, do jaké výkonnostní skupiny 
sportovkynì náleží (hlavní sport). Mezi jednotlivými 
výkonnostními skupinami existuje velký rozdíl: jinému 

Graf 14: Úèast na mistrovstvích
a výkonnostní skupiny

MÈR ME MS OH

Vrcholové

Výkonnostní

Graf 15: Úèast na mistrovstvích
a rozdìlení sportu

MÈR ME MS OH

Individuální

Kolektivní

Graf 16: Trénink dalších sportù
a výkonnostní skupiny

Vrcholové Výkonnostní Rekreaèní
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druhu sportu se nejménì vìnují vrcholové sportovkynì
(26 %) a nejvíce naopak rekreaèní sportovkynì (44 %). 
Zjistily jsme ovšem, že vrcholové sportovkynì vìnují 
svému druhému sportu nejvíce èasu (v prùmìru 9,8 
hodin týdnì), následují výkonnostní sportovkynì (8,1 
hodin) a posléze rekreaèní (5,2 hodin). Na základì 
sbìru dat též víme, že mnoho vrcholových sportovkyò 
se vìnuje dalšímu sportu, aby zlepšilo svùj výkon v hlav-
ním sportu. Nikoho nepøekvapí, že témìø všechny spor-
tovkynì jako svùj druhý sport mají sport individuální.

Pøibližnì 10 % sportovkyò v tomto druhém 
sportu závodí a mezi jednotlivými výkonnostními 
skupinami existuje výrazný rozdíl. Celkem 10 % spor-
tovkyò, které ve svém dalším sportu závodí, náleží 
do vrcholové skupiny, 11 % do výkonnostní a 6 % do 
skupiny rekreaèních sportovkyò.

Pøekážky

Sportovkyním byla také položena otázka, s jakými 
faktory se ony osobnì setkaly jako s pøekážkou 
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Graf 17: Pøekážky pro úèast ve sportu
Èasto
Èasto + nìkdy

pro trénink nebo závodìní ve svém hlavním sportu. 
Naprosto nejvìtší pøekážku tvoøí „práce/studium“, 
dále „finanèní možnosti“ a „èasový objem tréninku“. 
Kromì toho vnímá více než 50 % sportovkyò jako 
pøekážku „dopravu na trénink“, „velkou vzdálenost 
na místo tréninku“ a „kvalitu sportovišś“. Pokud jde 
o pozitiva, rodina a pøátelé se zdají trénink sportu 
podporovat, ponìvadž jejich postoje nevnímá vìt-
šina sportovkyò jako pøekážku. U sportovkyò, které 
mají dìti, považuje celých 91 % péèi o dìti za pøe-
kážku. To ukazuje graf 17.

Fialové sloupce znázoròují sportovkynì, které 
uvedly, že se s danou pøekážkou setkávají „èasto“. 
Nejèastìji uvádìné pøekážky, s nimiž se sportov-
kynì „èasto“ setkávají, zahrnují „práci/studium“, 

„finanèní možnosti“ a „velkou vzdálenost na místo 
tréninku“.

Podíváme-li se na jednotlivé výkonnostní 
skupiny a na to, s jakými pøekážkami se setká-
vají, zjistíme, že u tøí z tìchto pøekážek existují 
mezi výkonnostními skupinami výrazné rozdíly. 
To platí pro „práci/studium“, „finanèní možnosti“ 
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a „èasový objem tréninku“. To mùžeme vidìt 
v grafu 18.

Tento graf ukazuje, že spolu se zvyšující se 
výkonnostní úrovní je „práce/studium“ menší pøe-
kážkou, aèkoli stojí za zmínku, že celých 81 % vrcho-
lových sportovkyò „práci/studium“ za pøekážku 
považuje. U rekreaèních sportovkyò jsou nejèas-
tìjší „finanèní možnosti“ a více než polovina spor-
tovkyò z vrcholové skupiny vnímá jako pøekážku 

„èasový objem tréninku“. Pokud jde o individuální 
a kolektivní sport, další podstatné rozdíly jsme zjis-
tily pouze u tøí pøekážek. Jednalo se o „finanèní 
možnosti“, „velkou vzdálenost na místo tréninku“ 
a „èasový objem tréninku“. Ženy, které se vìnují 
individuálnímu sportu, považují tyto faktory za pøe-
kážku pro svùj trénink/závody èastìji nežli ženy 
vìnující se kolektivnímu sportu.

Dále nás zajímalo, zda se úèastnice výzkumu 
mající rùzná zamìstnání setkávají s jinými pøekáž-
kami. Výrazný rozdíl jsme objevily pouze u dvou pøe-
kážek: nikoho asi nepøekvapí, že „finanèní možnosti“ 
považuje za pøekážku vyšší poèet studentek (70 %). 

Ovšem „finanèní možnosti“ uvádìlo jako pøekážku 
i 60 % zamìstnaných sportovkyò. Mezi sportovky-
nìmi, které udávaly jako pøekážku „práci/studium“, 
nacházíme 93 % studentek ve srovnání s 66 % 
zamìstnaných žen. Úèastnicím tohoto výzkumu se 
však studium se sportem daøí skloubit, aèkoli to 
není vždy jednoduché, což dokládá následující citát 
od Simony,10 jedné z vrcholových sportovkyò:

Je to vzájemné, moje studium je pøekážkou 
pro mùj sport a mùj sport je pøekážkou 
pro mé studium. Ale protože chci studovat, 
musím to nìjak skloubit. To znamená, že 
nemùžu na všechny tréninky, na které 
bych chtìla, ale obecnì se mi to daøí dát 
nìjak dohromady. Nikdy jsem nemìla 
problémy, když mám tøeba zkoušky 
a potøebuju se víc uèit, promluvím si 
s trenérem a najdeme nìjaké øešení. 
Napøíklad že nìjaký trénink vynechám.

Doporuèení

Vytvoøit akèní plán, který se bude zabývat nejvýznam-
nìjšími pøekážkami, jimž sportovkynì èelí. Tento plán 
by mìl zahrnovat alespoò tyto následující oblasti:

-  zaplatit sportovkyním, které chtìjí 
kombinovat vrcholový sport s mateøstvím, 
hlídání dìtí a mít na sportovištích 
k dispozici mateøské školky èi hlídání dìtí;

-  poskytovat více sponzorství a zøizovat 
nadace pro sportovkynì za úèelem 
zlepšení pøístupu k finanèní podpoøe 
pro vrcholové sportovkynì;

-  zavést více sportovních stipendií, 
dotací (malých grantù) a flexibilních 
studijních plánù kombinujících trénink 
a výuku, aby se studujícím sportovkyním 
usnadnil pøístup ke sportu.

10 Pro to, abychom chránily totožnost vrcholových sportovkyò, s nimiž 
byl veden rozhovor, jsou jména uvedená v této zprávì smyšlená.

Graf 18: Pøekážky a výkonnostní skupiny

Práce/
Studium

Finanèní 
možnosti

Èasový objem 
tréninku
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Výkonnostní

Rekreaèní
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Souèasný trenér

Pro mnoho sportovkyò, které závodí, pøedsta-
vuje trenér velice dùležitou osobu. Trenér nebo 
trenérka zná èasto klíè k úspìchu dané sportov-
kynì. Ne všechny sportovkynì však nìkoho, kdo 
by je trénoval, mají. To platí i v naší studii. Pøi-
bližnì jedna ètvrtina úèastnic výzkumu odpovì-
dìla, že trenéra nemá. Z tìch, které trenéra mají, 
72 % sportovkyò trénuje muž a pouze 28 % žena. 
S tímto jevem, že vìtšinu sportovkyò trénuje muž, 
se setkáváme i v mnoha dalších zemích11 a na 

mnoha místech se nedostatek trenérek považuje 
za velký problém, èemuž se budeme vìnovat na 
konci této zprávy.

Graf 19 ukazuje, že tøi ètvrtiny rekreaèních 
sportovkyò nemají trenéra. To dává smysl vzhledem 
k tomu, že mnohé z tìchto sportovkyò pravdìpo-
dobnì trénují samy nebo s pøáteli a že mnoho z nich 
studuje sportovní obor, a tudíž mají o trenérství urèité 
povìdomí. Muži trénují více vrcholových sportovkyò 
(73 %) než výkonnostních (60 %). Pouze 21 % vrcho-
lových sportovkyò trénují ženy. Celkem 6 % vrcholo-
vých sportovkyò nemá žádného trenéra. Být vrcho-
lovou sportovkyní a nemít trenéra není u sportovkyò 
na velmi vysoké úrovni, které trénují mnoho let, tak 
neobvyklé. Samy na základì mnohaletých úspìchù 
vìdí jak trénovat. Dále jsme zjistily, že sportovkynì 
bez trenéra jsou starší než ostatní (v prùmìru 24 let) 
a že vrcholové sportovkynì bez trenéra jsou dokonce 

Vztahy
mezi trenéry 
a sportovkynìmi

11 Buchicchio, M. H.: Women Track Coaches: An Endangered Spe-
cies? Where are the Women? Track Coach 133, 1995 (podzim): 
s. 4244-45, a Acosta, R. V. – Carpenter, L. J.: Women in Intercol-
legiate Sport. A Longitudinal National Study, Twenty Seven Year 
Update: 1977-2004. Women in Sport and Physical Acitvity Jour-
nal, 13, è. 1, 2004, s. 62-89.
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ještì starší (v prùmìru 29 let) než vrcholové sportov-
kynì, které trenéra mají, což potvrzuje pøedešlou tezi.

Pohlaví stávajícího trenéra se též liší ve vztahu 
k individuálnímu a kolektivnímu sportu. V souladu 
s tím, co již bylo øeèeno, platí, že žádného trenéra 
nemá více sportovkyò vìnujících se individuálnímu 
sportu nežli sportu kolektivnímu. Z grafu 20 mùžeme 
také vidìt, že celkem 59 % sportovkyò vìnujících se 
kolektivnímu sportu trénují muži ve srovnání s pou-
hými 29 %, jež trénují ženy. Rozdíly v pohlaví trenéra 
jsou ještì výraznìjší u individuálního sportu, kde 
51 % sportovkyò trénují muži a pouze 16 % ženy.

Jak jsou obecnì vnímáni 
trenéøi a trenérky

Na trenérky a trenéry existuje mnoho rozdílných názorù 
a nás zajímaly postoje sportovkyò k tìm nejèastìjším. 
Graf 21 ukazuje procenta úèastnic výzkumu, které 
s daným tvrzením zásadnì souhlasí nebo souhlasí.12 

Graf 20: Pohlaví stávajícího trenéra
podle rozdìlení sportu

Individuální Kolektivní

Muž

Žena

Bez trenéra

Graf 19: Pohlaví stávajícího trenéra
podle výkonnostních skupin

Vrcholové Výkonnostní Rekreaèní

Graf 21: Procento sportovkyò, které souhlasily       
           s následujícími tvrzeními o trenérech
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Závìr, jejž lze z tìchto obecných tvrzení vyvodit, je, že 
sportovkynì v naší studii mají na trenérky velice kladný 
názor. To dokládá napø. skuteènost, že více než 50 % 
sportovkyò se shodlo na tom, že s trenérkami se komu-
nikuje snadnìji než s trenéry, že trenérky ménì køièí, že 
si sportovce více všímají jako èlovìka nežli trenéøi, a že 
pokud mají trenérku, nemusejí se obávat vzniku intim-
ního vztahu apod.

Tyto výsledky se potvrdily i v rozhovorech. Jedna 
z vrcholových sportovkyò to vnímá následovnì:

V bìžné verbální komunikaci lze vidìt, 
že trenéøi køièí víc jak trenérky. A celý 
jejich pøístup je jiný. Trenérky jsou 
ochotnìjší popovídat si o problémech 
a dají vám èas na to, abyste si našli 
øešení, ale trenéøi jsou direktivnìjší 
a o problémech nediskutují.

Zkušenost 
s trenérkami a trenéry

Dále nás zajímaly minulé zkušenosti sportovkyò s tre-
néry, a proto jsme jim položily otázku, kolik trenérek 
a trenérù ve svém životì mìly. Ukázalo se, že 11 % 
sportovkyò (63) nikdy nemìlo trenéra a 28 % (166) 
naopak nikdy nemìlo trenérku. V prùmìru trénovalo 
úèastnice výzkumu 3,5 mužù a 2,2 žen. Vìtšinu z nich 
trénoval pouze jeden trenér, buï muž, anebo žena, 
ale jedna úèastnice mìla celkem 14 trenérù a jiná 10 
trenérek. Ženy vìnující se kolektivnímu sportu mìly 
v prùmìru více trenérù než ženy vìnující se individuál-
nímu sportu. Dùvodem pro to je pravdìpodobnì sku-
teènost, že když tým prohraje, nese za to odpovìd-
nost trenér a èasto musí svou funkci opustit, což se 
v individuálním sportu tou samou mìrou nestává.

Graf 22 ukazuje, že témìø dvì tøetiny sportov-
kyò trénovali jak muži, tak ženy. Pouze 7 % sportov-

kyò trénovaly jen ženy a 25 % trénovali pouze muži.
Tøi procenta (20 sportovkyò) za celý život nemìlo žád-
ného trenéra. Všechny tyto ženy jsou rekreaèní spor-
tovkynì vìnující se individuálnímu sportu.

Tabulka 11 ukazuje, že sportovkynì, jež 
nikdy nemìly trenéra, a sportovkynì, které tréno-
valy jen ženy, jsou výraznì mladší než ty, které tré-
novali jen muži nebo muži i ženy. To lze vysvìt-
lit tím, že jak sportovkynì stárnou a zlepšují se, 
muži jejich trénink od žen èasto pøebírají. Jak 
lze vidìt v grafu 19, ženy trénují pouze 21 %
vrcholových sportovkyò.

Muži i ženy trénují více výkonnostních sportov-
kyò nežli ve zbývajících dvou výkonnostních skupi-
nách (73 %). Procento žen trénovaných muži se zvy-
šuje spolu s výkonnostní úrovní: 33 % vrcholových, 
23 % výkonnostních a 16 % rekreaèních sportovkyò. 
To ukazuje graf 23 a neplatí to pro zbývající dvì výkon-
nostní skupiny. Tento jev, tj. že nejlepší sportovkynì 
trénují muži, je bìžný v mnoha sportech v mnoha 
zemích a je spjatý s mocí, kterou muži ve sportu mají. 
Další analýza rovnìž ukázala, že nejvìtší rozdíly mezi 
individuálním a kolektivním sportem lze nalézt ve sku-

12 Úèastnice výzkumu mohly zaškrtnout jednu z následujících 
pìti kategorií: zásadnì souhlasím, souhlasím, nesouhlasím, 
zásadnì nesouhlasím a nevím. Ty, které odpovìdìly „nevím“, 
byly z analýzy pøedložené v grafu 21 vynechány, což znamená, 
že procentuální údaj je založen na sportovkyních, které s daným 
tvrzením souhlasily, anebo nesouhlasily. Graf tudíž znamená, že 
19 % souhlasí s tvrzením, že ženy a dívky se cítí spokojenìjší/
jistìjší s trenérkami, a 81 % s tímto tvrzením nesouhlasí.

Tabulka 11: Vìk ve vztahu ke zkušenosti
s trenérkami a trenéry

Zkušenost s trenérkami a trenéry Prùmìrný vìk Poèet 
sportovkyò

Nikdy jsem trenéra nemìla 21 20

Pouze trenéøi 24 146

Pouze trenérky 21 43

Trenérky i trenéøi 23 374

Celkem 23 583

Graf 22: Procento sportovkyò trénovaných 
ženami i muži

Nikdy
3 %

Pouze muži
25%Ženy i muži
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Pouze ženy
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pinì, kterou trénovali jak muži, tak ženy. Celkem 73 % 
sportovkyò vìnujících se kolektivnímu sportu tréno-
vali muži i ženy ve srovnání s pouhými 57 % sportov-
kyò vìnujících se individuálnímu sportu.

Jedním z dùvodù pro tento všeobecný nedo-
statek trenérek mùže být mýtus, že sportovkynì 
obecnì považují trenéry za lepší nežli trenérky. To 
do urèité míry platí i v naší studii. V grafu 21 jsme si 
mohli všimnout, že 29 % sportovkyò u tvrzení muži 
jsou lepší trenéøi než ženy zaškrtlo zásadnì souhla-
sím nebo souhlasím. Když jsme se zeptaly sportov-
kyò, které trénovali muži i ženy, pøímo na to, zda by 
upøednostòovaly trenéry, anebo trenérky, pøibližnì 
polovina odpovìdìla, že nemá žádnou preferenci. 
Jedna ze sportovkyò pøi rozhovoru prohlásila: „Je 
mi jedno, jestli je to muž, nebo žena, pokud trénuje 
dobøe. Pak na tom nezáleží.“. Pøibližnì 40 % sportov-
kyò upøednostòuje trenéry a 9 % trenérky. To uka-
zuje sloupec „celkem“ v grafu 24. Pro upøednostòo-
vání trenérù existuje patrnì øada dùvodù. Jedna ze 
sportovkyò to vyjádøila následovnì: „Domnívám se, 
že je lepší, když je trenér opaèného pohlaví, v mém 
pøípadì to prostì dobøe fungovalo, protože jsem 
myslím ochotnìjší poslechnout trenéra.“. S argu-
mentem být trénován èlovìkem opaèného pohlaví 
by pravdìpodobnì nesouhlasili sportovci, což sou-
visí s mocí, kterou mají trenéøi obecnì. Upøednost-
òování trenérù proto není pøekvapivé. Mìli bychom 
se na nìj dívat ve svìtle skuteènosti, že ve sportu, 
a zejména ve vrcholovém sportu, jak bylo právì uká-
záno, pøevažují trenéøi. Muži tudíž slouží též jako vzor. 
Kromì toho vytváøejí média obrázek, že muži jsou 
lepšími trenéry, neboś zpravidla právì oni trénují nej-
lepší sportovkynì. Ve vìtšinì zemí opaèný jev, tj. že 
nejlepší sportovce trénují ženy, nikdy nenastává. 

Pokud jde o upøednostòování pohlaví trenéra, 
neexistují mezi výkonnostními skupinami èi rozdì-
lením sportu žádné statistické rozdíly. Existuje zde 
však rozdíl ve vztahu k vìku. Graf 24 znázoròuje, že 
pomìrnì mladé sportovkynì upøednostòují trenérky, 
opaèný jev nastává u žen, které upøednostòují tre-
néry; ti jsou nejoblíbenìjší u starších sportovkyò. Jak 
jsme již vidìli, mladší sportovkynì trénují více ženy 
nežli muži. To mùže být jedním z dùvodù, proè mladší 

Graf 23: Zkušenost s trenérkami a trenéry
a výkonnostní úroveò

Pouze muži Pouze ženy Ženy i muži

Vrcholové

Výkonnostní

Rekreaèní

Graf 24: Upøednostòování pohlaví trenéra
podle vìku
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sportovkynì v souèasnosti upøednostòují trenérky, 
a do urèité míry to potvrzuje i tabulka 12. Tato tabulka 
ukazuje upøednostòování pohlaví trenéra ve vztahu 
k pohlaví stávajícího trenéra. Celkem 22 % žen, které 
mají v souèasnosti trenérku, upøednostòuje trenérky 
a 63 % nemá ohlednì pohlaví svého trenéra žádné 
preference. Pouze 15 % žen, které v souèasnosti tré-
nuje žena, by upøednostòovalo, aby je trénoval muž, 
a celých 67 % žen, jež v souèasnosti trénuje muž, 
upøednostòuje jako trenéra muže. Z toho vyplývá, že 
pohlaví stávajícího trenéra se zdá být velmi dùležitým 
faktorem pro upøednostòování pohlaví trenéra. Pod-
poruje to døívìjší zjištìní evropské studie zabývající se 
sportovkynìmi, v níž bylo zjištìno, že sportovkynì, jež 
mají trenérku, jsou mnohem více naklonìny trenér-
kám nežli ženy, které trénuje muž.13

Stereotypy vnímání pohlaví se obrážejí rovnìž 
v grafu 25. Zde jsme uvedly seznam chování trenérù 
a úèastnicím jsme položily otázku, zda se s jakýmkoli 
tímto typem chování setkaly buï u svého trenéra, nebo 
u trenérky. Na tuto otázku odpovídaly jen sportovkynì, 
které v prùbìhu jejich kariéry trénovali jak muži, tak 
ženy. Mezi chování, s nímž se sportovkynì nejèastìji 
setkávají u trenérù, náleží „drsná mluva“ (47 %) a „vyví-
její velký tlak na sportovce“ (39 %). U trenérek náleží do 
stejné kategorie „dobøe naslouchají sportovci“ (42 %) 
a „rychle mìní náladu“ (28 %). Mezi chování, s nímž se 
ženy nejvíce setkaly jak u trenérù, tak u trenérek, patøí 

„dobré komunikaèní schopnosti“ (43 %) a „nechávají 
sportovce podílet se na rozhodování“ (40 %). Z tìchto 
výsledkù vyplývá, že styl trenérù se zdá být autokratiè-
tìjší a styl trenérek demokratiètìjší.

Osobní vztahy 
mezi trenéry a sportovkynìmi

Ve vztazích mezi trenéry a sportovkynìmi bude trenér 
témìø vždy tou silnìjší stranou, a to jednoduše z toho 
dùvodu, že má znalosti, díky nimž se mùže výkon spor-
tovkynì zlepšit. Literatura o trenérství se èasto zabývá 
otázkou, jak daleko trenér mùže nebo by mìl zajít, 
pokud jde o ovlivòování nejen tréninku sportovkynì, 
ale také jejího každodenního života. Nìkteré spor-
tovkynì, s nimiž jsme vedly rozhovor, mají mezi svým 
osobním a sportovním životem velice ostrou hranici 
a trenéra do svého osobního života nepouštìjí. U jiných 
se však zdá být opak pravdou, to znamená, že trenér 
ví o jejich osobním životì vše. Jedna z nejlepších spor-
tovkyò v Èeské republice má na to velice jasný názor 
a v rozhovoru uvedla na toto téma následující:

Myslím si, že nezáleží na tom, jestli èlovìka 
trénuje muž, nebo žena, ale podle mì 

13 Fasting, K. – Pfister, G.: Female and male coaches in the eyes of 
female elite soccer player. European Physical Education Review, 
6, 2000, s. 91-110.

Tabulka 12: Upøednostòování pohlaví trenéra 
ve srovnání s pohlavím souèasného trenéra

Souèasný trenér Muž Žena Žádný Celkem

Upøednostòovaný trenér N % N % N % N %

Muž 88 67 13 15 30 40 131 40

Žena 5 18 19 22 6 8 30 9

Nemám preferenci 71 43 55 63 40 53 166 51

Graf 25: Zkušenost s chováním trenérek a trenérù
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je nejdùležitìjší, aby trenéra sportovec 
respektoval, aby si trenér umìl vytvoøit 
respekt. A také je dùležité, aby od sebe umìl 
oddìlit trénování od osobního života. Mezi 
trenérem a sportovcem musí existovat urèitý 
odstup. Myslím si, že pokud by byl trenér 
mým dobrým kamarádem, ztratila bych 
k nìmu ten respekt, který k nìmu mám.

Zkušenost úèastnic výzkumu v této oblasti jsme 
zkoumaly tak, že jsme jim položily následující otázku: 
Máte pocit, že Váš osobní trenér rozhoduje o Vašem 
soukromém životì (jídlo, spánek, spoleèenský život)? 
Pøibližnì polovina úèastnic (50 %) odpovìdìla, že 
k tomu dochází buï èasto (5 %), nìkdy (11 %) nebo 
obèas (35 %). Mezi kolektivním a individuálním spor-
tem neexistuje žádný rozdíl, avšak poèet sportovkyò, 
které odpovìdìly, že jejich osobní trenér rozhoduje 
o jejich osobním životì, narùstá spolu s výkonnostní 
úrovní. To uvedlo témìø 60 % sportovkyò ve vrcholové 
skupinì ve srovnání se 44 % ve výkonnostní skupinì 
a s 33 % rekreaèních sportovkyò, což ukazuje graf 26.

Je dobøe známo, že se mnoho vrcholových spor-
tovkyò za svého trenéra provdalo. Oproti tomu však 
existuje v mnoha zemích etický kodex pro trenéry, 
v nìmž je intimní vztah mezi trenérem a sportov-
kyní buï zakázán, anebo je považován za neprofe-
sionální. Kromì toho se má èasto za to, že takovýto 
vztah má nepøíznivý vliv na celý tým nebo na skupinu, 
za niž trenér odpovídá. Proto se doporuèuje, že jest-
liže zaèíná vznikat milostný vztah, mùže pokraèovat 
pouze tehdy, pokud trenér pøestane být osobním tre-
nérem dané sportovkynì, opustí klub nebo pokud si 
sportovkynì najde jiného trenéra. Tím se vztahy mezi 
trenéry a sportovkynìmi dostávají do téže kategorie 
jako vztahy mezi lékaøem a pacientkou a napomáhají 
mezi nimi udržet profesionální odstup.

Není neobvyklé, že se v takovýchto vztazích 
setkáme s tím, že je mezi sportovkyní a trenérem velký 
vìkový rozdíl a trenér již bývá èasto ženatý. To mùže být 
spolu s mocí trenéra pro mladou sportovkyni vysokým 
stresovým faktorem a mùže to na ni mít velice nepøíz-
nivý dopad. Nadto to mùže být i protizákonné. Jak si 
ukážeme v následující kapitole, mùže to být rovnìž 
považováno za sexuální obtìžování nebo za zneužívání. 

Úèastnicím výzkumu jsme nepoložily pøímou otázku, 
zda ony samy mají intimní pomìr se svým trenérem, 
ale zeptaly jsme se jich na následující: Máte mezi svými 
známými nebo pøáteli nìjakou sportovkyni, která mìla 
nebo má intimní pomìr se svým trenérem?

Poté jsme položily tuto otázku: Slyšela jste nìkdy 
drby a fámy o intimním pomìru mezi sportovkyní a je-
jím trenérem?

Celých 60 % úèastnic výzkumu o takovémto 
pomìru ví a 82 % o nìm slyšelo drby a fámy. Toto èíslo 
je pøekvapivì vysoké, ale vzhledem k tomu, že se nám 
nepodaøilo nalézt žádné další studie, v nichž se sportov-
kyním kladl tento typ otázky, nemùžeme vìdìt, zda jsou 
tyto poèty výraznì vyšší než v jiných zemích èi v jiných 
segmentech èeské populace. Jedna sportovkynì vìdìla 
o dvou trenérech, kteøí mají se svými sportovkynìmi 
intimní pomìr. Øekla k tomu následující: „Je mu 35 let 
a v souèasnosti žije s jednou ze svých sportovkyò, které 
je 17. Tenhle muž mìl jenom své sportovkynì a nemìl 
jiné vztahy než se ženami, které trénoval.“.

Graf 26: Zkušenost s tím, že osobní trenér 
rozhoduje o osobním životì sportovkyò,

a výkonnostní skupiny
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Graf 27 však ukazuje, že v tìchto datech existují 
mezi výkonnostními skupinami výrazné rozdíly. Celkem 
74 % vrcholových sportovkyò ve srovnání s 60 % výkon-
nostních a 38 % rekreaèních odpovìdìlo, že o intimním 
pomìru mezi trenérem a sportovkyní ví. Ve vrcholové 
skupinì zaslechlo drby a fámy dokonce 86 % sportov-
kyò. Lze se domnívat, že rozdíly mezi tìmito tøemi sku-
pinami ve znalosti tohoto tématu jsou zpùsobeny tím, že 
vrcholové sportovkynì tráví spoleènì mnohem více èasu 
na cestách, na soustøedìní a na závodech nežli ostatní 
dvì skupiny, a mají proto možnost sledovat trenéry za 
jiných okolností než pouze pøi tréninku, nadto se sportov-
kynì nìkdy vzájemnì velmi dobøe poznají, a dokonce se 
stanou velice dobrými kamarádkami se sportovkynìmi, 
s nimiž trénují nebo proti nimž závodí. Poslední fak-
tor mùže rovnìž vysvìtlovat to, proè nacházíme rozdíly 
mezi ženami vìnujícími se individuálnímu sportu a že-
nami zabývajícími se kolektivním sportem. O intimním 
pomìru mezi trenérem a sportovkyní ví více sportovkyò 
vìnujících se kolektivnímu sportu nežli sportu individuál-
nímu (65 %) a rovnìž jich více o takovémto pomìru sly-
šelo drby a fámy (87 %). To ukazuje graf 28.

Doporuèení

Vytvoøit akèní plán, který bude øešit nízké zastoupení 
žen v Èeské republice ve funkci trenérky, napø.:

- zvýšit poèet sportovkyò, které trénují ženy;
- odmìòovat trenérky, jichž si 

sportovkynì nejvíce cení;
- zavést programy, v jejichž rámci bude 

zkušenìjší trenér èi trenérka zauèovat 
budoucí trenérku a pracovat s ní;

- v dobì tréninkù a závodù hradit 
trenérkám hlídání dìtí;

- poskytovat osvìtu o rovnosti pohlaví 
a problematice relevantní pro sportovkynì;

- zajistit, aby se v souladu se strategií EU 
ve všech školicích kurzech pro trenéry 
a trenérky probírala problematika pohlaví;

- pøijmout jasná a pøísná naøízení zakazující 
intimní pomìr mezi trenérem a sportovkyní, jak 
to již uèinila Velká Británie, Austrálie, Kanada 
a mnohé další vyspìlé sportovní zemì.

Graf 27: Intimní vztah mezi sportovkyní
a trenérem podle výkonnostních skupin

Rekreaèní

Výkonnostní

Vrcholové

Zaslechla jsem drby a fámy 
o intimním pomìru mezi 

sportovkyní a jejím trenérem

Vím o intimním pomìru 
mezi sportovkyní 
a jejím trenérem

Graf 28: Imtimní vztah mezi trenérem 
a sportovkyní podle rozdìlení sportu
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Bezpeènost

Pro to, aby sportovkynì mohly podávat dobré výkony 
a tìšit se z tréninku i ze závodù, je dùležité, aby se 
cítily jistì a bezpeènì. Položily jsme jim tudíž na toto 
téma nìkolik otázek. První byla formulována násle-
dovnì: Jak bezpeènì byste se cítila, pokud byste byla 
sama se svým osobním trenérem nebo èlenem rea-
lizaèního týmu napø. v autì nebo v pokoji? Celkem 
88 % sportovkyò odpovìdìlo, že by se cítilo velmi 
bezpeènì nebo bezpeènì, a 12 % mìlo pocit, že by 
se necítilo bezpeènì nebo velmi bezpeènì. Nejménì 
bezpeènì by se cítila skupina rekreaèních sportovkyò 
(80 %) a nejbezpeènìji skupina vrcholových sportov-
kyò (95 %). Mezi ženami vìnujícími se individuálnímu 
a kolektivnímu sportu zde však nebyl žádný rozdíl.

Sportovkynì byly požádány, aby se v odpo-
vìdích na následující otázky zamyslely nad svou 

stávající situací. Výsledky podává graf 29, který 
ukazuje procento sportovkyò, které na následující 
otázky odpovìdìly vždy/nìkdy nebo nikdy:

a) Jako žena se cítím bezpeènì 
pøi cestì na trénink i z tréninku

b) Cítíte se nìkdy nepøíjemnì ze zpùsobu, 
jakým se na Vás dívá Váš trenér, jiný 
sportovec, èlen realizaèního týmu?

c) Dìlá nìkdy Váš trenér nebo èlen 
realizaèního týmu ponižující poznámky 
o Vás nebo jiných lidech?

d) Dìlá Váš trenér nìkdy komentáøe 
nebo vtipy se sexuálním 
nebo rasistickým kontextem 
o Vás nebo o jiných lidech?

e) Dìlá Váš trenér nìkdy ponižující 
komentáøe o Vaší tìlesné konstituci 
nebo o Vaší tìlesné hmotnosti?

Bezpeènost 
a zkušenost 
se sexuálním 
obtìžováním
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f) Používá nìkdy Váš trenér poznámky 
zesmìšòující ženskost k popichování 
nebo k motivování k „vyššímu“ výkonu?

g) Navrhl Vám kdykoliv trenér/trenérka, 
že Vás bude preferovat (napø. že Vás 
zaøadí do týmu) v pøípadì, že s ním/
s ní budete mít intimní styk?

Graf 29 ukazuje, že mezi negativní situace, 
s nimiž se sportovkynì setkávají nejèastìji, náleží, 
že se cítí nìkdy nepøíjemnì ze zpùsobu, jakým se 
na nì dívá jejich trenér, jiný sportovec, èlen reali-
zaèního týmu a že jejich trenér nebo èlen realizaè-
ního týmu dìlá ponižující poznámky. S tìmito situ-
acemi se setkává témìø polovina úèastnic (47 %). 
Oproti tomu se úèastnice cítí bezpeènì na cestì 

na trénink a z tréninku (97 %) a 2 % se setkala s tím, 
že je trenér bude preferovat (napø. že je zaøadí do 
týmu) v pøípadì, že s ním/s ní budou mít intimní styk. 
Podíváme-li se na graf a na to, jak èasto situace uve-
dené pod body b), c), d), e) a f) nastávají, zjistíme, že 
obtìžování se v této kultuøe sportu zdá vyskytovat 
pomìrnì èasto.

Dále nás rovnìž zajímalo, zda existují rozdíly 
mezi sportovkynìmi v jednotlivých výkonnostních 
skupinách. S rozdíly jsme se setkaly ve dvou situa-
cích. Celkem 61 % rekreaèních sportovkyò se setkalo 
s tím, že se cítí nìkdy nepøíjemnì ze zpùsobu, jakým 
se na nì dívá jejich trenér, jiný sportovec, èlen rea-
lizaèního týmu, v porovnání s 53 % vrcholových spor-
tovkyò a 43 % výkonnostních sportovkyò. Pokud 
jde o situaci, kdy Váš trenér nìkdy dìlá ponižující 
komentáøe o Vaší tìlesné konstituci nebo o Vaší 
tìlesné hmotnosti, existuje zde systematický vztah 
mezi výkonnostní úrovní a sportovkynìmi, jež se 
s touto situací setkaly: u této otázky oznaèilo „vždy“ 
nebo „nìkdy“ 39 % vrcholových sportovkyò, 29 % 
výkonnostních a 22 % rekreaèních. Když jsme pro-
vádìly analýzu dat, abychom zjistily, zda je zde jaký-
koli rozdíl mezi individuálním a kolektivním sportem, 
ukázalo se, že s ponižujícími komentáøi se setkávají 
více ženy vìnující se kolektivnímu sportu (52 %) nežli 
sportu individuálnímu (44 %).

Totéž platí i pro sportovkynì, jež se sekaly 
s poznámkami zesmìšòujícími ženskost. S nimi 
pøicházejí do styku spíše ženy vìnující se kolek-
tivnímu sportu (46 %) než individuálnímu (28 %). 
V ostatních uvedených situacích nebyly mezi indi-
viduálním a kolektivním sportem zaznamenány 
žádné rozdíly.

Obtìžování

V literatuøe se uvádìjí ètyøi typy obtìžování/zneuží-
vání. Patøí mezi nì fyzické, emoèní a sexuální obtì-
žování a zanedbávání. Tyto jednotlivé typy obtìžo-
vání mohou nastat jednotlivì nebo v kombinaci. Ve 
sportu je jednak dùležité zjistit, k jakému typu obtì-
žování dochází, a jednak každému typu obtìžování 
pøedcházet. Tím se sice nebudeme v této zprávì 

Graf 29: Zkušenosti sportovkyò
týkající se bezpeènosti
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zabývat, avšak mìly bychom zdùraznit, že obtì-
žování je spjato s etickými a kulturními normami 
a s tím, jaký k sobì mají osoby v daném prostøedí 
vztah. V této studii jsme položily tøi otázky posuzu-
jící zkušenost sportovkyò se sexuálním obtìžováním, 
z nichž pouze jedna se týkala jejich zkušenosti s fy-
zickým obtìžováním. Tato poslední otázka byla for-
mulována následovnì: Stalo se Vám nìkdy, že Vás 
trenér, uèitel nebo èlen realizaèního týmu udeøil do 
tváøe nebo hlavy? Celkem 53 sportovkyò (9 %) odpo-
vìdìlo na tuto otázku „ano“. To, že je nìkdo udeøí, 
se stává zpravidla více vrcholovým sportovkyním 
(11 %) ve srovnání s výkonnostními (9 %) a rekreaè-
ními (6 %). V této oblasti se však nesetkáváme s vý-
raznými rozdíly mezi ženami vìnujícími se individuál-
nímu a kolektivnímu sportu.

Termín sexuální obtìžování lze obtížnì vyme-
zit, a tudíž i posoudit. Proto si zasluhuje jisté objas-
nìní. V mnoha západních zemích, jako jsou USA, 
Kanada nebo Norsko, je sexuální obtìžování vyme-
zeno v Zákoníku práce nebo v zákonì o rovnosti 
práv jakožto protizákonné jednání. Tyto zákony 
se mohou, ale nemusejí vztahovat i na sportovní 
organizace. V Èeské republice je sexuální obtìžo-
vání vymezeno v platném znìní Zákoníku práce, 
jež nabylo úèinnosti 1. bøezna 2004. Sexuální 
obtìžování je zde definováno následovnì:

Jednání sexuální povahy v jakékoliv 
formì, které je dotèeným zamìstnancem 
oprávnìnì vnímáno jako nevítané, 
nevhodné nebo urážlivé a jehož 
zámìr nebo dùsledek vede ke snížení 
dùstojnosti fyzické osoby nebo k vytváøení 
nepøátelského, ponižujícího nebo 
zneklidòujícího prostøedí na pracovišti 
nebo které mùže být oprávnìnì vnímáno 
jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní 
výkon práv a povinností vyplývajících 
z pracovnìprávních vztahù.14 

Pro všechny definice je klíèové, že se jedná 
o nevítanou sexuální pozornost. Je dùležité

si uvìdomit, že pokud má být sexuální pozornost 
vymezena jako sexuální obtìžování, musí být vní-
mána jako nevítaná èi ohrožující, nepøíjemná, uráž-
livá nebo nevhodná. Z toho vyplývá i tzv. genderové 
obtìžování, jako jsou obecné sexistické poznámky 
a chování, jehož cílem není navození intimního vztahu, 
nýbrž  vyjádøení urážlivého, ponižujícího èi sexistic-
kého postoje k ženám a rovnìž svádìní, které je neví-
tané nebo nevhodné, a urážlivé sexuální návrhy obsa-
hující osobní prvek. To vše je definováno jako sexuální 
obtìžování. To mùže být jak verbální, tak neverbální 
a èasto nastává na pracovištích, kde pøevažují muži 
a ve vztazích, kdy má jeden èlovìk nad druhým moc, 
napø. ve vztahu mezi profesorem a studentkou èi mezi 
trenérem a sportovkyní. Jedním pøíkladem evropské 
definice sexuálního obtìžování týkajícího se sportovní 
organizace je vymezení od Nizozemského olympij-
ského výboru a Sportovní konfederace (1997). V etic-
kém kodexu, který pøijala, se uvádí následující:

„Sexuálním obtìžováním“ se míní jakákoli forma 
jednání èi náznaku sexuální povahy ve verbální, 
neverbální èi fyzické podobì, aś již úmyslné, nebo 
nikoli, které osoba, vùèi níž je namíøeno, považuje za 
nevítané èi vynucené.“

Mezi pøíklady chování, na které se tato definice 
vztahuje, náleží následující:

• posmìšné èi ponižující vtipy 
a poznámky sexuální povahy;

• neverbální chování, jako je pískání, 
sexuální èi žádostivé pohledy;

• nevítané sexuální poznámky týkající se tìla, 
odìvu nebo osobního života dané osoby;

• nevítané telefonické hovory nebo 
dopisy se sexuálním obsahem;

• ukazování nebo pøedávání obrázkù èi 
pøedmìtù s nevítaným sexuálním obsahem;

• posmìch èi sexistické vtipy 
o ženách obecnì;

• opakované nevítané sexuální návrhy nebo 
nabídky týkající se jednání sexuální povahy;

• nevítané dotyky sexuální povahy:
- štípání
- pokus o polibek
- nevítané tisknutí se k tìlu
- tìlesný kontakt;

14 http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/
flJUSQ63RJYB-en/$File/SexualHrrsmtRpt.pdf



• vynucený pohlavní styk;
• pokus o znásilnìní nebo znásilnìní.
Výzkum15 ukazuje, že sexuální obtìžování mùže 

mít na sportovkyni závažný dopad. I lehèí formy sexu-
álního obtìžování mohou mít nièivé dùsledky, mezi 
nìž náleží:

• snížená schopnost soustøedìní;
• nespavost;
• deprese;
• nižší ambice a sebedùvìra;
• špatný výkon v práci èi ve sportu;
• nemocnost v práci nebo ve sportu;
• negativní dopad na rodinný 

život a rodièovství;
• pøetrvávající pocity studu a viny;
• snížený sportovní výkon;
• úplné upuštìní od sportu 

a spoleèenských aktivit.

Sexuální obtìžování se též liší mezi jednotli-
vými kulturami a prostøedími, jelikož je spjato s rolí 
mužù a žen ve spoleènosti.16 Na základì toho, co 
zde bylo øeèeno, by mìl být rozdíl mezi flirtováním 
a sexuálním obtìžováním jasný. Flirtování lze pova-
žovat za verbální èi neverbální sdìlení zpravidla od 
známé osoby, pøi nìmž se cítíme dobøe. Obì flirtující 
osoby se rovnìž vzájemnì respektují a existuje mezi 
nimi urèitý vztah. U sexuálního obtìžování však vzá-
jemnost chybí: sportovkynì jej rozhodnì považuje za 
nevítané chování.

Sexuální obtìžování mùže mít závažné dopady. 
Když jsme v naší studii zkoumaly zkušenost úèastnic 
v této oblasti, koncepci sexuálního obtìžování jsme 
nepoužily. Namísto toho jsme sportovkyním položily 
otázku, zda se nìkdy setkaly s urèitými situacemi 
popsanými následovnì:

a) Nežádoucí fyzický kontakt
(napø. líbání proti Vaší vùli, 
objímání, štípání atd.)

b) Opakované nevhodné komentáøe 
se sexuálním podtextem, poznámky 
a vtipy o Vašem obleèení, tìlesné 
konstituci, soukromém životì atd.

c) Posmìch kvùli Vašemu sportovnímu 
výkonu i k Vám jako sportovkyni 
kvùli Vašemu pohlaví17 

U každé z tìchto otázek byly úèastnice 
výzkumu požádány, aby zaškrtly, jestli se s uvede-
ným chováním setkaly u trenéra èi u trenérky, spor-
tovce nebo sportovkynì, èlena èi èlenky realizaèního 
týmu, uèitele nebo uèitelky, studentù èi studentek, 
èlena nebo èlenky rodiny nebo u jiných mužù èi žen 
mimo sport. Zkušenost se sexuálním obtìžováním 
zde znamená, že daná sportovkynì zaškrtla jednu 
èi více forem sexuálního obtìžování, neuvádí se zde 
ovšem závažnost, èastost nebo celkový poèet tako-
výchto zkušeností.

Urèitou formu sexuálního obtìžování zažilo 
celých 72 % úèastnic tohoto výzkumu. Toto èíslo 
je velmi vysoké, ale lze jej obtížnì srovnávat s ji-
nými studiemi, ponìvadž sexuální obtìžování se 
èasto posuzuje rùznì. Tytéž otázky však byly pøed 
nìkolika lety položeny i ve studii zkoumající nor-
ské vrcholové sportovkynì a procento ekvivalent-
ních odpovìdí tam bylo mnohem nižší, a to 36 %.18 
Èeské sportovní organizace se budou bezesporu 
muset zabývat tím, jak tyto výsledky vysvìtlit 
i jaká do budoucna zvolit preventivní opatøení. Klí-
èovým slovem je zde osvìta trenérù, èlenù reali-
zaèního týmu i samotných sportovkyò. Jako pøí-
klad toho, s èím se sportovkynì mohou setkat, 
uvádíme, co nám Radka øekla o zkušenosti s tre-
nérem, kterého v minulosti mìla:

15 Fasting, K., Brackenridge, C. a Walseth, K.: Consequences of Sex-
ual Harassment in Sport. The Journal of Sexual Aggression, 8, 
è. 2, 2002, s. 37-48.

16 O’Donohue, W. (ed.): Sexual Harassment. Theory, Research, and 
Treatment. Boston, Allyn & Bacon 1997.

17 Tyto tøi formy sexuálního obtìžování jsme zvolily proto, že právì 
ty se objevovaly nejèastìji v norské studii zkoumající vrcholové 
sportovkynì, viz Fasting, K., Brackenridge, C. a Sundgot-Borgen, 
J.: Females, Elite Sports and Sexual Harassment. Oslo, Norský 
olympijský výbor a Sportovní konfederace a norské ministerstvo 
kultury, 2000.

18 V norské studii bylo sexuální obtìžování posuzováno pomocí 
jedenácti otázek. Se sexuálním obtìžováním posuzovaným 
v tìchto jedenácti otázkách se setkalo celkem 51 % sportovkyò. 
Zamìøíme-li se pouze na tytéž tøi otázky, které byly použity v naší 
èeské studii, vychází procento norských žen na 36 %. 

19 Fasting, K., Brackenridge, C.. a Sundgot-Borgen, J.: Prevalence 
of Sexual Harassment among Norwegian Female Elite Athlete in 
Relation to Sport Type. International Review for the Sociology of 
Sport, 39, è. 4, 2004, s. 373-386.
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…jak šel èas, zaèal se mnou jednat tak, 
jako bych byla jeho majetek… Také mi 
øíkal, že bych mìla zhubnout a co bych 
mìla, anebo nemìla jíst. A pak se mì 
pochopitelnì taky pokusil svést, stejnì 
jako se pokusil svést i mnoho dalších žen. 
Byl ženatý a já s ním nechtìla mít žádný 
vztah. Když jsem mu øekla ne, ranila 
jsem jeho mužskou pýchu, možná i proto, 
že byl taky hodnì bohatý. Komunikace 
mezi námi se zhoršovala a ve finále 
jsme spolu nemohli nadále pracovat.

Ve vìtšinì studií je tím, kdo obtìžuje, muž. To 
platí i v naší studii, ale zjistily jsme, že existuje i po-
mìrnì mnoho žen, které obtìžují: se sexuálním 
obtìžováním ze strany mužù se setkalo 69 % úèast-
nic výzkumu (402 sportovkyò) a ze strany žen 28 % 
úèastnic (162 sportovkyò).

Témìø dvì tøetiny žen, jež byly obtìžovány, se 
setkaly se sexuálním obtìžováním jak od žen, tak 
od mužù, pouze 3 % se s ním setkala jen od žen, 
avšak 36 % jej zažilo pouze od mužù. To ukazuje 
graf 30.

Dále jsme zkoumaly zkušenost se sexuál-
ním obtìžováním ve vztahu k vìku, výkonnostní 
skupinì, rozdìlení sportu a èasovému objemu 
tréninku a nenalezly jsme mezi tìmito jednotli-
vými podskupinami úèastnic žádné rozdíly. Mohli 
bychom se domnívat, že èím starší jsme, tím více 
sexuálního obtìžování zažijeme už jen na základì 

toho, že jsme na svìtì déle. Zdá se však, že tomu 
tak není, a totéž zjistila i norská studie zkouma-
jící vrcholové sportovkynì. Lze to vysvìtlit rùzným 
zpùsobem. Jedním vysvìtlením je to, že sexuální 
obtìžování je tak bìžné, že s tím, jak stárneme, 
tyto typy chování jednoduše ani nevnímáme jako 

„nevítané“. To znamená, že se hranice vhodného 
chování posunují s tím, jak sportovkynì stárnou, 
a pravdìpodobnì také s tím, jak se socializují do 
urèitého sportovního prostøedí. Zcela odlišným 
vysvìtlením mùže být to, že jak stárneme, stá-
váme se pøi vyhýbání se tìmto situacím èím dál 
obratnìjšími a možná na nì i úèinnìji reagujeme, 
takže se znovu neopakují.

Bylo by rovnìž možné oèekávat, že sportov-
kynì vìnující se individuálnímu sportu se budou 
s obtìžováním setkávat více nežli ty, které se vìnují 
sportu kolektivnímu, protože pro èleny realizaèního 
týmu a další lidi je snazší, aby byli se sportovkyní 
zabývající se individuálním sportem o samotì. Jak už 
jsme však uvedly, toto neplatí. Druh sportu, jemuž 
se daná osoba vìnuje, tudíž sexuální obtìžování 
nepøedurèuje. Totéž zjištìní pøinesla rovnìž již uvá-
dìná norská studie.19

Dále nás zajímalo, zda se lišila zkušenost 
sportovkyò se sexuálním obtìžováním od nìkoho 
ve sportu ve srovnání s nìkým mimo sport. V ná-
sledujících grafech a tabulkách znamená výraz 

„ve sportu“ to, že úèastnice zaškrtly jednu èi více 
forem obtìžování buï od trenéra, sportovce èi 
èlena realizaèního týmu. „Mimo sport“ oproti tomu 

Graf 30: Zkušenost se sexuálním obtìžováním
od žen a od mužù
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Graf 31: Zkušenost se sexuálním obtìžováním
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znamená, že zaškrtly buï uèitele, studenta, èlena 
rodiny nebo jinou osobu mimo sport. Analýza uka-
zuje, že 45 % všech sportovkyò se se sexuálním 
obtìžováním setkalo od nìkoho ve sportu a 58 % 
jej zažilo od nìkoho mimo sport. U žen, které se 
setkaly se sexuálním obtìžováním mimo sport, 
tvoøí nejpoèetnìjší skupinu kategorie „nìkdo jiný“, 
což mùže být obtìžování na ulici èi pøi èinnosti 
ve volném èase nebo v jiných institucích apod. 
V grafu 31 uvádíme distribuci nové promìnné, kte-
rou jsme vytvoøily pro sportovkynì, jež se s obtìžo-
váním setkaly. Tento graf ukazuje, že vìtšina spor-
tovkyò byla obtìžována nìkým jak mimo sport, 
tak ve sportu (44 %); 18 % žen, které byly obtìžo-
vány, zažilo sexuální obtìžování pouze od osob ve 
sportu a 37 % žen pouze od osob mimo sport.

V následujících grafech udáváme rozdíly mezi 
sexuálním obtìžováním ve sportu a mimo sport. 
Jak již bylo øeèeno, zkušenost se sexuálním obtì-
žováním se neliší ani ve vztahu k vìku, ani k rozdì-
lení sportu. Odlišnosti však existují u výkonnostní 

úrovnì, což dokládá graf 32. Pravdìpodobnost, že 
bude žena obtìžována od nìkoho ve sportu, se 
zvyšuje spolu s výkonnostní úrovní, u rekreaèních 
sportovkyò èiní 33 % a u vrcholových sportovkyò 
již 55 %. Ovšem pravdìpodobnost, že žena bude 
obtìžována nìkým mimo sport, je mnohem vyšší, 
pokud žena náleží do skupiny rekreaèních sportov-
kyò (73 %), v porovnání se ženami, které se sportu 
vìnují závodnì.

Totéž zjistíme i tehdy, podíváme-li se na spor-
tovkynì, které jsou sexuálnì obtìžovány muži a že-
nami, samostatnì: pokud jde o ženy, jež jsou obtì-
žovány nìkým ve sportu, jsou nejvíce obtìžovány 
vrcholové sportovkynì. Pokud jde o obtìžování 
od nìkoho mimo sport, setkává se s obtìžováním 
èastìji skupina rekreaèních sportovkyò nežli dvì 
zbývající výkonnostní skupiny. Tyto výsledky nazna-
èují, že skuteènost, že je žena závodní sportovkyní, 
ji mùže ve srovnání s rekreaèními sportovkynìmi 
chránit pøed obtìžováním od nìkoho mimo sport. 
Nejvyššímu riziku být obtìžovány od nìkoho ve 
sportu však èelí ty nejlepší sportovkynì. Ty také 
tráví sportem nejvíce èasu. V souladu s tím také 
zjišśujeme, že sportovkynì, jež tráví tréninkem nej-
více èasu (20 a více hodin týdnì), jsou také nej-
více obtìžovány od nìkoho ve sportu (53 %). To 
ukazuje graf 33.

Ženy, které tráví sportem nejménì èasu, jsou 
od nìkoho ve sportu také nejménì obtìžovány. 
Opaèné výsledky však získáme, zamìøíme-li se 
na ženy, které obtìžoval nìkdo mimo sport. Pro-
cento sportovkyò, které trénují ménì než 20 hodin 
týdnì a jež byly obtìžovány od nìkoho mimo sport, 
je mnohem vyšší (66 a 62 %) v porovnání s ekviva-
lentními kategoriemi ve dvou skupinách sportov-
kyò, které závodí (32 a 48 %); tatáž tendence platí 
jak pro obtìžování od žen, tak i od mužù. Z toho 
vyplývá, že ženy, jež tráví sportem mnoho èasu, 
nejsou vysokou rizikovou skupinou co do obtìžo-
vání od nìkoho mimo sport. Hlavní riziko pro nì 
pøedstavuje nìkdo ve sportu. To lze opìt vysvìtlit 
tím, že pokud žena tráví hodnì èasu v prostøedí, 
kde k obtìžování dochází, zvyšuje se pravdìpo-
dobnost, že bude obtìžována, s èasem stráve-
ným v tomto prostøedí. Pøed situacemi, kdy mùže

Graf 32: Sexuální obtìžování ve sportu
a mimo sport a výkonnostní skupiny 
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k obtìžování dojít, mùže ženu ochránit to, že má 
mimo sportovní prostøedí velkou sebeúctu, kterou 
má mnoho vrcholových sportovkyò.

Podíváme-li se na sportovkynì, které obtìžo-
val jiný sportovec, zjistíme, že ve sportu zažilo 30 % 
sportovkyò sexuální obtìžování od jiného spor-
tovce, 27 % od trenéra a 9 % od jednoho nebo více 
manažerù. Mimo sport zažilo 26 % sportovkyò sexu-
ální obtìžování od jiného studenta, 17 % od uèitele, 
13 % od èlena rodiny a 39 % od jiných osob mimo 
sport. Podíváme-li se na jednotlivé výkonnostní 
skupiny, zjistíme výsledky, jež jsou v souladu s tím, 
co již bylo uvedeno o zkušenosti úèastnic výzkumu 
se sexuálním obtìžováním od nìkoho ve sportu 
a mimo sport. To lze vidìt v grafu 34. Se sexuál-
ním obtìžováním od trenéra a jiného sportovce se 
setkalo více vrcholových sportovkyò. Opak je prav-
dou pro sportovkynì, které byly obtìžovány uèite-
lem nebo studentem. Zde se s obtìžováním setkaly 
více rekreaèní sportovkynì nežli vrcholová èi výkon-
nostní skupina. Nejvyšší procento uvedené v grafu 
34 nacházíme u vrcholových sportovkyò, jež byly 
obtìžovány jiným sportovcem (38 %), a dále u re-
kreaèních sportovkyò obtìžovaných studentem 
(33 %).

Jak již bylo uvedeno døíve, posuzovaly jsme 
sexuální obtìžování pomocí tøí otázek. Tabulka 13 
ukazuje, že typem obtìžování, s nímž se sportov-
kynì setkaly nejèastìji, jsou opakované nevhodné 
komentáøe se sexuálním podtextem, poznámky 
a vtipy o Vašem obleèení, tìlesné konstituci, sou-
kromém životì atd. (58 %). To dokládá Martina, 
když hovoøí o trenérovi, kterého mìla, když jí bylo 
14 nebo 15 let:

Pøi závodech a trénincích mì provokoval 
štípáním a verbálními komentáøi. 
Zašlo to pøíliš daleko a bylo to nepøíjemné. 
Dìlal si tøeba legraci z mého jména 
a pak také zaèal mluvit dost hrubì.

Celkem 31 % žen se setkalo s posmìchem 
kvùli svému sportovnímu výkonu i kvùli svému 
pohlaví a 37 % sportovkyò s nežádoucím fyzickým 
kontaktem (napø. líbání proti Vaší vùli, objímání, ští-
pání atd.). Simona, jedna z vrcholových sportovkyò, 

Graf 33: Zkušenost se sexuálním obtìžováním 
ve sportu a mimo sport a doba strávená 
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Graf 34: Zkušenost se sexuálním obtìžováním
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s nimiž jsme vedly rozhovor, nám uvedla pøíklad této 
poslední kategorie:

Docela èasto se setkáte s tím, že nìkdo 
nìkoho obejme, ale u tohoto trenéra 
bylo naprosto jasné, že to mìlo sexuální 
podtext, takže si musíte dávat pozor, 
abyste si ho udrželi od tìla. Bylo to 
pro mì nepøíjemné… Stává se to hlavnì 
pøi tréninku, kdy využije pøíležitosti, tøeba 
když nìjaká žena pøijde na trénink, a on ji 
obejme a øekne, že ji opravdu rád vidí. 
Ale když vás objímá, tak vám rukama 
pøejíždí po celém tìle, což je nepøíjemné.

Tabulka 13 ukazuje, že totéž poøadí platí 
i pro tyto tøi typy sexuálního obtìžování ve sportu 
i mimo nìj. V souladu s pøedchozími výsledky je 
procento pro každý typ obtìžování mírnì vyšší 
u žen, jež se s obtìžováním setkaly mimo sport, 
ve srovnání se ženami, které sexuální obtìžování 
zažily od nìkoho ve sportu.

U každé z tìchto tøí forem sexuálního obtì-
žování zjišśujeme, že poèet sportovkyò, jež se s ní 
setkaly, se liší v závislosti na výkonnostní úrovni. 
To dokládají grafy 35 a 36. Se všemi formami obtì-
žování se ve sportu nejvíce setkaly vrcholové spor-
tovkynì a nejménì rekreaèní sportovkynì. S výhra-
dou zesmìšòování to platí opaènì v pøípadì, že 
jsou sportovkynì obtìžovány nìkým mimo sport. 
Zde jsou nejvíce obtìžovány rekreaèní sportovkynì 
a nejménì vrcholové sportovkynì. U žen, které 
byly obtìžovány nìkým ve sportu, nacházíme nej-
vyšší procento ve skupinì vrcholových sportov-
kyò, jež zažily opakované nevhodné komentáøe se 
sexuálním podtextem, poznámky a vtipy o obleèení, 
tìlesné konstituci, soukromém životì atd. (45 %). 

Tabulka 13: Formy sexuálního obtìžování
od osob ve sportu a mimo sport

Formy sexuálního 
obtìžování

Ve sportu Mimo sport Celkem

N % N % N %

Nežádoucí fyzický kontakt 79 14 132 23 175 31

Nežádoucí pohledy apod. 188 33 238 42 329 58

Posmìch apod. 119 21 154 27 206 37

Graf 35: Formy sexuálního obtìžování od osob 
ve sportu podle výkonnostních skupin

Nežádoucí 
fyzický kontakt

Posmìch Nežádoucí 
pohledy apod.

Rekreaèní

Výkonnostní

Vrcholové

Graf 36: Formy sexuálního obtìžování od osob 
mimo sport podle výkonnostních skupin

Nežádoucí 
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Tato kategorie získala nejvyšší poèet procent i ve 
skupinì rekreaèních sportovkyò, kde ji oznaèilo cel-
kem 57 % žen, ovšem od nìkoho mimo sport.

Dále jsme porovnaly sportovkynì vìnující se 
individuálnímu sportu se sportovkynìmi provozu-
jícími kolektivní sport. Ve srovnání s individuálním 
sportem se mnohem více sportovkyò vìnujících se 
kolektivnímu sportu setkalo se zesmìšòováním od 
nìkoho ve sportu (27 % oproti 17 %) èi mimo sport 
(30 % oproti 25 %). To je pravdìpodobnì zpùsobeno 
skuteèností, že mnoho kolektivních sportù, napø. 
lední hokej a fotbal, je historicky považováno za 
mužské sporty, které se pro ženy nehodí.

DOPORUÈENÍ

V souladu s usnesením EU o ženách a sportu 
z èervna 2003 a doporuèením z druhé svìtové kon-
ference Mezinárodního olympijského výboru na 
téma ženy a sport (Paøíž, bøezen 2000), je klíèové 
vytvoøit strategii pro vzdìlávání a ochranu osob ve 
sportu pøed sexuálním obtìžováním, která by jim 
napomohla:

-  uvìdomit si prostøednictvím osvìty, 
co znamená sexuální obtìžování;

-  ochránit sportovkynì a trenérky 
pøed sexuálním obtìžováním;

-  ochránit trenérky pøed falešným 
obvinìním ze sexuálního obtìžování;

-  informovat o podezøení ze sexuálního 
obtìžování pøíslušné orgány;

-  mít jistotu, že jejich obavy 
a zprávy budou brány vážnì;

-  zajistit, aby trenéøi èi sportovci usvìdèení 
z obtìžování byli potrestáni.
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5
Zkušenost s trenérstvím

Jak již bylo øeèeno, nedostatek trenérek pøed-
stavuje v mnoha zemích velký problém. To platí 
i v Èeské republice, kde ženy tvoøí pouze 11 % 
všech profesionálních trenérù. V této studii však 
odpovìdìlo na otázku Máte nìjakou vlastní zku-
šenost jako trenér? celkem 39 % žen „ano“. S tre-
nérstvím mají zkušenost více starší sportovkynì 
než mladší. Zkušenost s trenérstvím má témìø 
polovina sportovkyò ve vìku 22 let a více v porov-
nání s 29 % sportovkyò mladších 21 let. Prùmìrný 
vìk sportovkyò majících zkušenost s trenérstvím 
èiní 24 let ve srovnání s prùmìrným vìkem 22 let 
u sportovkyò, jež ve funkci trenérky nikdy nepù-
sobily. Vzhledem k èasovému objemu tréninku, 
jejž vrcholové sportovkynì vìnují svému sportu, 
bychom pøedpokládaly, že ve srovnání se zbýva-

jícími dvìma výkonnostními skupinami jich bude 
mít zkušenost s trenérstvím ménì. Tak tomu ale 
není. Mezi tøemi výkonnostními skupinami nejsou 
žádné výrazné rozdíly. Nezdá se rovnìž, že by ve 
zkušenosti s trenérstvím hrálo roli to, zda se spor-
tovkynì vìnují individuálnímu nebo kolektivnímu 
sportu.

Prùmìrná délka zkušenosti s trenérstvím èiní 
3 roky a mezi jednotlivými výkonnostními skupinami 
nejsou žádné výrazné rozdíly. Nejdelší doba strá-
vená ve funkci trenérky je 16 let. Nejvìtší poèet žen 
(76) pùsobil jako trenérka jeden rok a témìø všechny 
mají zkušenost s trenérstvím v individuálním sportu.

Existuje zde mnoho dùvodù, proè se nìkteré 
sportovkynì rozhodnou, že se trenérství vìnovat 
nebudou, a jiné zase ano. Když jsme se Renaty 
zeptaly na to, co se jí na trenérství líbí, odpovìdìla 
následovnì:

Souèasné 
a budoucí 
pùsobení 
jako trenérka, 
rozhodèí 
a sportovní 
funkcionáøka
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Líbí se mi hodnì. Bohužel nemohu trávit 
trenérstvím tolik èasu, kolik bych chtìla, 
protože jsem vrcholová sportovkynì 
a sama musím hrát a trénovat. Ráda 
využívám v praxi to, co jsem se nauèila 
ve škole, trenérství totiž studuji. Je dobré 
propojit teorii s praxí. Ráda pracuji s dìtmi 
a také mi záleží na tom, jak si vede mùj 
sport. V souèasnosti ta situace není zrovna 
dobrá, zejména juniorky nejsou právì na 
dobré úrovni. Chtìla bych proto úroveò 
tohoto sportu v Èeské republice zvýšit.

Plány do budoucna – trenérka

Když se diskutuje o tom, proè je tak málo trenérek, 
èasto se objevuje argument, že ženy nemají zájem 
se trenérství vìnovat nebo že tuto práci nechtìjí 
dìlat, pøípadnì že nemají potøebné kvalifikace. Proto 
jsme si øekly, že by bylo zajímavé zjistit, zda úèastnice 
výzkumu mají plány stát se trenérkou nebo v práci tre-
nérky pokraèovat. Vyšlo najevo, že pøekvapivì vysoký 
poèet, více než polovina (57 %), má plány stát se v bu-
doucnu trenérkou, což ukazuje sloupec „Celkem“ v ta-
bulce 14. Z tohoto poètu má 57 % žen již s trenér-
stvím zkušenost a 43 % ještì nikdy ve funkci trenérky 
nepùsobilo. Oproti tomu 26 % žen, které s trenérstvím 
zkušenost mají, tuto práci opustilo a do budoucna již 
trénovat nechtìjí. Z tabulky jasnì vyplývá, že mnoho 
sportovkyò má s trenérstvím kladnou zkušenost. 
Jana to v rozhovoru vyjádøila následovnì:

Myslím si, že je to jedna z nejlepších 
èinností, kterým se v souèasnosti vìnuji. 
Líbí se mi, když vidím, že nìkoho nìco 
nauèím. A domnívám se, že jsem dobrá 

trenérka, øíká mi to každý a je hezké 
slyšet to od rodièù i z jiných klubù. A je 
hezké vidìt a slyšet od ostatních, že 
mi to jde a že mì dìti mají rády.

V prùmìru jsou ženy, které mají plány stát 
se trenérkou, mladší (22 let) než ty, jež takovéto 
plány nemají (23 let). Nejvìtší skupinu, která chce 
do budoucna trénovat, tvoøí ženy ve vìku 21-23 let, 
z nichž chce ve funkci trenérky pùsobit celkem 63 %. 
Tato skuteènost mùže rovnìž vysvìtlovat to, proè 
jsme se setkaly s tím, že trenérkou chce do budoucna 
být více studentek (62 %) než zamìstnaných žen 
(45 %). Pokud jde o plány do budoucna s trenér-
stvím, neexistuje zde žádný rozdíl mezi výkonnost-
ními skupinami, ale ve funkci trenérky chce pùsobit 
více sportovkyò vìnujících se individuálnímu sportu 
(63 %) nežli kolektivnímu (50 %). Tyto výsledky doklá-

Tabulka 14: Zkušenost jako trenérka
a plány pùsobit v budoucnu jako trenérka

Zkušenost jako trenérka Ano Ne Celkem

Plány pùsobit v budoucnu 
jako trenérka N % N % N %

Yes 163 57 121 43 284 57

Ne 56 26 159 74 215 43

Graf 37: Dùvody, proè se sportovkynì
nechtìjí stát trenérkami
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dají, že v Èeské republice existuje poèetná skupina 
potenciálních budoucích trenérek.

Pro úspìšný nábor více žen do trenérství je 
dùležité zjistit dùvody, proè se nìkteré ženy trenér-
ství vìnovat nechtìjí. Proto jsme tuto otázku polo-
žily tìm sportovkyním, které odpovìdìly, že se v bu-
doucnu trenérstvím zabývat nechtìjí. Úèastnice 
výzkumu byly požádány, aby seøadily tøi hlavní dùvody. 
Graf 37 ukazuje, že v souladu se zjištìními v jiných 
studiích jsou nejvýznamnìjšími dùvody „nemám 
zájem o toto povolání“ a „èasovì pøíliš nároèné“. Cel-
kem 38 % sportovkyò se však domnívá, že práce tre-
nérky je vcelku dobøe placená. Pokud jde o nedosta-
teèné zastoupení obou pohlaví v trenérství, byly jako 
pøekážky pro ženy uvádìny i dùvody, jako je „pøíliš 
mnoho cestování“ a „fyzicky pøíliš nároèné“. V této 
studii uvedlo „pøíliš mnoho cestování“ 18 % žen 
a „fyzicky pøíliš nároèné“ pouze 4 % sportovkyò. Ve 
vztahu k pohlaví a kultuøe sportu je zajímavìjší, že 
celých 18 % uvádí, že „trenérky nemají dostatek 
respektu“, a 9 % øíká, že „mezi trenéry pøevažují 
muži“. Dále jsme analyzovaly hlavní dùvody, proè 
se ženy v budoucnu nechtìjí trenérství vìnovat, ve 
vztahu k výkonnostním skupinám a rozdìlení sportu, 
ale neobjevily jsme žádné rozdíly.

Jak již bylo uvedeno v 2. kapitole, pouze 21 % 
úèastnic výzkumu má v souèasnosti trenérku. V roz-
hovorech jsme obecnì hovoøily o nedostatku trené-
rek. Když jsme se Renaty zeptaly na dùvody, odpovì-
dìla následovnì:

Vlastnì ani nevím. Jedním dùvodem 
mùže být rodina. Žena chce zùstat 
doma s dìtmi. Dalším dùvodem mùže 
být to, že trenérky spoleènost neuznává 
tolik jako trenéry. Ovšem absolventek 
sportovních univerzit je èím dál tím víc, 
takže je tu i víc trenérek, ale nikdy se 
nedostanou na tu nejvyšší úroveò. A to 
proto, že chtìjí být doma s rodinou. A také 
chtìjí spíš trénovat menší dìti a tolik je 
nezajímá trénink starších sportovcù.

K: Proè ale chtìjí trenérky více než trenéøi 
zùstat doma nebo trénovat dìti?

R: Má to urèitì své historické dùvody: 
v minulosti zùstávaly ženy doma a muži 

pracovali. Ale tak už tomu není, takže 
to možná nebude ten hlavní dùvod. 
Myslím si, že tu urèitì pùsobí emoce. 
Ženy jsou emocionálnìjší, a proto 
chtìjí menší dìti, zatímco muži se 
soustøeïují víc na kariéru. Když trénují 
starší sportovce, mohou se dostat dál.

To odráží tradièní rozdìlení rolí obou pohlaví, 
kdy muž pùsobí ve funkci živitele a žena se stará 
o rodinu, ale jak sportovkynì sama uvedla, vztahy 
mezi pohlavími se v Èeské republice promìòují 
a bude zajímavé podívat se za deset let, zda se 
poèet trenérek výraznì zvýšil. Ani jiné zemì, které 
se léta zabývají rovnými právy pro ženy a muže mimo 
sport i v nìm a jež se prostøednictvím rùzných kam-
paní snaží nastolit rovnováhu obou pohlaví v trenér-
ství, jako jsou Spojené státy a mnoho evropských 
zemí, nebyly v tomto ohledu doposud pøíliš úspìšné. 
Hlavním dùvodem zde není rodinný život, a to zna-
mená, že se do hry dostávají i další faktory, což je 
èásteènì naznaèeno i ve výše uvedené citaci, kdy 
sportovkynì øíká, že spoleènost neuznává trenérky 
tak jako trenéry.

Plány do budoucna – rozhodèí

V porovnání s plány stát se trenérkou se chce 
v budoucnu stát rozhodèí ménì sportovkyò, avšak 
24 % má plány v práci rozhodèí buï pokraèovat, 
nebo jako rozhodèí zaèít pùsobit. Pokud jde o bu-
doucí plány stát se rozhodèí, nenacházíme mezi 
jednotlivými vìkovými skupinami žádné rozdíly, ale 
graf 38 ukazuje, že jak mezi výkonnostními skupi-
nami, tak i mezi individuálním a kolektivním spor-
tem rozdíly existují. Rozhodèí se chce do budoucna 
stát pouze 17 % rekreaèních sportovkyò, ale pøi-
bližnì celá jedna tøetina skupiny vrcholových i vý-
konnostních sportovkyò. Tento rozdíl není pøekva-
pivý, neboś ženy, které se sportu vìnují závodnì, 
z vlastní zkušenosti vìdí, že sport nemùže bez 
rozhodèích existovat. Zdá se, že pùsobení ve 
funkci rozhodèí v individuálním sportu je mnohem 
populárnìjší (28 %) nežli plány stát se rozhodèí
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v kolektivním sportu (19 %), kde tradiènì výraznì 
pøevažují muži a vazby mezi nimi jsou tam velice 
pevné. Možná proto je ve vztahu k budoucím plá-
nùm pùsobit jako rozhodèí vnímána kultura kolek-
tivního sportu jako ménì atraktivní. Èásteènì to 
mùže vysvìtlovat i skuteènost, že se mnoho spor-
tovkyò v kolektivním sportu setkává s ponižujícími 
komentáøi a poznámkami zesmìšòujícími žen-
skost a že jsou kvùli tréninku svého sportu ter-
èem posmìchu (4. kapitola). Oproti tomu mùže být 
funkce rozhodèí v kolektivním sportu ve srovnání 
s individuálním sportem rovnìž vnímána jako slo-
žitìjší.

Graf 39 ukazuje, že dùvody, proè se ženy 
nechtìjí stát v budoucnu rozhodèí, jsou tytéž jako 
dùvody, proè se nechtìjí stát trenérkou. Jako 
tøetí nejèastìjší dùvod uvádìjí sportovkynì „pøí-
liš mnoho cestování“ a jako ètvrtý „nízký plat“. 
Za zmínku stojí, že celá jedna ètvrtina uvádí jako 
dùvod pro to, proè se nechce v budoucnosti stát 
rozhodèí, že ženy ve funkci rozhodèí „nemají 
dostatek respektu“. To je také jediný dùvod, kde 
mezi individuálním a kolektivním sportem nachá-
zíme rozdíly. „Nedostatek respektu“ uvádí pøi -
bližnì 31 % žen provozujících kolektivní sport ve 
srovnání se 17 % žen vìnujících se individuálnímu 
sportu. To mùže být jedním z dùvodù pro to, že roz-
hodèí se chce stát více sportovkyò vìnujících se 
individuálnímu sportu nežli kolektivnímu. Pokud 
jde o rùzné dùvody, proè se ženy nechtìjí stát roz-
hodèí, ne existují mezi jednotlivými výkonnostními 
skupinami žádné rozdíly.

Graf 39 ukazuje, kolik sportovkyò zaškrtlo jed-
notlivé kategorie buï jako první, druhý, anebo tøetí 
hlavní dùvod. Podíváme-li se na ženy, které uvedly 
daný dùvod jako hlavní, poøadí dùvodù se mìní. Zda-
leka nejvìtší skupinu tvoøí „nemám zájem o toto 
povolání“ (273), druhým dùvodem je „nedostatek 
respektu“ pro ženy ve funkci rozhodèí (32) a dále 

„èasovì pøíliš nároèné“ (23).
Následující citát pochází z rozhovoru se 

Simonou, sportovkyní, která pùsobí také jako roz-
hodèí. Reprezentuje individuální sport a dokládá 

Graf 38: Plány stát se v budoucnu rozhodèí
podle výkonnostních skupin a rozdìlení sportu

% sportovkyò, které se chtìjí stát rozhodèí

Graf 39: Dùvody, proè se sportovkynì
nechtìjí stát rozhodèí
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nedostatek respektu, s nímž se nìkteré rozhodèí 
vzhledem ke svému pohlaví setkávají.

K: Je tìžké dìlat rozhodèí?
S: Ano, je to tìžké. Mùže to být obtížné na 

závodech, které jsou dramatické a kde se 
tìžko rozhoduje. To mi pak není pøíjemné. 
A mùže se napøíklad stát, že sportovci mají 
svùj názor na to, že je ve funkci rozhodèího 
žena, nebo k tomu mají dokonce poznámky, 
že není dobrou rozhodèí. Rozhodèími 
jsou vìtšinou muži, protože i trenéry 
jsou více muži. Je to pøirozený další krok 
ve sportu. Teï se ale dìje to, že když je 
zápas žen, je na nìm ve funkci rozhodèího 
více žen – ale taky když jsem já rozhodèí 
na závodì, kde jsou starší muži (okolo 
ètyøicítky), kteøí tento sport dìlají jako 
koníèek, ale doposud závodí a jsou sami 
rozhodèími. A když jsem tedy na takovémto 
závodì rozhodèí já, mají poznámky, že 
když jsem mladá, a navíc žena, nemùžu 
vše sledovat tak dobøe jako muž.

K: Proè to ale øíkají ve vztahu 
k Vám jako ženì?

S: Nevím… Opìt je to dáno vzdìláním 
a tradicí. Mladší muži by takovéhle 
poznámky nemìli, ale starší muži jsou 
zvyklí na to, že mají ve spoleènosti autoritu.

Plány do budoucna
– sportovní funkcionáøka

Ve srovnání s muži je v Èeské republice jen málo 
žen, které pracují jako sportovní funkcionáøky. Za 
105 let pùsobení Èeského olympijského výboru byly 
èlenkami výkonného výboru pouze tøi ženy, vždy ne 
více než jedna souèasnì. V roce 1996 stanovil Mezi-
národní olympijský výbor cíle pro národní olympijské 
výbory a mezinárodní federace, aby do 31. prosince 
2005 alespoò 20 % jejich èlenù v øídících funkcích 
tvoøily ženy. Tohoto cíle lze v Èeské republice dosáh-
nout jen stìží, neboś v souèasnosti je èlenkou 
výkonného výboru národního olympijského výboru 
pouze jedna žena. Zastoupení žen ve vedení sportu 

je zpravidla velice nízké a obráží zastoupení žen 
v politice (1. kapitola). Ženy tvoøí pouze 8 % (33 žen) 
všech èlenù výkonných výborù v èeských sportov-
ních federacích, z èehož jen 2 (4 %) jsou ve funkci 
pøedsedkynì. Když jsme se však sportovkyò zeptaly 
na jejich plány stát se v budoucnu sportovní funkci-
onáøkou, celých 30 % odpovìdìlo „ano“. V plánech 
stát se sportovní funkcionáøkou jsme nezjistily mezi 
vìkovými skupinami ani individuálním a kolektiv-
ním sportem žádné rozdíly. Výsledky však ukazují, 
že poèet žen, které se chtìjí stát sportovní funkci-
onáøkou, narùstá spolu s výkonnostní úrovní, což 
ukazuje graf 40. Takovéto plány má celkem 38 % 
vrcholových sportovkyò v porovnání s pouhými 
22 % rekreaèních sportovkyò. Dùvodem pro tento 
rozdíl mezi výkonnostními skupinami mùže být to, 
že vrcholové sportovkynì chtìjí poté, co ukonèí 
svou sportovní kariéru, svému sportu nìco „vrátit“. 
Jedním zpùsobem, jak to udìlat, je pracovat jako

Graf 40: Plány stát se v budoucnu sportovní 
funkcionáøkou podle výkonnostních skupin

Vrcholové Výkonnostní Rekreaèní
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sportovní funkcionáøka. Mohou zde být i další 
dùvody, jako je napø. atraktivita této práce jako 
takové, což dokládá následující citát od Jany:

Ráda vìci organizuji a promýšlím a také 
vymýšlím projekty, abych si vydìlala peníze 
a tak. Takže to vlastnì v souèasnosti 
dìlám. Je to tvoøivá práce, musíte u ní 
pøemýšlet a nìco dìlat, organizovat.
Nesedíte a nedíváte se… jako kdybyste 
byla trenérka nebo rozhodèí…

Hlavní dùvody, proè se úèastnice výzkumu 
nechtìjí stát sportovní funkcionáøkou, jsou tytéž 
jako u pøedchozích dvou funkcí ve sportu. To ukazuje 
graf 41.

Když jsme tyto dùvody analyzovaly ve vztahu 
k výkonnostním skupinám a k individuálnímu a ko-
lektivnímu sportu, zjistily jsme, že u dvou dùvodù, 

jmenovitì „nemám zájem o toto povolání“ a „èasovì 
pøíliš nároèné“, existují mezi výkonnostními sku-
pinami rozdíly. První dùvod, „nemám zájem o toto 
povolání“, uvedlo 90 % rekreaèních sportovkyò ve 
srovnání s 86 % vrcholových sportovkyò a 78 % 
výkonnostních. „Pøíliš mnoho cestování“ uvedlo 
jako dùvod, proè se nechtìjí stát sportovní funkcio-
náøkou, ve vrcholové skupinì jen 8 % sportovkyò ve 
srovnání s 15 % výkonnostních a 24 % rekreaèních 
sportovkyò.

Porovnáme-li tyto tøi skupiny úèastnic ve vztahu 
k jejich budoucím funkcím ve sportu, zjistíme, že nej-
vìtší zájem mají o trenérství (57 %). Ovšem celkem 
24 % sportovkyò má plány stát se rozhodèí a 30 % se 
chce stát sportovní funkcionáøkou. Dále jsme chtìly 
zjistit, zda chtìjí tyto odlišné funkce zastávat tytéž èi 
rùzné sportovkynì. Výsledky analýzy ukazují, že 49 
sportovkyò má plány do budoucna pro všechny tøi 
funkce ve sportu. Celkem 326 sportovkyò (68 %) má 
plány stát se v budoucnu buï trenérkou, rozhodèí, 
anebo sportovní funkcionáøkou.

Pokud jde o budoucí zastoupení pohlaví ve 
sportu v Èeské republice, jsou tyto výsledky velice 
kladné. Musejí být rovnìž vzaty v potaz pøi budou-
cím plánování, aby èeský sport o tyto sportovkynì 
nepøišel, ale aby si je v budoucnosti udržel v jiných 
funkcích.

Graf 41: Dùvody, proè se sportovkynì nechtìjí stát 
sportovní funkcionáøkou
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DOPORUÈENÍ

Udržet ve sportu ženy, které již jako trenérky pracují, 
a provést nábor tìch, které by se tomuto povolání 
chtìly v budoucnu vìnovat, a to napø. tak, že:

-  všechny sportovkynì budou mít 
jakožto souèást tréninku na starost 
i urèité úkoly trenérky a rozhodèí;

-  se stanoví jasná dráha pro sportovkynì, 
aby se mohly jako trenérky vypracovat 
z nižší úrovnì na vyšší;

-  se v jednotlivých sportovních organizacích 
ÈR vymezí konkrétní a progresivní cíle 
pro nábor trenérek, jak to uèinilo mnoho 
sportovních organizací v jiných zemích;

-  jim bude uznána jejich praxe ve funkci 
trenérky (získají uznávané kvalifikace);

-  vynikající rozhodèí a trenérky budou 
mít možnost získat ceny;

-  se v souladu s cíli Mezinárodního 
olympijského výboru pro sportovní 
funkcionáøky stanoví cíle, díky nimž se 
bude podíl žen v komisích a výborech všech 
sportovních organizací postupnì zvyšovat;

-  se využijí cíle sportovkyò stát se sportovní 
funkcionáøkou a napomùže se jim 
tohoto cíle dosáhnout napø. tak, že:
• se budou moci úèastnit schùzí 

výboru i jako neèlenové;
• ve všech výborech a náborových 

komisích ve všech sportovních 
organizacích budou 
zastoupena obì pohlaví;

• v komisích a výborech budou 
zástupkynì sportovkyò.

ZÁVÌR

Jak jsme již zmínili v úvodu, hlavním cílem tohoto 
projektu bylo pøedložit sportovním organizacím 
v Èeské republice fakta, k terá mohou bý t 
podkladem pro zvyšování podílu žen na sportovních 
aktivitách ve všech rolích a ve všech úrovních 
sportu. Doufáme, že se nám podaøilo na základì 
výsledkù projektu pøedložit taková doporuèení, 
která nejen podpoøí vyšší rovnoprávnost pro ženy 
v èeském sportu, ale která také zvýší kulturu 
všech sportovcù, mužù i žen. 

Nyní je pouze na èeských spor tovních 
organizacích pøevést námi navrhovaná doporuèení 
do sportovní praxe. 

Tím se Èeská republika dostane do souladu 
jak s cíly stanovenými Mezinárodním olympijským 
výborem v roce 1996, tak i s Rezolucí o ženách 
a spor tu pøi jatou Evropským parlamentem 
5. èervna 2003.



Kari Fasting
Nadìžda Knorre
Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor
Oslo a Praha 2005
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Internetové odkazy na mezinárodní organizace sportu žen

WomenSport International (WSI)
http://www.sportsbiz.bz/womensportinternational/

European Women and Sport (EWS)
http://www.ews-online.org

International Working Group on Women and Sport (IWG)
http://www.iwg-gti.org

International Olympic Committee (IOC) Women and Sport Commission
http://www.olympic.org/uk/organisation/commissions/women/index_uk.asp

Norwegian School of Sport Sciences
http://www.nih.no/

Èeský olympijský výbor
http://www.olympic.cz/
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