Příloha 11
Proměnná/skóre
A. Nejvyšší standard
výkonu sportovce

C. Počet let
zkušeností na
nejvyšší úrovni
sportovce
D.
Konkurenceschopnost
ve sportu v zemi
sportovce

3
Závodní na
národní úrovni;
vybrán do
reprezentace;
druhá liga

4
Závodí na
mezinárodní
úrovni;
první liga

Národní tituly
nebo úspěch na
úrovni druhé či
třetí ligy

Méně častý
úspěch na
mezinárodní
nebo nejvyšší
úrovni

Trvalý úspěch
na většině
mezinárodních
a celosvětových
soutěžích

<2 roky

2-5 let

5-8 let

8+ let

Sportovní
umístění pod
top 10 v dané
zemi; málo
rozšířený sport
v zemi
Bez účasti na
Olympijských
hrách;
Světové
šampionáty
limitované na
málo zemí;
limitovaná
národní
televizní
sledovanost

Sportovní
umístění mezi 510 v zemi;
středně
rozšířený sport
v zemi
Příležitostná
účast na
Olympijských
hrách;
Světové
šampionáty
limitované na
málo zemí;
limitovaná
mezinárodní
televizní
sledovanost

Sportovní
Národní
umístění v top 5 sportovec;
v zemi; středně národní sport
rozšířený až
národní sport
Nedávná účast
na
Olympijských
hrách
a pravidelně na
mezinárodních
soutěžích;
semicelosvětová
sledovanost

Pravidelná
účast na
Olympijských
hrách a většině
mezinárodních
soutěžích;
celosvětová
sledovanost

Tabulka 1 – Model pro klasifikaci vrcholových sportovců ve výzkumu sportovní
psychologie (Swann, Moran, & Piggott, 2015).

1

Přeloženo z (Swann, Moran, & Piggott, 2015).

I

Porovnání mezi sporty

E. Globální
konkurenceschopnost
ve sportu

2
Zařazen do
programu na
rozvoj talentů;
třetí liga

Porovnání v rámci sportu

B. Úspěch na
nejvyšší úrovni
sportovce

1
Závodí na
regionální
úrovni;
univerzitní
úrovni;
semiprofesionál;
čtvrtá liga
Úspěch na
regionální,
univerzitní,
semiprofesionální
úrovni či v třetí,
čtvrté lize
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2

Pětikrokový model kariérního plánování (Stambulova, 2010).

II

III

Příloha 3
VZOR OTÁZEK PRO POLOSTRUKTUROVANÝ ROZHOVOR3
A. Warm-up
1. Jak jste se dostal/a k této sportovní disciplíně?
B. Povězte mi prosím nejdůležitější údaje z Vaší sportovní kariéry.
2. V kolika letech jste začal/a závodit ve sportu?
3. Jaká byla nejvyšší dosažená úroveň soutěží, na kterých jste závodil/a?
4. Jaký byl Váš největší sportovní úspěch, kterého jste dosáhl/a a v jakém věku jste tohoto
úspěchu dosáhl/a?
5. Jak důležitá pro Vás byla role vrcholového sportovce, když jste byl/a na vrcholu své
sportovní kariéry?
6. Jak dlouho jste závodil/a na nejvyšší úrovni, než jste ukončil/a kariéru?
7. V jakém věku jste ukončil/a svou sportovní kariéru?
8. Jak jste celkově spokojen/a se svou sportovní kariérou?
C. Podmínky před ukončením kariéry
9. Povězte mi, prosím, kdy a jak jste začal/a přemýšlet o ukončení Vaší sportovní kariéry?
10. Plánoval/a jste předem Váš konec kariéry?
(Pokud ano. → otázky 10 a. a 10 b.; Pokud ne. → otázka 11.)
10 a. Povězte mi podrobněji, jak Váš plán vypadal?
10 b. Jak byli ostatní lidé (např. trenér, rodina atd.) zahrnuti do plánování Vašeho
odchodu ze sportovní kariéry?
11. Povězte mi, jak nahlížíte na ukončení vaší kariéry – skončil/a jste včas nebo moc brzy
nebo moc pozdě?

3
Inspirováno a volně přeloženo z výzkumů Stephana et al. (2003), Lavalleeho a Robinsona (2007) a Kadlčíka
a Flemra (2008).

IV

12. Jaká vidíte pozitiva a jaká vidíte negativa životu před ukončením sportovní kariéry?
13. Jaké pro Vás byly hlavní důvody ukončení Vaší sportovní kariéry?
14. Můžete říct, že jste skončil/a dobrovolně?
15. Do jaké míry jste měl/a ukončování Vaší sportovní kariéry pod kontrolou?
D. Přechodná fáze
16. Jak jste se obecně cítil/a po skončení Vaší sportovní kariéry (jaké byly Vaše pocity,
myšlenky)?
17. Co jste udělal/a jako první po ukončení kariéry? Jaký byl Váš první krok?
18. Jaké hlavní změny jste v té době zaznamenal/a v různých oblastech Vašeho života?
(studium, zaměstnání, finanční záležitosti, rodina, přátelé, sociální sítě, Vaše tělo, tělesná
pohoda, Váš životní styl)
19. V jakých oblastech Vašeho života jste se musel/a s těmito změnami vyrovnávat?
20. Jakým způsobem jste se vyrovnával/a se změnami, které jste zmínil/a?
21. Jaké vlastnosti Vaší osobnosti a/nebo zkušenosti (např. znalosti, dovednosti) Vám
pomohly ve zvládání těchto situací?
22. Kdo konkrétně Vás v tomto období podporoval a jakým způsobem (rodina, kamarádi,
vrstevníci, odborná pomoc)?
23. Můžete říct, zda něco (ať už ve Vás nebo zvenčí) působilo jako bariéra zvládání
a adaptace? (→ Pokud ano, specifikujte to prosím.)
24. Nakolik

pro

Vás

v tomto

období

byla

důležitá

role

(nebo

identita)

sportovce/sportovkyně?
25. Jaké sociální role byly pro Vás v tomto období nejdůležitější?
26. Můžete odhadnout, jak dlouhý čas jste potřeboval/a k překonání této přechodné fáze?
27. Jak jste byl/a obecně spokojený/á s Vaším životem během této přechodné fáze?
28. Když se ohlédnete zpátky, existuje něco, co by bývalo ulehčilo Váš odchod?

V

E. Současný život
29. Jaká vidíte pozitiva a jaká vidíte negativa v životní fázi po ukončením sportovní kariéry?
30. Povězte mi, prosím, jakou práci děláte dnes?
31. Co považujete ve svém současném životě za důležité?
32. Nakolik sám/sama sebe stále považujete za sportovce/sportovkyni?
33. Jak jste obecně spokojený/á ve Vašem současném životě?
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