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Abstrakt 

 

Název: Motivační klima a výkonová motivace u sportovců 

 

Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit pomocí dotazníkové metody 

motivační klima a výkonovou motivaci u vybraných sportovců a analyzovat, do jaké 

míry se vzájemně ovlivňují. Prozkoumat jejich vnitřní a vnější motivaci, prostředí a 

klima ve kterém se nachází, a tím zjistit hlavní ovlivňující faktory sportovních výkonů. 

 

Metody: Výzkum byl proveden kvantitativní metodou postavenou na dotazníku, který 

byl sestaven ze čtyř částí. První část měřila zaujetí sportovce ve sportu pomocí 

dotazníku ,,Athlete Engagement Questionnaire“. Druhá část měřila motivační klima 

vytvářené trenérem pomocí dotazníku ,,Empowering and Disempowering 

Motivational Climate Questionnaire-Coach“. Třetí část měřila cílovou orientaci 

prostřednictvím dotazníku ,,Perception of Succes Questionnaire“. Čtvrtá část měřila 

vnitřní a vnější motivaci vycházející z teorie sebedeterminace pro kterou byl použit 

dotazník ,,Sport motivation scale-6“.  

 

Výsledky: Naměřená data motivačních aspektů u sportovců středočeského kraje ve 

vztahu k motivačnímu klimatu vytvářené trenérem dokládají obecný předpoklad 

platný i u dalších výkonnostně sportujících jedinců. Nejvyšší naměřené hodnoty u 

respondentů byly u těchto motivačních aspektů: orientace na úkol, zaujetí sportovce a 

klima podporující autonomii. Tyto výsledky vypovídají o dobré motivaci respondentů 

posilující jejich výkonovou motivaci. Výsledky také ukazují, že převažuje orientace 

na úkol nad orientací na ego, která říká, že respondenti jsou více motivovaní se zlepšit, 

než aby zvítězili nad ostatními. Celkově byly naměřeny pozitivní vztahy posilující 

výkonovou motivaci sportovce u klima podporující autonomii a klima zaměřené na 

vztahy. Dále výkonovou motivaci sportovce ovlivňuje negativně klima orientované na 

ego a klima řízené trenérem. 

 

Klíčová slova: motivace, motivační klima, výkonová motivace 
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Abstract 

Title: Motivational climate and achievement motivation in athletes 

 

Objectives: The main goal of this bachelor's thesis is to determine the motivational 

climate and performance motivation of selected athletes using the questionnaire 

method and to analyze the extent to which they interact. Examine their internal and 

external motivation, environment and climate in which they are located, and thus 

identify the main influencing factors of sports performance. 

 

Methods: The research was carried out using a quantitative method based on a 

questionnaire, which was composed of four parts. The first part measured the athlete's 

interest in sports using the "Athlete Engagement Questionnaire". The second part 

measured the motivational climate created by the coach using the "Empowering and 

Disempowering Motivational Climate Questionnaire-Coach". The third part measured 

the target orientation through the "Perception of Success Questionnaire". The fourth 

part measured internal and external motivation based on the theory of self-

determination for which the questionnaire "Sport motivation scale-6" was used. 

 

Results: The measured data of motivational aspects for athletes of the Central 

Bohemian Region in relation to the motivational climate generated by the coach prove 

the general assumption valid for other performance athletes. The highest measured 

values of the respondents were in the following motivational aspects: task orientation, 

athlete's engagement and climate supporting autonomy. These results show a good 

motivation of the respondents strengthening their performance motivation. The results 

also show that task orientation outweighs ego orientation, which says that respondents 

are more motivated to improve than to win over others. Overall, positive relationships 

were measured to strengthen the performance motivation of the athlete in a climate 

that supports autonomy and socially supportive climate. The performance motivation 

of the athlete is negatively affected by the climate oriented to the ego and the climate 

controlled by the coach. 

 

Keywords: motivation, motivational climate, performance motivation 
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1 Úvod 

 Práce se zabývá motivačními klimaty a výkonovou motivací u sportovců. 

Důvodů proč jsem si vybrala právě toto téma, je hned několik. Hlavní myšlenka kterou 

jsem měla, byla spojená s mými pocity během sportovní činnosti. Můj osobní příběh 

se váže ke splnění dlouho očekávaného snu a to, začít se věnovat aktivně triatlonu.   

Už je to právě dva roky, co trénuji pod trenérem ke kterému vzhlížím a obdivuji za 

jeho výsledky na olympijských distancí, však je to také náš český reprezentant. Měla 

jsem na něj spoustu otázek: Jak je možné, že takovou řádku let odoláváš velkému 

množství stresu ať už po fyzické tak psychické stránce? Jak se dají dlouhodobě zvládat 

tak těžké tréninky? Odpověděl mi jediné: Prostě mě to baví. A to je celá podstata všech 

činností, kterým se věnujeme. Najít smysl pro vášeň, radost z činnosti a uspokojení 

svých potřeb. 

 V dnešní době je zcela přirozené spolupracovat s mentálním koučem, který 

dokáže stimulovat výkonovou motivaci sportovce. Je určitě velmi přínosné, když 

sportovec pracuje sám na sobě a trenér na vytváření ideálního motivačního klimatu. 

Právě trenérský styl, charakter osobnosti trenéra, přístup ke svěřencům, orientace, 

způsob hodnocení, styl vedení aj. ovlivňují vztah sportovce k dané sportovní činnosti. 

Proto bychom měli brát trenérskou činnost zodpovědně a neustále pracovat                                 

na zlepšování trenérského stylu a projevu. Z vlastní a vypozorované zkušenosti                                

v trenérské praxi se mi potvrdilo, že ideální přístup trenéra by měl vypadat (pokud 

chce vytvářet příjemnou atmosféru v týmu a pozitivně stimulovat výkonovou motivaci 

svěřence) takto: být empatický, aktivně komunikovat se svěřenci a rodiči, mít stejný 

přístup a pohled na všechny svěřence (např. nikoho neupřednostňovat), zakládat si na 

dobrém vztahu s rodiči, nebát se využívat naučené poznatky, dávat si pozor na 

overcoaching (tzn. větší množství informací přenesené na svěřence nakonec znamená, 

že si z toho nevezmou nic), vést individuální přístup k jednotlivým svěřencům (např. 

z prostředí atletiky, kde se sice trénuje skupinově, ale disciplíny jsou individuální), 

nabízet svěřencům možnosti a vytvářet tak autonomní prostředí. Na závěr těchto 

doporučení už jen jediné: pestrý a zábavný trénink nikoho neodradí a o to víc, když se 

zapojí i trenér. 

 

 Má bakalářská práce je složena ze dvou částí. V první části jsou teoretická 

východiska práce a ve druhé části vlastní výzkumné šetření. 
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 V teoretické části se budu zabývat seznámením sportovní motivace, která je 

důležitým faktorem pro řadu hráčů, trenérů a nezbytnou součástí jejich výkonů. Poté 

definuji význam motivační struktury sportovce a jeho aspiračních přístupů, které 

podléhají subjektivnímu sebehodnocení posledního výkonu dané činnosti. Další 

kapitola je zaměřena na sportovce, kteří jsou motivováni dosahováním úspěchu, 

zvládáním úkolů a zlepšováním svého výkonu. Toto definuje výkonová motivace, 

která zároveň charakterizuje typické osobnostní rysy se silnou výkonovou motivací. 

Dále představím řadu motivačních teorií, ze kterých čerpám v části svého výzkumného 

šetření. Závěr teoretické části bude zaměřen na motivační klima a motivační aspekty, 

které ho do velké míry ovlivňují a které později zkoumám u svých respondentů v 

praktické části práce. 

 Druhá část práce zaměřena na výzkumné šetření prostřednictvím dotazníku, 

který se skládá ze čtyř částí. První dotazník je zaměřen na míru zaujetí sportovce, pro 

jehož měření jsem použila dotazník ,,Athlete Engagement Questionnaire“. Druhý 

dotazník měří motivační klima vytvořené trenérem prostřednictvím dotazníku 

,,Empowering and Disempowering Motivational Climate Questionnaire-Coach“. Třetí 

dotazník zjišťuje jaké situace respondent považuje ve svém sportu za úspěch pomocí 

dotazníku ,,Perception of Success Questionaire“. Čtvrtá část dotazníku je založena na 

teorii sebedeterminace, ve které je zahrnuta vnitřní motivace, vnější motivace a 

amotivace. Tento dotazník měří do jaké míry korespondují důvody respondentů pro 

účast ve sportu tzv. sebedeterminačního kontinua. Naměřená data ukážou, které škály 

motivačních aspektů vůči motivačním klimatům jsou nejčastější. Hlavním cílem této 

práce bude zjistit jaké motivační klima utvářené trenérem je vhodné pro pozitivní 

rozvoj výkonové motivace sportovce. K vyhodnocení všech dat použiji software 21.0 

a všechny výsledné hodnoty šetření budu prezentovat v kapitole 9.4 Výsledky 

výzkumného šetření, poté výsledné hodnoty okomentuji v diskuzi a zakončím práci 

závěrem. 

 

  



 

13 

 

2 Teoretická východiska práce 

2.1 Motivace 

 Za posledních několik let vzrostl počet výzkumů v oblasti sportovní psychologie 

s tématem motivace u sportovců, a to především díky narůstající pozornosti na 

psychologické aspekty jedince, které ovlivňují sportovní výkon. 

Motivace vychází z lat. slova moveo neboli hýbat. V odborných publikacích se tento 

pojem vymezuje různě. 

 

2.1.1 Vymezení pojmu 

 Motivaci lze definovat jako ,,hypotetický konstrukt sloužící popisu 

vnitřních a vnějších sil působících  na zahájení, směr, intenzitu a trvání určitého 

chování“ (Vallerand a Thill, 1993: 18). 

Podle Aktinsonové a Hilgarta (2012) je motivace stav, který aktivuje chování a 

dává mu směr. 

Harl, Hartlová (2000) vymezují tento pojem jako intrapsychický proces zvýšení 

nebo poklesu aktivity, který energizuje organismus. Projevuje se napětím, neklidem 

směřujícím k poruše rovnováhy. 

Plháková (2003) definuje motivaci jako souhrn všech intrapsychických 

dynamických sil neboli motivů, které aktivují prožívání a chování s cílem dosažení 

něčeho pozitivního. 

Motivace je určena především motivy, které aktivizují lidské chování směřující 

na určitý cíl. Avšak motivy jsou dány vnitřním stavem jedince a vnějších působících 

podnětů (Vágnerová, 1997). 

K.Schneider a H.-D. Schmalt (1994) uvádějí toto vymezení: ,,Motivace 

vyjadřuje aktuální stav, být motivován´ jako celek emocionálních a kognitivních 

procesů, které řídí s podněcují chování.“(Nakonečný, 2011, s. 381). 

 

Motivace je nezbytnou, ale ne nedostačující podmínkou duševní houževnatosti 

pro špičkové výkony. Motivace energizuje, selektuje a řídí výkon. Bez dostatečné 

motivace není možné dobře soutěžit ani efektivně trénovat. Pro motivaci je primárně 

důležitý směr a intenzita úsilí (Hodge, 2004). 

Dle Nakonečného (1996) obecně motivace vyjadřuje rozpory mezi tím, co 

subjekt aktuálně prožívá, a tím, co by prožívat chtěl, po čem touží. V tomto smyslu 
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motivace pak vyjadřuje nějaké nedostatky v biosociálním bytí či psychofyzickém 

individuu a chování vystupuje jako nástroj k odstranění těchto nedostatků. Jinými 

slovy chce říci, že motivace vyjadřuje stav vnitřní psychické nerovnováhy a chování 

směřuje k její obnově a udržování, když byla narušena. 

P.Th. Young (1961): „Motivace je proces vzbuzování akce, udržující aktivitu 

v běhu a regulující vzorec aktivity“ (Nakonečný, 1973). 

 

2.1.2 Motivace jako součást sportovního výkonu 

 V praxi sportovce patří motivace bezpochyby k nedílné součásti sportovního 

výkonu, kdy je zapotřebí k dosažení úspěchu zpravidla spousta tvrdé práce při 

tréninku, zdolávání nekomfortních podmínek počasí během soutěže a většina z toho 

není tak zábavná jako sama hra. 

 Otázkou tedy je, co samotného sportovce pohání kupředu. Motivace sportovce 

se proto stává předmětem zájmu mnoha výzkumů psychologie sportu. A proto, když 

pochopíme, co sportovce pohání za jeho výkony, můžeme získat cenný náhled pro 

zlepšování jeho výkonů a pomoci tak trenérům s motivačním klimatem jeho svěřenců 

(Tod, Thatcher, Rahman, 2012). 

 Chování sportovce je motivováno uspokojováním svých vlastních potřeb dle 

výroku Madsena (1961), který přichází s pojmem ,,motivované chování“. Avšak 

opačný výrok má filosof Maslow (1954), který užívá pojmu ,,nemotivované chování“, 

které nesměřuje k uspokojování potřeb. 

 

Nakonečný (1973) rozdělil motivované chování dle těchto tří znaků: 

(1) motivované chování zaměřeno na určitý cíl, které je buď vědomé či nevědomé 

(2) chování zaměřeno na určitou intenzitu či úroveň energie 

(3) persistence tzn. setrvačnost motivovaného chování, jestliže nebylo dosaženo 

cíle. 

 Aby byl splněný cíl chování, musí být splněny určité podmínky: výchozí 

motivační stav (M), pro spuštění chování (B) subjektivní pravděpodobnost pro 

dosažení daného cíle (P), také hodnota cíle (H) a nakonec důsledky chování (D). Tyto 

podmínky pro realizaci motivace určitým chováním lze vyjádřit touto symbolickou 

rovnici: 

 

 



 

15 

 

B = f (M, P, H, D) 

 

Z toho tedy vyplývá, že pokud sportovec nebude mít dostatečně silnou motivaci, která 

spustí příslušné chování, pravděpodobně nedosáhne svého cíle a může tak dojít k 

morálním neshodám (Nakonečný, 2004). 

 Na cestě za svým úspěchem každý sportovec překonává velké množství 

překážek, avšak to, co nám ji usnadňuje, je chování spojené s vášní a někdy až 

posedlostí. Síla takové energie chování je spokojována s pojetím vzrušení, jeho úrovní 

a aktivací (Nakonečný, 1997). 

 

2.2 Motivační struktura sportovce 

 Pokud chceme zlepšovat sportovní výkony našich svěřenců, je důležité vnímat 

vnitřní sílu, která je žene kupředu. Jestliže trenér pozná motivaci svých svěřenců, 

dokáže je lépe stimulovat a vnímat během tréninku. 

 Motivaci je důležité vnímat také jako celek, jelikož se jednotlivé motivy 

vzájemně překrývají, prolínají a doplňují, mohou si také odporovat. Tento proces vede 

k vytvoření motivační struktury sportovce, který neustále podléhá vývoji. Významný 

vliv na tomto procesu má osobnost a věk jedince (Slepička, Hošek a Hátlová, 2009). 

 Motivační struktura sportovce je tvořena řadou motivačních seskupení: 

vedlejších, hlavních a navzájem se překrývajících. Každý sportovec podléhá určitému 

vývoji a osobnostnímu růstu. Hlavním vlivem pro vývoj motivační struktury je věk a 

výkonnost sportovce. 

  

• Mezi prvním stádiem sportovní kariéry je generalizace motivační struktury 

sportovce. Mladý sportovec je rozptýlen do více sportovních zájmů a ani příliš nezáleží 

na tom, jaký sport provozuje. Primárně se řídí vnějšími podněty jako je (např. parta, 

reklama) a libostí prožitků. Dle anamnéz sportovních hvězd, nebývá v tomto stádiu 

takový sport, ve kterém by sportovec později vynikl. 

• Mezi druhé stádium patří diferenciace motivační struktury sportovce. Jedinec 

diferencuje svůj postoj ke sportovním činnostem dle svých úspěchů a neúspěchů. Zde 

se tvoří základ motivace pro určitý druh sportovní činnosti. A to představuje 

systematičtější trénink, emocionální přístup doplněn racionálním poznáváním obsahu 

dané sportovní disciplíny. 
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• Mezi třetí fázi řadíme involuci motivační struktury sportovce. Zde přetrvává 

citový a rozumový vztah ke sportu, ustupují seberealizační motivy nejvyšší výkonnosti 

a nastává vnímání primárních motivů sportování, kdy jedinec provádí sportovní 

činnost pro ni samotnou, bez většího důrazu na dosahování maximálních výkonů. Je 

zajímavé, že takto motivovaní sportovci dosahují relativně velkých úspěchů. Je to dáno 

velkými zkušenostmi a vztahem k úrovni vlastního výkonu. Důležité je říct, že tací 

sportovci jsou zbaveni nadměrné zodpovědnosti. Negativním vlivem může být 

involuce motivační struktury, kdy sportovec ještě usiluje o získání maxima ze sportu 

před definitivním závěrem své sportovní kariéry (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). 

 

2.1 Aspirace ve sportu 

Každý sportovec během své sportovní činnosti podléhá přesným nárokům na 

každý svůj nadcházející výkon a díky subjektivnímu sebehodnocení představuje svoji 

tzv. aspirační úroveň. Výzkumy ukazují, že sportovní aspiraci ovlivňuje především 

poslední výkon dané činnosti. Pozitivní dopad na aspiraci má úspěch, který ji zvyšuje. 

Naopak nižší výkon znamená frustraci, která sportovní výkon snižuje. Ukázalo se, že 

muži a mladší sportovci mají vyšší aspiraci než ženy a starší sportovci. 

 

Rozlišujeme dva aspirační přístupy: 

● Hyperaspirativnost typická u sportovců, tj. aspirační úroveň neustále vyšší, než 

byl poslední výkon v činnosti. Sportovec má neustálou potřebu se zlepšovat. Aspirace 

po úspěchu se snadněji zvyšují než po neúspěchu, kdy se snižují. 

● Hypoaspirativní typická u nesportovců, kdy si kladou daleko nižší nároky na 

svůj sportovní výkon. Svými aspiracemi si tak vytváří určitou ,,rezervu“ výkonnosti a 

zvyšují tak pravděpodobnost dosažení úspěchu (díky svému ,,měkkému plánu“). 

 

Řetězící se úspěchy vytváří vysoké aspirace a tím vzniká předpoklad frustrace, 

která přináší problémy s motivací další sportovní činnosti (rezignace). Na sportovní 

aspiraci působí vnější vlivy, organizace tréninkové a soutěžní činnosti, které se mohou 

stát prostředkem ovlivnění sportovní motivace (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). 
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3 Výkonová motivace 

Jak už název napovídá lidé jsou obecně motivovaní dosahováním úspěchu, 

zvládáním úkolů a dobrým zvládáním nežádoucího chování, zlepšováním výkonu. 

Úspěch a výkonnost ve sportovním prostředí vnímáme především v porovnání 

s protivníky, kdy je úspěch zpravidla posuzován ve vztahu k soutěživosti. Sportovce 

pohání vpřed především potřeba úspěchu (Tod, Thatcher, Rahman, 2012). 

 

Výzkumy ukazují, že lidé s vyšší výkonovou motivací jsou dynamičtější, 

produktivnější a vykazují vyšší úroveň celkové prosperity. 

Mezi typické rysy u osob se silnou výkonovou motivací patří (Helus, 2018): 

 

● Při řešení úkolů jsou vytrvalejší a více se orientují na budoucnost (plánují 

aktivity, posilují vyhlídky na úspěch apod.). 

● Převládá u nich očekávání úspěchu nad strachem z neúspěchu. 

● Osoby orientované na výkon volí náročnější řešení úkolu, kdy musí vynaložit 

pro pozitivní výsledek značnější úsilí. Na rozdíl osoby s tendencí vyhnout se 

neúspěchu volí řešení úkolu buď extrémně snadné (zde není problémem pozitivně 

obstát) nebo extrémně těžké (zde selže každý) 

● Svůj úspěch připisují spíše vynaloženému úsilí než nadání či vnějším faktorům, 

což je do budoucna výrazněji aktivizuje. 

 

Dle hypotéz je zřejmé, že u sportovců je potřeba velkého výkonu vyšší než u 

ostatní populace. Při výběru sportovních talentů je vysoká potřeba velkého výkonu 

zárukou relativně stabilní motivační struktury, která se projevuje jako neklesající 

zájem o sport během sportovního tréninku (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). 

Výkonovou motivaci považuje Hošek a Macák (1989) za produkt sociálního 

učení během ontogenetického vývoje, kdy subjekt usiluje o souhlas a snaží se vyhnout 

nesouhlasu okolí. Z toho tedy jasně vyplývá velký význam výchovných vlivů. 

V prvních osmi letech života je žádoucí především trénink samostatnosti a 

nezávislosti, potřebné rodinné klima s výkonově orientovanou aspirační úrovní, vřelé 

a harmonické klima, které stimuluje výkonové snažení dětí a vychovává je 

k autonomii. Dle studií děti pocházející z neúplných rodin jsou méně výkonově 

motivovaní, a naopak větší výkonovou motivaci mají prvorozené děti (Macák a Hošek, 

1989). 
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3.1 Teorie potřeby úspěchu 

Teorie potřeby úspěchu patří k prvním modelům motivace (Atkinson,1974, 

McCelland, 1961, McCelland a kol.,1953). Teorie je postavena na přesvědčení, že 

každý člověk má vnitřní touhu dosahovat úspěchu a vyhýbat se neúspěchu. 

Sportovci, kteří jsou vysoce výkonově orientovaní, vyhledávají soupeře sobě 

rovného či o trochu lepšího s vidinou dosažení úspěchu a s přinášející vyšší hodnotou 

výsledku. Naopak sportovci s nízkými výkony jsou motivováni především strachem z 

neúspěchu, proto je motivují situace s vyšší mírou pravděpodobnosti úspěchu a 

vyhledávají tak slabší soupeře bez ohledu, jakou má výhra hodnotu. 

Smyslem motivace k dané činnosti je rovnováha mezi motivací dosáhnout 

úspěchu a strach ze selhání. Teorie je dána pěti faktory: osobnostní faktory, emoční 

reakce, výkonové chování, výsledné tendence a situační faktory (Tod, Thatcher, 

Rahman, 2012). 

 

Pro sportovce u kterých převažuje potřeba úspěchu je typické: 

● realismus, 

● soutěživost (sám se sebou i ostatními), 

● netrpí úzkostí ze selhání, 

● život berou jako příležitost, 

● úspěchy přikládají ke svým schopnostem a neúspěch vnímají jako náhodu nebo 

nedostatečnou přípravu. 

 

Naopak sportovci, kteří mají tendenci se vyhnout selhání je typické: 

● jsou to milovníci volného času, 

● přiklání se k rodině a přátelům, 

● mají úzkostní stavy ve zkouškových situací, 

● zadávají si extrémně snadné či extrémně obtížné úkoly, 

● úspěchy přikládají náhodě a neúspěchy vnímají jako vlastní neschopnost (kdy 

v dětství byli za neúspěchy trestání). 
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3.2 Teorie cíle snažení 

Tato teorie vychází z předpokladu, že osobnost člověka se zaměřuje na orientaci 

na úkol a orientaci na ego. Lidé, kteří vynaloží veškeré své úsilí do úkolu, očekávají 

odměnu v podobě úspěchu. Naproti tomu lidé orientující se na ego, berou úspěch jako 

výsledek přirozené schopnosti než velkého úsilí. 

Sportovci jsou motivováni poněkud odlišnými hodnotami, co se těchto dvou 

odlišných typů týče. Ti, co jsou orientovaní na úkol, motivuje ke sportovní činnosti 

radost, kterou jim to přináší a mají potřebu se zlepšovat díky zvládnutým úkolům. 

Proto si i volí obtížné úkoly, které jim ukáží, jak se vyvíjí a co jim jejich vytrvalost 

přináší a díky tomu si cení zisků, kterých docílili. Věří, že úsilí které do tréninku 

vložili, přináší úspěch. 

Na druhou stranu sportovci orientující se na ego mají větší potřebu se poměřovat 

s druhými a ukázat tak své mimořádné schopnosti. Volí si snazší úkoly, které jsou 

zvládnutelné a ve kterých se mohou ukázat jako ti lepší před ostatními. Jsou 

přesvědčeni, že úspěch je dán jejich přirozenými schopnostmi. 

Tyto teorie týkající se výkonové motivace jsou velmi užitečné pro trenéry, kteří 

mohou na jejich základech optimalizovat motivační klima, jenž sportovcům pomůže 

se soustředit více na výkon a úspěch, než na snahu eliminovat potencionální neúspěch 

a selhání. Těm sportovcům, kteří se soustředí více na úkol než na ego, by měli usnadnit 

cestu pro získání více příležitostí k projevu žádoucího chování jako je radost, větší 

vytrvalost a mistrovství v úkolech (Tod, Thatcher, Rahman, 2012). 
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4 Motivační klima 

Motivační klima vytvořené trenérem je relevantní pro variabilitu v poznání a 

chování sportovců, utváří tak individuální interpretaci k činnostem souvisejících s 

dosaženým výsledkem. Záleží tedy na tom, jak se trenér chová, co říká a jak strukturuje 

prostředí při tréninku a soutěžích (Duda, 2001). 

Je zřejmé, že lidé se orientují na úkol nebo ego. Výzkumy ukazují, že značným 

hybatelem těchto dvou osobnostních rysů je prostředí, kterým můžeme podporovat 

buď úkol, nebo ego. Tím vytváříme tzv motivační klima sportovce. 

 

● Klima mistrovství je prostředím, ve kterém rodič nebo trenér svými 

poznámkami jedince podporují, aby se zlepšoval v osobních cílech, vydržel u úkolu, 

pomáhal druhým se zlepšovat skrze týmovou práci. Vlivem tohoto klimatu mistrovství 

podporuje zapojování se do úkolů. 

● Klima soutěžní přispívá zapojení ega, kdy je základem soupeření, srovnávání a 

hráči s vysokými výkony jsou odměňováni a oceňováni. 

 

Motivační klima je zcela klíčové pro trenéry, rodiče a učitele usilující o co 

nejlepší výkony u svého týmu, sportovce a dítěte. Vlivem motivačního klimatu vzniká 

vnitřní motivace, tj. taková motivace založená na radosti a duševní pohodě (Tod, 

Thatcher, Rahman, 2012). 

Kdybychom to měli shrnout, tak Weinberg a Gould uvádí, ze orientace na ego 

či úkol ovlivňuje: jak děti vnímají účel sportu, zvolení správné strategie pro dosažení 

výkonu, příčinu úspěchu, vnímání zájmů/schopností/zábavy. Vyplývá jednoznačně, že 

je lepší podporovat orientaci na úkol (Weinberg, Gould, 2007). 

 

 



 

21 

 

Obrázek 1 - Proces motivace z pohledu achievement goal teorie 

 

 (Weinberg a Gould, 2007) 

 

4.1 Klíčové role při vytváření motivačního klimatu 

Hlavním hybatelem motivačního klimatu sportovce je trenér. Nejlepší jeho 

investicí pro podporu výkonové motivace sportovce je vložení úsilí a času 

orientovaném na úkol. Pokud chce trenér pozitivně ovlivnit motivaci sportovce, musí 

zohlednit dopad trenérského stylu na jeho vnímání emocí, stresu a motivace. 

Je zapotřebí vytvořit ,,mastery“, které utváří naše motivační klima: 

 

TARGET 

Task – znamená úkol 

Authority – představuje autoritu 

Rewards – jakým způsobem odměňovat 

Grouping factors – skupinové faktory 

Evaluation –způsob hodnocení 

Time – načasování 

 

TASK 

Znamená, jakým způsobem ten daný úkol nastavíme. Měl by být pestrý, 

zajímavý a musí v nás vybízet osobní výzvu. Trenér musí nastavovat takové cíle, které 

jsou krátkodobé, kde by neměla chybět možnost výběru činností a zároveň by měla 

být zvolena efektivní strategie učení. 
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AUTHORITY 

Dává možnost trenérovi určit míru zapojení sportovce do procesu rozhodování, 

vlastní autonomie, samostatnosti a zodpovědnosti, kdy u sportovce rozvíjí 

sebekontrolu a nezávislost. 

 

REWARD 

Chápáno jako způsob odměňování a uznání od trenéra za snahu, výkon či 

individuální úsilí. Poskytnout tak jedinci odměnu za snahu a podpořit ho v jeho úsilí o 

co nejlepší individuální výkon. Tyto odměny a povzbuzení by se však měly udělovat 

individuálně v soukromí. 

 

GROUPING FACTORS 

Neboli skupinové faktory, kdy by trenér měl vytvářet podmínky pro skupinové 

učení. Využívat sociálních aspektů skupiny, podporovat týmovou spolupráci a ducha 

i během procesu učení, dále také zařazovat např. společný team building. 

 

EVALUTION 

Způsob hodnocení je klíčovým faktorem ve výkonové motivaci sportovce, kde 

by měl trenér hodnotit proces učení a individuální zlepšení. Zároveň utvářet u 

sportovce dostatečné podmínky pro možnost zlepšení výkonu a vyhnout se 

normativnímu hodnocení. 

 

TIMING 

Představuje správné načasování instruktáže daného úkolu a potřebám sportovce. 

Trenér by měl zohledňovat pomalejší děti a dávat více času na naučení dovednostem, 

vytvořit vlastní tempo v procesu učení (Weinberg a Gould, 2007). 

 

Zároveň by se trenéři měli vyhnout vzájemnému srovnávání sportovců a jako 

měřítko úspěchu chápat samotné zlepšování jednotlivců. Zpětnou vazbu by měl trenér 

zacílit spíše individuálně než skupinově s nabídkou konstruktivní kritiky s důrazem na 

oblasti, v nichž se lze zlepšovat, a také si všímat vynaloženého úsilí sebeurčení (Tod, 

Thatcher, Rahman, 2012). 
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5  Vnější motivace a vnitřní motivace 

,,Motivace je intrapsychický proces, který má svůj zdroj ve vnitřní a vnější 

situace individua” (Nakonečný, 1996, str. 17). 

Tvrzení poukazuje na skutečnost, že každá naše pohnutka se stává zdrojem 

motivace. Rozlišujeme tak vnější a vnitřní motivaci: 

 

● z hlediska účelového (Bolles, 1967): 

Kdy se vnější motivace zaměřuje na zisky, které mohou být získávány následnou 

účastí, zatímco u vnitřní motivace je účel účasti uvnitř procesu samého. 

Například kdybychom se zeptali jedinců provozující fitness a nabídli jim „zázračnou 

pilulku“, která jim umožní skvělou postavu bez cvičení, tak pravděpodobně jedinci 

vnitřně motivovaní by stále pokračovali se cvičením, oproti jedincům s vnější 

motivací, kteří by se cvičením skončili. To proto, že vnitřně motivovaní jedinci nejsou 

do aktivity zapojeni z důvodu vnějšího zisku (např. zhubnout), ale kvůli vlastnímu 

vnitřnímu potěšení. Na rozdíl jedinci s vnější motivací, provozují aktivitu, aby dosáhli 

určitého cíle (např. vypadat dobře). Pokud ho dosáhnout snadněji, budou to dělat rádi 

(Vallerand, 1997). 

 

● dle typu prospěchu: 

U vnější motivace - jednotlivci chtějí získat z účasti sociální a materiální 

prospěch (Harter, 1978). Zatímco vnitřně motivovaní chtějí z účasti získat zkušenosti 

(např. radost, potěšení) (Berlyne, 1971b). 

 

● z hlediska fenomenologie: 

Vnitřní motivace vede jedince k navození příjemných emocí, svobodnému a 

uvolněnému stavu. Vnitřně motivovaní jedinci zažívají malý tlak nebo napětí, více se 

zaměřují na úkol. Naopak vnější motivace vede jednotlivce k napětí a tlaku. 
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5.1 Vnější motivace 

Vnější motivace je popisována jako účast na nějaké činnosti vedoucí k naplnění 

nějakého vnějšího požadavku. Dle teorie kontinua lze vnější motivaci rozdělit do čtyř 

typů: vnější regulaci, introjektovanou regulaci, rozpoznanou regulaci a integrovanou 

regulaci. 

● Vnější regulace je vnímána jako chování člověka řízené vnějšími odměnami 

nebo hrozbami z potrestání zvnějšku, což podkopává vnitřní motivaci. 

● Introjektovaná regulace, kdy jedinec přijímá hodnotu chování, ale ve 

skutečnosti se s ní neztotožňuje. Například u sportovců, kteří mohou mít pozitivní 

pocity ve vztahu k ziskům z tréninku a zároveň negativní pocity ve vztahu k úsilí, které 

je zapotřebí vynaložit, aby trénink přinesl i osobní zisky. V důsledku se mohou 

rozhodnout trénink nepodstoupit a zároveň zažívat pocity viny, že ho neabsolvovali. 

● Rozpoznané regulace, kdy jedinec skutečně přijímá hodnotu určitého chování. 

To vede k tomu, že si jedinci ochotněji osvojují takové chování, protože si váží zisků, 

které jim to přináší. Tato regulace patří do jisté formy vnější motivace (např. zlepšit si 

výkony, nikoli mít čirou radost z takového chování). 

● Integrovaná regulace definovaná jako nejvíce zvnitřněná forma vnější 

motivace. Kdy hodnoty daného chování jsou považovány za důležité, jelikož chování 

je natolik zvnitřněno, že se koreluje a integruje s dalšími osobnostními hodnotami, 

které tvoří identitu člověka. Integrované chování pochází stále zvnějšku, protože 

k tomuto chování dochází i nadále kvůli dosažení cíle, který je osobně důležitý jako 

oceňovaný výsledek, a nikoli pro čirou radost z účasti (Tod, Thatcher, Rahman, 2012). 

 

 

5.2 Vnitřní motivace 

Pro vnitřní motivaci je charakteristická motivace něco dělat pro činnost samu, 

bez vnějších odměn. Studie prokazují, že čím více je motivace sebeurčená, tím 

pozitivnější jsou jeho výsledky, kvalitnější sportovní zážitky a sportovní postoje. 

Hlavní příčinou účasti ve sportovních aktivitách je čirá radost z účasti a vnitřní 

motivace. Všechny stránky sportu jsou spojovány s příjemnými pocity a trénink drilem 

je brán jako forma zisku pro jeho výkon. Sebeurčující motivací sportovce může 

negativně či pozitivně ovlivňovat klima ve kterém se sportovní činnost odehrává (Tod, 

Thatcher, Rahman, 2012). 
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Jak zvýšit vnitřní motivaci (Duda, 1998): 

- přispívat k zažívání úspěchu, 

- každý provedený výkon má svou odměnu, 

- umět pochválit (ale kontrolovaně), 

- zábavná a pestrá tréninková jednotka, 

- zapojovat děti do rozhodování, 

- plánovat cíle. 

 

5.3 Teorie kognitivního hodnocení 

Tato teorie je dílčí teorií teorie sebeurčení, která se týká faktorů podporujících 

či od ní odrazujících vnitřní motivaci. Dle teorie kognitivního hodnocení vnitřně 

motivované chování je postaveno na úsilí uspokojování těchto vrozených 

psychologických potřeb: kompetence, autonomie a spřízněnost. 

Ve chvíli, kdy není uspokojena jedna z těchto psychologických potřeb 

sociálními faktory nebo faktory prostředí, motivace klesá. 

● Uspokojení autonomie znamená účast nějakého chování z vlastní vůle, není 

řízena vnějším faktorem (např. trenéry nebo rodiči). 

● Uspokojení kompetence znamená, kdy jedinec je schopný dané chování 

uskutečnit a dosahovat v něm zamýšlených výsledků. 

● Uspokojení spřízněnosti představuje potřebu člověka mít vztahy, které ho 

podporují a cítit, že ho druzí (např. spoluhráči) přijímají. 

Z tohoto vyplývá, že optimální motivace nastává, když jsou psychologické 

potřeby sportovce uspokojeny, jedině tak je sportovec opravdu vnitřně motivován 

(Tod, Thatcher, Rahman, 2012). 

 

5.3.1 Amotivace 

Podle Tod a spol. je amotivace brána jako nepřítomnost jakékoli motivace k 

určitému chování (Tod, Thatcher, Rahman, 2012). Pokud tento stav zastihne 

sportovce, začnou se postupně objevovat prvky maladaptivního chování doprovázeno 

stresem, což po chvíli vede k úplnému vyhoření a ukončení kariéry (Martinent et al., 

2014). 
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6 Sebedeterminace 

Teorie sebedeterminace se zabývá motivací, zdravým životním stylem 

(wellness) a lidským vývojem (Deci & Ryan, 2008). Přitom motivace je v této teorii 

vnímaná z pohledu naplňování autonomie (Ryan & Deci, 2000). 

Člověk má v sobě zakořeněnou potřebu neustálého osobnostního růstu. Fyzicky 

a psychicky zdravý jedinec směřuje jak nevědomě, tak vědomě směrem k naplnění této 

potřeby. Sebedeterminace rozdělujeme do třech dílčích psychických potřeb. 

Tou první je potřeba kompetence (competence), kdy se jedná o nutnost něco 

vědět, umět či být způsobilý. Prostřednictvím aktivity rozvíjíme vlastní potenciál a 

vzbuzuje v nás pocit, že jsme ,,schopní“. 

Druhou potřebou je vztah s druhými lidmi (relatedness), kdy se jedná o 

tendenci navazovat vztahy se svým okolím. Pro uspokojení potřeby je nutné, abychom 

byli přijímáni okolím a měli s ním pozitivní vztahy. Chováme se tak, aby naše činy 

okolí akceptovalo - odměňovalo. 

Poslední potřebou je potřeba autonomie (autonomy), ta nám prezentuje sklon 

vnímat se jako původce svého jednání. Důležité vnímat sám sebe jako aktivního 

činitele dění kolem sebe. To nás vede ke snaze řídit své kroky vlastními zájmy a 

hodnotami. 

 

Sebedeterminace se také skládá z několika menších teorií, ve které se výše 

popsané potřeby zohledňují. Konkrétně ve sportu se nejvíce uplatňují tyto teorie 

(Vičar, 2018): 

 

● Teorie kognitivního hodnocení (Cognitive evaluation theory) se především 

zabývá vlivem sociálního kontextu na vnitřní motivaci. Zdůrazňuje nevhodnost 

přílišného vnějšího odměňování (např. může být malý chlapec, který od mala dostává 

za každý úspěch finanční ohodnocení). Časem se může stát, že se aktivitě bude věnovat 

pouze kvůli těmto vnějším stimulům. To může vést k potlačení jeho sportovního růstu 

ve prospěch vnějšího odměňování. 

 

● Teorie zvnitřňování (Organismic integration theory) se zabývá přeměnou 

vnější motivace na výhodnější vnitřní. Pokud se jedinec dostatečně dlouhou dobu 

soustředí na nějakou činnost kvůli vnějším pohnutkám, bude souběžně docházet k 
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jejich zvnitřňování. Postupně poroste jeho pocit autonomie ve spojení s aktivitou 

(např. mohou být rodiče, které dítě přihlásí na sport, aniž by to bylo jeho dobrovolné 

rozhodnutí). Samotná činnost se stane součástí sportovcova života, zvykne si na ni a 

je i sám rád, že se sportu věnuje. 

 

● Teorie základních potřeb (Basic needs theory) vyplývá z uspokojení 

kompetence, autonomnost a vztahy s druhými lidmi jsou klíčové pro životní pohodu. 

Tyto potřeby by proto měly být v rovnováze. Záleží však na okolním prostředí a jeho 

vlivech, které tento stav buď podporují, či naopak narušují. Rovnováha mezi 

jednotlivými potřebami ve spojení s činností je stěžejní pro dlouhodobou motivaci. 

 

Sebedeterminace tak zdůrazňuje především vrozený zájem o aktivitu, potřebu 

seberozvoje (Vičar, 2018). 

 

6.1 Teorie sebeurčení 

Tato teorie se týká regulace chování a faktorů, které ovlivňují tuto regulaci. Dle 

této teorie existuje motivace na kontinuu (viz obr. 2). Vzdálený pól kontinua 

představuje vnitřní motivace, která je přítomna v radostném chování. Čím dále se 

jedinec posouvá směrem do levé části kontinua, tím je jeho motivace považována za 

řízenou a méně sebeurčující. Nepřítomnost jakékoliv motivace se pokoušet o nějaké 

chování nazýváme jako amotivace. 

 

Obrázek 2 - Kontinuum motivace podle teorie sebeurčení 

 

 

(Tod, Thatcher, Rahman, 2012) 
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7 Seberegulace 

Působením seberegulace člověk usměrňuje vlastní myšlení, prožívání a chování. 

Představuje možnost jednat za účelem dosahování krátkodobých a dlouhodobých cílů 

pomocí ovlivňování a monitorování sebe samého. Zařazujeme sem sebepoznání, 

sebereflexi, sebevýchovu či sebeuvědomování. Sportovci, kteří mají vysokou 

seberegulaci disponují žádoucími schopnostmi pro sport. Jsou schopni posuzovat svůj 

výkon, regulovat emoce a ovládat agresivitu a předstartovní úzkost, soustředit se na 

seberozvoj a umět vyhledat pomoc okolí, když je to výhodné. 

Jsou schopni efektivně samostatně trénovat bez stálého trenérského dohledu. 

Dokáží regulovat své interní psychické nastavení a vyrovnávat se s okolním stresem. 

Podle sportovních psychologů existuje několik koncepcí, které obsahují seznamy 

vhodných psychických vlastností u sportovce. Mezi ně patří sebedůvěra, odhodlaní, 

imaginace, vysoká sebedeterminace, vysoká self-efficacy, práce s koncentrací, 

stanovení cílů a dále (viz obrázek 4) (Vičar, 2018). 

 

Obrázek 3 - Mentální dovednosti podle jednotlivých autorů 

 

(Vičar, 2018) 

 

Na obrázku 3 jsou veškeré psychické vlastnosti dle badatelů Terryho Orlicka 

(1988), Duranda a Bushové (2000) a MacNamaryho (2006) sdruženy do celků podle 

četnosti uvedení. 
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Ovládání rušivých elementů, koncentrace a kvalitní procvičování podporují 

proces osvojování dovedností. Sebeuvědomění a sebedeterminace je nezbytným 

předpokladem pro práci s emocemi a myšlenkami. Stanovení cílů sportovce směřuje 

ke koncepční práci. Self-efficacy a sebedůvěra napomáhá zvládání neúspěchu a 

zároveň k výběru přiměřených výzev. Zvládání stresu je užitečné především během 

předzávodních stavů, kdy převládá nervozita. Imaginace pak pomáhá rozvoji 

motorických dovedností i osvojení složitých herních situací. 

Vysoká míra zmiňovaných vlastností se promítá do kvality sportovního talentu 

v dynamickém pojetí. Umožní tak sportovci maximalizovat jeho dispoziční sklony 

(Vičar, 2018). 
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8 Klima vytvářené trenérem 

Hlavní práci kterou trenér v oblasti motivace u svých svěřenců má, je pěstovat v 

nich vnitřní motivaci tak, aby sám chtěl a sám na sobě pracoval, měl by mít silný 

vnitřní závazek a nebýt pouhým vykonavatelem příkazů trenéra. Cílem by tak mělo 

být obrácení vnější motivace svěřence na vnitřní (Buzek, 2007). 

Jedním z hlavních úkolů trenéra je, rozvíjet zdravé sebevědomí. Mladí svěřenci 

by se měli naučit vyhrávat, ale také umět přijímat prohru. Trenér může rozvíjet 

sebevědomí podpůrnými formami, jako je pozitivní oslovení svěřenců (šikulové, 

borci) a přidat také motivační hesla či bojové pokřiky (Perič, 2004). 

 

8.1 Zásady trénování 

1.      Zásada trenéra ,,vytvářet prostředí mistrovství“, v němž je důležité osvojovat 

nové dovednosti a rozvíjet sebedůvěru. Nikoli se soustředit na soutěživé prostředí, ve 

kterém jde především o vítězství. 

 

2. Zásada trenéra ,,interakce trenéra s hráči“, kdy se snaží udržovat pozitivní 

přístup k hráčům, tak aby poskytoval pozitivní posílení, konstruktivní kritiku, 

předávanou přátelským způsobem, a povzbuzení. 

 

3. Zásada ,,interakce členů týmu mezi sebou“, kdy by se trenér měl snažit 

vytvářet soudržnost a podporu mezi členy týmu a zároveň vytvářet pocit závazků vůči 

týmu. 

 

4. Zásada ,,společné utváření členů týmu pravidel, rolí a zodpovědnosti 

každého člena týmu“. Je tak větší pravděpodobnost dodržování stanovených 

pravidel. 

 

5. Zásada trenéra ,,uvažovat o vlastním chování”, tak aby dokázal sledovat vlastní 

efektivitu a zlepšovat se jako trenér (Tod, Thatcher, Rahman, 2012). 
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8.2 Klíčové role při vytváření motivačního klimatu 

Hlavním hybatelem motivačního klimatu sportovce je trenér. Nejlepší jeho 

investicí pro podporu výkonové motivace sportovce, je vložení úsilí a času 

orientovaném na úkol. Pokud chce trenér pozitivně ovlivnit motivaci sportovce, musí 

zohlednit dopad trenérského stylu na jeho vnímání emocí, stresu a motivace. 

Je zapotřebí vytvořit ,,mastery“, které utváří naše motivační klima: 

 

TARGET 

Task – znamená úkol 

Authority – představuje autoritu 

Rewards – jakým způsobem odměňovat 

Grouping factors – skupinové faktory 

Evaluation –způsob hodnocení 

Time – načasování 

 

TASK 

Znamená, jakým způsobem ten daný úkol nastavíme. Měl by být pestrý, 

zajímavý a musí v nás vybízet osobní výzvu. Trenér musí nastavovat takové cíle, které 

jsou krátkodobé, kde by neměla chybět možnost výběru činností a zároveň by měla 

být efektivní strategie učení. 

 

AUTHORITY 

Dává možnost trenérovi míru zapojení sportovce do procesu rozhodování, 

vlastní autonomie, samostatnosti a zodpovědnosti, kdy u sportovce rozvíjí 

sebekontrolu a nezávislost. 

 

REWARD 

Chápáno jako způsob odměňování a uznání od trenéra za snahu, výkon či 

individuální úsilí. Poskytnout tak jedinci odměnu za snahu a podpořit ho v jeho úsilí o 

co nejlepší individuální výkon. Tyto odměny a povzbuzení by se však měly udělovat 

individuálně v soukromí. 

 

GROUPING FACTORS 

Neboli skupinové faktory, kdy by trenér měl vytvářet podmínky pro skupinové 



 

32 

 

učení. Využívat sociálních aspektů skupiny, podporovat týmovou spolupráci a ducha 

a to i během procesu učení, dále také zařazovat např. společný team building. 

 

 

EVALUTION 

Způsob hodnocení je klíčovým faktorem ve výkonové motivaci sportovce, kde 

by měl trenér hodnotit proces učení a individuální zlepšení. Zároveň utvářet u 

sportovce dostatečné podmínky pro možnost zlepšení výkonu a vyhnout se 

normativnímu hodnocení. 

 

TIMING 

Představuje správné načasování instruktáže daného úkolu a potřebám sportovce. 

Trenér by měl zohledňovat pomalejší děti a dávat více času na naučení 

dovednostem, vytvořit vlastní tempo v procesu učení (Weinberg a Gould, 2007). 

 

Zároveň by se trenéři měli vyhnout vzájemnému srovnávání sportovců a jako 

měřítko úspěchu chápat samotné zlepšování jednotlivců. Zpětnou vazbu by měl trenér 

zacílit spíše individuálně než skupinově s nabídkou konstruktivní kritiky s důrazem na 

oblasti, v nichž se lze zlepšovat, a také si všímat vynaloženého úsilí sebeurčení (Tod, 

Thatcher, Rahman, 2012). 

 

8.3 Typologie trenéra 

Obecná definice ,,správného“ trenéra není zcela lehce proveditelná. Z 

psychologického hlediska můžeme osobnost trenéra vymezit na základě 

typologického přístupu, který nám udává charakterové vlastnosti. 

● ,,Trenér autoritářský“- potrpí si na kázeň, preciznost plnění úkolu a dovede být 

přitom až krutý. Klade velký důraz na dodržování pravidel a plánů, nedovede 

navazovat přátelské vztahy se sportovci. Předností takových trenérů je pořádek, vedení 

k agresivnosti. 

● ,,Trenér přátelský“- využívá pozitivních prostředků k motivaci sportovců, je 

oblíbený a pružný v řízení tréninku. Udržuje přátelskou atmosféru a uvolněnost. 

Někdy je brán jako slabý trenér. 

● ,,Trenér intenzivní“- spadá do podtypu autoritářského trenéra, avšak je více 

emocionální a méně trestá. Rád dramatizuje situace, bere vše osobně a je často 
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nespokojený. Je typický nerealistickými nároky, což sportovce spíše odrazuje. 

● ,,Trenér snadný“- řadíme ho do opaku trenéra intenzivního. Nic mu nedělá 

problém, rád improvizuje, nenechá se rozhodit a jeho výstupy jsou vždy suverénní. 

Jeho svěřenci se cítí volně a nezávisle. Není však vždy zárukou efektivní a vydatný 

trénink. 

● ,,Trenér chladný počtář“- vzdělává se, je logický, přemýšlí dopředu, je v 

mezilidských vztazích chladný, pragmatický a bystrý. Negativní vlastností je chybějící 

emocionální atmosféra a zlidšťující vztah ke sportovci (Svoboda, 2008). 

 

Svoboda v 70. letech 20.století prováděl výzkum na trenérech vyšších tříd a 

vytvořil tak analýzu osobnostního profilu trenéra v porovnání s běžnou populací. Dle 

jeho zkoumání přichází s následující osobnostní charakteristikou trenéra: 

odpovědnost, vůdcovství, emoční stabilita, blízký vztah ke skupině, sounáležitost, 

ctižádostivost. Do výzkumu se zapojili trenéři jednotlivců a sportovců kolektivních 

her. Studia vykazuje, že trenéři sportovních her mají vysokou extroverzi, nízký 

neuroticismus, jsou aktivní, obratní a mají rozvinuté strategické myšlení. Trenéři 

jednotlivců jsou naopak realističtí, vykazují známky tvrdosti a jsou více závislí na 

skupině (Svoboda, 2008). 

 

8.4 Jak motivovat sportovce 

Hlavním hybatelem motivace každého sportovce je především celková 

atmosféra v klubu, kterou vytváří do jisté míry i trenér, který reguluje úroveň vztahů 

mezi hráči a určuje ,,pravidla hry“. Takový trenér by měl hráče umět pochválit a 

pozitivně s nimi komunikovat, zároveň se snažit vyhnout opakovaným instrukcím 

během cvičení či zápasu. Je nutností pochopit, že není důležité jen vyhrávat, úspěch 

totiž neznamená vítězství. Tou nejdůležitější věcí pro pozitivní motivaci sportovce 

jakou trenér může udělat je, změnit toto vnímání měřítka úspěchu. Vítězství důležité 

je, ale až na druhém místě. Na tom prvním místě je dosažení osobních cílů jako 

základní princip pochopení motivace ve sportu. Avšak samotná realizace tohoto 

principu je prakticky obtížná. Pokud jej pomůžeme sportovci pochopit a realizovat, 

pomůže jim stát se tak úspěšnými lidmi a vynikajícími sportovci (Martens, 2006). 
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9 Praktická část 

9.1 Popis studie 

Tato závěrečná práce je zaměřena na výzkum s cílem zjištění motivačního 

klimatu a výkonové motivace u vybraných jedinců, kteří se věnují svému sportu 

převážně na výkonnostní a vrcholové úrovni. Tato studie zahrnuje takové dotazníky, 

které zodpoví otázku, do jaké míry a jakým způsobem ovlivňuje motivační klima 

motivaci sportovců. 

Z větší části byli do výzkumu vybráni sportovci z týmových sportů, kde je 

vyvíjen větší nátlak ze strany trenéra, týmu a osobního postavení vůči herní činnosti. 

Dotazník je složen ze čtyř částí, kdy každá zkoumá jiný aspekt motivace. První část 

dotazníku zachycuje sportovní zaujetí. Kde je hlavním cílem zjistit pocity a myšlenky 

jedince během sportovní činnosti. Druhá část dotazníku zkoumá motivační klima 

utvářené trenérem. Jaké vzniká prostředí a jak se díky jeho chování svěřenec během 

sportovní činnosti cítí. Třetí část zachycuje cílovou orientaci na task a orientaci na ego, 

která je měřena pomocí dotazníku ,,Perception of Success Questionnaire“ (PSQ). 

Dotazník měří, jaké situace ve sportu jsou vnímány respondenty jako úspěch. Poslední 

část zachycuje vnitřní motivaci, vnější motivaci a amotivaci vycházející z teorie 

sebedeterminace, pro kterou byl použit dotazník ,,Sport motivation scale-6“ (SMS-6). 

 

9.2 Metodologie práce 

Tuto část práce věnuji představením metody a průběhu výzkumu. Sběr dat, 

potřebný k tomuto výzkumu, probíhal od začátku března do května 2020 formou 

sestaveného dotazníku. V počátku jsem sběr dat realizovala papírovou formou 

dotazníku, ale k urychlení jsem časem použila on-line formulář, který jsem rozesílala. 

Pro získání potřebných respondentů jsem oslovila trenéry z atletického klubu ASK 

Dipoli v Černošicích a poprosila o rozdání dotazníků mezi svěřence a další sportovní 

kluby, ve kterých trenérsky působí. Do výzkumu se také zapojili aktivní sportovci z 

Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v hlavním městě Praha. Dotazníky byly 

anonymní a konstruovány tak, aby respondent uvedl pouze své pohlaví, věk a 

sportovní specializaci. Ve zbytku práce je představen cíl výzkumu a formulované 

hypotézy, dále popsán výzkumný soubor, použité metody a analýza dat. Závěr práce 

se zabývá výsledky výzkumného šetření, objasněním stanovených hypotéz a 

vyhodnocení celé výzkumné práce. 
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10 Cíl výzkumného šetření, hypotézy, výzkumný soubor 

10.1.1 Cíl výzkumného šetření 

Hlavním cílem této výzkumné studie bylo zjistit do jaké míry ovlivňuje 

motivační klima utvářené trenérem výkonovou motivaci sportovců, kteří jsou na 

rekreační, výkonnostní až vrcholové sportovní úrovni. Zjistit vztahy mezi jednotlivými 

aspekty motivace prostřednictvím otázek na osobní zaujetí ve sportu, motivační klima 

utvářené trenérem, cílovou motivaci task/ego a sebedeterminaci určenou vnějšími a 

vnitřními motivy.  

Na základě výše vypracovaného teoretického rámce jsem formulovala soubor 

hypotéz zaměřený na vztahy mezi konstrukty jako je osobní zaujetí ve sportu, 

motivační klima utvářené trenérem, cílenou orientaci na cíl a orientaci na ego a 

vnější/vnitřní motivaci sportovce. Empiricky jsem testovala tyto hypotézy v rámci 

mnohonásobné lineární regrese. 

 

10.1.2 Hypotézy 

Na základě teoretické části jsem formulovala soubor hypotéz vycházejících z 

teorie sebedeterminace a teorie task/ego postavený na vztazích mezi konstrukty jako 

jsou klima orientované na úkol, klima podporující autonomii, klima zaměřené na 

vztahy, klima podporující soutěživost a motivační klima utvářené trenérem. 

Nakonečný (1996) říká, že: ,,Motivace je intrapsychický proces, který má svůj 

zdroj ve vnitřní a vnější situace individua”. Z tohoto tvrzení tedy vyplývá, že každá 

naše pohnutka se stává zdrojem motivace a motivační klima se stává velkým 

hybatelem vnitřní a vnější motivace sportovce.  

Empiricky jsem testovala tyto hypotézy v rámci mnohonásobné lineární regresi 

vzorku vybraných sportovců. Prostřednictvím regresních modelů tak byly testovány 

následující hypotézy:  

 

H1: Předpokládám, že motivační klima podporující autonomii pozitivně 

ovlivňuje výkonovou motivaci sportovce. 

 

H2: Předpokládám, že motivační klima rozvíjející klima zaměřené na vztahy 

pozitivně ovlivňuje výkonovou motivaci sportovce. 
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H3: Předpokládám, že motivační klima rozvíjející klima orientované na ego 

negativně ovlivňuje výkonovou motivaci sportovce. 

 

H4: Předpokládám, že motivační klima řízené trenérem negativně ovlivňuje 

výkonovou motivaci sportovce. 

 

10.1.3 Výzkumný soubor 

Dotazníky jsem rozdala mezi 63 respondentů, kteří se věnují sportu na rekreační, 

výkonnostní až vrcholové úrovni. Většina těchto dotazovaných sportovců působí ve 

středočeském kraji. V tabulce č.1 můžeme vidět, že výzkumu se zúčastnilo 37 žen a 

26 mužů. Nejmladšímu účastníkovi bylo 16 let a nejstaršímu 26 let, přičemž průměrný 

věk byl 20,7. 

Nejvíce respondentů se věnuje atletice v počtu 29 sportovců, poté pozemnímu 

hokeji (n=14), badmintonu (n=10) a volejbalu (n=6), slabé zastoupení má fotbal (n=2), 

lední hokej (n=1) a triatlon (n=1). 

Co se týká úrovně sportovního zaměření, tak nejvíce sportovců se věnuje svému 

sportu na výkonnostní úrovni (tzn. pravidelně se účastní soutěží) v počtu 45 

respondentů. Na vrcholové úrovni (tzn. jsou členy národního reprezentačního výběru 

a účastnili se mezinárodních soutěží typu ME, MS, OH) se věnuje svému sportu 16 

respondentů. Na rekreační úrovni (tzn. sportují, ale neúčastní se pravidelně soutěží) se 

věnují svému sportu 2 respondenti. 

 

Tabulka 1 - Rozdělení respondentů 
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10.2 Sběr dat 

Do tohoto výzkumu jsem si vybrala aktivní sportovce středočeského kraje a také 

pár studentů z FTVS UK, kterým jsem předložila své dotazníky týkající se 

motivačního klimatu a výkonové motivace. Data jsem shromažďovala od začátku 

března do května 2020 formou sestaveného dotazníku. V počátku jsem sběr dat 

realizovala papírovou formou dotazníku, ale k urychlení jsem časem použila on-line 

formulář, který jsem rozesílala. V průběhu nedocházelo k žádným problémům s 

vyplňováním, ale dostala jsem zpětnou vazbu od trenérů, že online forma 

respondentům vyhovovala více. 

Dotazníky byly sestaveny se zárukou anonymity, jelikož v dotazníku respondent 

uvádí pouze své pohlaví, věk a sportovní specializaci. Konkrétní instrukce ke 

správnému vyplnění byly popsány v úvodní části dotazníku. 

 

10.3 Použité metody a analýza dat 

Dotazník použitý ve výzkumu se celkem skládá z 86 otázek a je rozdělený do 4 

částí, kdy každá zkoumá různé aspekty motivace zachycující motivační klima a 

výkonovou motivaci sportovců. 

Sběr dat probíhal v atletickém klubu ASK Dipoli v Černošicích, kde je v této 

oblasti zastoupena velká škála aktivních sportovců středočeského kraje, papírovou 

formou a poté jsem zvolila online formulář z důvodu rychlejší návratnosti dotazníků. 

První část dotazníku měří zaujetí sportovce, kdy jsem použila dotazník ,,Athlete 

Engagement Questionnaire“ (AEQ, Lonsdale, Hodge, & Jackson, 2007) obsahující 16 

otázek. AEQ se skládá ze čtyř podoblastí: sebedůvěra, odhodlání, nadšení a ráznost. 

Respondenti odpovídají na pětibodové škále od 1 (téměř nikdy) až po 5 (téměř pořád) 

a uvádí své pocity během své sportovní aktivity za poslední tři měsíce. Cílem tohoto 

dotazníku je zjistit u respondentů: zda si věří při dosahování svých sportovních cílů 

(sebedůvěra), zda jsou odhodlaní dosáhnout svých sportovních cílů (odhodlání), zda 

cítí nadšení během sportovní aktivity (nadšení), zda se cítí nabití energií během 

sportovní aktivity (ráznost). 

Druhá část dotazníku měří hierarchickou konceptualizace motivace vytvořené 

trenérem pro kterou jsem použila dotazník ,,Empowering and Disempowering 

Motivational Climate Questionnaire-Coach“ (EDMCQ-C) obsahující 34 otázek. 

Dotazník hodnotí vnímání sociálních dimenzí sportovců utvářené jejich trenérem, 
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vychází z teorií cíle snažení a teorií sebeurčení, kdy se osobnost člověka zaměřuje na 

orientaci na úkol a orientaci na ego (Tod, Thatcher, Rahman, 2012). Respondenti 

odpovídali na škále od 1 (rozhodně nesouhlasím), 2 (nesouhlasím), 3 (ani nesouhlasím, 

ani souhlasím), 4 (souhlasím) až po 5 (rozhodně souhlasím). 

Třetí část dotazníku zjišťuje, jaké situace respondenti považují ve svém sportu 

za úspěch. Použila jsem dotazník ,,Perception of Success Questionaire“ (PSQ) 

obsahující 12 otázek, které vychází z teorie cíle snažení. Dvourozměrná koncepce 

přístupu tohoto dotazníku předpokládá, že úspěch ve výkonově orientovaných 

situacích může představovat zvládnutí úkolu samotného (,,task“) nebo jako úspěch ve 

srovnání s druhými (,,ego“). Tento dotazník tedy udává, v jaké míře respondent vnímá 

úspěch jako zvládnutí úkolu (např. „Když hraji sport, cítím se nejúspěšněji, pokud se 

opravdu zdokonalím“) či jako vítězství nad ostatními (např. Když hraji sport, cítím se 

nejúspěšněji, když jsem nejlepší“). Respondenti odpovídali na škále od 1 (rozhodně 

nesouhlasím), 2 (nesouhlasím), 3 (ani nesouhlasím, ani souhlasím), 4 (souhlasím) až 

po 5 (rozhodně souhlasím). Proměnné orientované na „task“ a „ego“ představují 

průměr položek korespondující škály. 

Čtvrtá část dotazníku je založena na teorii sebedeterminace ve které je zahrnuta 

vnitřní motivace, vnější motivace a amotivace. Použila jsem dotazník ,,Sport 

motivation scale-6“ (SMS-6, Mallett, Kawabata, Newcombe, Otero-Forero, & 

Jackson, 2007), který měří do jaké míry korespondují důvody respondentů pro účast 

ve sportu tzv. sebedeterminačního kontinua. Respondenti odpovídají na pětibodové 

škále od 1 (téměř nikdy) až po 5 (téměř pořád) prostřednictvím 24 otázek. Míra 

jednotlivých výroků nám udává důvod, proč se věnují právě jejich sportu. 

Po shromáždění dostatečného množství dotazníků jsem data převedla do tabulky 

programu Excel pro následné zpracování. Na vyhodnocení výsledků se použil software 

SPSS 21.0. Dalším krokem bylo stanovení popisné charakteristiky získané pomocí 

deskriptivní statistiky (tj. průměr, směrodatná odchylka). A abych zjistila vztah mezi 

proměnnými použila jsem korelační a regresní analýzu. 

 

10.4 Výsledky výzkumného šetření 

V první části výzkumného šetření se budu zabývat statistickým zpracováním 

jednotlivých motivačních aspektů vycházejících z teorie sebedeterminace a teorie 

task/ego. Po zpracování číselných dat v softwaru na vyhodnocení jsem vytvořila 
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přehlednou tabulku znázorňující výsledné statistické charakteristiky jako je průměr a 

standardní odchylka vyjadřující obecný předpoklad motivačního klimatu a výkonové 

motivace u sportovců. 

Podíváme-li se na výslednou tabulku č.2, u které se řídíme průměrem všech 

odpovědí pro tu danou škálu, pozorujeme, že nejvyšší naměřenou hodnotou má 

orientace na úkol (p = 4,41). Kousek od této nejvýše naměřené hodnoty je zaujetí 

sportovců (p = 4,13), poté klima podporující autonomii (p = 4,04), klima orientující se 

na úkol (p = 3,91), klima zaměřené na vztahy (p = 3,91), orientace na ego (p = 3,71). 

Slabší hodnoty byly naměřeny u vnější motivace (p = 2,82), klima řízené trenérem (p 

= 2,61), klima orientující se na ego (p = 2,61) a tu nejslabší naměřenou hodnotu měla 

amotivace (p = 1,81). 

 

Tabulka 2- Popisná statistika motivačních aspektů u respondentů 

  

 

V případě nejvýše naměřené hodnoty u orientace na úkol předpokládáme, že do 

určité míry je tento výsledek zapříčiněn vysokou mírou vnitřní motivace. Podle Toda, 

Thatchera a Rahmana (2012) sportovec realizuje svou činnost bez vnějších odměn, 

příčinou je tak čirá radost z účasti.  Dále ve své publikaci říkají, že všechny stránky 

sportu jedinec spojuje s příjemnými pocity a trénink drilem je brán jako forma zisku 

pro jeho výkon (Tod, Thatcher, Rahman, 2012). Druhou nejvyšší naměřenou hodnotou 

je zaujetí sportovců, což vypovídá o jejich sebedůvěře a odhodlání dosahovat svých 

sportovních cílů a také jejich pozitivní energii a nadšení během aktivity. Nejnižší 

hodnotu tvořila amotivace, jejíž průměrná odpověď byla 1,8175 na otázky tohoto typu: 

,,Už ani nevím, mám pocit, že nejsem schopný/á v tomto sportu uspět“ nebo ,,Nevím, 

jestli chci ještě pokračovat a investovat tolik času a úsilí do mého sportu“ nebo  
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,,Samotné/mu už mi to není jasné, nemyslím si, že moje místo je ve sportu“. Takový 

výsledek vychází z důvodu, že se velká část respondentů věnuje svému sportu na 

výkonové až vrcholové úrovni. 

Z výsledků také vyplývá motivační orientace u našich respondentů, kde 

převažuje orientace na úkol (p = 4,41) nad orientací na ego (p = 3,71). Z tohoto 

výsledku usuzuji, že respondenti byli více motivování se zlepšit, než aby zvítězili nad 

ostatními. 

 

V druhé části práce se zabývám signifikantními vztahy a Spearmanovým 

korelačním koeficientem, který udává míru vztahu mezi dvěma proměnnými. Hodnota 

korelačního koeficientu se pohybuje na škále od 0 do 1. Je dáno, že hodnoty 0 - 0,1 

nám udávají nevýznamnou korelaci, od 0,1 do 0,3 je korelace slabá, od 0,3 - 0,5 je 

korelace střední a nad 0,5 je korelace vysoká, čímž říká, že korelace mezi proměnnými 

je ve velmi blízkém vztahu. V tabulce č.3 můžeme vidět některé signifikantní vztahy 

označené jednou nebo dvěma hvězdičkami. Jedna hvězdička představuje signifikantní 

vztah menší než 0,05, a pokud je signifikantní vztah nižší ještě než 0,01, obsahuje dvě 

hvězdičky. Korelace, která neobsahuje žádnou hvězdičku znamená, že nemá mezi 

sebou žádný signifikantní vztah a pro nás není tak důležitý. V tabulce symbol N 

označuje celkový počet respondentů. 
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Tabulka 3 - Korelace jednotlivých aspektů motivace 

 

Podíváme-li se detailněji na tabulku č.3, vidíme dvě barevná označení. Žlutá 

barva představuje označení signifikance mezi proměnnými, které nás zajímají a 

nevychází jako náhoda. Modrá barva znázorňuje hodnoty korelačního koeficientu 

mezi motivačními proměnnými, které jsou ve velmi blízkém vztahu a můžu s nimi 

pracovat. 

V této práci mě zajímá především to, do jaké míry a jakým způsobem ovlivňuje 

motivační klima výkonovou motivaci sportovce. 

Klima orientující se na úkol (p = 0,348**) ovlivňuje zaujetí sportovce. Vyplývá 

tedy, že se trenér orientuje na úkol vůči svému svěřenci. Vytváří tak klima mistrovství, 

které podporuje dosahování osobních cílů. Zároveň v tabulce 3 vidíme pozitivní 

korelaci u vnitřní motivace (p = 0,337**) a orientace na úkol (p = 0,519**). Tento 

výsledek vypovídá o tom, že trenér buduje u jedince zdravé adaptační prostředí a tím 

tak podporuje výkonovou motivaci. 

Klima podporující autonomii pozitivně (p = 0,383**) ovlivňuje zaujetí 

sportovce, což poukazuje na fakt, že sportovci jsou více nadšeni z aktivity ve chvíli, 

kdy trenér podporuje jejich samostatnost, dává jim prostor k možnosti výběru. Takové 

klima vede k uspokojování potře a roste osobní zaujetí sportovce. Zároveň vidíme, že 

klima podporující autonomii má signifikantní vztah k posílení vnitřní motivace 



 

42 

 

sportovce (p = 0,288*) a vysoce signifikantní vztah má k orientaci na úkol (p = 

0,509**). Z těchto vztahů vyplývá, že klima podporující autonomii vede sportovce k 

přirozené potřebě vyvinout úsilí do úkolu s očekávanou odměnou v podobě úspěchu. 

Sportovci tak posilují své sebevědomí a schopnost dosahovat stanovených sportovních 

cílů. 

U výsledků společnosti podporující autonomii vyšel kladný signifikantní vztah 

k vnitřní motivaci (p = 0,291*), orientaci na úkol (p = 0,357**) a klima orientující se 

na úkol (p = 0,676**). Z toho výsledného vztahu vyplývá teorie kognitivního 

hodnocení. Vnitřní motivace sportovce roste ve chvíli, kdy sociální prostředí 

uspokojuje potřeby kompetence, autonomie a spřízněnosti. 

U výsledků klima orientující se na ego vyšel negativní signifikantní vztah ke 

klimatu orientující se na úkol (p = -0,499*) a udává nám, že čím více byli respondenti 

v prostředí orientováni na ego, tím se méně vytvářelo klima orientované na úkol. 

Obecně lze tedy tvrdit, že stoupající soutěživost a srovnávání se s ostatními hráči 

negativně narušuje vnitřní motivaci sportovce. 

Poslední výsledný signifikantní vztah nám udává klima řízené trenérem a 

vychází v negativní hodnotě vůči klimatu orientovaného na úkol (p = 0,373**). Tento 

výsledek nám říká, že pokud trenér vytváří vypjaté prostředí v týmu (např. narušením 

autonomnosti, stálým trenérským dohledem, vysokých nároků na výkony a 

soutěživost) narušuje tak vnitřní motivaci sportovců a bere dosahování osobních cílů 

svých svěřenců za druhotné. Z toho výsledku tedy vyplývá, že z dlouhodobého 

hlediska nelze očekávat rostoucí sportovní výkonnost a spokojenost svěřence. 

 

V poslední části výzkumné analýzy jsem se zaměřila na interpretaci dat 

prostřednictvím modelu lineární regrese. Díky tomuto modelu můžeme prozkoumat 

vztah mezi dvěma proměnnými tzv. nezávislou proměnnou (klima podporující 

autonomii, klima zaměřené na vztahy, klima orientující se na ego, klima řízené 

trenérem) a tzv. závislou proměnnou (zaujetí sportovce, vnitřní motivace, vnější 

motivace, amotivace, task, ego, motivace zaujetí sportovců). Prostřednictvím tohoto 

modelu se dozvídáme, o kolik se změní hodnota závislé proměnné, jestliže se změní 

jedna z nezávislých proměnných a ostatní nezávislé proměnné zůstanou stejné. 

Výsledky jednotlivých dotazníků na zaujetí sportovce, motivačního klima vytvořené 

trenérem, cílovou orientaci task/ego a sebedeterminaci jsou uvedeny v následujících 

tabulkách. 
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V první tabulce č.4 vidíme hodnotu R Squere 0,191, jestliže toto číslo vynásobím 

100, udává mi procento, které mi říká, do jaké míry nezávisle proměnná (motivační 

klima) vysvětluje pohyb závislé proměnné (zaujetí sportovce). V tomto případě je tedy 

19,1 % zaujetí sportovce vysvětleno právě těmito proměnnými. Tabulka ANOVA 

vyjadřuje, zda je náš model signifikantně dobrým a můžeme s ním pracovat. Co nás 

pouze zajímá, je hodnota Sig sloužící pro účely přijetí nebo zamítnutí hypotéz viz. 

tabulka č.5. Další tabulka č.6, kde je pro nás důležitý především sloupec s hodnotou 

Beta. Beta představuje regresní koeficient, který vyjadřuje sílu vztahu mezi dvěma 

proměnnými a platí, že čím vyšší hodnota tohoto koeficientu je, tím vyšší je vztah. 

 

V tabulce č. 4, 5, 6 zkoumám vztah mezi závisle proměnnou (zaujetí sportovce) 

a nezávisle proměnnými (motivační klima), v tomto případě výsledkem je 19,1 % 

rozptyl proměnné v signifikantním vztahu (p = 0,030). V tomto modelu je nejvyšší 

naměřená hodnota β= 0,527 u nezávislé proměnné (klima podporující autonomii). Z 

toho vztahu tedy vyplývá, klima podporující autonomii pozitivně ovlivňuje zaujetí 

sportovce. Jednodušeji řečeno, pokud trenér bude vytvářet uvolněné prostředí, 

podporovat autonomii, kompetenci a samostatnost, podpoří tak nadšení a zaujetí svého 

svěřence ve sportovní činnosti. 

 

Tabulka 4 - Model summary zaujetí sportovce 

 

 

Tabulka 5 - ANOVA zaujetí sportovce 
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Tabulka 6- Coefficients zaujetí sportovce 

 

 

V tabulce č. 7, 8, 9 zkoumám vztah mezi závisle proměnnou (vnitřní motivace) 

a nezávisle proměnnými (motivační klima), v tomto případě výsledkem je 20,2 % 

rozptyl proměnné v signifikantním vztahu (p = 0,032). V tomto modelu je nejvyšší 

naměřená hodnota β= 0,461 u nezávislé proměnné (klima zaměřené na vztahy). Z toho 

vztahu tedy vyplývá, klima zaměřené na vztahy pozitivně ovlivňuje vnitřní motivaci 

sportovce. Jednodušeji řečeno, vnitřní motivace sportovce roste ve chvíli, kdy sociální 

prostředí uspokojuje potřeby kompetence, autonomie a spřízněnosti. Příkladem mohou 

být spoluhráči/rodina/trenér, kteří nás podporují a prožívají s námi naše pocity. 

 

Tabulka 7 - Model summary vnitřní motivace 

 

 

Tabulka 8 - ANOVA vnitřní motivace 
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Tabulka 9 - Coefficients vnitřní motivace 

 

 

 

V tabulce č. 10, 11, 12 zkoumám vztah mezi závisle proměnnou (vnější 

motivace) a nezávisle proměnnými (motivační klima), v tomto případě výsledkem je 

18,8 % rozptyl proměnné v signifikantním vztahu (p = 0,022). V tomto modelu je 

nejvyšší naměřená hodnota β= 0,567 u nezávislé proměnné (klima zaměřené na 

vztahy). Z toho vztahu tedy vyplývá, že klima zaměřené na vztahy pozitivně ovlivňuje 

vnější motivaci sportovce. Zde se potvrzují studie, že čím více je motivace sebeurčená, 

tím pozitivnější jsou jeho výsledky, kvalitnější sportovní zážitky a sportovní postoje 

(Tod, Thatcher, Rahman, 2012). 

 

Tabulka 10 - Model summary vnější motivace 

 

 

Tabulka 11 - Model ANOVA vnější motivace 
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Tabulka 12 - Model summary vnější motivace 

 

 

 

V tabulce č. 12, 13 zkoumám vztah mezi závisle proměnnou (amotivace) a 

nezávisle proměnnými (motivační klima), v tomto případě výsledkem je 5,2 % rozptyl 

proměnné, který není v signifikantním vztahu (r = 0,685). 

 

Tabulka 13 - Model summary amotivace 

 

Tabulka 14 - ANOVA amotivace 

 

 

 

V tabulce č. 14, 15, 16 zkoumám vztah mezi závisle proměnnou (orientace na 

úkol) a nezávisle proměnnými (motivační klima), v tomto případě výsledkem je 29,7 

% rozptyl proměnné v signifikantním vztahu (p = 0,001). V tomto modelu je nejvyšší 

naměřená hodnota β= 0,458 u nezávislé proměnné (klima podporující autonomii). Z 

toho vztahu tedy vyplývá, že pokud je sportovec například od dětství veden svými 

rodiči k samostatnosti, nezávislosti a je vychováván v autonomii, toto klima pozitivně 
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stimuluje jeho výkonovou motivaci. Tito jedinci sportují s nadšením, radostí a mají 

potřebu se zlepšovat, díky zvládnutým úkolům. 

 

Tabulka 15 - Model summary orientace na úkol 

 

 

Tabulka 16 - ANOVA orientace na úkol 

 

Tabulka 17 - Model summary orientace na úkol 

 

 

V tabulce č. 17, 18 zkoumám vztah mezi závisle proměnnou (orientace na ego) 

a nezávisle proměnnými (motivační klima), v tomto případě výsledkem je 5,3 % 

rozptyl proměnné, který není v signifikantním vztahu (p = 0,667). 
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Tabulka 18 - Model summary orientace na ego 

 

 

Tabulka 19 - ANOVA orientace na ego 

 

 

V tabulce č. 19, 20, 21 zkoumám vztah mezi závisle proměnnou (motivace 

zaujetí sportovce) a nezávisle proměnnými (motivační klima), v tomto případě 

výsledkem je 34,4 % rozptyl proměnné v signifikantním vztahu (p = 0,000). V tomto 

modelu je nejvyšší naměřená hodnota β= 0,299 u nezávislé proměnné (orientace na 

úkol). Z tohoto vztahu vyplývá, že pokud se sportovec bude orientovat na úkol (tzn. 

bude mít potřebu se zlepšovat, díky zvládnutým úkolům) a jeho hlavní motivací bude 

nadšení ze sportovní činnosti, s vysokou pravděpodobností poroste jeho výkonová 

motivace. 

 

Tabulka 20 - Model summary motivace zaujetí sportovce 
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Tabulka 21 - ANOVA motivace zaujetí sportovce 

 

 

Tabulka 22 - Model summary motivace zaujetí sportovce 
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11 Diskuze 

Cílem této práce bylo zjistit jaký způsobem ovlivňuje motivační klima motivaci 

sportovců neboli přesně řečeno určit jaké klima je pro samotné posílení výkonové 

motivace sportovce ideální. Výsledná data, která jsem získala od 63 respondentů, 

dokládají obecný předpoklad u dalších aktivně sportujících jedinců. U dotazovaných 

respondentů byly měřeny motivační aspekty v závislosti na motivačním klimatu. 

Vysoké hodnoty byly naměřeny u orientace na úkol, příčinou je tak schopnost 

dosahovat stanovených sportovních cílů za předpokladu vynaloženého úsilí do úkolu. 

Jeho snažení přetrvává i při neúspěchu, a vyhledává takové úkoly, které mu přinesou 

osobní rozvoj.  Druhou nejvyšší naměřenou hodnotou bylo zaujetí sportovců, které 

přikláním k atraktivitě a radosti z činnosti provozovaných sportů u respondentů. Mezi 

další naměřené vysoké hodnoty patří klima podporující autonomii, kdy obecně lze říci, 

že čím více má sportovec prostor k autonomii, sebeurčení a samostatnosti, podpoří se 

tak jeho vnitřní motivace a zaujetí ve sportovní činnosti. 

Nejnižší naměřenou hodnotu měla amotivace, která vyplývá z aktivní sportovní 

činnosti respondentů, kteří se věnují svému sportu převážně na výkonnostní až 

vrcholové úrovni. Proto u respondentů mohu vyvrátit absenci vnitřní a vnější 

motivace, v dané aktivitě nepociťují neschopnost ani nekontrolovanost. Mohu tak 

potvrdit, že tito sportovci mají více vnitřní motivace a svých cílů dosahují osobním 

rozvojem. To potvrzuje velká míra orientace na úkol, která posiluje sebevědomí a 

schopnost dosahovat stanovených cílů. V komparaci výsledků motivační orientace na 

úkol a orientace na ego u našich respondentů analyzuji, že jsou více zaměřeni na 

orientace na úkol než na ego. Z tohoto výsledku tedy vyplývá, že respondenti byli v 

průměru více motivováni se zlepšit, než zvítězit a srovnávat se s ostatními. 

Je potřeba si také uvědomit, že výkonová motivace sportovce je závislá na 

mnoha dalších faktorech (např. ontogenetického vývoje, významu výchovných vlivů 

našich rodičů, sociálních rolí, situačních vlivů, osobnostních rysů a celá řada dalších), 

které jsou určující pro náš sportovní výkon. Motivační klima, které je utvářeno kolem 

nás vlivem trenéra, týmu, společnosti, rodiny a také prostředí, jsou klíčovými pro 

stimulaci vnitřní/vnější motivace, zaujetí sportovce a dalších motivačních aspektů 

ovlivňující výkonovou motivaci sportovce. Většina respondentů uvádí za svůj sport 

kolektivní hru (např. volejbal, pozemní hokej, fotbal, badminton) ve které je role 

trenéra klíčová, jelikož vytváří takové klima, které se podepíše na celém týmu a 
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průběžných výsledcích. V dnešní době jsou kvalitní trenéři vysoce hodnoceni a žádáni, 

jelikož dokáží vytvořit takové motivační klima, které je stabilní a přináší dlouhodobě 

výsledky. 

 

Hlavním cílem této práce je, zjistit, do jaké míry ovlivňuje dané motivační klima 

vnitřní motivaci sportovce. Podíváme-li se na výslednou tabulku č. 3, můžeme z ní 

určit platnost/neplatnost předem stanovených hypotéz. 

 

Hypotéza č.1: Předpokládám, že motivační klima podporující autonomii 

pozitivně ovlivňuje výkonovou motivaci sportovce. 

 

Tabulka č. 3 nám jasně ukazuje, že klima podporující autonomii pozitivně 

ovlivňuje zaujetí sportovce, orientaci na úkol, posiluje vnitřní motivaci sportovce a 

klima orientující se na úkol. Z těchto výsledků lze vyvodit, že by trenér měl podporovat 

autonomii. Což znamená dávat větší možnost výběru, snížit kontrolu a uplatnit tak 

méně těsný dozor, nešetřit projevů uznání a respektovat informační funkci odměny, 

pečovat o dostupnost informací pro relevantní autonomní rozhodování. Z výsledků tak 

mohu potvrdit tuto položenou hypotézu. 

 

Hypotéza č.2: Předpokládám, že motivační klima rozvíjející klima zaměřené na 

vztahy pozitivně ovlivňuje výkonovou motivaci sportovce. 

 

Další výsledný signifikantní vztah z tabulky č. 3 říká, klima zaměřené na vztahy 

pozitivně ovlivňuje zaujetí sportovce, vnitřní motivaci sportovce a orientaci na úkol. 

Z tohoto výsledku tedy vyplývá, že vnitřní motivace sportovce roste ve chvíli, kdy 

sociální prostředí (trenér) uspokojuje potřeby kompetence, autonomie a spřízněnosti. 

Z výsledků tak mohu potvrdit tuto položenou hypotézu. 

 

Hypotéza č.3: Předpokládám, že motivační klima rozvíjející klima orientované 

na ego negativně ovlivňuje výkonovou motivaci sportovce. 

 

Další výsledný signifikantní vztah z tabulky č. 4 říká, že klima orientující se na 

ego negativně ovlivňuje orientaci na úkol. Je tedy zřejmé, že čím více je tým veden k 
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soutěživosti a rivalitě s ostatními hráči, bude to mít negativní dopad na vnitřní motivaci 

sportovce. Z výsledků tak mohu potvrdit tuto položenou hypotézu. 

 

Hypotéza č.4: Předpokládám, že motivační klima řízené trenérem negativně 

ovlivňuje výkonovou motivaci sportovce. 

 

Poslední výsledný signifikantní vztah z tabulky č. 3 říká, že klima řízené 

trenérem negativně ovlivňuje klima orientované na úkol. Což znamená, že pokud 

trenér vytváří vypjaté prostředí v týmu (např. narušením autonomnosti, stálým 

trenérským dohledem, vysokými nároky na výkony a soutěživost), narušuje vnitřní 

motivaci sportovců a bere dosahování osobních cílů za druhotné. Vytváří spíše klima 

soutěžní, které také přispívá zapojení ega, kdy je základem soupeření, srovnávání a 

hráči s vysokými výkony jsou oceňovány. Z výsledků tak mohu potvrdit tuto 

položenou hypotézu. 

 

V poslední části výzkumu jsem blíže analyzovala vztahy mezi dvěma 

proměnnými konkrétně motivačními klimaty a aspekty motivace sportovce, výsledné 

hodnoty jsou vidět v tabulkách č. 4-21. Data jsem interpretovala prostřednictvím 

modelu lineární regrese. Z výsledků vyplývá, že utvářené motivační klima podporující 

autonomii pozitivně ovlivňuje: zaujetí sportovce a orientaci na úkol. Zároveň 

motivační klima dané klima zaměřené na vztahy pozitivně ovlivňuje: vnější a vnitřní 

motivaci sportovce. Dále zaměřená orientace na úkol pozitivně ovlivňuje zaujetí 

sportovce. A na závěr negativní vztah vyplývá už z aktivní sportovní činnosti 

respondentů mezi amotivací a motivací sportovce. Obecně tento výsledek říká, že čím 

větší máme amotivaci, tím menší bude naše motivace k dané činnosti. 
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12  Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat vztah mezi motivačním klimatem a 

výkonovou motivací sportovce. Pro svůj výzkum jsem si vybrala respondenty 

převážně na výkonnostní až vrcholové úrovni z důvodu, abych výsledné poznatky 

mohla přenést do své trenérské praxe vůči svým svěřencům a růstu jejich výkonové 

motivace. Ke sběru dat jsem použila metodu kvantitativního dotazníku, který byl 

sestaven ze čtyř standardizovaných dotazníků, jejich českých verzí, používaných v 

psychologii sportu. Každá část dotazníku zkoumá jiný aspekt motivace. 

První část dotazníku se zaměřuje na míru zaujetí sportovců ve své sportovní 

činnosti. Pro toto měření jsem použila dotazník ,,Athlete Engagement Questionnaire“. 

Druhá část se zaměřuje na motivační klima utvářené trenérem pro kterou jsem použila 

dotazník ,,Empowering and Disempowering Motivational Climate Questionnaire-

Coach“ (EDMCQ-C) . Třetí část zjišťuje jaké situace respondenti považují ve svém 

sportu za úspěch, zde jsem použila dotazník ,,Perception of Success Questionaire“ 

(PSQ). Čtvrtá část měří míru sebedeterminace pro kterou jsem použila dotazník ,,Sport 

motivation scale-6“ (SMS-6). 

 

V první části výzkumné práce jsem představila výsledky představující průměr 

odpovědí pro jednotlivé škály vyjadřující obecný předpoklad motivačního klimatu a 

výkonové motivace u respondentů, kterým byli sportovci ze středočeského kraje a 

studenti UK FTVS převážně na výkonnostní až vrcholové úrovni. Výsledek ukázal 

vysoké hodnoty u těchto motivačních aspektů: orientace na úkol, zaujetí sportovce a 

klima podporující autonomii. Z tohoto tedy vyplývá, že respondenti jsou dobře 

motivovaní, jelikož všechny tyto motivační aspekty posilují výkonovou motivaci. 

Nejvyšší naměřenou hodnotu má orientace na úkol, pro kterou je 

charakteristická přirozená potřeba vyvinout úsilí do úkolu s očekávanou odměnou v 

podobě osobního rozvoje, zdokonalení v činnosti a potřebě dosahovat stanovené cíle. 

Druhou vysoko naměřenou hodnotu má zaujetí sportovce, které u respondentů 

vypovídá o kladném vztahu k činnosti. 

Třetí vysokou naměřenou hodnotu má klima podporující autonomii, která u 

respondentů vypovídá o kladném klimatu v týmu posilujícím vnitřní motivaci. Jejich 

trenér podporuje potřeby kompetence, autonomie a spřízněnosti. 
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Nejnižší naměřenou hodnotu u respondentů měla amotivace, která vyplývá z 

aktivní sportovní činnosti. Proto u respondentů mohu vyvrátit absenci vnitřní a vnější 

motivace, v dané aktivitě nepociťují neschopnost ani nekontrolovanost. 

U naměřené motivační orientace výsledky ukazují, že převažuje orientace na 

úkol nad orientací na ego. Z praktického hlediska lze tedy usuzovat, že respondenti 

jsou v průměru více motivovaní tím se zlepšit, než aby zvítězili nad ostatními. Tento 

výsledek má pozitivní dopad na posílení výkonové motivace sportovce. 

 

Ve druhé části výzkumné práce jsem představila výsledky signifikantních vztahů 

určeny korelačním koeficientem, díky kterým jsem stanovila platnost/neplatnost 

určených hypotéz. Všechny hypotézy byly zacíleny na zkoumání vlivu daného 

motivačního klimatu, zda mají pozitivní či negativní vliv na vnitřní motivaci 

sportovce. 

Hypotéza č.1 která předpokládá pozitivní vliv motivačního klimatu podporující 

autonomii na vnitřní motivaci sportovce, byla potvrzena. Z tohoto výsledku mohu 

vyvodit, jestliže trenér bude podporovat autonomii ve svém týmu a u svých svěřenců 

(sníží kontrolu a uplatní tak menší dozor, bude dávat větší možnost výběru), pozitivně 

přispěje k posílení vnitřní motivace, zaujetí sportovce, orientace na úkol a zároveň 

vytváří klima orientující se na úkol. 

Hypotéza č.2 která předpokládá pozitivní vliv motivačního klimatu zaměřený na 

vztahy na vnitřní motivaci sportovce, byla potvrzena. Z tohoto výsledku mohu 

vyvodit, pakliže rodina/spoluhráči/kamarádi uspokojí potřeby kompetence, autonomie 

a spřízněnosti, posílí vnitřní motivaci sportovce. 

Hypotéza č.3 která předpokládá negativní vliv motivačního klimatu orientující 

se na ego vůči vnitřní motivaci sportovce, byla potvrzena. Z tohoto výsledku mohu 

vyvodit, jestliže se trenér bude soustředit na soutěžní mistrovství a podporovat tak u 

svých svěřenců rivalitu s ostatními hráči, nepřispěje tak k posílení vnitřní motivace 

sportovců. 

Hypotéza č.4 která předpokládá negativní vliv motivačního klimatu řízené 

trenérem na vnitřní motivaci sportovce, byla potvrzena. Z tohoto výsledku mohu 

vyvodit, pokud trenér bude vytvářet vypjatou atmosféru v týmu (např. narušením 

autonomnosti, stálým trenérským dohledem, vysokými nároky na výkony a 

soutěživost), naruší tak posílení vnitřní motivace sportovců. Do popředí se dostává 
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orientace na ego, se kterým roste soutěžní mistrovství. Z dlouhodobého hlediska nelze 

u svých svěřenců budovat zdravé sebevědomí a míru sebeurčení. 

V poslední části výsledků jsem zpracovala regresní analýzu, která popsala 

motivační aspekty související s konkrétními motivačními klimaty. V obou případech 

vyšly podobné výsledky a hypotézy se ještě tak více potvrdily. 

 

Tato bakalářská práce dle mých osobních úsudků přináší teoretické a praktické 

poznatky, které může využít každý trenér pro vylepšení svého přístupu a vytváření 

vhodného motivačního klimatu, který pozitivně podpoří výkonovou motivaci jeho 

svěřenců. Být trenérem je za mě obrovská zodpovědnost, protože vliv, který trenér 

vytváří vůči svým svěřencům nemá dopad fyzické a psychologické stránky jedince. 

Musí si uvědomit, že práce trenéra je celoživotním zdokonalováním se. Nejlepší 

investicí trenéra je, pokud vloží svůj čas a úsilí k vytvoření motivačního klimatu 

podněcující orientaci na úkol. Pokud chce ovlivnit motivaci sportovce, musí brát na 

vědomí dopad svého trenérského stylu. Má doporučení pro trenéry po zpracování 

teoretické a praktické části jsou: 

Zaměřit se na motivační klima orientující se na úkol. Ten by měl být pestrý, 

zajímavý a vybízet k osobní výzvě. Cíle by měly být krátkodobé s možností výběru. 

Dále se zaměřit na motivační klima podporující autonomii, zapojit sportovce do 

procesu rozhodování, samostatnosti a zodpovědnosti, díky které sportovec rozvíjí 

sebekontrolu a nezávislost. 

Dále odměňovat svěřence za snahu, výkon či individuální vynaložené úsilí. 

Podpořit tak jedince v jeho úsilí a co nejlepší individuální výkon. 

Dále podporovat týmovou spolupráci a ducha i během procesu učení. 

Dále způsob hodnocení je klíčovým faktorem ve výkonové motivaci sportovce, 

kde by měl trenér hodnotit proces učení a individuální zlepšení. Vytvořit takové 

podmínky pro možnost zlepšení výkonu a vyhnout se normativnímu hodnocení. 

Dále načasování instruktáže daného úkolu a potřebám sportovce (např. 

zohledňovat pomalejší děti (Weinberg a Gould, 2007). 
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