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Úvod 

Ženský lední hokej není v České republice příliš známý sport. Tato práce 

má za cíl zmapovat jeho vývoj a současný stav u nás a zároveň prozkoumat 

osobnost žen, které se mu věnují. Jde o prvotní mapující výzkum, na který by 

bylo možné v budoucnosti navázat při řešení otázek sportovní výkonnosti, výběru 

talentů a dalších. Ženský lední hokej nebyl doposud veřejnosti příliš znám, ale 

v současné době se začíná jeho popularita zvětšovat, stejně jako přitažlivost pro 

začínající hráčky. 

Ženský lední hokej se hraje v České republice již více jak dvacet let. Je to 

sport na okraji zájmu veřejnosti i médií. Teprve v poslední době, v souvislosti se 

zařazením ženského ledního hokeje do programu zimních olympijských her, se 

povědomí o tomto sportu dostává mezi veřejnost. Výzkum podobného charakteru 

nebyl v České republice zatím nikdy proveden. Proto ani k osobnosti hokejistek 

není možné uvést literaturu tímto problémem se zaobírajícím. Ani ve světové 

literatuře není podobný výzkum uveden. Pokud by byl, záleželo by na typu 

výzkumu, zda by se dal v našich podmínkách použít. Kulturní odlišnosti národů 

působí jak na formulaci otázek, tak na celé metodologické pozadí vytváření 

zjišťovacích metod. 

Cílem není vyčerpávající popis všech položek týkajících se ženského 

ledního hokeje, ale hrubé zmapování situace a případné návrhy dalších směrů a 

možností příštích výzkumů. 
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1.1. Fenomén sportu 

Sport je v současné době společenský fenomén, který má mnoho rovin. Je 

nutné rozlišit sport rekreační, výkonnostní a vrcholový, sport aktivní a pasivní 

(divácký), je rozdíl mezi sportováním dětí a mládeže a sportem dospělých, 

případně i seniorů. Sport má herní základ, k jeho hlavním znakům patří 

dobrovolnost, motivace, prostorové a časové ohraničení, pravidla, otevřenost 

výsledku. Sportovní hra je jedna ze skupin sportovních činností, které rozlišil 

Stibitz (1958) na: 

1. sportovní závod 

2. sportovní úpol 

3. sportovní hru 

Sportovní hraje soutěživá činnost dvou jedinců či kolektivů, kteří soutěží v 

ovládání jednoho společného předmětu (míč, puk atd.) v měnících se situacích. 

Důležité je reagovat na činnost protihráčů i spoluhráčů a měřítkem hodnocení je 

výsledek, určovaný podle pravidel. Stibitz rozlišuje hry brankové, síťové, o stěnu 

a pálkovací. Počet sportovních her u nás známých není vysoký, uvádí se kolem 

30 až 70 sportovních her, které vznikly různým způsobem. Některé se vyvinuly z 

lidových her, jiné byly uměle zkonstruovány, nebo odvozovány z pracovních 

činností. 

1.2. Psychologická typologie sportovních činností 

Sportovní disciplíny je možné hodnotit z mnoha různých hledisek, důležité je 

také hledisko psychologické, protože na výkonu se právě psychologické faktory 

podílejí velkou měrou. Proto je důležité vědět, které a jak moc ovlivňují výkon 

sportovce. 

Dříve byla otázka sportovních předpokladů řešena nejvíce empiricky, kdy se 

shromažďovaly a vyhodnocovaly zkušenosti úspěšných sportovců, trenérů a také 

psychologů o dané sportovní disciplíně. 
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Největší pokrok bylo učiněn s využíváním pomatků z psychologie práce, kdy 

začala být využívaná metoda profesiografie. Je to rozbor psychologických 

komponent určitého druhu. Teorie profesiografie vmikla v psychologii práce, 

východiskem byla všestranná analýza pracovních činností v profesi. Výsledkem 

je profesiogram. Na základě obecné profesiografie jsou dále stanoveny 

požadavky, které mají jednotlivé pracovní úkony a činnosti na psychiku 

pracovníka. Tento souhrn psychických požadavků na provádění určité činnosti, ať 

už pracovní, či sportovní se nazývá psychoprofesiogram. 

Základy profesiografického přístupu v psychologii sportu u nás vypracoval 

Kodým (1967) a vytvořil psychologickou charakteristiku obecného modelu 

sportovní činnosti, na jejímž základě dospěl k psychologické typologii 

sportovních činností. Jím vytvořená typologie využívá jako klasifikační kritéria 

charakteristiku sportovního prostředí, kde činnost probíhá, formu vzájemné 

interakce sportovců, jak se sportovec vyrovnává s cíly a úkoly sportovní činnosti 

a jakou roli zde hraje psychika sportovce. Na základě těchto kritérií Kodým 

stanovil šest typů sportů: 

- senzoricko-koncentrační 

- funkčně mobilizační 

- esteticko-koordinační 

-rizikové 

- heuristicko-individuální 

- heuristicko-kolektivní 

Charakteristiky jednotlivých typů: 

Hlavní činností v senzoricko-koncentračních sportech je zaměření pohybové 

aktivity na přesné dosažení cíle. Psychické nároky tak jsou zejména na senzorické 

schopnosti-přesnost a ostrost zrakového vnímání, odhad vzdálenosti, pohybu, 

rychlosti a směru a pohybovou citlivost. Důležitá je koncentrace a rozsah 

pozornosti a senzomotorická koordinace pohybu vazby oko-ruka. Dále jsou 

důležité speciální vědomosti o pravidlech sportu, náčiní a jeho dokonalé ovládání. 

Navíc soutěže v těchto sportech trvají velmi dlouho, přitom s častými 
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přerušeními, které kladou velké nároky na volní vlastnosti sportovce, především 

na vytrvalost. Aktivace i přes velké duševní napětí naopak musí být snížena, je 

důležité dokázat se zbavit emočního napětí. Mezi tyto sporty patří střelecký sport, 

golf, kuželky, lukostřelba ... 

Náplní většiny funkčně mobilizačních sportů jsou převážně přirozené pohyby, 

kdy cílem je překonání vzdálenosti, výšky vlastní energií, buď bez užití 

přepravních prostředků, nebo s nimi. Případně je pohyb zaměřen na přemístění 

sportovního náčiní. Patří sem tedy lehká atletika, běhy, skoky, plavání, dále 

cyklistika, veslování, kanoistika, rychlobruslení či běh na lyžích. Všechny tyto 

sporty kladou vysoké nároky na maximální mobilizaci všech psychických funkcí 

v krátkém časovém úseku (sprinty, skoky) nebo po delší dobu (vytrvalostní 

disciplíny, víceboje). Zvláště ve vytrvaleckých sportech jsou nezbytné vysoce 

rozvinuté volní vlastnosti (cílevědomost, houževnatost, vytrvalost), které 

ovlivňují jak výkon v soutěži, ale i samotnou sportovní přípravu. Další důležitou 

vlastností je rozvinutí speciální úrovně kvality prostředí sportovní činnosti. Zde 

pak hovoříme o speciálním čití, například pocit ''vody", "sněhu", "ledu" apod. 

Pod esteticko-koordinační sporty jsou zahrnuty krasobruslení, krasojízda, 

moderní i sportovní gymnastika, skoky do vody, skoky na trampolíně, vodní 

lyžování ... V těchto disciplínách jde především o přesné zvládnutí složitých 

pohybových struktur navíc se zaměřením na jejich estetický výraz. Jsou to 

převážně umělé pohyby, často se využívá různého nářadí a náčiní. Tyto pohyby 

jsou spojovány do vyšších pohybových celků- sestav a hlavně v ženských 

kategoriích bývají doprovázeny hudbou. Výkon je hodnocen podle obtížnosti 

zvolených cvičebních prvků společně s estetickým působením, jehož hodnocení 

může být značně subjektivní. Z psychologického hlediska jsou důležité tvůrčí a 

interpretační schopnosti, cit pro rytmus a hudební předpoklady. Navíc jsou 

potřeba koordinační schopnosti, kinestetická citlivost pro přesný pohyb a svalové 

úsilí. Složitost motoriky klade vysoké nároky na přesné zvládnutí dovedností a 

vyžaduje i dlouhou dobu učení. Pro tyto nároky je nutný i rozvoj volních 

vlastností v přípravě. Navíc každá chyba v technice přináší vysokou bodovou 

ztrátu a tak je zde významnou vlastností i odolnost vůči neúspěchu. 
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V rizikových sportech je cílem zvládnout obtížné přírodní a rizikové překážky 

(výška, rychlost) ve kterých vznikají nepříjemné psychické stavy. Patří sem boby, 

horolezectví, letecký sport, sjezd a skoky v lyžování, plachtařství, saně, vodní 

slalom a sjezd, potápění, parašutismus, motorismus .... Z psychologických nároků 

jsou nejdůležitější senzomotorické schopnosti, rychlé a nestereotypní pohybové 

reakce, tvůrčí řešení situací, specifická odvaha se zvýšenou ochotou riskovat či 

vysoká odolnost vůči emocionálnímu napětí. Pohybové dovednosti musí být 

přesně nacvičeny a využívány plasticky vzhledem ke konkrétní situaci. Ve 

sportech, kde se jedná i o ovládání technických prostředků či specifického náčiní 

je nutné i vybavení sportovce odpovídajícími vědomostmi a zkušenostmi. 

Heuristicko-individuální sporty jsou charakteristické tím, že v nich sportovec 

svými schopnostmi, dovednostmi a vlastnostmi překonává odpor soupeře buď v 

přímém kontaktu s ním, nebo bez fyzického kontaktu s užitím speciálního náčiní. 

Patří sem badminton, tenis, stolní tenis, box, judo, volný styl, zápas, karate, 

šerm .... Zvláštní kategorií jsou šachy, neboť se jedná o překonávání duševních 

schopností soupeře. Z psychologického hlediska jsou důležité hlavně heuristické 

(tvořivé) schopnosti, které určují vhodnou strategii a taktiku vedení sportovního 

boje podle povahy a síly soupeře, stavu utkání, časového průběhu zápasu atd. Je 

zde nutné dokázat se rychle a přitom kvalitně rozhodnout. Významné jsou 

kinestetická citlivost, vnímání pohybu i plynoucího času v utkání a volní 

vlastnosti jako je rozhodnost, iniciativa, houževnatost i sebeovládání ve smyslu 

odolnosti vůči emočnímu napětí vzrůstajícímu během hry, tendencím nechat se 

strhnout k afektivní neuvážené reakci. Významné jsou i speciální vědomosti a 

dovednosti (chvaty apod.) a úroveň jejich zvládnutí. 

Pod heuristicko-kolektivní sporty zařazujeme basketbal, házenou i českou 

házenou, kolovou, fotbal, lední hokej, volejbal, pozemní hokej, vodní pólo. V 

těchto sportech je pohybová aktivita zaměřená na překonání soupeře kolektivní 

spoluprací mezi hráči. Proto je zde nutná kvalitní spolupráce v kombinacích, v 

obranné i útočné činnosti, které zároveň musí vhodně reagovat na taktiku 

soupeře. Při spolupráci je nutná i velká tvořivost v akcích, při vzájemném 

pochopení spoluhráčů, kteří musí předvídat tahy spoluhráčů, stejně jako 
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protihráčů a vhodně tedy rozkládat pozornost na několik objektů činnosti. Oproti 

individuálním sportům je důležitá sociabilita hráčů, musí být ochotni ke 

spolupráci, schopní potlačit své individualistické tendence, což není pro některé 

zrovna jednoduché a může to vyvolávat v týmu napětí. Při hře zároveň rostou 

nároky na emoční stabilitu každého hráče, i volní vlastnosti. Kolektivní sporty 

jsou zároveň velmi atraktivní pro diváky, což nese i jejich zvýšenou pozornost k 

hráčům, kteří by měli být schopní tuto pozornost unést. 

Psychologická typologie sportů má význam teoretický, ale hlavně praktický, 

protože umožňuje přiřadit konkrétní sport k určitému typu a blíže jej 

charakterizovat, Jednotlivé typy sportů pak mohou sloužit jako základní 

orientační schéma při výběru talentů, zaměření sportovního tréninku a 

psychologické přípravy sportovce. I když samozřejmě žádná typologie 

charakteristiku určité sportovní činnosti zcela úplně nevyčerpává a proto je nutný 

konkrétní rozbor této činnosti. 

1.3. Předpoklady sportovní výkonnosti 

Sportovní výkon je daný více činiteli, jedním z nich je úroveň předpokladů pro 

sportovní činnost. Tyto schopnosti jsou ovlivněné dvěma základními faktory. 

Prvním je dědičnost, druhým prostředí. Míra jejich vlivu je již dlouho předmětem 

úvah a názory na míru ovlivnění se liší. Zastánci genetické determinace tvrdí, že 

základem schopností člověka jsou geneticky získané předpoklady, které není 

možné výchovou příliš měnit, jde o hereditární teorie. Naopak enviromentální 

teorie tvrdí, že hlavním formujícím faktorem je prostředí a výchova, v extrémním 

podání je podle této teorie až možné z jakéhokoliv dítěte vychovat v podstatě 

cokoliv. Nicméně pro maximální výkony nutné ve vrcholovém sportuje nutný 

vliv obou faktorů. Pro vykonávání jakékoliv činnosti je nutná vloha daná 

geneticky, kterou je pak možné dále rozvíjet tréninkem, činností. Pro velkou 
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výkonnost je nutný i promyšlený trénink, cíleně směřovaný na rozvoj této 

schopnosti. 

mentilni kapacita 

kinestéze 

Obr. 1. Vztah mezi po
teneiálnfmi momostmi 
(vlohami) a rozvinutými. 
schopnostmi (podle: 
Langmaiera 1963) 

----- vrozené vlohy (mo!nosc:i) 

--- rozvJnuté schopnosti 

Obr. č. 1. (Vaněk 1983) 

Rozložení úrovně schopností na základě dědičnosti v populaci má tvar typické 

Gaussovy křivky. 

()br~-~4t ~1,(.>d~·lovt J:~!'j±ťorn:-ěra ]~Ci _ch!u děditn.o1:Írl 
lí I;'.I>X),,~red~ •; ..;; •"Zrahu k:.l;:tJ ::>tělu \ réilú schom1o~ti 
v ··;: '}"";;al..d ( l'van m 1971 ) . · · · 

Obr. 2 (Švancara 1971, in Vaněk a kol. 983) 

Znamená to, že střední úroveň schopností je v populaci zastoupena nejčastěji a 

směrem k velmi nízké i vysoké se zastoupení snižuje, Přičemž tyto krajní úrovně 

jsou také mnohem více ovlivněny dědičností. Nicméně jeden jediný ukazatel 

nemusí vypovídat o celkové výkonnosti, pro kterou má význam celá struktura 

schopností, kdy mezi jednotlivými schopnostmi mohou existovat kompenzační 
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vlivy, takže nedostatekjedné schopnosti je vynahrazen další, silněji rozvinutou. 

Během ontogenetického vývoje význam dědičnosti klesá a zvyšuje se vliv 

prostředí, především výchovy a sociální stimulace. Společných znaků na počátku 

motorického vývoje je velmi mnoho, ale s přibývajícím věkem narůstá odlišnost 

motorických projevů, jedinci se tedy od sebe stále více liší. Ve stáří pak zase 

společných znaků v motorice přibývá. 

Podobně je to i s mírou vlivu dědičnosti a prostředí na různé psychické projevy 

člověka. Čím jsou psychické projevy jedince jednodušší, tím je jejich závislost na 

dědičnosti větší, více patrná. Složitější psychické funkce jsou ale více 

ovlivňovány prostředím a výchovou. Zkoumat vliv dědičnosti na kvalitu výkonu 

je ale velmi obtížné. Zdánlivě by případy, kdy děti dosahují kvalitních výkonů ve 

stejném oboru, mluvily pro velký vliv dědičnosti, ale stejnou roli mohlo v rozvoji 

schopností sehrát i prostředí a silně stimulující výchova. 

Schopností se vztahem ke sportovní činnosti je celá řada, většinou se dělí do tří 

základních skupin (Vaněk a kol. 1983): 

První skupinou jsou schopnosti senzomotorické, které se vztahují k vnímání, k 

pohybovým projevům a jejich vzájemné koordinaci. Uplatňují se především v 

nácviku pohybu, jeho regulaci a řízení. Jejich kvalita je dána činností receptorů 

(exteroreceptorů, interoreceptorů a proprioreceptorů) a výkonných efektorů, tj. 

svalů. Tyto schopnosti jsou důležité hlavně tam, kde jsou velké nároky na 

přesnost prováděných pohybů, dobu reakce, přesné řízení a regulaci pohybů a 

jejich koordinaci. Je přímý vztah mezi úrovní schopností sportovců a 

nesportovců, výzkumy totiž ukazují, že aktivně prováděná sportovní činnost 

působí pozitivně na rozvoj senzomotorických schopností. Zvyšuje se kinestetická 

citlivost pro vnímání pohybů a pozornost, zlepšuje se vnímání času a orientace v 

prostoru, zkracuje se reakce. Navíc dlouhodobou integrací senzorických 

schopností dochází ke vzniku speciálního čití, které se vyznačuje přesnou 

diferenciací podmínek činnosti, např:t'klad u lyžařů či plavců. 

Do další skupiny patří schopnosti intelektové, které mají vztah k přesnému, 

rychlému zpracování informací. V průběhu činnosti je nutné řešit vzniklé situace, 

nalézat nová řešení v co nejkratším čase. Právě zde se intelektové schopnosti 
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uplatňují. Právě tak, jako při vypracovávání strategie a taktiky ve sportovních 

soutěžích, případně i vypracovávání tréninkových forem. Sportovci obecně jako 

celek jsou v intelektových schopnostech nad populačním průměrem (Vaněk, 

Hošek 1976). Nicméně ani vysoká inteligence není zárukou správného a rychlého 

řešení v průběhu soutěže. Zde také záleží na emoční stabilitě, schopností rychle 

reagovat. 

Schopnosti sociální jsou třetí skupinou a ovlivňují další kvality lidského 

chování. Jsou to například citlivost, vnímavost, komunikace. Tyto kvality hrají 

důležitou součást jak tréninkové přípravy, tak samotné soutěže. Projevují se v 

sociálních vztazích mezi sportovci vzájemně, mezi nimi a trenérem a jsou 

důležité pro jejich spolupráci. Obzvláště vysoké nároky jsou ve sportovních 

hrách, kde na nich záleží aktuální výkonnost týmu, tak i jeho růst. 

Všechny schopnosti sportovce můžou dosáhnout určitého stupně rozvoje. Ty 

velmi vysoké nazýváme talentem, či nadáním. Není to ale pouhý součet 

jednotlivých schopností, ale je to individuální složitá struktura, která se projevuje 

v úspěšné realizaci sportovní činnosti, v rychlosti jejímu učení a ve vysoké 

výkonnosti. Ta však není determinovaná pouze talentem, který samotný nestačí, 

ale i tréninkem, pílí i nabídkou možností. 

1.4. Osvojování sportovních dovedností 

Ve sportovní přípravě je hlavním úkolem rozvoj jednotlivých funkcí organismt 

sportovce. Je důležité rozvíjet pohybové schopnosti, vegetativní a psychické 

funkce. Nutnou součástí je nácvik pohybových dovedností. Jedná se o osvojování 

a zdokonalování sportovních pohybů, jejich techniky. Tento proces nazýváme 

jako senzomotorické učení.. Účastní se ho totiž jak složka senzorická, tak 

motorická. V průběhu činnosti se senzomotorické učení doplňuje s učením 

verbálním, kdy si sportovec osvojuje pojmy a teorie sportovní disciplíny, včetně 

taktiky a strategie. Úspěšnost učení se sportovním dovednostem je závislá na 

rozvoji pohybových schopností (síla, rychlost, vytrvalost a obratnost), oběhových 
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funkcí a psychických funkcích a procesů (vnímání, pozornost, paměť, myšlení, 

vůle, motivace). Osvojování sportovních dovedností je záměrou činností 

sportovce, probíhá ve vymezených podmínkách tréninku a při jeho řízení se 

uplatňují didaktické zásady a metody, stejně jako osobnost trenéra, který tento 

proces řídí. Výsledkem jsou sportovní dovednosti. Kritériem efektivnosti je 

správně osvojená dovednost, která rozhoduje o úrovni podaného výkonu. 

Dovednosti řídíme podle různých hledisek, známé je na hrubé a jemné. Hrubé 

dovednosti se vztahují k nervosvalové koordinaci velkých svalových skupin, 

jemné dovednosti postihují citlivost pohybů svalových skupin malých. Další 

dělení je na otevřené a uzavřené. Uzavřené se blíží pohybovým návyků, jsou 

poměrně stále, málo závisí na situačních změnách (gymnastika, běhy, plavání). 

Otevřené jsou ty, kde záleží na tvůrčím vyrovnání sportovce s proměnlivou vnější 

situací, typické jsou hlavně pro sportovní hry, vodní slalom, úpolové sporty. Ve 

většině sportovních činností se uplatňují všechny dovednosti, jak otevřené a 

uzavřené, tak i hrubé a jemné. 

1.5. Druhy učení se sportovním dovednostem 

Podle druhů zúčastněných procesů, způsobů interakce, regulace a aktivity 

můžeme rozlišit pět způsobů učení. Jejich užití v praxi závisí na stupni zvládnutí 

sportovní dovednosti, věku sportovců a jejich zkušenostech. V každém způsobu 

učení jsou zároveň i specifické psychologické problémy. 

Při učení nápodobou se cvičenec učí pohybové dovednosti jako jednomu celku, 

komplexně. Jsou zde vysoké nároky na správné předvádění pohybu. Trenér musí 

být schopný předvést pohyb přeSně a bez chyb. Vlastní učení pak probíhá jako 

mnohonásobné opakování cviku s opětným předváděním. Problém nastává, 

pokud si cvičenec osvojí pohybovou dovednost nesprávně, pak bývá přeučení 

obtížné. Toto učení je vhodné hlavně pro děti a začátečníky. 

Při instrukčním učení je představa o pohybové činnosti utvářena na základě 

slovních instrukcí. Tento popis nutí cvičence k přemýšlení o podstatě nacvičované 
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dovednosti. Nácvikje aktivnější, do procesu vytváření pohybové představy se 

zapojují poznávací procesy. Takové učení ale klade na trenéra i sportovce vysoké 

nároky. Od trenéra je nutné přesné vyjádření, přiblížení podstaty cviku. Od 

sportovce zase soustředěné vnímání, speciální vědomosti (znalost pojmů), aby 

dobře rozuměl trenérovu výkladu. Zpočátku je slovní instrukce bohatá, informace 

se týkají celého pohybu komplexně, s postupným osvojováním pohybové 

dovednosti se obsah instrukce mění, zaměřuje se na obtížné úseky nacvičovaného 

pohybu. Tento druh učení se uplatňuje v analyticko-syntetickém vyučovacím 

postupu. Je možné ho uplatňovat u sportovců, kteří mají rozvinuté abstraktní 

myšlení a verbální popis jsou schopni adekvátně zpracovat, u dětí je to asi od 1 O 

let. 

Zpětnovazební učení se zakládá na principu pokusu a omylu. Podle úspěšnosti 

či neúspěšnosti realizace sportovec upřesňuje své pohyby a tak dovednost 

neustále zdokonaluje. Důležitá je informace o výsledku pohybu, její neúplnost či 

nepřesnost značně učení prodlužuje, zvláště u rychlých a složitých pohybů. V 

tomto učení se dobře uplatňuje videotechnika, sportovec může provádět analýzu 

chyb ze zhlédnutého zpomaleného záznamu. 

Ve vyšších fázích senzomotorického učení se uplatňuje problémové učení. Je 

důležité, aby měl sportovec více zkušeností a zvládl techniku sportovní 

dovednosti pohybově, verbálně a myšlenkově. Při porozumění nacvičovanému 

pohybu, či jejich soustavě dojde k vytvoření individuálního stylu provedení, pro 

které využívá i dostupné rezervy. K nalezení nejvýhodnějšího stylu spolupracuje 

s trenérem, se kterým se radí a konzultuje vzniklé problémy. Řada originálních 

cviků, například přeskoků a cvičebních prvků z gymnastiky či stylů ve vrzích a 

hodech v atletice vzniklo právě tvůrčím hledáním nových variant a způsobů 

provedení. 

Specifickým způsobem učení je ideomotorické učení, známé v praxi jako 

ideomotorický trénink. Jeho podstatou je objev I. P. Pavlova, že kinestetické 

buňky v centrální nervové soustavě mohou být podrážděny jednak periferně 

(cvičením) a jednak centrálně (představou). Ideomotorické představy jsou 

významným pomocníkem při nácviku dovedností, i když vlastní praktické cvičení 
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nahradit nemohou. Nicméně ideomotorický trénink se dá využít při zranění 

sportovce, kdy nemůže trénovat či při nácviku složitějších pohybových 

dovedností. Stejně tak může sloužit k odhalení, kde si v pohybové sekvenci není 

sportovec vědom přesně svého pohybu, tento moment totiž bude v jeho 

představách méně konkrétní. 

Uvedené způsoby učení se většinou navzájem kombinují, nevyskytují se 

izolovaně. Při volbě způsobu učení musí mít trenér na zřeteli jeho psychologické 

zvláštnosti, přednosti i negativa, to vše zhledem k věku i celkové úrovni 
' 

svěřenců. 

1.6. Průběh osvojování sportovních dovedností, fáze motorického učení 

Osvojování sportovních dovedností lze rozdělit do několika fází. Zpevňování 

dovednosti neprobíhá vždy přímočaře, s konstantním zlepšením během celého 

učení, ale má naopak rychlejší či pomalejší fáze, mohou se vyskytnout úplná 

zastavení či zhoršení. 

Způsob osvojování sportovních dovedností si můžeme ilustrovat takzvanou 

křivkou učení, která ilustruje vztah mezi počtem opakování a zlepšením v 

nacvičované dovednosti. Křivka učení závisí na činitelích učení, nemusí mít tedy 

vždy stejný tvar. 

Nejtypičtější křivka ukazující průběh učení je tvaru S, kdy na začátku je 

pomalejší zlepšování dovednosti, následované rychlejším vzestupem a na konci 

opět ukazuje menší přírůstky. Můžeme se setkat i s vodorovnými úseky, které 

nazýváme dovednostní plató. Příčinou tohoto efektu mohou být subjektivní 

(únava, přetrénování, snížení motivace) nebo objektivní (špatná výstroj a výzbroj, 

metoda nácviku, podmínky). Plató efekt vede ke snížení motivace, sportovec 

může nabýt dojmu, že není možné se ještě zlepšovat, je to i psychická bariéra, 

kterou je nutné překonat. Pro trenéra je plató důvodem k zamyšlení nad výběrem 

metod, podmínek nácviku k překonání této fáze učení. 
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Pro pochopení dynamiky změn je nutné porozumět fázím motorického učení a 

to jak pro trenéra, tak pro sportovce. 

V první fázi se sportovec seznamuje s pohybovou dovedností. Dochází k 

senzorickému zpracování obsahu a struktury daného pohybu. Nejjednodušší 

seznámení s pohybem je pomocí zrakového vnímání. Pohyb je demonstrován 

trenérem, jiným sportovcem, naživo či na videozáznamu. Složitější je slovní 

instrukce, která nutí sportovce k přemýšlení, racionálnímu zpracování informace. 

Slovní instrukce se často spojuje právě s demonstrací pohybu. V první fázi 

pohybu cvičenec provádí praktické pokusy, ještě nekoordinované, většinou méně 

zdařené. Nekoordinovanost souvisí s nedotvořenými regulačními mechanismy. 

Podle vnějších znaků prováděné sportovní dovednosti se tato fáze nazývá 

generalizace. Ta se týká celkové aktivity. Sportovec hlavní pohyb doprovází 

řadou nežádoucích souhybů. Ty jsou tvořeny střídavým mechanismem 

podráždění a útlumu, který se mechanismem difúzní iradiace rozlévá i do dalších 

oblastí mozkové kůry. 

V druhé fázi učení nastupuje nácvik a opakování sportovní dovednosti, 

hlavním mechanismem je zpevňování, kdy se upevňují ty pohyby, které vedou k 

vytyčenému cíli. Dochází ke vzniku asociačního spoje mezi žádoucí formou 

pohybové akce a "odměnou", která má funkci zpevňování. Velký význam v této 

fázi má i retence, uchování naučené dovednosti v paměti a aktivní znovuvybavení 

v potřebných situacích sportovní soutěže. Opakem retence je zapomínání. V CNS 

dochází ke koncentraci do těch motorických oblastí mozkové kůry, jejichž 

podráždění se bezprostředně vztahuje k prováděnému pohybu. 

Ve třetí fázi motorického učení se sportovní dovednost dále zlepšuje. 

Dovednost již může být začleněna do soustavy dalších pohybových dovedností. 

Dochází k automatizaci pohybu, není nutná vědomá kontrola sportovce. Jeho 

pozornost může být zaměřena na jiné cíle (sledování soupeře), dokáže využít 

nabyté dovednosti i reálných podmínkách soutěže mimo optimální podmínky. V 

CNS mluvíme o automatismu procesů, vlivem zpětné informace je kontrola 

pohybů průběžná a přesná, pohyb plynulý a koordinovaný. 
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Čtvrtá fáze je typická jen pro vrcholový sport a vyznačuje se vysokou 

plastičností a výkonností. Sportovec dokáže naučenou dovednost přizpůsobovat 

aktuálním podmínkám činnosti, to znamená měnit ji podle potřeby i v jejím 

průběhu. K automatizaci pohybů se přidává i kreativita v aplikaci pohybové 

dovednosti, její originální využití. Z hlediska procesů v CNS jí nazýváme fází 

tvořivé asociace, nebo z hlediska vnějších projevů tvořivé koordinace. 

1. 7. Psychické procesy v motorickém učení. 

Psychické procesy velmi významným způsobem ovlivňují průběh učení se 

sportovním dovednostem. Jsou to poznávací, emočně motivační a volní procesy. 

Poznávací psychické procesy se rozdělují na vnímání, pozornost, paměť, 

fantazie a myšlení. Účastní se vytváření představy pohybu, pochopení jeho 

biomechanických, strukturálních a jiných zákonitostí. Mají vliv nejen na 

motorické zvládnutí sportovní dovednosti, ale také na její verbální zvládnutí. Z 

psychologického hlediska se jedná o co nejvšestrannější objasnění sportovní 

dovednosti, která je předpokladem pro vytvoření správné představy o pohybu. 

Takto vytvořená představa sehrává roli plánu či programu, který je důležitým 

regulačním činitelem, dochází podle něj ke korekci praktických pokusů o určitou 

pohybovou dovednost. Pokud se podcení význam poznávacích procesů v učení, 

může to vést až k nesprávně vytvořené pohybové představě o dovednosti, která se 

pak velmi špatně přeučuje. 

Směr a intenzitu chování sportovce v učení určují emočně motivační a volní 

procesy. Podílejí se na výběru různých variant řešení, určují míru mobilizace 

energetických zdrojů i snahy, kterou sportovec vyvine při dosahování 

stanovených cílů. Motivace vzhiká na základě biologických potřeb (potřeba 

pohybu, potřeba odpočinku, činnosti, opakování) i potřeb sociálních (potřeba 

uznání, úspěchu, seberealizace, afiliace) Jsou základním předpokladem učení se 

dovednostem od začátku i po celý průběh učení. Motivy k činnosti vznikají 

sdružením potřeb a pobídek (nabídek z vnějšího prostředí). Jejich struktura 

složená z motivů uvědomovaných i neuvědomovaných dává vznik motivaci a 
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zájmu o sportovní činnost . Bez dostatečné a vhodné motivace není učení se 

pohybovým dovednostem tak efektivní. 

Emoce vznikají na základě subjektivního hodnocení, sportovec zaujímá 

stanovisko ke všemu, co provádí, ke své budoucnosti, co se děje okolo něj. 

Emoce mají svou intenzitu a kvalitu. intenzita prožívání okolního dění je 

spojována s úrovní aktivace sportovce, chápeme jí jako pohotovost k reakci. Tato 

úroveň se mění v závislosti na programu činnosti. Stoupá se zvyšující se 

emotivitou a ovlivňuje průběh činnosti. Z fyziologického hlediska je to 

mechanismus důležitý pro přizpůsobení organismu situaci, ve které musí 

organismus mobilizovat energetické zdroje. Emoce se projevují v průběhu celého 

procesu motorického učení, jejich záporný vliv je patrný nejvíce na úrovni 

vnímání sportovce. Pokud jsou emoce velmi intenzivní, mají na motorické učení 

negativní vliv. Podle povahy nacvičované dovednosti je vhodné regulovat jejich 

intenzitu na optimální úroveň. Emoce rozdělujeme na stenické a astenické. 

Stenické působí povzbudivě, patří sem radost, hněv. Astenické naopak tlumivě, 

zařazujeme do nich smutek či strach. Emoce na motorické učení působí 

komplexně, kvalitou i intenzitou. Každý sportovec se s vlivy emocí vyrovnává 

individuálně, což je třeba v tréninku respektovat. 

Volní procesy jsou pro osvojování sportovních dovedností důležitou 

komponentou procesu. Mají vztah ke schopnosti sportovce stanovit si adekvátní 

cíle a dosahovat je s využitím optimálních prostředků. Dosažení určitého cíle není 

rozhodně jednoduchou záležitostí. Sportovec se potýká s překonáváním překážek 

vnitřního i vnějšího charakteru, s únavou, bolestí, monotónností tréninku, také s 

rušivým prostředím či špatnými materiálními podmínkami. Proto musí být 

stanovený cíl pro sportovce dostatečně přitažlivý, při tom ale reálný tak, aby ho 

mohl dosáhnout sám či s pomocí okolí (trenéra, rodiny, atd.). Sociální klima také 

velmi významně přispívá k efektivitě motorického učení. 
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1.8. Činitelé motorického učení 

Podle Hoška (1975, 1979) můžeme nejdůležitější činitele motorického učení 

shrnout do pěti kategorií. Jsou to: obtížnost úkolů, dokonalost zpětných vazeb, 

režim motorického učení, transfer - interference a individuální odlišnosti. 

Obtížnost úkolů ovlivňuje dynamiku nácviku sportovní dovednosti. Učení je 

tím náročnější, čím je sportovní dovednost obtížnější. Rozlišujeme obtížnost a 

složitost sportovní dovednosti. Složitost je určována počtem možných řešení 

problému, tedy variant provedení, se kterými se setkáváme především v 

heuristických sportech. Obtížnost je daná počtem nezbytných pokusů, které jsou 

nutné k dosažení určité úrovně dovednosti nutné. Určuje tedy, jak dlouho bude 

nácvik probíhat než cvičenec zvládne konkrétní dovednost. Složitost a obtížnost 

dovednosti jsou v úzkém vztahu, který nemusí být vždy lineární. Větší složitost 

nacvičované pohybové dovednosti nemusí znamenat její vyšší obtížnost a 

naopak. 

Dokonalost zpětných vazeb ovlivňuje efektivitu motorického učení. Dělí se 

zpravidla na průběhové (kontrolní) a výsledkové (resultativní). Nejčastěji se 

setkáváme s výsledkovou zpětnou vazbou, cvičenec provede požadovaný pohyb a 

trenér mu dává zpětnou informaci o provedení pohybu, případně o chybách. Lze 

užít i videozáznam. Důležitá je rychlost podané informace a také její kvalita. Ale 

neplatí ani, že čím větší množství informací, tím větší je zlepšení učení se 

sportovní dovednosti. Navíc mnoho cvičenců nepřijímá negativní informace, 

proto právě shlédnutí videozáznamu může být lepším korekčním činitelem než 

trenérovo verbální hodnocení. 

Režim učení má komplexní povahu a vyplývá z ostatních činitelů. 

Nejdůležitější otázkou v režimu učení je časové rozložení nácviku z hlediska 

zpevňování a opakování. Obecně lze říci, že neúměrně časté intenzivní opakování 

výsledky učení zhoršuje, na druhou stranu i příliš dlouhé intervaly mezi 

opakováním učení také zhorší díky procesu zapomínání. Výhodné nejsou ani 
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konstantní přestávky mezi opakováním. Zpočátku by měla být frekvence 

opakování vyšší, s postupným zdokonalováním se mohou intervaly mezi učením 

se pohybovým dovednostem prodlužovat. 

Transfer a interference zasahují do procesu učení rovněž velmi významně. 

Transfer znamená přenos a je to efekt, kdy výsledky z jedné dovednosti mají 

pozitivní vliv na průběh učení se jiné dovednosti. Opakem transferu je 

interference, kdy již zvládnutá pohybová dovednost brání osvojování dovednosti 

jiné. Je to tedy negativní přenos. 

V motorickém učení se projevují významným způsobem i individuální 

odlišnosti. Jsou to schopnosti, vlastnosti osobnosti, hraje zde důležitou roli věk, 

pohlaví i charakter sociálních rolí učícího se. Trenér by měl těmto odlišnostem 

rozumět a podle individuálních odlišností volit i přiměřený způsob nacvičování 

pohybových dovedností. 

1.9. Psychologická analýza sportovních činností 

Pro účelné usměrňování výkonnosti sportovce je důležité znát jak jeho osobní 

charakteristiky, tak i nároky dané sportovní činnosti. Každá, nejen sportovní 

činnost má určitý vliv na vývoj osobnosti jedince. Většina činností je společných 

pro všechny lidí, jsou to ty nejobecnější, jako formy komunikace, stejné formy 

lokomoce, hygienické nároky a další činnosti. Existují i speciální činnosti, které v 

sobě zahrnují určité výrazné znaky, které je odlišují od jiných a jsou společné 

vždy pro konkrétní skupinu lidí, jako jsou třeba právě sportovci. Při uvažování o 

vlivu takové činnosti milsíme mít na pamětijednakjejich intenzitu ajednakjejí 

specifičnost. Předpokládáme, že čím více se člověk nějakou činností zabývá, tím 

víc je jí ovlivněn. Činnosti působí skrze poznání a emoce, které člověk při plnění 

činností zažívá, a ty vedou k určitým projevům vlastností osobnosti. "Projevy 

vlastností jsou nejen výrazem vlastností, ale i procesu, v němž se tyto vlastnosti 

utvářejí a vyvíjejí." (Vaněk a kol. 1983). 
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Druhým zdrojem podnětů jsou sociální vztahy. Interakce ve speciální činnosti s 

ostatními lidmi, kteří již mají své zájmy, postoje a vlastnosti touto činností 

modifikovány a tak jsou jejich projevy dalším zdrojem podnětů pro chování 

jedince. Samozřejmě různě pro každého jedince, záleží na jeho konformitě, 

sugestibilitě. 

Člověk se tedy dotváří vlivem životních okolnosti, pokud se to týká sportu 

záleží také na míře angažovanosti, míře identifikace s hodnotami sportu v rámci 

společnosti ve které sportovec žije. Sport je jednou z cest k adaptaci jak celkové, 

ta specifické, sportovec musí překonávat různé druhy zátěže, fyzické i psychické. 

Pokud chceme poznat nároky na adaptaci v různých sportovních činnostech, 

musíme tyto činnosti dobře poznat. Zvláštnosti sportovní činnosti lze ale shrnout 

do několika znaků: 

1. Sportovní činnost je činností vědomou, zájmovou a dobrovolnou. 

2. Sportovní činnost má biogenetický základ ve funkční potřebě pohybu a 

společenské východisko ve zvláštní formě interakce jedinců a skupin - soutěžení. 

Soutěžení je hlavní podmínkou sportovní činnosti. 

3. Při sportovním soutěžení se různým způsobem hodnotí a porovnávají 

úkolované pohybové výkony jedinců a skupin. Ovládnutí vlastního pohybu, jeho 

vegetativní i psychická regulace je hlavním předpokladem pro soutěžení, a proto i 

hlavním předmětem sportovní činnosti. 

4. Účelem sportovní činnosti je biologická i sociální adaptace jedince na různé 

sportovní podmínky a přeneseně i na podobné podmínky v jiných životních 

oblastech. 

5. Výsledkem této adaptace je rozvoj příslušných fyzických i psychických 

dovedností a vlastností. 

6. Podstatou sportovní výkonnosti je neustálé překonávání cizích i vlastních 

výkonů. 

7. Složitost většiny výkonů vyžaduje poměrně dlouhou dobu učení. Je kladen 

důraz na automatizaci pohybů a zároveň situační plastičnost. 

8. Značná intenzívnost pohybu představuje leckdy maximální zatížení organismu 

a tím i vysoké nároky na osobnost sportovce. 
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9. Vzrůstání emocionality při sportovní činnosti, dané významem výsledku 

sportovní činnosti a velkou rizikovostí sportovní činnosti. To je zároveň i zdroj 

přitažlivosti a zábavnosti této činnosti. 

10. Přímo či nepřímo jsou sportovní činnosti vázány na sportovní kolektiv. Ten je 

charakterizován poměrně ustálenou strukturou (trenér, kapitán, mužstvo) a 

převahou přátelských vztahů, které vyplývají z dobrovolné a zájmové činnosti 

sportu. 

ll. Ačkoliv všechny uvedené nároky sportovní činnosti vedou k vysoké 

specializaci, vyrůstají z všestranné tělesné a pohybové přípravy. 

12. Optimální věk pro vrcholné výkony je vlivem náročnosti na nervosvalovou a 

vegetativní soustavu poměrně nízký. 

Sportovní činnost se uskutečňuje ve dvou situacích, které se od sebe 

významově velmi odlišují. Je to situace tréninková a situace soutěžní. Ačkoliv se 

obsahově příliš neliší, mají jiné zaměření a proto i podmínky. 

Sportovní trénink je charakterizován převahou fyzické zátěže, probíhá totiž 

obvykle v psychologicky optimálních podmínkách. Trénink je možné 

přizpůsobovat momentálnímu stavu sportovce, upravovat podmínky, zátěž i 

tréninkové dávky tak, aby odpovídaly jeho kondici. Je to dlouhodobý adaptační 

proces, který má sportovce připravit na různé druhy zátěže nejen ve sportu, ale i v 

životě. 

Sportovní soutěž je charakterizována převahou zátěží psychických, je to 

stresová situace na veřejnosti, pod vlivem zájmu okolí i samotného sportovce. 

Podmínky si sportovec obvykle měnit nemůže, je tedy nutné reagovat na řadu 

proměnlivých a překvapivých situací. Aktuální psychický stav tak může být i 

natolik zhoršen, že sportovec není schopen předvést ani takový výkon, který je v 

tréninku u něj běžný. Vzhledem k nárokům soutěže je tedy nutné nejen rozvíjet 

fyzickou zdatnost, ale také psychickou odolnost k zátěži a to úpravou 

tréninkových podmínek tak, aby se trénink sice přibližoval zátěži v soutěži, ale 

byl při tom i přijatelný pro sportovce tak, aby se na zátěžové situace postupně 

adaptoval. 
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1.10. Sportovní trénink a jeho specifika u žen 

Sportovní trénink: je proces, jehož cílemje zvyšování výkonnostní úrovně, 

nebo její udržování. Je to proces probíhající po celý rok a je tvořen několika 

etapami v závislosti na průběhu soutěží. Organizátorem tréninku je trenér, který 

musí znát principy tréninku a uplatňovat je při práci se svěřenci podle jejich 

individuálních možností. 

Sportovní trénink je tvořen třemi složkami: 

1. Tělesná příprava 

2. Technicko-taktická příprava 

3. Psychická příprava 

Každou tuto složku považujeme za samostatný komplex, který podle věku a 

výkonnostní úrovně vytváří vlastní specificky vymezené skupiny (tělesná 

příprava mládeže, vrcholových hráčů atd.) 

Jednotlivé tréninkové jednotky vycházejí z celoročního plánu sportovního 

tréninku. Ten je ovlivněn střídáním závodních a nezávodních období. 

Rozlišujeme tři základní tréninkové cykly: 

1. Přípravné 

2. Hlavní 

3. Přechodné 

Přípravné období je nejdelší, slouží k vytváření předpokladů pro výkon. 

Dochází k celkovému rozvoji pohybových dovedností, na které navazuje rozvoj 

speciálních pohybových dovedností. 

Druhá etapa slouží ke vzniku a stabilizaci sportovní formy, dle soutěže trvá 2 

až 5 měsíců. Dělí se opět na dvě fáze. První, předzávodní slouží k ladění 

sportovní formy. Druhá, závodní se věnuje udržení a případnému zvyšování 

formy. 
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Po skončení soutěží nastává přechodné období, jeho účelem je zajistit účelný 

odpočinek a regeneraci po závodním období a na konci postupný přechod k 

přípravnému období. V této fázi výkonnost klesá. 

Trénink se skládá ze tří základních složek, tělesné, psychické a technicko

taktické přípravy. Rozbor jednotlivých složek není v možnostech této práce, 

nicméně i trénink hokejistek obsahuje všechny tři tyto složky. 

Trénink žen má některá specifika, odlišuje se od tréninku mužů. Tyto odlišnosti 

se netýkají jednotlivýc~ tréninkových fází popsaných výše. Ty jsou v podstatě 

stejné jako u mužů, zvláštnostem tréninku hokejistek se budu zabývat v kapitole o 

ženském hokeji. 

Tréninkové rozdíly mužů a žen obecně se dají rozdělit na anatomické, 

fyziologické a psychologické. 

Anatomické odlišnosti: 

jsou dané genetickými rozdíly 

ženy mají menší průměrnou výšku těla (6 %) a nižší hmotnost (19 %) 

průměrně kratší končetiny (délka nohou tvoří 51,2% výšky těla, u mužů je to 

52%) 

užší ramena a širší boky 

níže položené těžiště a s tím lepší stabilita 

více tuku v dolní části těla (u mužů v horní části těla) 

svaly tvoří průměrně 36% celkové hmoty těla (muži mají 44, 8%) 

obsah vody v ženském těle je 50- 60% (u mužů 55- 65 %) 

o 15% větší podíl pomalu kontrahujících vláken oproti mužům 

Fyziologické odlišnosti: 

o 20 % menší srdce 

nižší systolický tlak krve 

menší objem plic a nižší plicní funkce 

nižší možnost transportu kyslíku 

o 18 až 25 % nižší maximální spotřeba kyslíku 

o 20 % nižší tepový kyslík 
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nižší bazální metabolismus (zhruba o 15 %) 

ztrácejí více železa (menstruace) 

mají vyšší toleranci na zvýšenou teplotu 

Psychologické _odlišnosti: 

méně agresivnější 

citlivější na vnější podněty 

menší role tréninku v hodnotovém systému 

citlivé na intervence měnící jejich vzhled 

více citlivé na dietologické intervence 

Trenérovi se při trénování žen vyplácí takt, pochopení a důvěra, ženy potřebují 

spíše kladné hodnocení. Mají větší potřebu komunikace s trenérem a vyhovuje 

jim méně namáhavý trénink. Po technické a taktické stránce není mezi muži a 

ženami rozdíl. 

2.1. Osobnost a sport 

Mnoho publikací i odborných článků zabývajících se psychologií sportu se 

věnuje problematice osobnosti sportovce. To má své psychologické, ale také 

pedagogické důvody. Je rozhodně zajímavé pátrat po odpovědích na otázky, jak 

sportovní činnost prováděná systematicky po delší dobu ovlivňuje osobnostní 

vlastnosti člověka. Případně, jestli a jak je tomu naopak, tedy jak vlastnosti 

sportovce ovlivňují jeho výkon. Není to jen teoretický zájem, ale naopak nutnost 

pro praxi, která klade v současném profisportu velké požadavky na výkonnost, a 

kde jsou již tréninkové metody dovedeny do takové dokonalosti, že se sportovci 

výrazně neliší co se týče fyzické výkonnosti, ale liší se právě svojí osobností, 

psychickou odolností k zátěži, která pak odlišuje vítěze od poražených. Pro 

zvyšování výkonnosti v současné době je navíc nutné přesně plánovat a 

kontrolovat činnost sportovce při respektování jeho osobnosti a je zároveň kladen 

požadavek vysoké sebekontroly i na něj samotného. 
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Poznatky o osobnosti jsou důležité pro všechny, kteří pracují s lidmi a působí 

na ně, tedy trenéry, učitele a ostatní podobné profese. Co to vlastně osobnost je a 

jak se formuje? V psychologii bylo formulováno několik desítek definic. 

Většinou označují dva vzájemně spjaté momenty: 

1. souhrn, ucelenost a určité uspořádání jednotlivých psychických jevů v určitém 

člověku. 

2. odlišnost jedince od ostatních lidí, jedinečnost jeho psychických znaků. 

Není v možnostech a ani účelem této práce rozepisovat jednotlivé názory na 

definici osobnosti, přidržím se tedy stručné definice V. Tardyho (1964): 

"osobnost je jednota duševních vlastností a jevů, individuální celek duševního 

života člověka, který tvoří jednotu s tělem subjektu a s jeho životním 

prostředím". Je to tedy otevřený živý systém, s určitou dynamickou organizací s 

určitým programem činnosti a zaměřeným chováním reaktivního i aktivního typu. 

Osobnost je zde pojem jednotící, kdy mluvíme o individuální jednotě 

duševních vlastností a procesů jedince, které jsou poměrně stálé a typickým 

způsobem se projevují v každé konkrétní činnosti a ovlivňují tak i dosahování 

výkonů. Navíc osobnost sportovce (a vlastně každého jedince) je nutné chápat i 

vývojově, osobnost se v průběhu života neustále vyvíjí a dotváří. Proto pro lepší 

pochopení osobnosti sportovce je lepší užívat vývojový přístup, spíše než 

průřezově statický, kdy respektujeme fakt, že osobnost sportovce je dlouhodobě 

určována třemi skupinami činitelů: 

1. vrozené anatomicko - fYziologické předpoklady sportovce 

2. životní prostředí předsportovní, sportovní a mimosportovní 

3. společensko - výchovné působení 

a) nesystematické individuální učení nápodobou 

b) institucionální systematická výchova a rozvoj 

výkonnosti 

Všechny tři skupiny činitelů utváření osobnosti působí současně. Již dlouho se 

samozřejmě řeší otázka vlivu vrozených dispozic a působení okolního prostředí 

na osobnost a výkon ve sportu. Nejrůznější výzkumy došly k různým závěrům, 
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nicméně otázka "nature versus nurture" je stále otevřená. Navíc na sportovce 

působí tak velké množství podnětů a zároveň každý jedinec se liší od jiného 

natolik, že není lehké tuto otázku řešit. Všechny tyto vlivy působí společně a 

každý jedinec představuje tedy osobnost zcela zvláštní a neopakovatelnou. Z 

praxe se navíc neustále opakuje paradox nadání a houževnatosti. Nejlepší 

kombinací je totiž výskyt obojího současně, ale nadaní sportovci se často nenaučí 

pracovat na své výkonnosti právě pod dojmem snadnosti prvních výborných 

výsledků, takže při setkání se s neúspěchem raději couvnou, kdežto méně nadaní 

jedinci, kteří i zpočátku museli překonávat obtíže, se právě z nich naučili vytrvat 

a překonávat je pílí. 

Při psychologickém zkoumání osobnosti sportovce si klademe v podstatě 

několik základních otázek. První z nich je relativně nejsnazší: 

Co sportovec může? 

Při odpovědi popisujeme první skupinu činitelů, tedy anatomicko - fyziologické 

předpoklady jedince. Jde o výklad schopností, dovedností a vědomostí. Ty jsou 

poměrně dobře měřitelné co se týká aktuální výkonnosti sportovce, nicméně 

pokud se zaměříme na budoucnost, je prognóza již značně nejistá, spolehlivost 

odpovědi rychle klesá. Nicméně aktuální výkon není jen přesnou mírou vloh a 

schopností sportovce. Jeho výkonnost totiž není ovlivněná jen jeho genetickými a 

aktuálními fyzickými předpoklady, ale i jeho zaměřeností. Tím se dostáváme ke 

druhé otázce: 

Co sportovec chce? 

Odpověď na tuto otázku je velmi nesnadná, ne lze ji vyčerpat jen popisem 

aktuálních cílů sportovce. Jeho plány, přání, zájmy a hodnoty mají složitou 

hierarchii, některé nemusí být ani samotnému sportovci zřejmé. Oblast motivace 

jedince navíc podléhá v průběhu času změnám, takže aktuální cíle se mohou 

značně lišit od budoucích. Co se týká sportu v nejobecnější rovině, tak je 

odpověď snadná. Sportovec chce sportovní úspěch. Proč o něj ale usiluje, co je 

pro něj úspěch, kam až to chce dotáhnout? A jaké má další životní hodnoty, 

případně jiné než sportovní cíle? Ani na tyto otázky není snadná odpověď, 
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nicméně k této otázce se vrátíme při výkladu volních vlastností osobnosti 

sportovce. 

Položíme si nyní otázku třetí, která svým způsobem integruje i předchozí dvě 

otázky: 

Jaký sportovec je? 

Odpověď představuje výklad o základních znacích a vlastnostech, které vyjadřují 

profil sportovce. V odpovědí se pak musíme vyjádřit k temperamentu člověka, 

jeho charakteru a sociální roli. Již každý z těchto subsystémů osobnosti je značně 

složitý, má vlastní teorii, schéma. 

Strukturu osobnosti si můžeme představit jako plující ledovec. Tato představa 

vychází z teorií vrstev osobnosti. Nejhlouběji je uloženo neuropsychologické 

jádro osobnosti. Chápeme je jako dědičně podmíněný konstituční základ 

osobnosti. Nejvýstižnějším pojmem je temperament. Nad ním si můžeme 

představit schopnost, která má genetický základ v dispozicích. Dále nad nimi pak 

je vztahová oblast charakteru, která vyjadřuje morální a převážně výchovou 

formovaný profil osobnosti sportovce. Úplně nejvýš je oblast situačních projevů, 

které souvisí se sociální rolí sportovce. Právě tato oblast je nejpřístupnější 

přímému pozorování a je poznamenaná značnou intersituační variabilitou. Oblast 

charakteru a schopností se projevuje typickými reakcemi. Tyto vrstvy jsou 

zpravidla cílem standardního psychodiagnostického zkoumání. Nejvnitřnější 

genotypická vrstva se projevuje navenek většinou jen zprostředkovaně. Proto je 

tato důležitá oblast jen špatně přístupná psychologickému zkoumání. 

Psychologickou osu celé struktury, která zaručuje její perspektivní tendenci, tvoří 

zaměřenost osobnosti sportovce. Reprezentuje zjednodušeně i určité časové 

hledisko stanovování i plnění cílů osobnosti. V plošném modelu je složité 

zachytit časové hledisko, nicméně vlivem času se osobnost mění, některé části 

více než jiné, zmenšuje se vliv vrozeného a zvětšuje získaného a horní části 

ledovce jsou více měnitelné než spodní. (Macák, Hošek, 1989) 
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Obr. 3. (Macák, Hošek 1989) 

Mikšíkovo pojetí se trochu liší. Vzhledem k tomu, že výzkum vychází z jeho 

rozlišení, uvedu zde také jeho přístup. Rozděluje osobnost na tři substruktury, 

které se neprojevují samostatně, ale ve vzájemném, integrálním spojení, 

neoddělitelné součinnosti. 

1. Povahové vlastnosti osobnosti, které determinují způsoby a formy projevů, 

vyrovnávání se s novými životními podmínkami a situacemi. Jde o pohotovost k 

subjektivně příznačné pohotovosti, dynamice a formě odezev na vnější změny. 

Jsou to ty vlastnosti, které můžeme označit jako temperament. 

2. Vlastnosti osobnosti které určují zaměřenost subjektu, tedy obsah a směr 

interakcí. Je to složitý komplex postojů, potřeb a zájmů, které vystupují jako 

hybná síla či tendence interakčních aktivit subjektu. Jde o motivační vlastnosti 

osobnosti. 

3. Vlastnosti osobnosti charakterizované potenciálními předpoklady jedince pro 

realizaci činností a současnou úrovní její realizace. Je to úroveň schopností 

vyrovnávat se s nároky na činnosti, aktuálně i do budoucnosti. Jedná se o 

schopnostní vlastnosti osobnosti (Mikšík 2001 ). 
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Toto členění má za funkci hlavně přehlednost a snadné pochopení struktury 

osobnosti. Osobnost tvoří jeden celek, který lze postihnout jen: "komplexním 

integrovaným vyjádřením individuálně příznačného sepětí těchto modelově 

postihovaných substruktur u daného jedince v reálných situačních kontextech ve 

smyslu tendencí osobnosti projevovat se vůči konkrétním komplexům (vnějšího a 

vnitřního) prostředí určitou (tj. subjektivním zpracováním determinovanou) 

aktualizovanou zaměřeností, vnitřními vztahy, stavy a interakční aktivitou" 

(Mikšík, 2001, s. 32) 

Toto rozdělení na jednotlivé substruktury slouží tedy pro snadnější pochopení 

vnitřního světa osobnosti a jeho změny v průběhu života. 

2.2. Pojetí bazální struktury psychické autoregulace osobnosti 

Klasické modely temperamentu vycházejí z jeho pojímání jako biologicky 

determinované organizace psychiky. Mikšíkovo pojetí "bazální psychické 

autoregulace osobnosti" zahrnuje do sebe pohotovost osobnosti k určitým 

formám a způsobům interakcí s podmínkami jeho existence. Termínem "bazální 

psychická autoregulace osobnosti" rozumí: "integrovanou slitinu vrozených a 

osvojených strategií, jimiž se subjekt v procesu své reálné životní praxe 

dynamicky vyrovnává s různorodými variantami situačních komplexů. Jedná se 

tudíž o subjektivně příznačnou kvalitu pohotovostí k určité formě či způsobům 

interakcí s prostředím. Na ní závisí, které životní podmínky, okolnosti, kontexty 

či nároky jsou pro daného jedince optimální, a pro které není dostatečně 

psychicky disponován (tzn. vedou k desintegraci jeho psychiky, vnitřních I 

vnějších aktivit určité kvality, povahy a intenzity)" (Mikšík, 2001, s. 53). 

Představuje specifické autoregulační mechanismy a aktivity, které ovlivňují 

interakci subjektu s životními situacemi jak aktualizovanými, tak očekávanými. 

Je to společně s motivačními a schopnostními strukturami základní osobnostní 

struktura, lze jí vztahovat k některým pojetím temperamentu. S pojetím 

temperamentu má mnoho společných rysů. Obojí se týká základních způsobů a 
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procesů vnitřního nabuzování a rychlosti, intenzity a dynamiky vnějších projevů 

po emocionální, kognitivní i konativní stránce. Vnitřní i vnější projevy bazální 

struktury psychické autoregulace jsou u každého jedince originální, jedinečné, 

promítají se do motivační struktury a schopností člověka integrovaně, s využitím 

vyšších psychických funkcí a osobnostních vlastností jednat, i do podmínek a 

příznačných forem desintegrace osobnosti (Mikšík 2001 ). 

Struktura psychické variabilnosti je tvořena čtyřmi komponenty, které se 

projevují ve dvou nezávislých aspektech, kvalitativně rozdílných. Jsou to 

psychické aspekty (spontaneita, vzrušivost, rychlost a intenzita nabuzování) a 

motorické (hybnost a interakční reaktivita). Faktory dělíme na: 

kognitivní variabilnost týkající se kognitivních funkcí při zpracování komplexů 

působících situačně proměnných. Vysoká variabilnost je příznačná tendencí ke 

změně, tíhnutím k vysoké kvantitě, dynamice a proměnlivosti, intenzitě vnějších 

podnětů při schopnosti jejich komplexního postihování kognitivního zpracování, 

invariabilita trendem k interakcím s prostředím podnětově chudým, stabilním a 

málo proměnlivým, resp. "nízkou průchodností" kognitivní kapacity pro 

postihování a zpracování situačních proměnných 

emocionální variabilnost týkající se dynamiky prožívání situačních kontextů a 

jeho důsledků pro oblast kognitivní a konativní. Vysoká variabilnost je příznačná 

výraznou emocionální vzrušivostí, citovostí, snadným nabuzováním i situační 

proměnlivostí prožitků, emocionálních stavů i vztahů, citlivostí na situační 

změny, rychlým vzplanutím radosti, napětí i hoře, euforie i úzkostí, pro opačný 

pól je příznačná emocionální stabilita, citová stálost, nízká emocionální citlivost, 

až citový či emocionální chlad, nízký prožitkový dynamismus či empatie 

regulační variabilnost týkající se mechanismů, forem a způsobů spouštění a 

ovládání interakčních aktivit, cílesměmostí, cílové orientovanosti jednání a 

zachování se. Pro vysokou variabilnost je příznačná bezprostřední, vnitřně 

nedostatečně korigovaná odezva na situační kontexty a vnější podněty, nízká 

autokorekce situačně podníceného účelového až zkratkovitého zachování se, 

invariabilita je příznačná soustavným vřazováním budoucího možného efektu do 
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rozhodovacích procesů a interakčních aktivit, regulativním utlumením a řízením 

všech vnitřních a vnějších činností 

adjustační variabilnost týkající se procesu vyrovnávání se s novými 

skutečnostmi, vpravování se, přizpůsobovacích funkcí. Vysoká variabilnost je 

příznačná tendencí odpovídat na působící situační proměnné účelnými 

přizpůsobovacími aktivitami, zatím co interakční inertnost lze charakterizovat 

jako adjustační rigiditu, kdy daný jedinec navzdory situačním tlakům a nově 

vzniklé realitě projevuje tendenci setrvale se přidržovat svých názorů, přístupů a 
L 

postojů, osvojených schémat činnosti a chování, nízkou adaptabilitu (tzn. Jde o 

protikladnost: vpravit se - přizpůsobit sobě) (Mikšík, 2001, s. 55). 

Na základě studia základních typů interakčního chování byl vytvořen systém 

základních, vzájemně se doplňujících variant. Schéma představuje možnou 

variantu uspořádání: 

- -~--- ·----

Obr. 4. (Mikšík 2001) 

Výchozí linií pro uspořádání je vztah emocionální (EM) a regulační (RE) 

komponenty. Takto vzniklé skupiny jsou dále diferencovány úrovní adjustability 

(AD) na vertikále. Střední tečkovaná linie označuje průměrnou hodnotu 

srovnatelné populace. Hodnota nad průměrem je označená indexem+, vyjadřuje 
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trend komponenty k variabilnosti, pod průměrnou hodnotou (index -) k 

invariabilitě (stabilitě, rigiditě) 

2.3. Problémy zkoumání lidské osobnosti. 

Pokud chceme zkoumat osobnost ať už jakéhokoliv jedince, první otázkou je, 

zda je to vůbec možné, nakolik můžeme do tak specifické entity proniknout. A 

jaké k tomu můžeme používat prostředky. Totiž i při zdárné koncepci 

psychologického modelu osobnosti, ze kterého vycházíme, narazíme nutně na 

obtížný metodologický úkol, a to je odhalování objektivního (obecného, zákonitě 

se prosazujícího) v subjektivním Gedinečně konkretizovaném), kdy přitom ani 

toto jedinečné nedokážeme postihovat přímo, nýbrž pouze zprostředkovaně, tedy 

analýzou vnějších projevů subjektu. 

Při vypracovávání modelu osobnosti docházíme z metodologického hlediska k 

třem základním, úzce souvisejícím otázkám metodologické povahy, které 

rozhodují o exaktnosti, s jakou do podstaty osobnosti pronikneme. 

Co vlastně studovat? 

V podstatě nám ani nic jiného nezbývá, než studium projevů osobnosti, a to se 

zřetelům k situačnímu kontextu. Projevy osobnosti myslíme chování, jednání, 

reakce a organismové změny, které jsou determinované vzájemnými vztahy 

příslušných komplexů osobnostních a situačních proměnných. Vědeckost 

přístupu se projevuje v racionálnosti, která je založena na principech úspornosti a 

postačitelnosti, předmětem výzkumu je tedy vše, co je pro postižení struktury a 

dynamiky klíčových vztahů a vlastností nezbytné, a zároveň jen to, co je 

nezbytné. Není ale účelné a ani myslitelné zkoumat úplně vše, co do zkoumaného 

jevu zasahuje, ale jen to·, co má klíčovou roli. Jde tedy i o to, rozlišit podstatné a 

nepodstatné a ověřovat si, že se nám to opravdu podařilo. Zároveň je nutné 

studovat osobnost komplexně, nikoliv sledovat izolované projevy a jevy a ty pak 

prostě skládat do mozaiky bez znalosti souvislostí. Je to tedy výzkum 

smysluplných celků, v makrosystémových projevech, vztazích, interakcích a 
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determinacích To nám pak umožňuje i odhalovat klíčové vlastnosti osobnosti a 

také predikovat, jak a proč se zachová v různých situačních kontextech. 

Kde je nejlepší vlastnosti osobnosti studovat? 

Vzhledem k tomu, že i jevově stejná činnost může mít různé osobnostní pozadí a 

zároveň, že rozdílné projevy osobnosti mohou mít ve svém základu stejnou 

příčinu, je nutné studovat psychiku tam, kde nám interakční souvislosti ukáží 

evidentní kauzalitu. Toho můžeme dosáhnout jednak přímo rozborem prožitků a 

projevů zkoumaného jedince v náročných situacích a činnostech aktualizujících 

psychickou zátěž. Nebo: "nepřímo analýzou důsledků závažnějších životních 

okolností do psychiky osobnosti ve smyslu jejich subjektivního zpracování, 

interiorizace do výrazných životních událostí se specifickým promítnutím do 

obsahu a systému psychické integrovanosti, postojů, prožitků a osobnostních 

charakteristik, do povahy a zaměřenosti vnitřních a vnějších činností, 

interakčních projevů, aktivit daného jedince." (Mikšík 2001, s. 222) 

Při přímém zkoumání je vhodné využít sledování osobnosti ve vyhrocených, 

náročných životních situací. Zde se totiž pod vlivem aktualizovaných nároků na 

psychiku osobnostní kvality daného jedince v bezprostředních aktivitách 

odhalují.Aktualizovaná zátěž, respektive její úroveň pro jedince, je vždy 

subjektivní, záleží na úrovni autoregulace jedince, na jeho zaměření, motivační 

struktuře, schopnostech i dosavadních zkušenostech. 

Interakční přístup k psychickým zátěžím otevírá cestu komplexnímu pronikání 

do psychiky osobnosti. Umožňuje odhalovat kvalitativní rysy všech vymezených 

osobnostních struktur (autoregulační, motivační i schopnostní) (Mikšík 2001, s. 

221) Poznáváním osobrtosti v náročných životních situacích dokážeme odhalit 

osobnost jedince i jeho předpoklady, kým se může stát a za jakých podmínek. 

Nepřímo jde o studium, jak se člověk ve své životní historii zachoval či 

zachová, o specifické promítnutí biograficko-historické metody do oblasti 

poznávání osobnosti. Orientujeme se i na postihování aktivit, které subjekt 

projevoval či projeví v neobvyklejších interakčních kontextech či momentech své 

individuální životní praxe. Zde můžeme postupovat dvěmi základními cestami. 
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1. Můžeme vycházet se současné psychologické charakteristiky a snažit se o 

pochopení zdroJů a kořenů, kdy je základní otázkou jaké faktory formovaly 

motivační strukturu, schopnosti a způsoby interakčních aktivit daného jedince do 

individuálně přímačného profitu jeho osobnosti. Pátráme tedy v minulosti, 

abychom pochopili současnost i budoucnost. Tento postup se nazývá "ex post 

facto" a je velmi náročný, vzhledem k tomu, že nestačí jen shromáždit fakta z 

historie daného jedince, ale je nutné i exaktně postihnout interakční souvislosti 

aktivit, činností a dalších faktorů z jeho života a zároveň jejich motivační i jiné 

pozadí. Což není vzhledem k tomu, že se vše již odehrálo a jen těžko se data z 

minulosti sbírají, vůbec jednoduché a těžko se udržuje objektivita takového 

výzkumu. 

2. Druhou možností je sledování aktivity subjektu v reálných životních 

situacích longitudinálními výzkumnými projekty. Je to velmi náročný postup, 

proto se užívá jen při dlouhodobém sledování případů, které vyžadují zvláštní 

pozornost, příkladem z psychologie sportu je vyhledávání talentů. 

Pro tuto náročnost se k postihování vývojových změn kromě longitudinálních 

výzkumů užívají i studie průřezové a periodicky opakované. Tyto studie jsou 

metodologicky i metodicky méně náročné, ale málo vhodné pro pochopení 

kauzálních a systémogenetických souvislostí a zdrojů vývoje a rozvoje osobnosti. 

U průřezových studií porovnáváme soubory rozdílného věku ve stejném 

časovém momentu, tím ale nemůžeme vyvozovat kauzalitu, neboť soubory 

vyrůstaly v jiném historickém kontextu, tudíž nemůžeme vysoudit, zda se 

stejnými osobnostními vlastnostmi budou vymačovat i věkově mladší soubory až 

budou ve věku stejném jako zkoumané soubory starší. 

U periodicky opakovaných studií analyzujeme naopak shody mezi 

osobnostními vlastnostmi a rysy u jedinců stejného věku v růmém časovém 

období a dáváme je do souvislosti s podmínkami jejich existence. Lze tak 

vyvozovat co je záležitostí toho kterého věku a co lze připsat na vrub životních 

kontextů, respektive jejich změně. Ale zase nás tyto studie neinformují o průběhu 

osobnostního vývoje, jeh o jeho určitém momentu. 

33 



Optimální by bylo spojit všechny tři postupy do longitudinálního, periodicky 

opakovaného diagnostikování souborů. Nicméně takovýto projekt není 

jednoduché zrealizovat na dostatečně exaktní úrovni, vyžaduje to dlouhodobou a 

koordinovanou součinnost řady psychologů a aplikaci obecně závazných a 

dostatečně validních metod a metodických postupů na dostatečně exaktní úrovni 

postihování interakčních souvislostí a jejich důsledků. 

2.4. Nástroje a metody poznávání osobnosti. 

Při výběru nástrojů pro pronikání do podstaty osobnosti je nutné brát v úvahu 

podmínky a okolnosti, za nichž jsou poznatky o osobnosti získány, subjektivní 

významovost kontextů, za nichž a s ohledem na něž studovaný jedinec své 

projevy realizoval. Také to, jak se osobnost projevuje jako komplexní 

individualita ve všech životních kontextech, jednotlivé psychické kvality proto 

nezkoumáme odděleně, ale právě naopak ve vzájemných souvislostech. 

Osobnost postihujeme postupy nomotetickými nebo idiografickými. Jde buď o 

porovnávání jedince se srovnatelnou populací, tedy vztahujeme ho k jisté normě, 

nebo naopak, postihujeme jeho jedinečnost, jak se vyznačuje, s cílem pochopit 

jeho individuální phběh. 

Metody, postupy a nástroje je možné rozčlenit na několik základních skupin. 

Pozorování je základní cestou, jak postihnout příznačné vlastnosti osobnosti 

jedince. Jedná se o systematické sledování individuálně příznačných struktur 

chování (projevů, aktivit) a jejich změn v jasně definovaných situačních 

kontextech. Má to ale svá úskalí, je třeba zabezpečit objektivitu pozorování 

interakčních souvislostí'; systém klasifikace, vymezování a postihování klíčových 

vztahů, aktualizaci takových životních kontextů, které by vlastnosti osobnosti 

obnažovaly, exaktní interpretaci nálezů a možnost systémové verifikace míry a 

podmínek platnosti učiněných závěrů 
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Experimentální postupy jsou obecně nejexaktnějším způsobem pronikání do 

podstaty a povahy studovaných jevů. Do vlastností osobnosti ale nepronikáme 

přímo, ale interpretací projevů a navíc s osobnostními proměnnými nelze 

manipulovat, tedy zacházet s nimi jako nezávislými proměnnými. Jako nezávislé 

proměnné vystupují v experimentu situační proměnné, tedy navozované změny 

okolností, důsledků a souvislostí. Klíčovými problémy v experimentu je jak vnést 

život do laboratoře, modelovat životní situace v uměle navozených podmínkách 

tak, aby p~edstavovaly pro zkoumaného jedince plnou zážitkovou hodnotu. A 
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naopak jak vnést laboratoř do života, tedy exaktně postihovat podstatné proměnné 

v reálných životních situacích. 

Pronikání do tak složitého systému, kterým je lidská psychika, je tím vším 

limitováno natolik, že často není možné experimentální projekt uskutečnit a je 

snazší uskutečnit korelační výzkumný projekt, který zkoumá souvislosti (nikoliv 

kauzální) mezi osobnostními a situačními proměnnými. Nepostihují ale 

dostatečně příčinně následné vztahy, i když i tak mají své přednosti. Především 

jsou často jediným možný výzkumným projektem, zvláště tam, kde není možné 

studovanou proměnnou dostatečně izolovat a kontrolovat. A dávají plastičtější 

obraz o vztahu mezi sledovanými proměnnými, protože lze sledovat široké 

spektrum kontinuálních změn přirozeně vystupujících na jejích rozmanitých 

hladinách, zatímco v experimentu postihujeme jen úrovně manipulovaných změn 

a nemusíme postihnout vztahy nelineární povahy. Tím se nám pak ztrácí vztahy 

mezi psychologickými a situačními-proměnnými v rozdílných prostorech 

kontinua interakcí. 

Biograficko- historleké postupy již byly vzpomenuty. Jsou zaměřeny na 

odhalení rozhodujících zdrojů, determinant intraindividuálních rozdílů ve 

studovaných osobnostních charakteristikách, v individuálních projevech 

osobnosti. Vycházejí z toho, jak se současně daný jedinec projevuje, čím se 

vyznačuje a jak se odlišuje od ostatních. Zároveň se snažíme odhalit, proč je 

zrovna takový, pátráme po kauzalitách v jeho minulosti. 

Kvalita rozpoznání kauzálních souvislostí závisí především na exaktnosti 

zvolených nástrojů, na odhalování takových dat, které jsou opravdu rozhodující 
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pro utváření osobnosti a zároveň umožňují pohled na tyto děje bez 

subjektivizujících interpretací ze strany psychologa i respondentů. 

2.5. Metody zjišťování vlastností osobnosti 

K pronikání do různorodých vlastností osobnosti užíváme řadu explorativních 

metod. Ty se v zásadě rozlišují na: 

a) testy (zkoušky) 

Jde o postupy, které umožňují exaktně, změřením rozdílů v relevantních 

ukazatelích výkonu či jiných projevů (biochemické změny, chybné úkoly, 

reaktivita) přímo usuzovat na rysy studovaných vlastností osobnosti. Většinou 

jsou orientovány na postihnutí schopností a zkušeností nejrozmanitějšího obsahu 

a rozsahu. 

b) rozhovory a dotazníky 

Tyto metody zakládají na interpretaci subjektivních výpovědí vyšetřovaných 

osob. Měly by vždy tvořit součást jakéhokoliv vyšetřování osobnosti. Také často 

představují jediný zdroj poznávání osobnosti, především tam, kde ne lze realizovat 

pozorování, nebo nemáme relevantní historicko-biografická data, nebo 

nemůžeme z nějakého důvodu realizovat experiment, případně, pokud jinými 

metodami nelze konkrétní vlastnosti vyšetřovat. 

c) projektivní techniky 

Usilují o celostní postižení osobnosti z určitého hlediska. Je při nich předkládán 

typ rámcové stylizované podnětové situace (obrazový vjem, nestruk:turovaná 

skvrna, klíčové slovo atd.) a zkoumají odezvu jedince, jeho produkty a 

interpretují je jako globální vyjevení studovaných vlastností. Osvědčují se hlavně 

v práci s dětmi a jedinci se zvýšenou tendencí projikovat své problémy a prožitky 

do projevů studovaných struktur osobnosti. Na druhou stranu je problém s 

objektivizací široké řady možných projevů a s tím souvisí i jejich validita. 
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Lední hokej 

3.1. Charakteristika ledního hokeje 

"Lední hokej je branková sportovní hra, jejíž děj se odehrává na ledové ploše a 

je tvořen činností všech hráčů zaměřenou celkově na útok nebo obranu a jejímž 

cílem je, aby bruslící hráči vstřelili kotouč vedený hokejovou holí do branky 

soupeře. Šířka variant činností a rychlost jejich provádění je dána jejich velkým 

počtem, rozděleným podle účelu na herní činnosti jednotlivce, skupin nebo 

celého družstva. 

Lední hokej je hra, ve které se uplatňuje překonávání překážek, které 

reprezentuje pohyb na bruslích, použití hokejové hole a malého kotouče, 

rozdělení lední plochy a pevné ohrazení hřiště, které ponechává kotouč ve hře. 

Rychlost hry, možnost uplatnění tvrdého prosazování v osobních soubojích dává 

hokejové hře charakter mužného, čestného boje. Náročnost hry vede ke střídání 

hráčů, kteří v krátkém časovém úseku vydávají maximum sil, které pak regenerují 

relativně delším pobytem na střídačce. Pro lední hokej je tedy charakteristické 

střídání napětí a uvolnění stejně jako akcí vázaných na různý bruslařský pohyb i 

různou techniku ovládání hole a kotouče."(Kostka 1986) 

V současné době se hraje hokej po celý rok, což umožňují kryté haly. S tím se 

zároveň zvyšují nároky na hráče. Celá sezóna probíhá v cyklech, uzpůsobených 

národním i mezinárodním soutěžím (liga, mistrovství). Obyčejně začíná 

předsezónní kondiční přípravou na suchu pro zvyšování obecné fyzické 

připravenosti, následuje příprava na ledě a vlastní sezóna. 

V průběhu samotného utkání, které trvá šedesát minut čistého času, odehraného 

na třetiny po 20 minutách, jsou hráči střídáni po 40 až 60 sekundách čistého času, 

respektive po 60 až 90 sekundách času hrubého. Celkem jsou za jednu třetinu 

utkání n3: ledě pětkrát až šestkrát, tedy zhruba patnáctkrát až osmnáctkrát za 

utkání. Odpočinek mezi střídáním trvá cca 3 až 4 minuty hrubého času hry. Mezi 

třetinami jsou patnáctiminutové přestávky. Intenzivní nasazení hráče v herní 
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situaci je převážně v 5 až 28 sekundových intervalech. Herní činnost je 

nepravidelná, proto je nepravidelná i intenzita zatížení oběhového systému. 

Lední hokej je hra pohybově náročná, hráč musí zvládnout jak bruslení, tak 

práci s hokejovou holí. Záběr činností je velmi široký, hráč musí zvládnout 

bruslení vpřed, vzad, překládání, starty, zastavení, obraty. K tomu i vedení puku 

na holi, střelbu vícero způsoby - tahem, golfem, to vše dohromady za měnících se 

podmínek utkání, ve velké rychlosti a v koordinaci se svými spoluhráči. Hokej je 

hra taktická, je třeba velké předvídavosti, schopnosti číst hru, pro všechny tyto 

požadavky je hokej hra velmi náročná, ale zároveňje úspěch velmi ceněn a je to 

jedna z nejpopulárnějších her současnosti. 

3.2. Vývoj ledního hokeje 

Hry podobné lednímu hokeji lze vystopovat již v roce 480 přnl. ve starém 

Řecku, kde na nalezeném reliéfu byli zobrazeni dva hráči stojící proti sobě a 

rozehrávající míč zahnutými holemi. Staří Řekové tuto hru nazývali "keratizein". 

Ze středověku pak máme zprávy o hrách podobných pozemnímu hokeji, které 

hráli Indiáni v Jižní a Severní Americe. Nedá se ale přesně určit, kdy byl pozemní 

hokej přenesen na ledovou plochu. První zmínky o pohánění míčku holemi na 

zmrzlých bažinách v blízkosti Londýna nacházíme již v rukopisech z 12. století. 

Podobné hry se ještě hrály ve středověku v Holandsku (kolver), ve Skotsku 

(shinny) a v Irsku (hurley). 

Jak se narodil moderní kanadský hokej není dneska zcela známo, některé 

prameny uvádějí, že hokej přinesli do Kanady francouzští, skotští a irští osadníci, 

jinde se uvádí, že hokej je hra, která vznikla výběrem pravidel z pozemního 

hokeje, americké kopané a indiánské hry - lacrossu. Ještě další zprávy hovoří o 

tom, že hokej vznikl náhodně, když při zametání ledu jednou vojenskou posádkou 

bylo košťat použito jako náčiní pro pohánění plechovky, která byla později 

nahrazena kotoučem a košťata zahnutými holemi. 
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Pravděpodobný zrod kanadského hokej spadá do třicátých let devatenáctého 

století, i když první pravidla pro tuto hru byla vydána až v roce 1879. První 

organizovaná soutěž se v Kanadě začala hrát v roce 1885, o nejslavnější 

profesionální trofej Stanley Cup se hraje od roku 1893 a Allan Cup, největší 

pohárová soutěž amatérů existuje od roku 1908. 

V témže roce byla také založena Mezinárodní federace ledního hokeje (LIHG 

Ligue Intemationale de Hockey sur Glace ). Zakládajícími členy byly Anglie, 

Francie, Belgie, Švýcar~ko a Čechy. 
' • 

Zatímco v Kanadě vládl již kanadský hokej, vládl v druhé polovině 19. století v 

Evropě, konkrétně v Anglii, Skandinávii a Rusku, takzvaný bandy hokej, který se 

hrál s míčkem a krátkými zahnutými holemi. Do Čech přišla tato hra v 

devadesátých letech 19. století a od roku 1901 se u nás hrála v bandy hokeji 

oficiální utkání a turnaje. V té době ale již pronikal do Evropy kanadský hokej a 

již koncem roku 1908 ustanovili první nadšenci Český hockeyový svaz. Od té 

doby se popularita kanadského hokeje rychle zvětšovala, až bandy hokej zcela 

zanikl. A po prvních zkušenostech z mezinárodní scény z roku 1909 vyhráli již 

čeští hráči první mistrovství Evropy v roce 1911. 

I pravidla hokeje se postupem času měnila, první hokejová pravidla u nás byla 

přijata z francouzského národního svazu a vydána u nás v roce 1905. Tehdy hrálo 

7 (event. 8) hráčů na hřišti 40x20m v hrací době 3 krát 15 minut. V roce 1909 

byla pravidla upravena, hrálo 7 hráčů bez střídání 2 krát 20 min. Lední hokej byl 

zařazen dci programu OH v roce 1920 pro OH v Antverpách, kdy byly zároveň na 

kongresu LIHG přijaty za členy Kanada a USA. 

Pod jejich vlivem došlo k dalším úpravám pravidel, počet hráčů se snížil na 6 a v 

utkání se mohli střídat dva hráči a v poločase i brankář. 

U nás se popularita kanadského hokeje zvětšovala, před první světovou válkou 

bylo u nás celkem 12 klubů, před začátkem druhé světové války to bylo již téměř 

300 klubů. V roce 1931 vznikl nový ústřední orgán nazvaný Československá liga 

kanadského hokeje, který sdružoval všechny české, slovenské, německé a 

maďarské hokejové kluby. V roce 1932 byl v Praze zahájen trvalý provoz na 

prvním zimním stadiónu a tak byly navíc vytvořeny podmínky pro pořádání 
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mistrovství světa v roce 1933 v Praze. Mistrovství se zúčastnily i týmy Kanady a 

USA. Po vá~ce navíc bylo Československo pověřeno uspořádáním prvního 

poválečného mistrovství světa v roce 194 7 a zde také Češi tento titul poprvé 

vyhráli .. A další titul získali hned dva roky poté, na MS ve Švédsku. 

Ve světovém měřítku se v padesátých a šedesátých letech minulého století 

úroveň ledního hokeje na mezinárodní úrovni výkonnostně značně diferencuje a 

dochází k velkým rozdílům mezi prvními pěti státy (Kanada, SSSR, Švédsko, 

USA a ČSR) a ostatními. To vedlo později LIHG k rozdělení soutěže o mistra 

světa a Evropy do tří výkonnostních skupin. 

V šedesátých letech sice naši reprezentanti nedosáhli na první metu, ale v 

podstatě střídali umístění na druhé a třetí pozici, hokeji v té době absolutně vládli 

hokejisté SSSR. 

V sedmdesátých letech je československý tým velmi úspěšný, ČSSR byla 

mistrem Evropy v letech 1971, 1972, 1976 a 1977 a mistrem světa v letech 1972, 

1976, 1977, 1985. I pak sbírali Čechoslováci další úspěchy, není snad nutné 

vyjmenovávat všechna druhá a třetí místa. V roce 1996 pak začalo velké 

hokejové tažení, Česká republika poprvé v samostatné historii zvítězila na MS ve 

Vídni, následovalo MS v Helsinkách, kde jsme skončili třetí a přišel olympijský 

rok 1998 a s ním zatím největší úspěch naší reprezentace na zimních 

olympijských hrách v Naganu, kde jsme získali zlatou medaili. Ta byla doplněná 

ještě třetím místem z mistrovství světa a hned další rok zlatou medailí také z 

mistrovství světa, tentokráte v Oslu. 

České úspěchy pokračovaly na mistrovstvích světa zlatou medailí z ruského 

Petrohradu z roku 2000 a z Německa 2001. Poté přišel pro český tým propad na 

čtvrtá a pátá místa v letech 2002 - 2004. České fanoušky určitě nejvíce mrzelo 

páté místo v roce 2004, protože pořádající zemí MS byla Česká republika a 

všichni doufali, že právě doma se bude české reprezentaci dařit lépe. 

Zklamání z umístění napravil další rok, Rakousko se již podruhé v historii stalo 

místem českého vítězství. A posledním úspěchem je třetí místo ze 

zimních OH v italském Turíně. 
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3.3. Vznik ženského ledního hokeje 

Jméno Lorda Stanleyho Prestona je spojováno s nejcennější profesionální 

trofejí Stanley Cup, ale málokdo ví, že první hokejistka, jakou zná historie byla 

jeho dcera. Guvernér Preston nechával totiž polévat v zimě vodou trávník u 

guvernérského domu a hokejových her se zúčastňovala celá jeho rodina, včetně 
I f · '. 

dvou jeho dcer. První fotografický záznam žen při hokejové hře je z roku 1890 a 

je na něm Isobel Prestonová. Záznam ukazuje i co bylo prvním oblečením 

hokejistek: dlouhá vlněná sukně, rolák, klobouk a rukavice. 

První utkání, o kterém se psalo v novinách, je z roku 1891 a odehrálo se v 

Otavě v Ontariu (Kanada) ll. února. V roce 1894 byl v Kingstonu (také Ontario) 

na Queen's University založen první ženský hokejový klub. Další týmy vznikly v 

roce 1896 na McGillově univerzitě a v Ottawa Valley. 

První zápas se konal v Maritimu mezi Reds & Blues a Kananits v roce 1913. O 

rok později vyhrály Picton první Ženskou oblastní soutěž v Ontariu. A v roce 

1916 se uskutečnil první mezinárodní turnaj v Clevelandu (Ohio, USA) kterého 

se zúčastnily týmy Kanady a Spojených států amerických. 

V roce 1927 si brankár"ka Queen's University Elizabeth Grahamová udělala 

první brankářskou masku z drátěného pletiva. V mužské soutěži se první podobná 

maska objevila až o 32 let později, zavedl jí Jacques Plant. 

Během hospodářské recese byla kanadská liga zrušena a tak další ženské 

soutěže byly obnoveny až po druhé světové válce. 

Během padesátých a šedesátých let byl ženský lední hokej spíše kuriozitou, 

zlepšení nastalo až po roce 1960. Prvního ženského hokejového turnaje v roce 

1967 v Bramptomu (Ontario) se zúčastnilo 22 týmů. 

V roce 1980 uspořádala Amatérská hokejová asociace USA první národní 

mistrovsví. O dva roky později bylo obnoveno i Kanadské národní mistrovství. 

První mezinárodní mistrovství světa se uskutečnilo v Otavě v roce 1990 a 

Kanada na něm poráží USA 5:2. A dva roky nato odsouhlasilo UHF a 
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Mezinárodní olympijský výbor zařazení ženského ledního hokeje do programu 

zimních olympijských her v Naganu (1998). Na této olympiádě vyhrály 

Američanky první olympijskou medaili ženského ledního hokeje, Kanada byla 

druhá a třetí tým Finska. Ještě se zúčastnily týmy Číny, Švédska a Japonska. 

Amerika tak oplatila Kanadě prohry z mistrovství světa z let 1990, 1992 a 1994, 

která vždy skončila vítězstvím Kanady, USA byly druhé a Finsko třetí. 

Lední hokej se stává stále populárnější, v USA a Kanadě se hrají 

meziuniverzitní soutěže, nárůst počtu týmů v USA mezi lety 1990 až 1994 je ze 

149 na 417, v počtu hráček je· to z 5 533 na 12 392, v čemž jsou započítány jen 

hráčky čistě ženských týmů, nikoliv smíšených. 

Od roku 1999 se koná MS v ženském ledním hokeji každý rok, kromě roků, 

kdy se konají zimní olympijské hry. Jen v roce 2003 bylo mistrovství světa 

zrušené, mělo se konat v Číně, kde v té době probíhala epidemie SARS. Nejbližší 

konané mistrovství bude ve Winnipegu v Kanadě v roce 2007. 

3.4. Ženský lední hokej v České republice 

U nás má ženský lední hokej poněkud kratší tradici. I tak je to ale již více než 

dvacet let. První týmy tak vznikaly již před rokem 1989. V prvních sezónách se 

hrálo turnajovou formou, kdy se týmy sjely a odehrály daná utkání, podle nichž 

n~onec vzešel vítěz ligy. První sezónu vyhrálo TJ KOVO Praha na turnaji v 

Klatovech v sezóně 1984- 1985. I další rok se hrálo turnajovým systémem, ligu 

vyhrála TJ Sparta Praha:, opět v Klatovech. Od roku 1986 se pak hrála liga již 

klasickým způsobem, kdy se hrálo o víkendu a vítěz získal pohár UV SSM. Tuto 

sezónu vyhrála TJ Lokomotiva Beroun, stejně jako další rok. Stejný systém zůstal 

i v letech 1988 - 1989, změnil se ale název ligy a hrálo se o pohár ČSSS a tento 

rok vyhrála TJ Škoda Plzeň. 

Od sezóny 1989- 1990 se název ligy ustálil na názvu I. liga žen a až do roku 

1992 získaly všechny tituly děvčata z TJ Lokomotivy Beroun. Tehdy již bylo ve 

hře deset týmů a od další sezóny se liga rozdělila na první a druhou, kdy první z 
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druhé ligy postupoval do první a poslední z první spadl do druhé. Vítěz ligy pak 

vzešel ze čtveřice nejlepších týmů první ligy. I v roce 1993 získal titul Beroun, ve 

druhé lize nejlépe skončil Písek. 

Od sezony 1995- 1996 byl určen jiný klíč pro rozdělení týmů, První liga 

zůstala beze změn, ale druhá liga byla rozdělena na skupiny A a B, tedy českou a 

moravskou skupinu. Tehdy započal velkou mistrovskou sérii HC Chemopetrol 

Litvínov pěti vítězstvími v řadě, na který navázal až v roce 2000- 2001 HC 

Slezan Opava. Mezitím se od roku 1996 přešlo k variantě jedné velké ligy, která 

byla rozdělena na českou a moravskou část, kdy po základní skupině hrály 

nejlepší týmy z obou částí mezi sebou o konečného vítěze. V první sezoně to byly 

dva celky z každé části. Tento poměr se od té doby různě upravuje podle počtu 

týmů v každé části. Výsledky všech ročníků ženské ligy viz příloha č.1. 

V současné době se v České republice hraje jedna liga, rozdělená na českou a 

moravskou část. V Čechách je to deset týmů, na Moravě pět a základní část se 

hraje systémem každý s každým, na Moravě čtyr"kolově a v Čechách dvoukolově. 

Finálovou skupinu o mistra ligy pak hrají čtyři týmy z Čech a dva z Moravy. Tuto 

sezónu (2005 -2006) vyhrál opět tým HC Slezan Opava, stejně jako minulý 

ročník. Na druhém místě skončila Slávia a třetí se umístil celek Brna. Další 

umístění: 4. Kladno, 5. Plzeň, 6. Beroun. Zbylé týmy ze základních skupin hrají 

pak mezi sebou o konečné umístění. V české skupině skončily týmy v tomto 

pořadí: 1. Litvínov, 2. Pardubice, 3. Děčín, 4. Karlovy Vary, 5. Kobra, 6. 

Neratovice. Moravská týmy skončily v pořadí: 1. Karviná, 2. Vsetín, 3. Hodonín. 

3.5. Specifika ženského ledního hokeje v České republice. 

Do nedávné doby byl v naší republice ženský hokej téměř neznámým sportem. 

Pro většinu lidí byla překvapením i informace, že u nás tento sport vůbec existuje. 

O popularitě ženského hokeje se proto nedá u nás vůbec mluvit. V tomto směru 

hodně zapůsobily zimní olympijské hry v Naganu, kde se poprvé v historii utkaly 

ženské týmy o olympijské medaile.Nicméně stále ještě není obvyklé u nás ženský 
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hokej hrát, není tu ani dostatečná členská základna. Podle údajů na hokejovém 

serveru www.zenskyhokei.czje v České republice něco přes tři sta hráček ledního 

hokeje. Jde o ty, které jsou napsané na soupiskách svých týmů. Z vlastní 

zkušenosti vím, že opravdu aktivních hráček, které pravidelně nastupují k 

ligovým zápasům je zhruba o stovku míň, mezi dvěma sty až dvě stě padesáti 

děvčaty. 

I přístup k ženám a děvčatům hrajícím hokej je u nás poměrně rozporuplný. 

Hokej je chápán jako drsná agresivní hra plná soubojů, kde dochází k vážným 

zraněním. Právě tvrdost, rychlost hry je zajímavá pro diváky, není divu, že je 

lední hokej jedním z nejoblíbenějších diváckých sportů. Tento způsob chápání ale 

podmiňuje u části populace i vidění ženského hokeje. Pro některé lidi není 

přijatelná možnost, že by "něžné" pohlaví mělo hrát podobným způsobem jako 

muži, skrze své názory na hokej odsuzují i ty, které se mu věnují. Jiné názory 

zase tvrdí, že hokej musí být takový jako jej hrají muži a ženy takovým způsobem 

nehrají, proto by ani hrát hokej neměly. Je to trochu pohled opačný, skrze názory 

na ženy odmítnutí ženského hokeje. Po OH v Naganu a hlavně po nedávných OH 

v Turíně se naštěstí obecné mínění o ženském hokeji mění, zdá se, že i tento 

dosud opomíjený sport začíná získávat své obdivovatele. Určitě by mohl být 

zajímavý výzkum informovanosti a názorů na ženský lední hokej, možná je 

trochu škoda, že podobný nebyl udělaný před olympijskými hrami, porovnání by 

mohla být opravdu zajímavá. 

Až do olympijských her nebyl ženský hokej prezentován ani mediálně. 

Vyjjímečně se objevily články v časopisech, poněkud stereotypně opakující klišé 

"křehká dívka" a lední hokej. Ještě na OH v Naganu by si v českých televizích 

ženského hokeje nikdo příliš nedohledal. Poslední OH ale přinesly změnu, sice v 

nočních hodinách ale přece jen přinášely přenosy a záznamy ze zápasů. Přispěla k 

tomu nově založená ČT Sport vysílající na digitálním kanálu, čímž se celkově 

rozšířila nabídka vysílání. 

Obecně ale prezentace jakéhokoliv ženského sportu v médiích zaujímá jen 

velmi malé procento vzhledem ke sportu mužů. Americké studie ukazují trend 

infantilizace sportovkyň, často bývají nazývány "děvčaty" ,zatímco sportovci -
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muži stejného věku nikdy nejsou nazývání "chlapci". Sportovkyně také bývají 

častěji než muži nazývány křestními jmény. V reportážích o mužském sportu se 

častěji vyskytují slova "síla" či "kontrola", v článcích o ženském sportu naopak 

"slabost". Podle studie Cresdoma, Birella a Thebergea stojí ženský sport na nižší 

příčce společenského žebříčku. Ženské týmy mají ve srovnání s mužskými také 

větší problémy se sháněním sponzorů a to i ve vrcholovém sportu. Mediálním 

dopadem všech těchto trendů je signál pro populaci, že sport není pro ženy 

vhodný, jelikož je to mužská záležitost, ženy jsou prezentovány jako "slabé 

pohlaví" (Knore-Vlasáková, 2001) 

Ženské týmy jsou svým složením odlišné od mužských. Zatímco chlapci 

začínají hrát ve svých šesti či sedmi letech v hokejových přípravkách se svými 

vrstevníky, většina děvčat začíná až později, záleží jestli je vůbec v místě jejich 

bydliště možné hrát lední hokej. Ještě i v dnešní době je možné začínat s ledním 

hokejem v podstatě kdykoliv, i když nikoliv ve všech týmech. Nicméně už i 

chlapecké hokejové přípravky počítají s možností hry děvčat, i z důvodů 

finančních, jelikož lední hokej je náročný jak na čas, tak na peníze a proto nebývá 

v přípravkách dostatek chlapců, zvlášť v populačně slabších ročnících. 

Zatím je ženský hokej specifický právě velkým věkovým rozdílem v 

jednotlivých týmech. Nejnižší věk je čtrnáct let, kdy mohou děvčata začít 

nastupovat za ženy, do té doby hrají s chlapci stejného věku, nejstarší hráčky v 

týmech mají i přes třicet let. Nejstarším aktivním hráčkám je dokonce okolo 

čtyřiceti let, mají rodiny a přesto stále nastupují. Na opačném pólu jsou děvčata 

mladší čtrnácti let, u nich musí trenér předložit písemné souhlasné stanovisko 

lékaře a jednoho z rodičů se startem v soutěži. Stává se, že společně, případně 

proti sobě nastoupí díky těmto okolnostem dvanáctileté dítě a matka stejně 

starého dítěte. 

Výkonnostní úroveň hráčekjednotlivých týmů je značně rozdílná, především 

tedy v týmech na dolním konci tabulky. Jsou tam hráčky, které hrají jen několik 

let, případně začínají a hráčky, které již hrají více jak deset či patnáct let a v 

podstatě zažily začátky ledního hokeje u nás. Proto i pro trenéry je tato situace 
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obtížná, musí trénink přizpůsobovat oběma stranám, hlavně vzhledem k tomu, že 

týmy nemají dostatek možností rozdělit tým na přípravku a pokročilé hráčky. Je 

to hlavně z finančních důvodů, týmy nemají peníze na pronájem tolika ledů, jak 

by bylo potřeba. Navíc hráčky i trenéři mají lední hokej jako koníčka, takže 

sportují při práci, což je zase omezující z časového hlediska. 

Rozdíly mezi jednotlivými týmy jsou u nás obrovské, O tom dostatečně 

vypovídají i výsledky, například z této sezóny. Skóre ze zápasu Kladno

Neratovice 12:0, či Hodonín - Opava 1:28 opravdu znějí téměř neuvěřitelně. 

Nicméně je to dané nesourodostí týmů, ligu hrají současně týmy s relativně 

dlouhou hokejovou tradicí a kvalitními hráčkami a týmy vzniklé nedávno, nebo 

dokonce hrající svou první ligovou sezónu. 

I to je jeden z důvodů, proč se uvažuje pro příští rok o změně herm'ho modelu, 

kdy by se liga rozdělila opět na dvě části, tak, že týmy, které hrály fmálovou 

skupinu by hrály společně již od začátku mezi sebou ještě s prvními týmy 

nadstavbové části z Čech a Moravy a zbylé týmy by hrály opět českou a 

moravskou soutěž zvlášť. Nicméně to je ještě ve fázi jednání a záleží též na 

fmančních možnostech týmů, protože tato varianta je výrazně dražší pro týmy v 

první skupině vzhledem k nutnosti dojíždění. 

Ženský hokej u nás je čistě na amatérské bázi. Ve většině týmů se platí určitý 

příspěvek na sezónu, hráčky si samy nakupují výzbroj a hokejové hole. Tým platí 

dresy, většinou i štrupny. Ani pro trenéry není hlavní motivací finanční odměna. 

Hokej oběma stranáin zabírá hodně času. Tréninky bývají dvakrát či třikrát týdně, 

mnoho hráček dojíždí, takže zkombinovat to zároveň s prací nebývá jednoduché. 

O víkendech se hrají zápasy, takže v hlavní sezóně (září až únor) mnoho volného 

času nebývá. 

Není v možnostech této práce rozebrat všechny detaily ženského ledního 

hokeje, vynořuje se totiž mnoho dalších otázek, motivace trenérů k trénování, 

jejich zkušenosti s trénováním žen a případné porovnání s mužskými družstvy. 

Nebo profil osobnosti trenérů jak ženského hokeje, tak ženských týmů obecně ve 

srovnání s ostatními trenéry. 
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Pravidla ženského ledního hokeje se mírně liší do mužského. Největší rozdíl je 

to ve hře tělem, která je podle pravidel zakázaná. Další rozdíly jsou v povinné 

výbavě, ženy bez ohledu na věk musí mít přilbu s ochranným celoobličejovým 

krytem a chránič na krk. Více z pravidel viz příloha č. 2. 

Již jsem v obecné části uváděla, že tréninková příprava se ne liší od mužské. 

Celoroční cyklus má stejné části, jen hlavní část bývá kratší. Soutěž se hraje 

trochu jiným systémem něž mužská. Zápasové zatížení je výrazně menší. V 

ženské lize je to jeden zápas týdně, ve vyjjímečných případech dva, pak se ale 

hrají převážně den po sobě (sobota, neděle) nebo se využívá státních svátků. 

Vzhledem k pracovnímu s studijnímu zatížení hráček se trénuje jen dvakrát či 

třikrát v týdnu, maximum jsou čtyři tréninky během soutěžního období. 

Bylo by jistě zajímavé sledovat druh zatížení při hře a srovnat s mužskými 

soutěžemi. V profesionálních týmech mají trenéři pro zápas k dispozici čtyři 

kompletní pětice hráčů. To se v ženských týmech nestává, výjimkou není ani hra 

jen se dvěma formacemi. Počet střídání během zápasu se bude proto lišit od 

mužských týmů, tedy i fyziologické zatížení organismu během hry. 

3.6. Česká ženská hokejová reprezentace 

Od roku 1999 se ženská hokejová reprezentace účastní mistrovství světa B 

skupiny. Mistrovství světa má celkem čtyři skupiny. Toto rozdělení je platné od 

roku 1999, a v současné době vždy první z nižší skupiny postupuje do vyšší na 

úkor posledního, který naopak sestupuje. Česko zatím dosáhlou nejvyššího 

umístění v roce 2004, kdy se Cešky dostaly až na druhé místo za Kazachstán. 
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4.1. Výzkum 

Tato práce má za úkol zkoumat osobnost žen v ledním hokeji. Tuto oblast, jistě 

nepříliš širokou, ještě v České republice nikdo nezkoumal. Jak jsem již uvedla, v 

České republice se věnuje lednímu hokeji oficiálně o něco více než tři sta hráček. 

Jde v průměru o 22 hráček na tým, nicméně opravdu pravidelně nastupujících v 

ligových zápasech jich je průměrně 16 na tým. A spíše menšina týmů je schopna 

pravidelně postavit do hry více jak tři kompletní pětky a dvě brankár"ky. Většina 

týmů je málo početná, hraje na tři útoky a dvě obrany a s jednou náhradní 

brankářkou. Případně s jednou čí dvěmi náhradnicemi. Také ale přijíždějí týmy s 

deseti hráčkami do pole a dvěmi brankářkami. 

Cílem této práce je zmapovat osobnosti hokejistek, zjistit, jaké osobnostní typy 

se věnují takovému, pro ženy netypickému sportu. A zjistit, jestli a zda mají 

některé zvláštní charakteristiky i ve vztahu k jiným skupinám populace. 

4.2. Výběr metod výzkumu 

V psychologii osobnosti je výběr metod základním problémem. Již výběrem 

metody se totiž předurčuje teoretický základ k interpretaci faktů. Samozřejmě, že 

každý výzkum má vycházet z určité koncepce, stavět své hypotézy na 

odůvodněné teorii. Je obtížné vybrat z existujících teorií takovou, která by ve 

všech směrech vyhovovala podmínkám. Navíc v psychologii osobnosti je řada 

teorií nejednotných, vycházejících z jiných podmínek a předpokladů. Při 

uvažování o vhodné metodě jsem vycházela z pojetí bazální struktury psychické 

autoregulace osobnosti, kterou uvádím v teoretické části. 

Při uvažování o možnostech testování jsem měla na výběr velké množství 

technik, nicméně bylo potřeba opatrně vybrat nejvhodnější. Rovnou jsem vyřadila 

projekční techniky, jednak pro potíže s validitou, také náročnost testování a 

administrace a s tím související i mé malé zkušenosti s používáním těchto 
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technik. Dále jsem vyloučila individuální testování laboratorního typu, hlavně pro 

náročnost na prostorové podmínky výzkumu. Chtěla jsem výzkum zaměřený na 

normální populaci, nikoliv na diagnostiku odchylek psychiky od normy. Okruh 

možných technik se zúžil na introspektivní ocenění měřená dotazníkem. 

Psychologické dotazníky mají jistě řadu nedostatků. Obvykle se za ně považuje: 

1. Výsledky jsou závislé na jiných vlastnostech osobnosti (upřímnost, 

sebekritičnost, inteligence, ochotě ke spolupráci). 

2. Odpovědi se dají záměrně velmi lehko zfalšovat. 

3. Odpovědi záleží na individuální stylistice (např. jen pozitivní nebo jen 

nerozhodné odpovědi). 

4. Výsledek je ovlivněn obrannými reakcemi vyšetřovaného. 

5. Výsledek je závislý na aktuálním stavu vyšetřovaného (nálada, únava). 

6. Výsledné skóre je závislé i na meziosobním vztahu vyšetřovaného a 

vyšetřujícího a na situaci vyšetřování. 

Dále může být nevýhodou umělost otázek, vykonstruovanost a mnohoznačnost. 

Je také snadné použití dotazníků i bez příslušných odborných znalostí, což může 

vést ke zneužití, nesprávné administraci a interpretaci výsledků. 

Ale standardní dotazníky osobnosti mají i své přednosti: 

1. Snadnost administrace. 

2. Ekonomičnost z hlediska času a námahy při administraci a hodnocení 

(kolektivní použití, mechanické zpracování). 

3. Vysoká validita a reliabilita (zpravidla vyšší, než u jiných zjišťovacích 

technik). 

4. Důkladná propracovanost a znalost psychometrických vlastností špičkových 

dotazníků. 

5. Kvantitativní povaha výsledků a možnost jejich dalekosáhlého srovnávání. 

6. Mnohostrannost, dávající multidimenzionální obraz osobnosti. 

7. Nedostatkům se dá předcházet pomocí kontrolních škál, korekcí na klam (lži 

skóre), nuceným výběrem, dobrou organizací administrace a sdružováním 

dotazníků do rozsáhlejších baterií. 
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Dotazníkové metody mají výhodu v možnosti snadného zpracování pomocí 

počítačových technik. Umožňují systematickou práci se všemi daty, při všech 

fázích (vyhodnocování a ukládání dat), nabízejí i on-line využívání, doplňování a 

přehodnocování v souladu s poznávacími cíli a profesionálními záměry uživatele. 

Počítačové programy mohou pomáhat s administrací dotazníků, převádění 

hrubých skóre na standardizované hodnoty, jako databáze vyšetřovaných osob. 

Existují dokonce programy, které simulují odbornou činnost psychologa slovním 

formulováním nálezů a závěrů, i když pouhým mechanickým převodem nálezů z 

číselných hodnost na více či méně schematizující vyhodnocení. 

Pro účinnost užívání ~t uložených v počítači je nutné zvolit jednotný a 

přehledný formát základního uložení a výchozího zpracování. Ukládají se 

charakteristiky vyšetřovaných osob, většinou jméno a příjmení či kód osoby, 

datum narození a datum vyšetření, skupinové zařazení daného jedince, primární 

výpovědi na jednotlivé položky v daném diagnostickém nástroji. Takto 

organizované záznamy pak umožňují mnohostranné kvalitativní i kvantitativní 

vyhodnocování uložené v programu. 

Systém DIAROS je komplexní systém obsahující řadu dotazníků. Součástí je i 

dotazník PASCO, určení pro zjišťování sebehodnocení osobnosti a další 

kupříkladu výkonové testy. V této práci byl použit ještě výzkum pomocí 

dotazníku SP ARO, který je též součástí systému DAIROS. Právě možnost 

počítačového zpracování a následného porovnání s databází systému čítajícího 

více než 12 000 respondentů, byla rozhodující pro výběr této metody. 

4.3. Charakteristika dotazníku PASKO 

,,Dotazník PASKO umožňuje získat povšechnou, výchozí, globální a orientační 

informaci o struktuře nejzákladnějších interakčních tendencí a sebepojetí 

osobnosti. Jeho název vyjadřuje postihové tři základní osobnostní faktory 

(průbojnost versus adaptívnost, stabilnost versus dynamičnost, kontaktivnost 

versus staženost) v pořadí výraznosti či významovosti, kterou se projevují a 
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prosazují v systému interakčních aktivit osobnosti za různorodých životních 

kontextů, pracovních či sociálních podmínek a situací" (Mikšík 1998) 

Pro jednotlivé zjišťované proměnné jsou vymezena adjektiva pro něj relevantní 

a respondent má na výběr na jednom řádku čtveřici vlastností, ze kterých má 

vybrat jednu takovou, která ho relativně nejlépe vystihuje a jednu, která ho 

vystihuje nejméně. Na každém řádku je tedy jen jedno plus a jedno mínus. 

Otázkou je, kolikrát se respondent rozhodne jednotlivé rysy preferovat, nebo 

zamítat. Výsledkemje pohled respondenta na sebe sama, co je ochoten o sobě 

vypovídat, které vlastnosti si přisuzuje a které potlačuje. 

Dotazník obsahuje dva typy škál. V prvních je konfrontován dynamický pohled 

na významově sytící položky: konfrontace příklonu a zamítání. Jsou to škály: 

průbojnost 

adaptívnost 

stabilita, inertnost 

kontaktívnost 

V druhých škálách je výsledek dán prostou výslednou sumou rozdílů mezi volbou 

a zamítáním: 

disinhibitovanost 

spontánnost 

uvážlivost 

obezřetnost 

troufalost 

Faktorování všech uvedených škál byly odhaleny tři základní, na sobě relativně 

nezávislé faktory. Ty jsbu specifickým komplexem komponent, které se u 

každého jedince spojují ·do příznačného profilu interakční aktivity, příznačných 

psychických rysů a vnějších autoregulačních projevů osobnosti. Zároveň určují 

individuální způsoby vyrovnávání se s životní realitou. Každý faktor je ovlivněn 

jinou strukturou již uvedených škál (podrobnosti viz Mikšík, 1998). 

1. FAKTOR 

Sebeprosazování (průbojnost a přizpůsobivost)- PAF: při vysokém skóre 
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jedinec s nízkou tendencí se přizpůsobovat, při nízkém skóre přizpůsobivý a málo 

průbojný jedinec. 

2. FAKTOR 

Stabilnost versus dynamičnost - SLF: při vysokém skóre stabilnost, rozvážnost, 

při nízkém skóre dynamičnost, tíhnutí ke změně. 

3. FAKTOR 

Kontaktívnost - KOF: při vysokém skóre sociální flexibilita (otevřenost, 

nekonvenčnost), při nízkém sociální uzavřenost, nízká kontaktívnost. 

Program vypočítává: 

vážené skóre rozdílu výpovědí jedince od populačních norem, lze vybrat různé 

kategorie (věk, skupinové zařazení, období realizovaného vyšetření, aj.) 

vážené skóre tíhnutí každého jedince k jednotlivým obecným faktorům, které 

jsou získávány na základě rovnic pro jejich výpočet 

přitom jsou muži i ženy hodnoceni podle specifických norem 

4.4. Charakteristika dotazníku SPARO 

Dotazník SP ARO je orientován na zjišťování subjektivně příznačné úrovně, 

struktury a dynamiky bazální psychické autoregulace a integrovanosti osobnosti. 

Podrobnosti viz kapitola číslo!!! Kromě základních komponent psychické 

variabilnosti osobnosti a obecných faktorů psychické vzrušivosti a motorické 

hybnosti postihuje dimenze: 

normalitu osobnosti (hladinu vztahovačnosti a podezíravosti, psychickou 

labilitu versus stabilitu, úroveň anomálie a extremity výpovědí osobnosti) 

optimální hladinu stimulace (smyslovou impresi, intenzitu vnitřního prožívání, 

pohybový neklid, dynamičnost interakcí s prostředím, sociální disinhibitovanost a 

obecnou stimulační hladinu) 

tendence riskovat (úroveň aspirací, hladinu anticipace, tendenci spoléhat na 

náhodu, sociální exhibitovanost a obecný trend riskovat) 
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účinná integrovanost osobnosti (úzkostnost, emotivitu, účinnou kapacitu 

rozumu, resistenci vůči rušení a obecnou úroveň integrovanosti) 

korektívnost (rigiditu versus flexibilitu, lehkomyslnost versus odpovědnost, 

nevázanost versus usedlost, frustrovanost versus cílesměmost, korigovanost 

versus impulsívnost) 

sebeprosazování (sebejistotu, trudomyslost versus sebedůvěru, prožívání versus 

řešení, nenápadnost versus sebeprosazování a interakční aktivitu) 

vztahová dimenze (uzavřenost versus kontaktívnost, benevolenci a toleranci, 

konformitu a tendenci k nezávislosti) 

dále pak L-skór, vypovídající o celkové věrohodnosti podávaných výpovědí 

Pro jedince i skupiny jsou dále definovány prosazující se vztahy ke každému z 

protikladných osobnostních profilů (v dichotomii: adjustativní- iregulovaný, 

odolný- vznětlivý, cílesměmý- bezprostřední, rigidní- hybný, předvídavý

invariabilní, obezřetný- sebeprosazující, úzkostný- pragmatický, depresivní 

improvizující. Ty jsou označeny podle zařazení v tabulce (ob. Č. Str.!!!) 

kombinace písmeny Al - B4, A2 - B3, A3 - B2, A4 - Bl, Cl - D4, C2 -D3, C3 

-D2,C4-Dl. 

Dimenze obou dotazníků odpovídají na otázky po zvláštnostech osobností 

hokejistek, programy umožňují jejich srovnávání s dalšími skupinami, proto byly 

uznány jako vhodné pro testování. 

Posledním důležitým momentem byla užitečnost testování, možnost zařazení 

do tak velké databáze k dispozici k případným dalším výzkumným účelům. 

4.5. Zkoumaný soubor 

Do zkoumaného souboru byly vybrány hráčky ze tří týmů, Kladna, Slávie a z 

Berouna. Výběr byl ovlivněn kvalitou týmu, předem byly vyřazeny všechny týmy 

na dolním konci tabulky. Všechny týmy se pravidelně dostávají minimálně 

poslední tři roky do první části fmálové soutěže. Je tedy předpoklad, že jsou to 
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hráčky déle hrající, které již mají ustálený postoj a motivaci, proč lední hokej 

hrají. Nutnou podmínkou účasti na výzkumu byla výkonnostní úroveň 

odpovídající kvalitě prvních týmů. Návratnost dotazníků byla značně ovlivněna 

ochotou ke spolupráci. I když měly respondentky možnost vyplnit ho v čase, 

který by jim nejlépe vyhovoval, nedařilo se je příliš podnítit k vyplnění. Je to 

celkem pochopitelné vzhledem k délce dotazníku 

Jistě by bylo možné soubor sestavit lépe. Podmínkou by byla lepší motivace, 

která v tomto případě chyběla, soubor je sestaven z tohoto pohledu náhodně. 
' ' 

Nicméně jde pouze o mapující projekt, mající za cíl zachytit hlavní 

charakteristiky ženských hokejistek a případné odchylky od normy. 

Celkem bylo vyšetřeno 16 hokejistek dotazníkem SP ARO, 17 dotazníkem 

PASKO, průměrný věk byl26, 8. Nejmladší respondentka má 14let, nejstarší 37 

let. 

4.6. Průběh vyšetření 

Vzhledem k časovým nárokům na vyplňování dotazníků a možnostem výběru 

prostoru a času pro dotazování, byly dotazníky rozdány jednotlivým 

respondentkám s důkladným poučením, jakým způsobem jej vyplnit a za jakých 

podmínek. 

4. 7. Zpracování výsledků 

Dotazníky byly odevzdány prof. Mikšíkovi, který je zpracoval do programu 

DIAROS. V tomto programu pak byly jak vyhodnoceny, tak vytvořeno i srovnání 

s dalšími skupinami populace. Jako nejvhodnější se jevily skupiny hokejistů, 

volejbalistek a skupina mužů vrcholových sportovců a stejně tak sportovkyň. 
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Výsledková část 

5.1.Vyhodnocení dotazníku PASKO 

Ve výsledném zpracování se nám objeví všech dvacet položek. U jednotlivců 

jsme získali nevážená a vážená skóre každé položky. Ze skupinového hodnocení 

vyčteme základní průměrné charakteristiky skupiny i 

rozdíly od celku. Signifikantní rozdíly se týkají položek AA, AC, SA, SC, UVZ a 

SLF. 

Položka AA vyjadřuje míru kladných odpovědí v položkách, které jsou 

ukazatelem adaptívnosti. Čím vyšší skór, tím více vyjadřuje daný jedinec ochotu 

přizpůsobovat se, nenarážet, být trpělivý, předcházet možným konfliktům. 

Zkoumaná skupina je v této položce nad průměrem. To vyjadřuje také škála AC 

ve vysokých plusových hodnotách, značí tendenci vpravit se, ochotě 

přizpůsobovat se, neprovokovat. V motivaci dominují obavy z možných konfliktů 

s okolím, snaha vyhnout se jim. Takoví lidé se cítí dobře ve stabilním systému, s 

tendencí žít podle obecněji či skupinově přijímaných zásad. Příznačná je 

přizpůsobivost, preciznost, opatrnictví. 

Položka SA vyjadřuje míru kladných odpovědí v položkách, které jsou 

ukazatelem inertnosti. Čím vyšší skór, tím větší potřeba životních jistot a sklon k 

rigiditě v postojích, přístupech a aktivitách. V této položce jsou hokejistky mírně 

pod průměrem populace, ale přesto poměrně vysoce skórují na této škále. Na 

škále se ale odpovídají minusovým hodnotám, vysoce nad průměrem populace, 

tato škála svědčí o profilu dynamické, spontánní a vysoce hybné osobnosti, 

vyhledávající situační vzrušení, s odporem k nudě a stereotypu. 

Další vysoce signifikantně se ukazující škálou je UVZ, uvážlivost. Ta postihuje 

úroveň vnitřního zvažování možných důsledků aktuálních či potenciálních 

situačních kontextů a způsobů jejich řešeni. Projevuje se anticipační regulací 

chování, smyslem pro povinnost a odpovědnost v plnění úkolů. Je spjata s 

tendencí neriskovat, nespoléhat na náhodu s projevy vysoké odolnosti vůči 
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stresogenním situacím. Dále pak potřebou stabilního a klidného způsobu života a 

jeho podmínek. Na této škále skórují hokejistky méně než obecná populace, ale 

stale s pozitivní hodnotou. 

Poslední výrazně se odlišující hodnotou je SLF faktor. Jde o faktor stabilnosti 

versus dynamičnosti, hokejistky se vykazují nízkým skórem. Je to profil typický 

pro jedince tíhnoucího ke změně, podnětovému a životnímu dynamismu, se 

strachem z nudy, fádnosti a stereotypnosti života. Bývá ukazatelem vnitřního 

neklidu, pohotovosti, vysoké bystrosti, temperamentnosti, potřeby činnosti. Je 

spojená s nižší koncentrovaností na kvalitativní ukazatele vykonávaných činností 

a se zvýšenou tendencí se předvádět, riskovat. Stereotypní a neměnné životní 

podmínky vyvolávají frustraci a tenze, zároveň potřebu změny. Projevuje se 

vysokou zvídavostí, družností, větší povrchností, menší uvážlivostí a 

snášenlivostí. Také nízkou odpovědností, nedostatkem vytrvalosti, pečlivosti a 

svědomitosti. Výsledky viz tabulka č. 3. 

5.2. Vyhodnocení dotazníku SP ARO 

Výsledky získané touto metodou je třeba interpretovat celostně, neomezovat se 

jen na analytický postup. Základní škály jsou pojímány jako komponenty, jejichž 

vzájemnými relacemi je determinována výsledná specifická kvalita osobnostní 

struktury jako celku. 

Výsledková tabulka pro každou respondentku ukazuje pro každý faktor 

jednotlivých komponent výši skóru. U protikladných dvojic typů A nebo C, či B 

nebo D označuje znaménkem +tíhnutí k prvnímu z uváděných typů (A nebo C), 

znaménkem- pak ke druhému, tzn. typům B nebo D. 

Výsledek pro celou skupinu je shrnut do dvou tabulek, které obsahují centrální 

hodnoty nálezů ve všech testovaných (i sumárních) škálách, s uvedením t-testu 

směru a významnosti rozdílů od obecných populačních trendů s označením 5 

respektive 1 %průkaznosti rozdílu a míra jejich tíhnutí specifikovaného souboru 

ke všem reálným typům bazální struktury psychické integrovanosti osobnosti. 
56 



V základních komponentách KO, EM, RE a AD (viz kapitola čílo!! !) vyšla na 

5% hladině průkaznosti vyšší emocionální variabilnost zkoumaného souboru, což 

znamená vyšší dynamiku emocí, vysokou emocionální vzrušivost, sklon prožívat 

situáční napětí, tenzi, euforii. Na 1% hladině významnosti, tedy výrazně 

signifikantní se ukázala regulační variabilnost na velmi vysoké úrovni, ukazující 

nízké sebeovládání, malé zvažování možných důsledků spouštěných aktivit. 

Další vyšší hodnota je ve faktoru PV, ukazující hladinu psychické (vnitřní) 

vzrušivosti. Ukazuje hokejistkyjako vysoce situačně vzrušivé, s tendencí tíhnout 
. ' 

k dynamickým interakcím spojeným s intenzivním psychickým nabuzováním. 

V dimenzi normality osobnosti se výrazně projevila LS škála, označující 

psychickou labilitu versus stabilítu, nízký skór skupiny poukazuje na výraznou 

psychickou labilitu, signalizující citlivost k emociogenním situacím, bazální 

pohotovost k desintegraci psychických funkcí. 

V S dimenzi (optimální míra stimulace) skóruje soubor na dvou škálách, SD a 

OS, obojí na 1% hladině významnosti. Pozitivní výsledek v SD škále ukazuje 

míru sociální disinhibice, odlumenost, nekrocení se, míru sociální nevázanosti. 

OS škála (obecná stimulační hladina) do níž všechny rysy S faktoru vcházejí. 

Ukazuje, jaká situační, životní a jiná dynamika ve vnějším prostředí danému 

jedinci konvenuje, jaké stimulační souvislosti jsou pro něj nevhodné, zátěžové, 

psychicky pesimální. 

V dimenzi I (integrovanosti) vyšly všechny položky vysoce odlišné od normy. 

Hokejistky se jeví jako úzkostné, s vysokou intenzitou prožitků a situační 

citlivostí, s velkou rychlostí a dynamičností tohoto prožívání. Zároveň málo 

schopné zachovat se racionálně ve vyhrocených kontextech, tedy s menši 

schopností užívat dispormjící kapacitu rozumu v silně emocionálně zabarvených 

situacích. 

V dimenzi K (korektivnost, regulovanost interakcí) vyšla většina škál výrazně 

odlišně do normy. Nízký skór v LO škále (lehkomyslnost versus odpovědnost) 

signalizuje signifikantně nezodpovědnost, ležérnost k úkolům, lidem a možným 

důsledkům chování. 
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Další škála (NU) svědčí o bezstarostnosti, bohémství, nevázanosti. Zároveň se 

ukazuje nízké sycení FC škály (frustrovanost versus cílesměmost), znamenající 

jedince impulsivně reagujícími na interakce, málo regulovanými a situačně 

poddajnými. Poslední signifikantně rozdílná škála K dimenze ukazuje neřízené, 

emocionálně impulsivní chování, determinované jak resistencí, tak 

sebeovládáním. 

Dimenze R (individuální tendence riskovat) ukazuje signifikantně odlišnou 

hladinu AC a TN. AC je hladina anticipace, u hokejistek s nízkým skórem, 
. , .; 

vypovídajícím o nedostatečném zvažování možných důsledků neadekvátního 

rozhodování se a o tendenci k riskantním volbám. TN dimenze (tendence 

spoléhat na náhodu) vykazuje vysoký skór, znamenající spíše riskantní variantu 

volby, ponechávání výsledku náhodě. 

V dimenzi V (interpersonální vztahy) se výrazně projevuje jen snadnost 

vyhledávání vztahů, stejně tak jako jejich rozvazování, velká intenzita prahnuti 

po nových kontaktech. 

V poslední dimenzi P (sebeprosazování) jsou na 5% hladině významnosti nízké 

skóry v US škále (potlačená versus vysoká sebejistota), což ukazuje na nižší 

sebedůvěru, pocity malé soběstačnosti a neschopnosti orientovat se v situacích, 

neadekvátní jednání v rozmanitých životních situacích. Také TO dimenze 

(trudomyslnost versus optimismus) ukazuje na odchylku směrem k přecitlivělosti, 

životnímu a situačnímu pesimismu, mnohdy ve spojení se sníženou vnitřní 

integrovaností a stavy psychické deprese. Poslední škálou je PR (prožitkový 

versus reagující přístup), která ukazuje hokejistky jako spíše prožitkové typy, 

silně emocionálně nabuditelné, se sníženou připraveností jednat a aktivně se 

rozhodovat. 

V tomto přehledu byly ukázány rozdíly mezi osobnostními vlastnostmi 

hokejistek a obecnou populací. Uvedené hodnoty je možné dále porovnávat s 

dalšími skupinami populace. Byly vybrány čtyři referenční skupiny (muži 

hokejisté, ženy volejbalistky, muži vrcholoví sportovci, ženy vrcholové 

sportovkyně). Není v možnostech této práce provádět detailní srovnání, přesto 
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některé ukazatele vyjevují zajímavé rozdíly mezi skupinami. Všechny uvedené 

skupiny naph'klad uvádějí L skór, ukazující věrohodnost v minusových 

hodnotách, jen hokejistky mají tento skór plusový. 

Muži hokejisté se liší v emocionální variabilnosti, s emocionální stabilitou 

oproti hokejistkách, se spíše sníženou emotivitou. Výrazný rozdíl je v dimenzi 

sebeprosazování. Hokejisté vykazují velkou míru sebedůvěry, optimismu a elánu, 

hokejistky skórují přesně na opačných pólech těchto vlastností. 

Vrcholové sportovkyně vykazují rozdíly v dimenzi I (účinná integrovanost 

osobnosti), emocionálně chudé, s nevýraznými prožitky na rozdíl od hokejistek, 

které jsou velice emocionální. Rozdíl je opět v dimenzi P (sebeprosazování) 

vrcholové sportovkyně mají pozitivní skóry ve směru velké sebedůvěry, tendence 

nespoléhat na druhé, adekvátně jednat v rozmanitých životních situacích, s 

optimistickým životním přístupem a spíše tendencí situace řešit než je prožívat. 

Muži vrcholoví sportovci se liší v regulační variabilnosti. Obě skupiny mají 

stejný pól této dimenze, muži ale dvakrát vyšší hodnotu, tedy ještě více směrem k 

nízkému sebeovládání a malému zvažování možných důsledku spouštěných akcí. 

Hokejisté kupodivu v této dimenzi mají ještě nižší skór než hokejistky. Rozdíly 

jsou v dimenzi R (riziko), shodují se s hokejistkami v tendenci spoléhat na 

náhodu, ale v škále vyjadřující hladinu anticipace skórují na opačném pólu, 

svědčícím o tendenci vyhýbat se aktivitám spojeným s rizikem neúspěchu, či 

ztrát. 

Pro srovnání se nabízí škála feminního versus maskulinního typu interakce. 

Vysoké skóry svědčí pro manifestovanou maskulinitu a feminitu. Zde ženy 

volejbalistky i vrcholové sportovkyně skórují podobně a v plusových hodnotách, 

muži vrcholoví sportovci a hokejisté v negativních hodnotách, přičemž vrcholoví 

sportovci výše. Hokejistky skórují také v negativních hodnotách, dokonce výše 

než hokejisté. Jde zřejmě o manifestovanou maskulinitu? 

Kromě FM škály byly všechny porovnávané jen u škál s 5 a 1% hladinami 

významnosti. Tabulky s vyhodnocením viz příloha č. 4. 
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5.3. Diskuze 

K výzkumu' lze mít jistě leckteré výhrady. Především zkoumaný vzorek není 

příliš velký, na druhou stranu vzhledem k počtu hokejistek u nás je to zhruba pět 

procent celé referenční skupiny. Je ale pravdou, že počet respondentek mohl 

ovlivnit hodnoty výsledných škál. 

Ochotné ke spolupráci se ukázaly především ženy se středním a vyšším 

vzděláním. Nicméně výhodu použitých dotazníku je, že souvislosti mezi výsledky 

dotazníku a dosaženým vzděláním jsou velmi nízké (Mikšík 1994). 

Při výzkumu byla malá návratno~t dotazníků, zpět se jich vrátilo jen 25 %. 

Předpokladem k vyplnění byla zřejmě určitá odolnost ke stereotypu nebo snaha 

vyhovět autorce. 

Pro malý počet respondentek nebyl vytvořen profil pro každý z postů v ledním 

hokeji (brankář, obránce, útočník). Je pravděpodobné, že i toto rozdělení by 

nalezlo rozdíly v psychice jednotlivých funkcí ve hře. 

Závěr 

Výzkum měl za úkol zmapovat současnou situaci a nabídnout případnému 

zájemci možnost navázat na autorku. Zjistil signifikantní rozdíly některých 

sledovaných vlastností mezi hokejistkami a normální populací. 

Nabízí rozbor osobnosti hokejistek pro všechny potenciální zájemce z řad 

trenérů ledního hokeje, z hlediska specifik tréninku ženských sportovních týmů 

by mohl být zajímavý i pro trenéry dalších sportovních odvětví a sportovní 

psychology. 

Otevírá další otázky k řešení, týkající se výkonnosti hokejistek, možnosti 

porovnávat hokejistky podle postu, na kterém hrají. Pokud by se podařilo 

přesvědčit ke spolupráci všechny týmy, mohla by se skupina rozdělit podle 

výkonnosti a srovnat začínající hokejistky s vyspělými. 
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Pokud se ženský lední hokej rozšíří, lze dělat longitudinální výzkumy 

začínající v žákovských kategoriích. To by pomohlo odpovědět na otázku, zda si 

hokej "přitahuje" specifické typy žen, nebo zda je formuje až samotný sport. 

Lední hokej se v současnosti dostává do povědomí veřejnosti a je možné se 

domnívat, že se členská základna bude postupně rozšiřovat. Tato práce alespoň 

trochu naplňuje informační vakuum, které tu dosud panovalo a může sloužit 

nejen jako podklad pro další výzkumy a trenérům ženských hokejových týmů pro 

porozumění psychice svěřenkyň, ale i jako historický záznam určité doby, kdy se 

ženský lední hokej teprve začal vřazovat do povědomí veřejnosti. 
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