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Abstrakt 

 

Anotace: Práce se zabývá problematikou osobnosti v kontextu činnosti vrcholových 

sportovců a vrcholových manažerů. Porovnání nároků těchto činností na člověka a 

porovnání osobnostních profilů vyúsťuje do konstatování jisté shody osobností 

vrcholového sportovce a vrcholového manažera a také do závěru o markantním rozdílu 

mezi nimi v emoční oblasti. 

Název: Srovnání osobnostních charakteristik vrcholového sportovce a vrcholového 

manažera. 

Cíle:  Nalézt soubor osobnostních vlastností charakteristických pro příslušný sport a 

pro skupinu vrcholových manažerů a zjistit tak, které psychické vlastnosti těchto skupin 

jsou podobné, resp. rozdílné. Potvrdit hypotézu: „Je možné se domnívat, že příslušné 

osobnostní vlastnosti sportovce odpovídají nárokům příslušného sportovního odvětví, 

stejně jako osobnostní vlastnosti vrcholového manažera odpovídají nárokům jeho aktivit 

a že existuje určitá shoda v osobnostních znacích sportovců a vrcholových manažerů, 

která koresponduje se shodou v nárocích těchto dvou aktivit.“ 

Metody: Cattellův osobnostní dotazník 16 P. F., korelační analýza dle Spearmana, 

výpočet statistické významnosti rozdílu příslušných testových ukazatelů dle Studentova 

t-kritéria, komparativní analýza. 

Výsledky: Bylo dosaženo cíle práce a potvrzena hypotéza. 

Klíčová slova: osobnost, struktura osobnosti, temperament, typologie, 

psychodiagnostika  

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Annotation: The thesis deals with a problem of personality in the context of the top 

athletes´ and top managers´ activities. Comparison of the demands of these activities on 

the human and comparison of the personality profile results in a finding that there is a 

certain consensus in the personality profiles of top athletes and top managers and also to 

the conclusion that there is a noticeable difference between them in the emotional area. 

Title:  Comparison of personality traits of top athletes and top managers. 

Objectives: Find a set of personality traits characteristic for particular groups of 

athletes and for a group of top managers and to determine which of the psychological 

characteristics of these groups are similar, respectively. Confirm the hypothesis: "It is 

possible to suppose that the personality traits of athletes match the demands of the sport 

sector, as well as the personality traits of the top managers correspond with the demands 

of their professional activities, and that there is a consensus in the personality 

characteristics of athletes and top managers, which corresponds to a consensus on 

demands of these two activities ". 

Methods: Cattell’s 16 P. F. Questionnaire, correlation analysis according to Spearman, 

calculation of the statistical significance of the difference by the relevant test indicators 

according to Student's t-criteria, comparative analysis. 

Results: Objectives of the thesis were achieved and the hypothesis was confirmed. 

Keywords: personality, personality structure, temperament, typology, psycho-

diagnostics 
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1 Úvod 

Téma „srovnání osobnostních charakteristik vrcholového sportovce a vrcholového 

manažera“ se vztahuje k problematice efektivity činnosti člověka. Člověk může být 

úspěšný jednoduše v tom, na co má. Jde tedy o jeho předpoklady pro dosahování 

určitých výsledků v určité činnosti. Každá činnost klade nějaké nároky na jedince a ten, 

kdo tyto předpoklady má, může být v dané činnosti úspěšný. Předpoklady tvoří soubor 

vlastností člověka, které odpovídají nárokům určité činnosti. Jsou to osobnostní 

vlastnosti, které můžeme diagnostikovat, kvantifikovat a konfrontovat s nároky té které 

činnosti s ohledem na zachování efektivity a zvyšování výkonnosti. Sportovní činnost je 

vhodným terénem pro zkoumání aktualizace osobnostních vlastností (předpokladů) jako 

odpovědi na nároky těchto sportovních aktivit.  

Činnost vrcholového manažera a činnost vrcholového sportovce jsou si podobné 

s ohledem na společenskou důležitost, velkou míru nasazení, osobní zodpovědnost 

apod. Porovnáním osobnosti vrcholového sportovce a vrcholového manažera je možné 

zjistit prvky podobnosti a odlišnosti jejich vlastnosti s ohledem na příslušné nároky 

dané činnosti. 

V této práci jsou využity informace o osobnostních vlastnostech sportovců technických 

a jiných sportů (vč. vrcholových závodníků) a také informace o osobnostních 

vlastnostech vrcholových manažerů.  

Porovnání osobnostních vlastností vrcholových sportovců a vrcholových manažerů 

prokázalo jistou podobnost osobnostních profilů, která je v souladu s nároky jejich 

činností. Rovněž byly zjištěny specifické zvláštnosti odpovídající specifice rozdílů 

v nárocích činnosti sportovce a manažera. Markantní rozdíl osobnostních profilů 

sportovců a vrcholových manažerů leží v odlišnosti nároků pracovního prostředí 

vrcholového manažera a sportovce. 
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2 Teorie osobnosti 

Následující kapitola představuje komplexní teoretický úvod vytvořený na zákl. studia 

pramenů z vybrané literatury vztahující se k problematice teorie osobnosti a typologie. 

Úvodní část seznamuje s pojmem osobnost a s teoriemi osobnosti, srovnává definice 

tohoto pojmu a různé přístupy k němu. Přidává také pojem typologie a vysvětluje 

rozdíly mezi oběma pojmy, což má kontinuitu s navazujícím přehledem některých 

psychodiagnostických metod. Hlubší rozebrání teorie osobnosti a typologie, ale také 

teorie činnosti je nezbytné pro pochopení rozdílů mezi různými způsoby 

psychologického testování lidí a důležité pro výběr vhodné metody, pomocí níž bude 

dosažen definovaný cíle této práce.   

 

2.1 Osobnost 

Teorie osobnosti tvoří množstvím různých přístupů a definic rozsáhlou kapitolu oboru 

psychologie. Různá pojetí psychologie samotné zároveň vedou k existenci různých 

definic odpovídajících těmto přístupům. Na tom se shodují všichni níže uvádění autoři. 

Zároveň se předpokládá, že veškeré následující zmínky o osobnosti, které se objeví 

v této práci, se týkají pouze dospělé osobnosti resp. osobností, na které lze aplikovat 

později zvolené metody výzkumu, tedy osobnosti od 15 let. 

 
 
2.1.1 Definice osobnosti 

Podle Nakonečného (1998, s. 10) chápe behaviorismus osobnost jako: "systém faktorů, 

které chování individua determinují, resp. jako systém zvyků, které chování vyjadřují." 

To vychází z celkového behavioristického chápání psychologie jako vědy o chování. 

Fenomenalistický přístup chápe psychologii jako vědu o vnitřních psychických 

fenoménech1 (prožívání), a proto i osobnost vysvětluje jako: "vnitřní strukturu 

psychických vlastností, které určují její chování." V obou přístupech také hraje roli 

                                                 
1 Výjimečný jev. (Rejzek, 2001, s. 169) 
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rozdíl vědeckého a filozofického pojetí osobnosti, což potvrzuje i Smékal (2002, s. 18). 

Nakonečný (1998, s. 11) toto shrnuje tím, že psychologie osobnosti vyplývá z definice 

osobnosti, ale i ty jsou velmi nejednotné i uvnitř téže kategorie daného přístupu. 

Podle Nakonečného (1998, s. 10) samotného je pojmem osobnost v psychologii 

popisována integrita duševního dění. Osobnost je chápána jako tzv. hypotetický 

konstrukt, tedy termín vyjadřující existující fenomén, který sice není plně 

pozorovatelný, ale je odvozován z toho, co je pozorováno, čímž zároveň disponuje 

heuristickou2 hodnotou. Pojem osobnosti tedy podle Nakonečného (1998, s. 12) 

vyjadřuje: "organizovaný, dynamický a interindividuálně odlišný celek psychofyzických 

dispozic, determinující průběh a projev psychických procesů." 

Konstrukt je zmíněn v definici osobnosti hned u dalšího nalezeného zdroje: 

„Hypotetický souhrn, systém psychologických vlastností, které jsou biologicky 

determinovány, ale utvářejí se v průběhu života jedince v interakci s okolím.“ 

(Ilustrovaná encyklopedie, 1995, s. 391). O biologické determinaci se v rámci teorie 

osobnosti zmiňuje i Nakonečný (1998, s. 20). Příslušností k určitému živočišnému 

druhu, fyziologickými potřebami a tělesnými funkcemi se člověk stává zároveň bytostí 

přírodní a společenskou, jelikož své potřeby uspokojuje kulturně určenými způsoby. 

Také Smékal (2002, s. 17) podotýká, že v uvažování o osobnosti se střetávají 

protichůdné vlivy. Osobnost nejčastěji označuje: "jednotu psychických procesů, stavů a 

vlastností, souhrn vnitřních determinant prožívání a chování." Od této definice se 

odklánějí atribucionisté a stoupenci metaindividuální teorie osobnosti, kteří říkají, že: 

"Osobnost je to, co člověku připisujeme, zač jej považujeme." Psychologové vycházející 

ze scientistického názoru naopak považují osobnost za abstrakci příčin obsahů vědomí a 

jednání, čímž v podstatě tvrdí, že osobnost neexistuje. 

Množství definic a přístupů k osobnosti potvrzuje i Drapela (1998, s. 14) a sám 

osobnost definuje jako: "dynamický zdroj chování, identity a jedinečnosti každé osoby." 

Boroš (in Farková, 2006, s. 79) říká, že "osobnost je celková organizace duševního 

života, zahrnuje v sobě všechny jednotlivé duševní funkce. Je to integrovaný systém 

                                                 
2 Postup nalézání nových vědeckých poznatků. (Rejzek, 2001, s. 200) 
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vnitřních rysů a zvláštností člověka, přes které se lomí všechny vnější vlivy." Říčan 

(2007, s. 11) se vyjadřuje, že: „Osobností se rozumí osobitost, odlišnost jedince od 

jiných jedinců, zejména (i když nikoli výlučně) od jedinců téhož věku a kultury. V tomto 

smyslu je psychologie osobnosti vědou o individuálních rozdílech (…).“ 

Eysenck (1947, s. 25) píše, že: „osobnost je celkový součet aktuálních a 

potencionálních vzorců chování organizmu vymezených dědičností a prostředím; vzniká 

a vyvíjí se prostřednictvím funkčních interakcí čtyř hlavních sektorů, do kterých jsou 

tyto vzorce chování zorganizovány: kognitivní sektor (inteligence), konativní sektor 

(charakter), emoční sektor (temperament) a somatický sektor (konstituce).“ Dále autor 

podotýká (1947, s. 16), že jakýkoliv pohled na osobnost musí být založen na 

experimentálních výsledcích ošetřených statistickou metodou, tedy podrobit daný 

subjekt diagnostice osobnosti. 

Lorencová a Rohlíková (2008, s. 45) píší, že osobnost vyjadřuje vnitřní jednotu a 

strukturovanost duševního života každého jedince a jedná se tedy o souhrn a ucelenost 

jednotlivých psychických jevů v člověku. Podle nich je osobnost: „dynamické 

uspořádání oněch psychologických systémů v individuu, které určují jeho jedinečná 

přizpůsobení okolí.“  

Helus (2003, s. 31) chápe osobnost jako: „soustavu vlastností charakterizujících 

celistvou individualitu konkrétního člověka zaměřeného na realizaci životních cílů a 

rozvinutí svých potenciálů.“  

Definice osobnosti podle Raymonda Cattella zní, že: „osobnost je to, co dovoluje 

předpovědět, co učiní osoba v určité situaci; zahrnuje všechno chování jedince, zjevné i 

vnitřní.“ (Bedrnová a Nový, 2009, s. 47). Cakirpaloglu (2012, s. 17) Cattellovo pojetí 

osobnosti překládá jako: „to, co sděluje, jak se člověk bude chovat v dané situaci.“ A 

sama na základě definic osobností předních psychologů shrnuje, že: „jedná se o 

poměrně stabilní, komplementární a konzistentní systém jedinečných vlastností obsahů 

a projevů člověka.“ (2012, s. 19)  

Překlad definice osobnosti podle Allporta zní: „Osobnost je dynamické uspořádání 

jednotlivce takových psychofyzických systémů, které determinují jeho charakteristické 

chování a myšlení.“ (Maddi, 2007, s. 15) Pervin a John (2001, s. 4) zase píší, že: 
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„Osobnost představuje ty osobnostní charakteristiky, které vysvětlují konzistentní 

vzorce pocitů, myšlení a chování.“ McClelland o osobnosti říká, že je to 

"nejadekvátnější konceptualizace lidského chování ve všech jeho detailech." (Carducci, 

2009, s. Carducci (2009, s. 4) také předkládá Funderovu definici, která říká, že: 

„Osobnost se vztahuje k charakteristickým vzorcům myšlení, emocí a chování 

jednotlivce, společně s psychologickým mechanismem – skrytým či nikoliv – za těmito 

vzorci."  

Poměrně komplikovaně může znít Maslowova definice osobnosti, pravděpodobně 

proto, že se autor pohybuje na hranici klinické a transpersonální psychologie: 

„Osobnostní soubor příznaků je (…) strukturovaný a organizovaný komplex podle 

všeho různorodých specifičností (chování, myšlenek, impulzů k akci, vnímání atd.), které 

(…) mají společnou jednotu vyjádřenou různě podobným dynamickým významem, 

výrazem, "příchutí", funkcí, záměrem.“ (Maddi, 2007, s. 15) 

Jung nabízí mnohem filozofičtější pohled na osobnost. Píše, že „Osobnost je nejvyšší 

uskutečnění vrozené svéráznosti určité živé bytosti. Osobnost je činem největší životní 

odvahy, absolutního přitakání individuálně jsoucího a činem úspěšného přizpůsobení 

univerzálně danému za co možná největší svobody vlastního rozhodnutí.“ (Jung, s. 57) 

Weinberger s Gouldem (2003, s. 28) poskytují poměrně strohou definici, a to, že: 

„osobnost je suma těch charakteristik, které dělají osobu jedinečnou.“ Nabízejí ale také 

4 hlavní pohledy na studium osobnosti v rámci sportu (2003, s. 30 – 31): 

- Psychodynamický přístup – charakterizován dvěma motivy. Zaprvé 

zdůrazňuje nevědomé determinanty3 chování (to, co Freud nazývá id) a 

instinktivní pudy a to, jak se střetávají s vědomými aspekty osobnosti jako je 

superego nebo ego. Zadruhé se tento přístup zaměřuje na pochopení osoby jako 

celku spíše než identifikací izolovaných rysů nebo dispozic.  

- Přístup povahových rysů – předpokládá, že základní jednotky osobnosti – rysy 

– jsou relativně stabilní, tedy, že osobnostní rysy jsou trvalé a konzistentní v celé 

řadě situací. 

- Situační přístup – tvrdí, že chování je z velké části určené situací nebo okolím.  

                                                 
3 Ve smyslu klíčových faktorů. 
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- Interakční přístup – uvažuje situaci a osobu jako co-determinanty, tzn., jako 

proměnné, které společně určují chování. 

Bedrnová a Nový (2009, s. 47) na zákl. analýzy různých definic osobnosti vymezili 

obecné znaky osobnosti.  

- Jedinečnost: Osobnost je to, co člověka (individuum) psychologicky odlišuje od 

ostatních. 

- Souhrnnost a jednota: Osobnost je souhrnem psychologických prvků, jakýchsi 

substruktur, které spolu tvoří nedělitelnou jednotu (celek). 

- Relativní stálost: Osobnost je to psychické v člověku, co je relativně stálé a co 

umožňuje předpovědět chování člověka v určité situaci. 

- Přizpůsobení a vývoj: Osobnost je nepřetržitým procesem, způsobem, jímž se 

vyrovnává se změnami podmínek v sobě i ve svém prostředí. 

Veškeré úvahy a studium definic osobnosti, které jsou popsány výše, vedou k jejich 

syntéze do formy pracovní definice: Osobnost je konkrétní živý člověk prezentovaný 

souborem pro něj charakteristických vlastností vyplývajících z jeho původu, 

výchovy, vzdělání a celkové sociální adaptace a vyúsťujících do společenského 

postavení určité úrovně efektivity činnosti a příslušných výkonnostních trendů.  

 

2.1.2 Teorie a struktura osobnosti 

Různé psychologické přístupy zastávají také různá stanoviska k pojetí osobnosti a 

k interpretacím jejích součástí. Bylo by nerelevantní tuto obšírnou kapitolu rozebírat a 

analyzovat. Pro představu rozsáhlosti tohoto tématu jsou v rámci studia osobnosti 

zastoupeny tyto teorie, jak je uvádí Cakirpalogu (2004): 

- Klasická introspektivní psychologie 

- Klasický psychologický funkcionalismus 

- Psychologie chování (behaviorismus) 

- Klasická psychoanalýza 

- Reformované psychoanalytické učení 

- Sociálně-psychologické koncepce hodnot 
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- Psychosociální teorie 

- Orgonova teorie 

- Analytická psychologie 

- Psychologie holizmu 

- Hormická psychologie 

- Psychologie porozumění 

- Personalistická psychologie 

- Humanistická psychologie 

- Humanisticko-existencionální axiologie 

- Kognitivně vývojový přístup 

 
Různé teorie osobnosti zastávají také různý přístup ke struktuře osobnosti. Zde bude 

rozebrán pouze jeden z nejznámějších a tím je Freudův přístup. Ten rozlišoval 3 úrovně 

psychiky (Bedrnová a Nový, 2009, s. 49): vědomí, předvědomí a nevědomí. Na vědomé 

úrovni si jedinec dané obsahy uvědomuje (počitky, vjemy, představy atd.), skutečnosti 

nevědomí jsou naopak vědomí nedostupné a jedinec si je tedy neuvědomuje. Obsahy 

roviny nevědomí si sice jedinec v danou chvíli neuvědomí, nicméně je schopen si je 

uvědomit, zaměří-li na ně svou pozornost. 

Freud také definoval model osobnosti skládající se z 3 složek (subkultur) - z Id, Ega a 

Superega: 

Id (Ono), podle Říčana (2010, s. 139) bytostně nevědomá složka osobnosti, pudově 

zvířecí, jejíž moc je obrovská, a která je zdrojem veškeré psychické energie pohlavního 

pudu nazvaná libido. Bedrnová a Nový (2009, s. 49) píší, že složka není somaticky 

ohraničená, že "Ono" nezná ani dobro ani zlo a představuje nezkrocené vášně. 

Ego (Já) vzniká v raném dětství. Jeho úkolem je řešit situace, kde není možné 

bezprostřední uspokojování pudu a kde platí princip reality, jak uvádí Říčan (2010 s. 

139-140). Podle Bedrnové a Nového (2009, s. 49) zprostředkovává ego konfrontaci 

člověka s vnějším reálným světem a spojuje všechny 3 složky dohromady. 

Superego (Nadjá) představuje podle Říčana (2007, s. 134-135) tu složku osobnosti, 

kterou nám vštěpí společnost se svými požadavky, příkazy a zákazy. Přestože i 

Superego čerpá energii z Id, je jeho nejdůležitější částí svědomí, které trestá 

neposlušnost výčitkami. Další funkcí Superega je ideál "Já", který jedince vede k úsilí o 
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dokonalost. Superego je z velké části nevědomé. Bedrnová a Nový (2009, s. 50) shrnují, 

že Superego plní - základní funkce - funkci svědomí (viz Říčan výše), funkci ideálu (viz 

"Já" u Říčana výše) a funkci sebepozorování, která je nezbytným předpokladem plnit 

soudcovskou funkci. 

Bedrnová a Nový uvádějí výše jako jeden z obecných znaků osobnosti souhrnnost a 

jednotu psychologických prvků. Existence tohoto obecného znaku ovšem vyžaduje 

nějaké vnitřní uspořádání psychologických prvků osobnosti. Toto vnitřní uspořádání se 

označuje jako struktura osobnosti. Užití autoři (Bedrnová a Nový, 2009, s. 52; Helus, 

2003, s. 31-42; Lorencová a Rohlíková, 2008, 52-63) se shodují, že struktura je tvořená 

schopnostmi, temperamentem a charakterem. Začlenění motivace do struktury 

osobnosti již není z literatury tak jednoznačné. 

 

2.1.2.1 Schopnosti 

Jsou to: „předpoklady k praktickému provádění konkr. činnosti.“ (Lorencová a 

Rohlíková, 2008, s. 53). Podle Heluse (2003, s. 36) jsou to: „ty vlastnosti osobnosti, 

které jedinci umožňují naučit se a úspěšně vykonávat určité činnosti.“ Zjednodušeně to, 

co člověk umí. Bedrnová a Nový (2009, s. 52) je rozdělují na schopnosti:  

- obecné – mohou se uplatnit v celé řadě činností 

- speciální – uplatňují se pouze v některých činnostech 

a dále pak na schopnosti smyslové (senzorické), pohybové (motorické) a rozumové 

(kognitivní). 

Pojem schopnosti úzce souvisí s dalšími pojmy (Bedrnová a Nový, 2009, s. 53; 

Lorencová a Rohlíková, 2008, s. 53) jako jsou: 

- vlohy – vrozené předpoklady k určité činnosti resp. k rozvoji určitých schopnosti 

(Bedrnová a Nový, 2009, s. 53) 

- nadání – dobře rozvinuté schopnosti (Helus, 2003, s. 36-37); soubor 

mimořádných vloh a schopností, které mohou být dále rozvíjeny (aktualizovány) 

v talentu, tedy v schopnost podat výjimečný tvůrčí výkon. (Petrusek, 1996, s. 

666) 
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- talent – vysoce rozvinutá schopnost (Lorencová a Rohlíková, 2008, s. 53); talent 

je celkovou sumou předpokladů, která pokrývá požadavky kladené na sportovce 

pro dosažení absolutně nejvyšší sportovní výkonnosti. (Perič, 2008, s. 14) 

- dovednost – schopnosti praktické aplikace vědomostí (Bedrnová a Nový, 2009, 

s. 53)  

- zručnost – dispozice k manuálním výkonům (Lorencová a Rohlíková, 2008, s. 

53), resp. schopnosti v oblasti jemné motoriky (Bedrnová a Nový, 2009, s. 53) 

- obratnost – dispozice v oblasti hrubé motoriky (Bedrnová a Nový, 2009, s. 53) 

Tématika schopností, zejm. se zaměřením na nadání, talent a vlohy je zajímavá, avšak 

také velmi široká. Její bližší rozebírání a analýza nesouvisí s cílem této práce, proto je 

představena jen ve stručnosti. 

 

2.1.2.2 Temperament 

Lidé se liší nejen obsahem svého života, ale i formou tzn., jak životní události prožívají. 

Podle Říčana (2007, s. 63) označuje temperament celou skupinu vlastností, které jsou 

navzájem statisticky relativně nezávislé. Jde podle něj o celkové ladění osobnosti, o 

způsob citové a volní vzrušivosti, reaktivity a aktivity. S temperamentem je spjat i 

předpoklad, že jde o vlastnosti relativně trvalé, a že temperament se projeví už v dětství 

a zůstává stálý. Bedrnová a Nový (2009, s. 55-56) píší: „temperament bývá vymezován 

jako osobnostní dispozice k emocionálním (citovým) reakcím.“ Také oni se shodují na 

tom, že temperament představuje souhrn obecných vlastností fungování lidské 

psychiky. Klasické typy temperamentu vytvořil již Hippokrates ve starověku, z nich pak 

vycházel Eysenck pro formulování svých faktorů osobnosti. (Nakonečný, 1998, s. 82) 

Typy temperamentu jsou popsány v kapitole typologie. Lorencová s Rohlíkovou (2008, 

s. 58) označují Hippokratovo pojetí jako humorální, Eysenckovo pojetí jako 

psychologické. Petrusek (1996, s. 1285) temperament popisuje jako: „dispozice k psych. 

vzrušivosti nebo projevům životní energie, spojovaná s vlastnostmi nervové soustavy, 

resp. s fyziologií organismu vůbec.“ 
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2.1.2.3 Charakter a postoje 

Slovo charakter pochází z řeckého slova vrývat, vryp, tzn., že se jedná o něco čím je 

jedinec poznamenán, čím je osobitý (Nakonečný, 1998, s. 253; Lorencová a Rohlíková, 

2008, s. 62). Charakter je podle Petruska (1996, s. 398) běžně chápán jako významový 

ekvivalent pojmu povaha, v současné psychologii je nahrazován konceptem 

psychických vlastností. Provazník et al. (2002, s. 113) vymezuje charakter jako: 

„soustavu relativně stálých duševních vlastností člověka, které se (…) projevují v jeho 

vztazích k různým stránkám skutečnosti, vč. vztahů člověka k sobě samému.“ 

K identifikaci individuálních zvláštností směřuje klinická psychologie prostřednictvím 

psychodiagnostiky (Nakonečný, 1998, s. 253). V roce 1961 upozorňuje Allport na to, že 

pojem charakter se často užívá jako synonymum pojmu osobnost a sám dává přednost 

pojmu osobnost, protože charakter je laicky chápán ve smyslu "dobré povahy" 

(Petrusek, 1996, s. 398). Jak uvádí Nakonečný (1998, s. 257), vztahem charakteru a 

osobnosti se zabývá i Rohracher, když vymezuje charakter jako duševně-duchovní 

zvláštnost jedince ve smyslu úhrnu jeho vloh jako vývojových možností, zatímco 

osobnost jako výsledek těchto možností, tedy produkt vývoje. Petrusek (1996, s. 398) 

dodává, že různé typologie charakteru vycházející z jeho různého pojetí jsou 

sestavovány k diagnostickým účelům.  

Charakter osobnosti je úzce svázán s postoji jedince. Bedrnová a Nový (2009, s. 58) 

vymezují postoje jako: „trvalé soustavy pozitivních nebo negativních hodnocení, 

emocionálního cítění a tendencí jednat pro nebo proti vzhledem ke společenským 

objektům.“ Podle Petruska (1996, s. 812) „relativně ustálený sklon jedince chovat se 

v určité situaci určitým způsobem, příp. reagovat pozitivně nebo negativně na podněty s 

takovou situací spjaté.“ Dodává, že postoj je výsledkem psych. organizace předchozí 

zkušenosti, s níž jedinec přistupuje ke každé následující obdobné situaci.  

 

2.1.2.4 Potřeby 

Zvláštní složku osobnosti tvoří její hodnoty, které jsou stěžejní součástí humanistické 

teorie osobnosti. V souladu se záměrem této práce je důležitý moment hodnotových 
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orientací člověka zejm. v souvislosti s jeho potřebou seberealizace v určitých aktivitách 

s jejími charakteristickými obsahy a režimy. Teoretická východiska pro tyto aspekty 

nabízí teorie Abrahama Maslowa (1908 – 1970). Jak uvádí Cakirpaloglu (2004, s. 258), 

podle Maslowa lze cíl seberealizace chápat jako vývoj hodnot a jejich integraci 

v systém dynamických regulátorů chování. Jak uvádí Goble (2004, s. 62), Maslow 

zařadil na seznam potřeb založených na pudové podstatě i hodnoty z vyšší kategorie, 

tzv. metamotivy čili B-hodnoty4. Jedná se o potřeby růstu dané vyšší instancí, které 

ovšem potřebují základ v potřebách pudových. Tzn., že člověk je nejprve motivován 

pudy a až poté, co jsou naplněny potřeby v této oblasti, směřuje k naplňování potřeb 

daných vyšší instancí5. 

Metamotiv implikuje vývoj člověka směrem k jeho všestranné realizaci. Tabulka 1 níže 

uvádí kromě 15 metamotivů resp. B-hodnot také jejich antihodnotu (patogenní 

deprivace), která určuje podstatu specifické metapatologie osobnosti. (Cakirpalogu, 

2004, s. 258). 

                                                 
4 Z angl. „being“ = bytí, růst (Cakirpalogu, 2004, s. 258) 
5 Cakiropalogu (2004, s 258) uvádí jako příklad vyšších hodnot dobrotu, krásu, dokonalost, pravdu, spravedlnost atp. 
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Tabulka 1 Seznamy B-hodnot, patogenních hodnotových protikladů a příslušných 

metapatologických fenoménů podle A Maslowa 

B-hodnoty Patogenní deprivace Specifická metapatologie 

Pravda Nečestnost Nedůvěra / Cynismus 

Dobrota Zlo Úplné sobectví / Nenávist 

Krása Ošklivost Vulgárnost / Pochmurnost 

Celistvost Chaos / Ztráta spojitosti Dezintegrace / Náladovost 

Živost Neživost Pocity vlastní robotizace 

Jedinečnost Jednotvárnost Anonymita / Úbytek self 

Dokonalost Nedokonalost Bezmocnost / Zrazování 

Dokončení Neúplnost Beznaděj / Perzeverace 

Spravedlnost Nespravedlnost Nejistota / Nedůvěra v právo 

Prostota Matoucí složitost Přehnaná komplexnost 

Bohatost Omezení / Chudoba Deprese / Stísněnost 

Nenucenost Namáhavost Vyčerpanost / Neobratnost 

Hravost Nedostatek smyslu pro humor Neradost / Paranoia 

Soběstačnost Nepředvídatelnost Závislost na jiných 

Smysluplnost Nedostatek smyslu Ztráta životního smyslu 

Zdroj: Cakiropalogu, 2004, s. 259 

 

2.2 Typologie 

Osobnost se ovšem dá porovnávat nejen z hlediska individuality, ale i z hlediska 

typologie. Jak vyplývá z textu výše, individualitou6 se člověk stává na zákl. 

jedinečných osobnostních rysů, tedy přítomnosti či nepřítomnosti té konkrétní 

vlastnosti. To potvrzuje např. filozofický pohled Neffa (2007, s. 158), který vidí 

individuum jako: „… věc, která si své individuálnosti je vědoma, která je sebevědomá 

(…) pravá individualita plně vyzrálá a jednotná v sobě samé jest osobnost.“ Nebo 

Müllerovi (2006, s. 144), kteří píší, že individuum je: „nedělené, jednotlivá bytost, 

kterou nelze dále dělit, aniž by pozbyla své celistvosti (…) Individuum znamená to, co je 

oproti obecnému…“  

                                                 
6 Individualita se často zaměňuje s individualismem: „Individualismus znamená záměrné vyzdvihování a zdůrazňování domnělé 

jedinečnosti v protikladu ke kolektivním ohledům a závazkům.“ Müllerovi (2006, s. 145), 
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Velký význam pro pochopení individuace má ovšem typologie (Müllerovi, 2006, s. 

431). Jedná se o metodu umožňující klasifikaci soustav objektů nebo jevů (Ilustrovaná 

encyklopedie, 1995, s. 327). Podle Farkové (2006, s. 94) typologický přístup klasifikuje 

osobnost podle specifických rysů, které jsou společné pro určitou skupinu: „Typ 

osobnosti je pokládán za soustavu vlastností, které se vyskytují společně.“ Typologie 

osobnosti je tedy třídění jednotl. osobností podle podobných znaků a stejně jako k teorii 

osobnosti existuje i k typologii osobnosti mnoho přístupů. Nejstarší a nejznámější teorií 

je Hippokratova a potažmo i Galénova typologie, dále Kretschmerova a Scheldonova 

somatotypologie, Jungova typologie a MBTI  resp. Myers-Briggs Type Indicator® a 

v neposlední řadě nejnovější Eysenckova teorie temperamentu. 

Jelikož se praktická část této práce zaměřuje na individuální specifika osobnosti, nikoliv 

na její typologii, a v rámci výzkumu není plánováno zařadit doplňkové typologické 

testování, jsou výše uváděné přístupy představeny pouze ve zhuštěnější formě. Popsání 

přístupů, byť stručné, dokreslí celkový rámec tématiky osobnosti a usnadní její 

pochopení širším, celkovém rámci. Typologické aspekty řešení tohoto tématu jsou 

svázány s vlivem příslušného psychotypu na osobnostní profil jedince v kontextu jeho 

souladu s nároky příslušné aktivity. Tento moment je použit v kapitole Diskuze, kde 

jsou výsledky interpretovány mj. také na zákl. typologického přístupu na činnost 

člověka. 

Hippokratova a Galénova typologie je nejstarší7. Autorství se připisuje Hippokratovi, 

později tuto teorii zastával také Galén. (Říčan 2007, s. 63). Rozděluje lidi podle toho, 

jaká z tělesných šťáv v jejich těle převládá. U sangviniků se jedná o krev, u flegmatiků 

o hlen, u choleriků o žluč a u melancholiků o černou žluč. (Říčan, 2007, s. 20 a s. 63-

64) Jak dále uvádí Říčan (2007, s. 63) v psychologii se nyní pro tyto skupiny vlastností 

používá označení temperament.  

 

Kretschmerova a Scheldonova somatotypologie spojuje lidskou psychiku s fyzičnem 

a vychází ze souvislosti typů stavby těla s povahou, resp. temperamentem jedince. U 

Kretschmera (1921) jde o obecně konstituční variantu psychofyzických typů, kterými 

jsou pyknik, atletik a astenik (Nakonečný, 1998, s. 140-142). K těmto typům poté 

                                                 
7 Pochází ze starověku - Hippokrates (nar. 460 př. n. l.) a Galénos (nar. 129 n. l.) (Nakonečný, 1998, s. 82).  
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přiřadil typy temperamentu, a to – cyklotymní temperament pyknikům, viskózní 

temperament atletikům a schizotymní temperament astenikům8 (Říčan, 2007, s. 64). 

Sheldonem (1940) došel k typům stavby těla jinou cestou než Kretschmer, nicméně jím 

navržené typy jsou v podstatě totožné s Kretschmerem. Označil je: endomorf (tělo je 

utvářeno vnitřně – tuk), mezomorf (tělo je utvářeno vnějšně – svaly) a ektomorf (tělo je 

utvářeno křehce – nervy). (Nakonečný, 1998, s. 147) 

Jungova typologie a MBTI (Myers-Briggs Type Indicator®) – Říčan (2007, s. 121) 

uvádí, že Carl Gustav Jung (1875 – 1961) odvodil 8 typů osobnosti ze tří protikladů, 

resp. bipolarit: extraverze (E) – introverze (I), myšlení (T) – cítění (F) a smysly (S) – 

intuice (N)9. Jedná se o následující typy osobnosti: extravertně myšlenkový, introvertně 

myšlenkový, extravertně citový, introvertně citový, extravertně počitkový, introvertně 

počitkový, extravertně intuitivní a introvertně intuitivní. Typologie MBTI vychází 

z modifikované Jungovy typologie a zjišťuje 16 osobnostních typů (Říčan, 2007, s. 

124). Isabel Myers se svou matkou Kathryn Cook Briggs došly nezávisle na Jungovi k 

podobným závěrům jako on, když roku 1953 vytvořily použitelný empirický nástroj ve 

formě tohoto dotazníku (Čakrt, 2008, s. 18). Čakrt (2008, s. 69) dále uvádí, že ke třem 

Jungovým bipolaritám přidali ještě čtvrtou tj. usuzování (J) – vnímání (P), čímž vzniky 

následující typy (Čakrt, 2008, s. 274-378):  

- extravertní s převahou myšlení (ESTJ a ENTJ),  

- extravertní s převahou cítění (EJFJ a EJPJ),  

- extravertní s intuicí (ENTP a ENFP),  

- extravertní se smyslovým vnímáním (ESTP a ESFP),  

- introvertní s převahou myšlení (ISTP a INTP),  

- introvertní s převahou cítění (ISFP a INFP),  

- introvertní s intuicí (INTJ a INFJ) a  

- introvertní se smyslovým vnímáním (ISTJ a ISFJ).  

 

                                                 
8 Říčan astenický typ označuje jen jako leptosom. Označení astenik vůbec nepoužívá. Nakonečný výraz leptosom zmiňuje, používá 

ale výraz astenik. Helus používá oba výrazy. 
9 Zkratky u bipolarit se objevují u Čakrta (2008) a jsou zaznamenány u Jungovy typologie pro snazší pochopení následující MBTI 

typologie. 
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Eysenckova teorie temperamentu byla vypracována Hansem Jürgenem Eysenckem 

(1916 – 1997) v roce 1964 (Svoboda, 1999, s. 267) na zákl. jeho faktorového modelu 

osobnosti (Nakonečný, 1998, s. 166-167). Eysenck dává ve svém víceškálovém 

dotazníku10 do vztahu faktory introverze (introverze – extraverze) a neurotičnosti 

(stabilita – labilita) se čtyřmi klasickými temperamenty (Svoboda, 1999, s. 267). Z toho 

vyplývá, že EOD vychází jak z Hippokrata a Galéna, tak i z Junga. 

 

2.3 Psychodiagnostické metody 

Jak uvádí Hunt (2000, s. 299), k teorii osobnosti přispěli na začátku 20. st. nejvíce 

psychoanalytikové – Freud popsal osobnost jako výsledek úsilí ega ovládat instinktivní 

pudy, Adlera zajímaly účinky společenských sil na společnost a Jung vykreslil 

osobnost, která je formovaná interakcí protikladných vrozených sklonů (sebeprosazení 

vs. Pasivita, introverze vs. Extraverze atd.) a konfliktem mezi zkušeností a „kolektivním 

nevědomím“. Charakteristické rysy osobnosti se ale objevily až po mnoha klinických 

sezeních. Vyvstává tedy otázka, jak rozpoznat individuální rozdíly osobnosti a na 

základě jakých kritérií jednotlivé osobnosti porovnávat a odlišovat. Lépe řečeno, jak 

změřit osobnost? Hunt (2000, s. 304 – 312) nabízí hned několik hlavních metod: 

- Osobní záznamy a historie – založené na analýze těchto zdrojů. Bývá dobrou 

literaturou, ne však dobrou vědeckou metodou. 

- Rozhovor – nejběžnější metoda hodnocení osobnosti, avšak nejméně efektivní. 

- Posouzení pozorovateli – přiřazováním váhy jednotlivých rysů na stupnici. V 

rámci hodnocení osobnosti nepovažováno ani za reliabilní ani za validní metodu. 

- Dotazník – nejběžnější nástroj hodnocení osobnosti. 

- Projektivní testy – považuje nevědomé procesy jako hlavní determinanty 

osobnosti. 

- Vzorkování chování a výkonové testy – založeno na pozorování a následném 

měření a hodnocení chování subjektu odborníkem. 

                                                 
10 Tzv. EPI (Eysenck´s Personality Inventory), v české verzi EOD (Eysenckův osobnostní dotázník). (Nakonečný, 1998, s. 166) 
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Pro účely této práce byla jako nejvhodnější zvolena dotazníková metoda, z důvodu 

předpokládané nejvyšší účinnosti a validnosti pří testování vrcholových sportovců a 

vrcholových manažerů. Hunt (2000, s. 305) popisuje dotazník jako kvaziobjektivní 

metodu hodnocení osobnosti předkládající situace běžného života. Kladením otázek 

zjišťuje, jak by se respondenti nejpravděpodobněji zachovali. Podle Petruska (1996, s. 

222) se jedná o "výzkumnou techniku založenou na popisu sebe sama (…).” Jak uvádí, 

nejčastěji se psychologickým dotazníkem zjišťují rysy osobnosti; zkoumají se tedy 

vědomé postoje a struktura osobnosti, na rozdíl od projektivních testů, které sondují 

nevědomé procesy. Zkušený interpret ovšem i z psychologického dotazníku vyčte 

hlubší nebo utajované sklony osobnosti. 

 

2.3.1  Cattell 16 P. F. 

Raymond B. Cattell (1995 – 1998) je podle Hunta (2000, s. 300) jednou z velkých 

postav měření osobnosti. Prosazoval definování kvantitativní taxonomie, jelikož 

klinické metody měření osobnosti považoval spíše za průzkum. Sám pro tyto účely 

vyvinul systém šestnácti osobnostních faktorů vycházející z výzkumu faktorových 

analýz, tzv. dotazník 16 P. F.11 Jak píše Svoboda (1999, s. 286), od své první verze roku 

1949 jej Cattell zdokonaloval ještě následujících 20 let. Nakonečný (1998, s. 162) píše, 

že podle Cattella je osobnost tvořena systémem faktorů determinující chování osobnosti 

v příslušných situacích. Cattell vymezuje následující formuli osobnosti: 

Pis = sisT1i + ss2T2i +… + ssnTni + SsTsi + ssei, 

kde Pis představuje chování jedince i v situaci s, T označuje rys, s jsou vlastnosti situace 

a ssei znázorňuje chybu v měření Pis. 

Velmi srozumitelně popisuje tento test Svoboda (1999, s. 286-290). Test je tvořen 187 

otázkami se třemi variantami odpovědi. Pro každý faktor osobnosti je určeno 9 – 13 

položek, přičemž jeden z faktorů tvoří faktor obecné inteligence. Dotazník 16 P. F. se 

používá v poradenské psychologii a na nepsychiatrických odděleních.  

                                                 
11 Tzv. Sixteen Personality Factor Questionnaire, odtud tedy zkratka 16 P. F. (Pervin a John, 2001, s. 244) 
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Interpretace jednotlivých primárních faktorů formulovaná přímo Raymondem B. 

Cattellem je následující: 

Faktor A 

Nízké skóre (SIZOTÝMIE) A- 

Rezervovanost, kritičnost, neohebnost, uzavřenost, chladnost, odtažitost, nedůvěřivost, 

mrazivost až sklon k mrzoutství. 

 

Vysoké skóre (AFEKTOTÝMIE) A+ 

Vřelost, přátelskost, bezstarostnost, bezprostřednost, dobromyslnost, důvěřivost, společenskost, 

ochotu ke spolupráci, adaptabilnost. 

 

Faktor B 

Nízké skóre (NÍZKÁ INTELIGENCE) B- 

Tupost, neschopnost abstraktního myšlení, nízká rozumová kapacita. 

 

Vysoké skóre (VYSOKÁ INTELIGENCE) B+ 

Bystrost, vysoká obecná rozumová kapacita, intelektuální adaptabilita a chápavost.  

 

Faktor C 

Nízké skóre (EMOČNÍ INSTABILITA nebo SLABOST EGA) C- 

Citová nevyrovnanost, emoční nestálost, snadné rozrušení a zmatení, měnlivost postojů, 

zbytečné starosti. 

 

Vysoké skóre (VYŠŠÍ SÍLA EGA) C+ 

Citová zralost, klid, emoční stálost, vnitřní pohoda, trvalé zájmy, reálné vidění situace, 

vyhýbání se potížím.  

 

Faktor E 

Nízké skóre (SUBMISIVNOST) E- 

Poslušnost, mírnost, přizpůsobivost, poddajnost, uvážlivost, pokornost, konvenčnost, citlivost 

na autoritu. 

 

Vysoké skóre (DOMINANCE nebo ASCENDENCE) E+ 

Průbojnost, agresivita, soutěživost, tvrdošíjnost, asertivita, nekonvenčnost, přísnost, nezávislé 

myšlení, svéhlavost, vyžadování obdivu.  
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Faktor F 

Nízké skóre (DESURGENCE) F- 

Střízlivost, mlčenlivost, vážnost, ustaranost, tichost, lpění na vnitřních hodnotách, pomalost, 

obezřetnost, introspektivnost. 

 

Vysoké skóre (SURGENCE) F+   

Bezstarostnost, veselost, nadšení, spoléhání na štěstí, rychlost, čilost. 

 

Faktor G 

Nízké skóre (MALÁ SÍLA SUPEREGA nebo NEDOSTATEČNÉ PŘIJÍMÁNÍ MORÁLNÍCH 

NOREM SKUPINY) G- 

Nesvědomitost, nestálost; nedodržování pravidel, když jde o vlastní prospěch; bez sebekázně, 

nespolehlivost, nedbání na závazky lidem.  

 

Vysoké skóre (SÍLA SUPEREGA nebo CHARAKTER) G+ 

Svědomitost, vytrvalost, spolehlivost, odhodlanost, důsledná pořádnost, zodpovědnost, smysl 

pro povinnost, dbání mravních norem a pravidel. 

 

Faktor H 

Nízké skóre (THRECTIA) H- 

Plachost, ostýchavost, citlivost k hrozbě, emoční zdrženlivost, omezené zájmy, zabržděnost, 

snadné zatrpknutí, pohotové vnímání nebezpečí. 

 

Vysoké skóre (PARMIA) H+  

Dobrodružnost, společenská smělost, spontánnost, srdečnost, přátelskost, impulzivnost, citové a 

umělecké zájmy, bezstarostnost, nevnímání nebezpečí. 

 

Faktor I 

Nízké skóre (HARRIA) I- 

Houževnatost, tvrdost, realismus, bez sentimentu, spoléhání na sebe, tvrdost až cynismus, 

praktické jednání, lhostejnost k tělesným obtížím. 
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Vysoké skóre (PREMISA) I+ 

Senzitivnost, jemnost, závislost až rozmazlenost, nejistota, hledání pomoci a soucitu, očekávání 

pozornosti od druhých, laskavost, shovívavost k sobě i k druhým, vybíravý umělecký vkus, 

afektovanost, divadelnost, hypochondričnost, úzkostnost. 

 

Faktor L 

Nízké skóre (ALAXIA) L- 

Důvěřivost, přijímání daných podmínek i osobní nedůležitosti, chápavost, tolerantnost, 

benevolence k chybám druhých, smířlivost, podvolování se změnám, nepodezírání druhých 

z nepřátelství, snadné zapomínání na nesnáze. 

 

Vysoké skóre (PROTENSE) L+ 

Podezíravost, žárlivost, dogmatičnost, vztahovačnost, pamatování si zklamání, tyranství, 

vyžadování zodpovědnosti od jiných lidí, dráždivost. 

 

Faktor M 

Nízké skóre (PRAXERNIA) M- 

Praktičnost, přízemní zájmy a starosti, konvenčnost, zaujetí bezprostředními zájmy a věcmi, 

vyhýbání se všemu umělému, spolehlivost v praktickém úsudku. 

 

Vysoké skóre (AUTIA) M+ 

Imaginativnost, bohémství, nekonvenčnost, zabrání se do myšlenek, zájem o umění a filosofii, 

sklon k nadšení a příležitostně i k hysterickým výkyvům zoufalství.  

 

Faktor N 

Nízké skóre (NAIVITA) N- 

Upřímnost, neokázalost, společenská neohrabanost, spontánní a přirozený projev, vágní a 

nepronikavé myšlení, jednoduchý vkus, neobratnost v analýze motivů, spokojenost s tím, co 

přichází. 

 

Vysoké skóre (SOFISTIKOVANOST) N+ 

Uhlazenost, „znalost světa“, protřelost, přesně kalkulující smysl, prohnanost, disciplinovanost, 

společenská pohotovost, estetická znalost, vhled do jednání druhých, chápání sám sebe, 

vychytralost, přizpůsobování si pravidel. 
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Faktor O 

Nízké skóre (KLIDNÁ SEBEDŮVĚRA) O- 

Radostnost, sebejistota, pocit bezpečí, spokojenost, menší citovost, klid, jednání ve svůj 

prospěch bez ohledu na jiné, prosté jednání, bezstarostnost. 

 

Vysoké skóre (SKLON KPOCITŮM VINY) O+ 

Obavy a starosti, pohrdání sebou, nejistota, trápení, ustaranost, úzkostnost, silný pocit 

povinnosti, citlivost k souhlasu a nesouhlasu jiných, zbytečné trápení pro nic za nic, záchvaty 

pláče bez zvláštní příčiny, samotářství. 

 

Faktor Q1 

Nízké skóre (KONSERVATIVNÍ POVAHA) Q1- 

Konzervativní, respektuje uznávané myšlenky, tolerantnost k nesnázím plynoucím z lpění na 

tradici. 

 

Vysoké skóre (RADIKALISMUS) Q1+ 

Experimentování, liberalismus, analytické volné myšlení. 

 

Faktor Q2 

Nízké skóre (ZÁVISLOST NA SKUPINĚ) Q2- 

Sociabilní závislost na skupině, nesamostatnost. 

 

Vysoké skóre (SOBĚSTAČNOST) Q2+ 

Soběstačnost, samostatné rozhodování i ve vlastní činnosti. 

 

Faktor Q3 

Nízké skóre (NÍZKÁ INTEGRACE SELF-SENTIMENTU) Q3- 

Bez sebekontroly, laxnost, řízení se svými popudy, nedbání na sociální pravidla. 

 

Vysoké skóre (VELKÁ SÍLA SELF-SENTIMENTU) Q3+ 

Sebekontrola, síla vůle, společenská preciznost, řízení se vlastním sebepojetím. 

 

Faktor Q4 

Nízké skóre (NÍZKÁ ERGICKÁ TENZE) Q4- 

Uvolněnost, relaxovanost, poklid, loudavost, uspokojení, bez sklamání. 
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Vysoké skóre (VYSOKÁ ERGICKÁ TENZE) Q4+ 

Napjatá dráždivost, frustrace, podrážděnost, popudlivost.  

 

Charakteristika 16 primárních faktorů využívaná agenturou, ve spolupráci s kterou je 

výzkum k této práci prováděn, je následující. Jedná se o možné způsoby interpretace 

sestavené a ověřené na základě mnohaletého odborného studia psychologie osobnosti 

v teorii i praxi. Totéž se týká i interpretace komplexních faktorů. Níže uvedený přehled 

je zpracován také v tabulce jako součást přílohy 1. 

A: otevřenost 

A – nízké skóre 

- pozitiva: Koncentrace, soustředění, důslednost, tušení souvislostí.  

- negativa: Nedostatečná orientace na jakýkoliv podnět, izolace, obtíže s přijetím 

nových vlivů. 

A – vysoké skóre 

- pozitiva: Pozitivně laděná orientace na jakékoliv podněty, schopnost spolupráce, 

potřeba navazování kontaktu 

- negativa: Roztěkanost, chaotičnost, ledabylost. 

B: uvažování 

B – nízké skóre 

- pozitiva: Bezprostřední vnímání obsahu, možnost divinačních schopností. 

- negativa: Pomalost, "tupost". 

B – vysoké skóre 

- pozitiva: Bystrý úsudek, schopnost orientovat se a třídit detaily. 

- negativa: Ztráta širších souvislostí, omezenost celistvého pohledu na problémy, 

omezená intuice. 

C: odolnost 

C – nízké skóre 

- pozitiva: Zachování koncentrace a efektivity i při jednotvárné činnosti a v 

monotónních podmínkách, vnímavost a reaktivita na změnu situace, vnímavost u 

okoloprahových intenzit. 
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- negativa: Všeobecná možnost selhání při větší zátěži, nebo při náhlé změně 

režimu činnosti. 

C – vysoké skóre 

- pozitiva: Vytrvalost, reaktivita na náhlé změny, akceptace a předpoklady k 

vyhledávání extrémní zátěže. 

- negativa: Neschopnost zachovávat efektivitu v jednotvárné činnosti, selhání při 

zátěži v minimální aktivitě, ztráta koncentrace v monotónních situacích. 

E: dominance 

E – nízké skóre 

- pozitiva: Poslušnost, pokora. 

- negativa: Pasivita, závislost.  

E – vysoké skóre 

- pozitiva: Samostatnost, nezávislost. 

- negativa: Tvrdohlavost, neústupnost, zarputilost. 

F: vitalita 

F – nízké skóre 

- pozitiva: Nostalgičnost, uvolněnost, pohodovost. 

- negativa: Mdlost, pasivita, ospalost, nevděčnost. 

F – vysoké skóre 

- pozitiva: Vitalita, aktivita, energičnost, činorodost, akční náboj. 

- negativa: Agresivita, destruktivita, zlost, útočnost, roztěkanost. 

G: tíha k formálnosti 

G – nízké skóre 

- pozitiva: Přirozený postoj při řešení problémových situací, pružnost rozhodování 

a větší svoboda ve volbách různých alternativ. 

- negativa: Porušování formálního rámce jakýchkoliv dějů a událostí, 

nedostatečný respekt k formálním omezením. 

G – vysoké skóre 

- pozitiva: Dodržování řádu věcí. 

- negativa: Formální přístup a zkreslené vnímání přirozeného běhu událostí, 

rigidita rozhodovacích procesů. 



 

 

  

 

 

23

H: dobrodružnost 

H – nízké skóre 

- pozitiva: Uvážlivost chování v neurčité nebo rizikové situaci, ohled na důsledky 

rozhodování v neurčitých podmínkách. 

- negativa: Váhavost při řešení problémových situací, zbytečně dlouhá doba 

zvažování alternativ, selhání ve stavu akutního nebezpečí. 

H – vysoké skóre 

- pozitiva: Rezistence vůči nebezpečí, orientace v neurčitých podmínkách, 

rozhodování v situacích informačního deficitu. 

- negativa: Podceňování míry rizika, projevy zbrklosti v rozhodování, nesprávná 

orientace v proměnlivých podmínkách. 

I: senzitivita 

I – nízké skóre 

- pozitiva: Odolnost vůči emociogenním situacím, rezistence vůči citovému 

vydírání. 

- negativa: Cynizmus a citový chlad. 

I – vysoké skóre 

- pozitiva: Vysoká emoční reaktivita, způsobilost soucítění a souznění, reaktivita 

na estetické a smyslové podněty. 

- negativa: Přehnaná reaktivita na emoční podněty, problémy zvládání a regulace 

vlastních prožitků, bezbrannost vůči tvrdosti okolí. 

L: vstřícnost 

L – nízké skóre 

- pozitiva: Vstřícnost, přejícnost, vlídnost, lidskost, soucit, sounáležitost. 

- negativa: Laxnost, benevolence, nekázeň, vztahová zaslepenost. 

L – vysoké skóre 

- pozitiva: Náročnost, důslednost, preciznost, odhodlání, kázeň. 

- negativa: Žárlivost, vztahovačnost, nepřejícnost, surovost, nelítostnost. 
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M: imaginace 

M – nízké skóre 

- pozitiva: Omezení vlastních subjektivních názorů při formulování a řešení 

problémů, realistické hodnocení při stávající a možné situaci. 

- negativa: Nebezpečí ztráty nadhledu a vhledu, omezení možnosti rozšiřování 

kontextu uvažování, psychická slepota vůči neobvyklému, včetně reálných 

objektů. 

M – vysoké skóre 

- pozitiva: Velká představivost, absence zábran při formulaci a aktualizaci 

nápadů, celistvý pohled na problém, téma či kontext; nadhled, přehled. 

- negativa: Ztráta pojmu o realitě, záměna objektu skutečnosti za imaginární 

objekty, nahrazování skutečné činnosti imaginární aktivitou. 

N: přirozenost 

N – nízké skóre 

- pozitiva: Přirozenost, bezelstnost, čitelnost. 

- negativa: Společenská neohrabanost. 

N – vysoké skóre 

- pozitiva: Diplomatičnost, způsobilost ovládnout nebo vytvořit komunikační 

prostor, taktnost. 

- negativa: Manipulace s lidmi, využívání a zneužívání vztahů. 

O: postoje 

O – nízké skóre 

- pozitiva: Obecně pozitivně naladění v jakékoliv situaci, kladně zbarvené emoční 

očekávání, způsobilost vytvářet kladnou náladu v komunikačním a vztahovém 

prostředí, schopnost psychologické podpory pro protějšek a okolí; optimismus. 

- negativa: Neadekvátní chování v negativně zabarvených situacích, omezenost 

porozumění jedincům v problémových situacích a stavech (špatná nálada), 

nedostatečná empatie. 
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O – vysoké skóre 

- pozitiva: Rezistence proti rizikovému chování, zvýšená obezřetnost v 

nebezpečné situaci a v situaci informačního deficitu. 

- negativa: Nerozhodnost, vystrašenost, přeceňováni nebezpečí; pesimismus. 

Q1: otevřenost vůči změnám 

Q1 – nízké skóre 

- pozitiva: Úcta k tradici, respektování skupinových forem a osobních závazků, 

pevné přesvědčení, svědomitost (otázka uplatnění). 

- negativa: Zkostnatělost, rigidita myšlení, odpor k novému, nechuť ke změnám, 

demagogie, slepé sledování tradic. 

Q1 – vysoké skóre 

- pozitiva: Otevřenost, schopnost tvořit samostatné názory, netradiční přístup, 

nové pohledy na problém, originalita. 

- negativa: Roztěkanost, neurčitost postojů, neopodstatněné přijetí nového a 

neobvyklého, absence specifických přístupů, nestálost názorů a orientace. 

Q2: orientace na skupinu12 

Q2 – nízké skóre 

- pozitiva: Potřeba skupinové spolupráce, ztotožnění se se záměry skupinové 

aktivity, odpovědnost za skupinové cíle, způsobilost zosobnění, ztotožnění 

trendů, schopnost pozitivně ovlivňovat skupinovou kohezi. 

- negativa: Konformismus, absence vlastních postojů a přesvěcení, davový styl, 

„přelétavost“. 

Q2 – vysoké skóre 

- pozitiva: Nezávislost na sociálním prostředí, odolnost vůči názorům a tlaku 

okolí, samostatnost myšlení a rozhodování, efektivní jednání v izolaci. 

- negativa: Netečnost a arogance vůči okolí, problémové navazování nových 

kontaktů, projevy asociálního chování. 

                                                 
12 Ve smyslu být schopen něco nabídnout. (Direct AHead) 
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Q3: sebepojetí 

Q3 – nízké skóre 

- pozitiva: Otevřenost vnějším vlivům, způsobilost až potřeba vnitřní proměny, 

dominance nadpřirozených aspektů nad přirozenými aspekty. 

- negativa: Malá vnitřní integrita osobnosti, ovlivnitelnost a poddajnost, 

bezradnost až ztracenost, slabá vůle. 

Q3 – vysoké skóre 

- pozitiva: Vysoká sebekontrola a sebepojetí, hodnotová orientace, silná vůle, 

odolnost vnějším vlivům, zachování sebeidentity za všech okolností. 

- negativa: Sebestřednost, egoismus, zkostnatělost a rigidita, netečnost vůči 

vnějším vlivům, problémy se sebevýchovou a s přijetím nového. 

Q4: frustrace 

Q4 – nízké skóre 

- pozitiva: Vnitřní klid, odolnost vůči stresu, absence emočních výkyvů, emoční 

rovnováha. 

- negativa: Netečnost, apatie, lhostejnost, citová tupost. 

Q4 – vysoké skóre 

- pozitiva: Předpoklad pro realizaci kreativity, vysoká reakční aktivita 

(obousměrně). 

- negativa: Velmi nízký práh rezistence vůči emočním podnětům, nízká rezistence  

- vůči stresu. 

 

Kromě výše uváděných primárních faktorů jsou rozeznávány také komplexní faktory 

dotazníku 16 P. F. Ty jsou tvořené kombinacemi určitého počtu primárních faktorů. 

Zjištěny jsou např. komplexní faktory kreativity, efektivity, komunikativnosti, 

vůdcovských předpokladů, samostatnosti atd. Komplexní faktory zde ovšem definovány 

nejsou, jelikož nebudou rozebírány ani v praktické části práce. 
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2.3.2  Big Five13 

Jedná se o nejnovější přístup v měření osobnosti sestavený koncem 80. let 20. st. 

(Říčan, 2007, s. 116). Různé výzkumy v oblasti popisu osobnosti došly nezávisle na 

sobě k 5 faktorům, které v sobě integrují Eysenckovy a Cattellovy faktory (Svoboda, 

1999, s. 296; Pervin a John, 2001, s. 256-257 a 264): 

- otevřenost vůči zkušenosti (Openness to Experience) – O,  

- svědomitost (Conscientiousness) – C,  

- extraverze (Extraversion) – E,  

- přívětivost (Agreeableness) – A  

- neuroticismus (Neuroticism) – N14  

Každý z 5 faktorů obsahuje 6 rysů resp. subškál, jimiž jsou tyto faktory definovány 

(Říčan, 2007, s. 117). Dotazník Big Five není zatím adaptovaný na české podmínky a 

vzhledem k mladému datu svého vzniku stojí stále před doplňujícími a rozšiřujícími 

výzkumy. Poměrně nízký počet faktorů v porovnání s 16 Cattellovými může zavádět 

spíše k typologii, než k individuálnímu testování osobnosti 

 

  

                                                 
13 Říčan (2007, s. 116) i Svoboda (1999, s. 297) označují také jako „Velká pětka“. 
14 První písmena 5 faktorů dotazníku Big Five v angl. Dávají dohromady slovo OCEAN (tedy oceán v češtině), což má usnadnit 

zapamatování těchto faktorů. (Pervin a John, 2001, s. 257) 
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3 Výzkum 

Tato část práce popisuje, jak bude organizovaná práce na prováděném výzkumu. Je 

naformulován problém vycházející z cíle práce, je stanovena hypotéza a úkoly pro její 

řešení a v neposlední řadě jsou charakterizovány metody použité při zpracování 

výzkumné části s výsledky práce. 

 

3.1 Formulace problému 

Praktické zkušenosti se sledováním aktivit vrcholových sportovců a vrcholových 

manažerů naznačují jistou podobnost těchto činností s ohledem na zátěž, režimy, 

společenský význam, osobní zodpovědnost apod. Důležité je, že každá činnost klade na 

člověka určité nároky, včetně nároků na jeho osobnostní nastavení, povahové 

zvláštnosti a konkrétně na soubor jeho psychických (osobnostních) vlastností. Studium 

teoretických zdrojů v oblasti psychologie (teorie osobnosti) a také v oblasti axiologie a 

filosofie je zaměřeno na identifikaci specifických znaků odpovídajících nárokům 

příslušné činnosti. 

Téma souladu osobnostních znaků s nároky příslušné činnosti se reálně konkretizuje ve 

specifické povaze aktivit v tom kterém sportu a také v manažerské činnosti. Různé 

sporty kladou na osobnost rozdílné požadavky, a proto mohou zvláštním způsobem 

korespondovat s nároky na vrcholového manažera a tak i s jeho osobnostními 

vlastnostmi. 

Na základě tohoto shrnutí je možné zformulovat problém této práce: „Jaký soubor 

osobnostních vlastností je charakteristický pro příslušný sport a pro skupinu 

vrcholových manažerů a které psychické vlastnosti těchto skupin jsou podobné resp. 

rozdílné?“ Cílem práce je tedy najít odpovědi na tyto otázky.  
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3.2 Hypotéza 

Řešení zformulovaného problému je realizováno na základě ověřování následující 

hypotézy: Je možné se domnívat, že příslušné osobnostní vlastnosti sportovce 

odpovídají nárokům příslušného sportovního odvětví, stejně jako osobnostní 

vlastnosti vrcholového manažera odpovídají nárokům jeho aktivit, a že existuje 

určitá shoda v osobnostních znacích sportovců a vrcholových manažerů, která 

koresponduje se shodou v nárocích těchto dvou aktivit.  

 

3.3 Úkoly 

Hypotéza je ověřována na základě řešení následujících úkolů: 

1. Realizovat testování osobnosti ve vybraných sportovních odvětvích a porovnat 

tyto osobnostní profily. 

2. Vybrat z celého sledovaného souboru vrcholové sportovce – minimálně na 

úrovni reprezentace včetně olympioniků, medailistů evropských a světových 

soutěží. 

3. Realizovat testování osobnosti vrcholových manažerů – minimálně na úrovni 

ředitelských pozic středních a velkých firem – a porovnat je s osobnostními 

profily vrcholových sportovců 

Výše uvedené úkoly jsou řešeny v praktické části práce s výsledky v rámci výzkumu 

stanovené problematiky. 

 

3.4 Metody 

Výzkumný materiál pro tuto práci pochází z archivu katedry technických a úpolových 

sportů a databáze personální a psychologicko-poradenské agentury, jejíž předmět 

činnosti je mimo jiné spolupráce s vrcholovými sportovci a vrcholovými manažery. 

Metodou náhodného výběru byly z dlouholeté databáze této agentury sestaveny 2 

skupiny: 1 skupina skládající se z 15 vrcholových sportovců na úrovni reprezentace, 
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olympioniků nebo medailistů z evropských či světových soutěží, a 1 skupina skládající 

se z 15 vrcholových manažerů na úrovni ředitelů středních nebo velkých firem. Jak bylo 

uvedeno výše, sporty tvořící rámec skupiny vrcholových sportovců jsou pouze 

individuální a zahrnují také technické sporty. Společnosti, ve kterých vrcholoví 

manažeři působí, jsou jak národními tak nadnárodními korporacemi a disponují min. 50 

zaměstnanci. 

Pro zjištění individuálních charakteristik jednotlivců u skupiny vrcholových sportovců a 

vrcholových manažerů je použita psychodiagnostická dotazníková metoda. Jedná se o 

16 faktorový dotazník Raymonda B. Cattella, tzv. 16 P. F. Touto metodou je možné 

v souladu s cílem diplomové práce definovat specifické osobnostní faktory u každého 

z testovaných jedinců v daných souborech. Důvodem pro zvolení dotazníku 16 P. F. je 

jeho adaptace na české podmínky a konsekventně v souvislosti s vysokým počtem 

faktorů také možnost komplexního popisu dané osobnosti. Vzhledem k datu jeho vzniku 

se také předpokládá větší ověření v praxi. Plné znění dotazníku 16 P. F je obsaženo 

v příloze 1 této práce. 

Časový limit pro vyplnění dotazníku není stanoven, optimální dobou je 60 minut. 

Testovaný jedinec zapisuje své odpovědi do zvláštního záznamového archu, který je 

zahrnut v příloze 2 této práce. Výsledná skóre u jednotlivých faktorů jsou získána 

pomocí speciálního počítačového programu. Tyto výsledky pak interpretuje specialista 

v oboru.  

Komparativní analýza faktorů jednotlivých osobnostních profilů získaných pomocí 

dotazníku 16 P. F. dovoluje nejen zjistit specifické osobnostní vlastnosti u vybraných 

referenčních skupiny, ale také vyčlenit ty vlastnosti, které jsou u obou skupin podobné, 

příp. odlišné. Výsledky získané testováním pomocí dotazníku 16 P. F. jsou dále 

statisticky zpracovány metodou korelační analýzy čímž je zjištěn vzájemný vztah u 

jednotlivých faktorů mezi porovnávanými subjekty. Statistická významnost pak určuje 

rozdíl mezi určitými ukazateli.  

Analýza resp. statistické zpracování dat je provedeno v praktické části této práce 

s výsledky, které jsou rozebrány v diskuzi. 
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3.5 Organizace práce 

Výzkumný materiál pro tuto práci pochází z archivu katedry technických a úpolových 

sportů a databáze personální a psychologicko-poradenské firmy, jejíž předmět činnosti 

je mimo jiné spolupráce s vrcholovými manažery. Metodou náhodného výběru byla 

z dlouholeté databáze této agentury sestavena skupina 15 vrcholových manažerů na 

úrovni ředitelů středních nebo velkých firem15. Společnosti, ve kterých vrcholoví 

manažeři působí, jsou jak národními tak nadnárodními korporacemi. Z archivu katedry 

technických a úpolových sportů byly vybrány skupiny sportovců z různých sportů 

(sportovní střelba, akrobatické létání, parašutismus, lyžování, kulturistika). Ze všech 

sportovců byla vyčleněna skupina skládající se z 15 vrcholových sportovců na úrovni 

reprezentace, olympioniků nebo medailistů z evropských či světových soutěží. Jak bylo 

uvedeno výše, sporty tvořící rámec skupiny vrcholových sportovců jsou pouze 

individuální a zahrnují také technické sporty.  

 

  

                                                 
15 Za střední podnik je v této práci považován podnik o velikosti od 50 do 250 zaměstnanců, za velký podnik pak podnik o velikosti 

nad 250 zaměstnanců. Výši obratu zde není zohledňována. (CzechInvest, 2012) 
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4 Výsledky 

Porovnání jednotlivých sportovních skupin (dle specializace) se skupinou vrcholových 

manažerů, se uskutečnilo na základě využití korelační analýzy pro zjišťování úrovně 

podobností osobnostních profilů a na základě využití statistické významnosti rozdílů 

jednotlivých faktorů osobnostních profilů pro identifikaci odlišností mezi skupinami 

vrcholových manažerů a sportovců. Konkrétně byl použit výpočet koeficientu pořadové 

korelace dle Spearmana a výpočet t-kriteria dle Studenta (viz Metody). Korelační 

koeficient a rozdíly mezi ukazateli byly vypočteny z hrubého skóre testových faktorů 

Cattellova dotazníku 16 PF.   

Tabulka 2 zobrazuje porovnání podobností osobnostních profilů sportovních střelců a 

vrcholových manažerů, přičemž hodnota  x/K*100 je procentuální vyjádření všech 

kladných korelací ze všech možných korelací. 

Tabulka 2 Porovnání podobností osobnostních profilů sportovních střelců a vrcholových 

manažerů 

Popis Počet x/K*100 
Počet všech střelců a manažerů - n 27   

Počet všech možných korelací - K (2, n) 351   

Počet všech kladných korelací - x                          157 44,73% 

Počet všech střelců  - ns 12   

Počet všech možných korelací ve skupině střelců - K (2, ns) 66   

Počet všech kladných korelací ve skupině střelců - xs                         9 13,64% 

Počet všech možných korelací skupiny střelců se skupinou manažerů - 
K(ns*nm) 

180   

Počet všech kladných korelací skupiny střelců se skupinou manažerů - 
xsm 

53 29,44% 

Počet všech manažerů  - nm 15   

Počet všech možných korelací ve skupině manažerů - K(2, nm) 105   

Počet všech kladných korelací ve skupině střelců - xm                         95 90,48% 

Zdroj: výsledky získané výzkumem v této práci 

V tabulce 2 jsou prezentovány počty statisticky významných (tj. od 5% hranice 

významnosti) korelačních koeficientů: 

a) mezi osobnostními profily souboru střelců a vrcholových manažerů 

b) mezi osobnostními profily ve skupině střelců 
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c) mezi osobnostními profily střelců a vrcholových manažerů 

d) mezi osobnostními profily ve skupině vrcholových manažerů 

Ad a) V souboru bylo zjištěno 157 statisticky významných korelačních koeficientů, což 

tvoří 44,73% maximálně možného počtu korelací. 

Ad b) Ve skupině střelců bylo zjištěno 9 statisticky významných korelačních 

koeficientů což, tvoří 13,64% všech možných korelací.   

Ad c) Mezi skupinou střelců a skupinou vrcholových manažerů bylo zjištěno 53 

statisticky významných korelačních koeficientů, což tvoří 29,44% všech možných 

korelací. 

Ad d) Ve skupině vrcholových manažerů bylo zjištěno 95 statisticky významných 

korelačních koeficientů, což tvoří 90,48% všech možných korelací. 

Výsledky korelační analýzy ukazují, že sledované skupiny se výrazně liší z hlediska 

počtu statisticky významných korelačních koeficientů. Tento počet může být považovat 

za ukazatel vnitřní konzistence, pospolitosti nebo soudržnosti skupiny. Je zde viditelný 

rozdíl mezi skupinou střelců s jejich 13,64% statisticky významných korelací a 

skupinou vrcholových manažerů s 90,48% statisticky významných korelací. 

 

Následující tabulka 3 zobrazuje porovnání odlišností osobnostních profilů sportovních 

střelců a vrcholových manažerů. Výsledek v tabulce je hodnocen podle t-kritéria 

označeného t, přičemž na úrovni 1% významnosti je při t > 1,708 výsledný faktor 

rozdílný.  

Položka Faktor v tabulce označuje výsledky jednotlivých primárních faktorů dotazníku 

16 P. F. získané osobnostním testováním; XM je aritmetický průměr hodnot daného 

faktoru ve skupině vrcholových manažerů; XS je aritmetický průměr hodnot daného 

faktoru ve skupině střelců; sM
2 je rozptyl aritmetických průměrů všech faktorů u 

skupiny vrcholových manažerů; sS
2 je rozptyl aritmetických průměrů všech faktorů u 

skupiny střelců a t je již zmíněné t-kritérium podle Studenta. 
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Tabulka 3 Porovnání odlišností osobnostních profilů sportovních střelců a vrcholových 

manažerů 

Faktor XM XS sM
2 sS

2 t Výsledek 

A 13,4667 10,6667 12,6489 12,5556 2,0369 Rozdílný 

B 10,4 7,4167 1,04 3,5764 4,9221 Rozdílný 

C 18,7333 14,3333 7,9289 24,8889 2,7274 Rozdílný 

E 18,6 14,5833 18,5067 12,5764 2,6590 Rozdílný 

F 14,7333 12,5833 15,3956 29,9097 1,1461   

G 13,1333 9,0833 9,3156 8,4097 3,5226 Rozdílný 

H 19 11,25 16,4 43,5208 3,5672 Rozdílný 

I 5 6,5 6,4 9,0833 1,3788   

L 8,2667 11,3333 9,1289 11,0556 2,4793 Rozdílný 

M 14,2 11,3333 8,4267 13,8889 2,1863 Rozdílný 

N 8,2 8,0833 6,0267 4,0764 0,1355   

O 5,4 10,0833 5,44 20,7431 3,2386 Rozdílný 

Q1 6,7333 6,4167 11,3956 8,0764 0,2646   

Q2 10 11,8333 5,7333 20,8056 1,2603   

Q3 14,3333 11,1667 7,4222 8,6389 2,8732 Rozdílný 

Q4 7,4 13 6,7733 46,5 2,6923 Rozdílný 
Zdroj: výsledky získané výzkumem v této práci 

Statisticky významné (tzn., na 1% hranici významnosti) rozdíly mezi jednotlivými 

faktory osobnostního testu byly zjištěné u 11 ukazatelů. Vrcholoví manažeři vykazují 

větší otevřenost a schopnost spolupráce (faktor A), výraznější ukazatel analytických 

schopností (faktor B), psychické stability (faktor C) a dominance (faktor E). U 

vrcholových manažerů je také vyšší úroveň spolehlivosti (faktor G), dobrodružnosti 

(faktor H) a vstřícnosti (faktor L). Mají také lepší představivost (faktor M), větší 

ukazatele optimizmu (faktor O), sebekontroly (faktor Q3) a podstatně nižší hladinu 

frustrace (faktor Q4). 

Tabulka 4 níže zobrazuje porovnání shody osobnostních profilů akrobatických letců a 

vrcholových manažerů, přičemž hodnota x/K*100 je procentuální vyjádření všech 

kladných korelací ze všech možných korelací. 
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Tabulka 4 Porovnání shody osobnostních profilů akrobatických letců a vrcholových manažerů 

Popis Počet x/K*100 
Počet všech letců a manažerů – n 32   

Počet všech možných korelací - K (2, n) 496   

Počet všech kladných korelací - x                          246 49,60% 

Počet všech letců  - nal 17   

Počet všech možných korelací ve skupině letců - K (2,nal) 136   

Počet všech kladných korelací ve skupině letců - xal                     39 28,68% 

Počet všech možných korelací skupiny letců se skupinou manažerů - 
K(nal*nm) 

255   

Počet všech kladných korelací skupiny letců se skupinou manažerů - 
xalm 

112 43,92% 

Počet všech manažerů  - nm 15   

Počet všech možných korelací ve skupině manažerů - K (2, nm) 105   

Počet všech kladných korelací ve skupině manažerů - xm                         95 90,48% 

Zdroj: výsledky získané výzkumem v této práci 

V tabulce 4 jsou prezentované počty statisticky významných (tj. od 5% hranice 

významnosti) korelačních koeficientů: 

a) mezi osobnostními profily souboru akrobatických letců a vrcholových manažerů 

b) mezi osobnostními profily ve skupině akrobatických letců 

c) mezi osobnostními profily akrobatických letců a vrcholových manažerů 

d) mezi osobnostními profily ve skupině vrcholových manažerů 

Ad a) V souboru bylo zjištěno 246 statisticky významných korelačních koeficientů, což 

tvoří 49,6% maximálně možného počtu korelací. 

Ad b) Ve skupině akrobatických letců bylo zjištěno 39 statisticky významných 

korelačních koeficientů což, tvoří 28,68% všech možných korelací.   

Ad c) Mezi skupinou akrobatických letců a skupinou vrcholových manažerů bylo 

zjištěno 112 statisticky významných korelačních koeficientů, což tvoří 43,92% všech 

možných korelací. 

Ad d) Ve skupině vrcholových manažerů bylo zjištěno 95 statisticky významných 

korelačních koeficientů, což tvoří 90,48% všech možných korelací. 
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Výsledky korelační analýzy ukazují, že skupiny akrobatických letců a vrcholových 

manažerů se výrazně liší z hlediska počtu statisticky významných korelačních 

koeficientů. Tento počet je možné považovat za ukazatel vnitřní konzistence, 

pospolitosti nebo soudružnosti skupiny. Je zde podstatný rozdíl mezi skupinou 

akrobatických letců s jejich 28,68% statisticky významných korelací a skupinou 

vrcholových manažerů s 90,48% statisticky významných korelací. 

Tabulka 5 zobrazuje porovnání odlišností osobnostních profilů akrobatických letců a 

vrcholových manažerů. Výsledek v tabulce je hodnocen podle t-kritéria označeného t, 

přičemž na úrovni 1% významnosti je při t > 1,697 výsledný faktor rozdílný.  

Položka Faktor v tabulce označuje výsledky jednotlivých primárních faktorů dotazníku 

16 P. F. získané osobnostním testováním; XM – aritmetický průměr hodnot daného 

faktoru ve skupině vrcholových manažerů; XAL – aritmetický průměr hodnot daného 

faktoru ve skupině akrobatických letců; sM
2 – rozptyl aritmetických průměrů všech 

faktorů u skupiny vrcholových manažerů; sAL
2 – rozptyl aritmetických průměrů všech 

faktorů u skupiny akrobatických letců a t je t-kritérium podle Studenta. 

 

Tabulka 5 Porovnání odlišností osobnostních profilů akrobatických letců a vrcholových 

manažerů 

Faktor XM XAL sM
2 sAL

2 t Výsledek 

A 13,4667 10,6471 12,6489 6,3460 2,5564 Rozdílný 

B 10,4 9,7059 1,04 4,5606 1,1946 
 

C 18,7333 15,5882 7,9289 24,1246 2,2536 Rozdílný 

E 18,6 15,7647 18,5067 24,0623 1,7420 Rozdílný 

F 14,7333 14,3529 15,3956 19,4048 0,2584 
 

G 13,1333 10,8235 9,3156 14,1453 1,9161 Rozdílný 

H 19 13,5294 16,4 33,5433 3,1240 Rozdílný 

I 5 6 6,4 8 1,0557 
 

L 8,2667 11,2941 9,1289 11,5017 2,6705 Rozdílný 

M 14,2 13,2353 8,4267 4,5329 1,0599 
 

N 8,2 8,2941 6,0267 11,1488 0,0915 
 

O 5,4 8,9412 5,44 11,1142 3,5124 Rozdílný 

Q1 6,7333 8,3529 11,3956 3,2872 1,6590 
 

Q2 10 9,9412 5,7333 14,0554 0,0535 
 

Q3 14,3333 11,2353 7,4222 7,8270 3,1698 Rozdílný 

Q4 7,4 11,8235 6,7733 17,5571 3,6308 Rozdílný 
Zdroj: výsledky získané výzkumem v této práci 
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Statisticky významné rozdíly (tzn., na 1% hranici významnosti) mezi jednotlivými 

faktory osobnostního testu byly zjištěné u 9 ukazatelů. Vrcholoví manažeři vykazují 

větší otevřenost a schopnost spolupráce (faktor A), výraznější psychickou odolnost 

(faktor C) a dominanci (faktor E). U vrcholových manažerů je také pozorována vyšší 

úroveň spolehlivosti (faktor G), dobrodružnosti (faktor H) a vstřícnosti (faktor L), větší 

ukazatele optimizmu (faktor O) a sebekontroly (faktor Q3) a nižší hladinu ukazatele 

frustrace (faktor Q4). 

Tabulka 6 níže zobrazuje porovnání shody osobnostních profilů parašutistů a 

vrcholových manažerů, přičemž hodnota x/K*100 je procentuální vyjádření všech 

kladných korelací ze všech možných korelací. 

Tabulka 6 Porovnání shody osobnostních profilů parašutistů a vrcholových manažerů 

Popis Počet x/K*100 
Počet všech parašutistů a manažerů - n 39   

Počet všech možných korelací - K (2, n) 741   

Počet všech kladných korelací - x                          353 47,64% 

Počet všech parašutistů  - np 24   

Počet všech možných korelací ve skupině parašutistů - K (2,np) 276   

Počet všech kladných korelací ve skupině parašutistů - xp                    83 30,07% 

Počet všech možných korelací skupiny parašutistů se skupinou 
manažerů - K(np*nm) 

360   

Počet všech kladných korelací skupiny parašutistů se skupinou 
manažerů - xpm 

175 48,61% 

Počet všech manažerů  - nm 15   

Počet všech možných korelací ve skupině manažerů - K (2, nm) 105   

Počet všech kladných korelací ve skupině manažerů - xm                         95 90,48% 

Zdroj: výsledky získané výzkumem v této práci 

V tabulce 6 jsou prezentované počty statisticky významných (tj. od 5% hranice 

významnosti) korelačních koeficientů: 

a) mezi osobnostními profily souboru parašutistů a vrcholových manažerů 

b) mezi osobnostními profily ve skupině parašutistů 

c) mezi osobnostními profily parašutistů a vrcholových manažerů 

d) mezi osobnostními profily ve skupině vrcholových manažerů 
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Ad a) V souboru bylo zjištěno 353 statisticky významných korelačních koeficientů, což 

tvoří 47,64% maximálně možného počtu korelací. 

Ad b) Ve skupině parašutistů bylo zjištěno 83 statisticky významných korelačních 

koeficientů což, tvoří 30,07% všech možných korelací.   

Ad c) Mezi skupinou parašutistů a skupinou vrcholových manažerů bylo zjištěno 175 

statisticky významných korelačních koeficientů, což tvoří 48,61% všech možných 

korelací. 

Ad d) Ve skupině vrcholových manažerů bylo zjištěno 95 statisticky významných 

korelačních koeficientů, což tvoří 90,48% všech možných korelací. 

Výsledky korelační analýzy ukazují, že mezi skupinou parašutistů a skupinou 

vrcholových manažerů je podstatný rozdíl z hlediska počtu statisticky významných 

korelačních koeficientů. Tento počet je možné považovat za ukazatel vnitřní 

konzistence, pospolitosti nebo soudržnosti skupiny. Je zde podstatný rozdíl mezi 

skupinou parašutistů s jejich 30,07% statisticky významných korelací a skupinou 

vrcholových manažerů s 90,48% statisticky významných korelací. 

Tabulka 7 níže zobrazuje porovnání odlišností osobnostních profilů parašutistů a 

vrcholových manažerů. Výsledek v tabulce je hodnocen podle t-kritéria označeného t, 

přičemž na úrovni 1% významnosti je při t > 1,64485 výsledný faktor rozdílný.  

Položka Faktor v tabulce označuje výsledky jednotlivých primárních faktorů dotazníku 

16 P. F. získané osobnostním testováním; XM – aritmetický průměr hodnot daného 

faktoru ve skupině vrcholových manažerů; XP – aritmetický průměr hodnot daného 

faktoru ve skupině parašutistů; sM
2 – rozptyl aritmetických průměrů všech faktorů u 

skupiny vrcholových manažerů; sP
2 – rozptyl aritmetických průměrů všech faktorů u 

skupiny parašutistů a t je t-kritérium podle Studenta. 
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Tabulka 7 Porovnání odlišností osobnostních profilů parašutistů a vrcholových manažerů 

Faktor XM XP sM
2 sP

2 t Výsledek 

A 13,4667 9,25 12,6489 12,0208 3,6370 Rozdílný 

B 10,4 8,875 1,04 2,4427 3,6866 Rozdílný 

C 18,7333 16,4583 7,9289 10,9149 2,2941 Rozdílný 

E 18,6 15,9167 18,5067 11,6597 2,0463 Rozdílný 

F 14,7333 14,2083 15,3956 21,0816 0,3804   

G 13,1333 11,0417 9,3156 10,1233 2,0483 Rozdílný 

H 19 13,0833 16,4 28,4097 3,9209 Rozdílný 

I 5 7,75 6,4 8,1875 3,1384 Rozdílný 

L 8,2667 10,1667 9,1289 11,7222 1,8140 Rozdílný 

M 14,2 11,5833 8,4267 5,5764 2,9363 Rozdílný 

N 8,2 8,2917 6,0267 9,0399 0,1039   

O 5,4 8,2917 5,44 7,6233 3,5059 Rozdílný 

Q1 6,7333 7,5417 11,3956 5,9149 0,8059   

Q2 10 10,5 5,7333 14,6667 0,5017   

Q3 14,3333 10,6667 7,4222 12,9722 3,6036 Rozdílný 

Q4 7,4 10,0833 6,7733 24,9097 2,1987 Rozdílný 
Zdroj: výsledky získané výzkumem v této práci 

Statisticky významné rozdíly (tj. na 1% hranici významnosti) mezi jednotlivými faktory 

osobnostního testu byly zjištěné u 12 ukazatelů. Vrcholoví manažeři vykazují větší 

otevřenost a schopnost spolupráce (faktor A), výraznější ukazatel analytických 

schopností (faktor B) větší psychickou odolnost (faktor C), dominanci (faktor E), vyšší 

úroveň spolehlivosti (faktor G) a dobrodružnosti (faktor H). Naopak u vrcholových 

manažerů je nižší senzitivita (faktor I) ale větší ukazatele představivosti (faktor M), 

optimizmu (faktor O), sebekontroly (faktor Q3), menší je hladina ukazatele frustrace 

(faktor Q4). 

 

Tabulka 8 níže zobrazuje porovnání shody osobnostních profilů lyžařů a vrcholových 

manažerů, přičemž hodnota x/K*100 je procentuální vyjádření všech kladných korelací 

ze všech možných korelací. 
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Tabulka 8 Porovnání shody osobnostních profilů lyžařů a vrcholových manažerů 

Popis Počet x/K*100 

Počet všech lyžařů a manažerů - n 22   

Počet všech možných korelací - K (2, n) 231   

Počet všech kladných korelací - x                          143 61,9% 

Počet všech lyžařů  - nl 7   

Počet všech možných korelací ve skupině lyžařů - K (2,nl) 21   

Počet všech kladných korelací ve skupině lyžařů - xl                     5 23,81% 

Počet všech možných korelací skupiny lyžařů se skupinou manažerů - 
K(nl*nm) 

105   

Počet všech kladných korelací skupiny lyžařů se skupinou manažerů - 
xlm 

43 40,95% 

Počet všech manažerů  - nm 15   

Počet všech možných korelací ve skupině manažerů - K (2, nm) 105   

Počet všech kladných korelací ve skupině manažerů - xm                         95 90,48% 

Zdroj: výsledky získané výzkumem v této práci 

V tabulce 8 jsou prezentované počty statisticky významných tj. od 5% hranice 

významnosti) korelačních koeficientů: 

a) mezi osobnostními profily souboru lyžařů a vrcholových manažerů 

b) mezi osobnostními profily ve skupině lyžařů 

c) mezi osobnostními profily lyžařů a vrcholových manažerů 

d) mezi osobnostními profily ve skupině vrcholových manažerů 

Ad a) V souboru bylo zjištěno 143 statisticky významných korelačních koeficientů, což 

tvoří 61,9% maximálně možného počtu korelací. 

Ad b) Ve skupině lyžařů bylo zjištěno 5 statisticky významných korelačních koeficientů 

což, tvoří 23,81% všech možných korelací.   

Ad c) Mezi skupinou lyžařů a skupinou vrcholových manažerů bylo zjištěno 43 

statisticky významných korelačních koeficientů, což tvoří 40,95% všech možných 

korelací. 

Ad d) Ve skupině vrcholových manažerů bylo zjištěno 95 statisticky významných 

korelačních koeficientů, což tvoří 90,48% všech možných korelací. 
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Výsledky korelační analýzy ukazují na podstatné rozdíly mezi skupinami lyžařů a 

vrcholových manažerů z hlediska počtu statisticky významných korelačních 

koeficientů. Ovšem malý počet sportovců v této skupině nedovoluje s jistotou tvrdit, že 

analýza této skupiny může skutečně odrážet ukazatel konzistence a soudržnosti skupiny. 

V každém případě procentuální vyjádření počtu statisticky významných korelací 

ukazuje na větší (vnitřní) konsolidaci skupiny vrcholových manažerů.  

 

Tabulka 9 níže zobrazuje porovnání odlišností osobnostních profilů lyžařů a 

vrcholových manažerů. Výsledek v tabulce je hodnocen podle t-kritéria označeného t, 

přičemž na úrovni 1% významnosti je při t > 1,725 výsledný faktor rozdílný.  

Položka Faktor v tabulce označuje výsledky jednotlivých primárních faktorů dotazníku 

16 P. F. získané osobnostním testováním; XM – aritmetický průměr hodnot daného 

faktoru ve skupině vrcholových manažerů; XL – aritmetický průměr hodnot daného 

faktoru ve skupině lyžařů; sM
2 – rozptyl aritmetických průměrů všech faktorů u skupiny 

vrcholových manažerů; sL
2 – rozptyl aritmetických průměrů všech faktorů u skupiny 

lyžařů a t – t-kritérium podle Studenta. 

Tabulka 9 Porovnání odlišností osobnostních profilů lyžařů a vrcholových manažerů 

Faktor XM XL sM
2 sL

2 t Výsledek 

A 13,4667 8 12,6489 8,5714 3,8017 Rozdílný 
B 10,4 9,2857 1,04 3,9184 1,4049   
C 18,7333 17,1429 7,9289 12,4082 1,0485   
E 18,6 14,4286 18,5067 17,9592 2,1401 Rozdílný 
F 14,7333 15,2857 15,3956 21,9184 0,2709   
G 13,1333 7,2857 9,3156 14,2041 3,5920 Rozdílný 
H 19 13,5714 16,4 43,9592 1,9992 Rozdílný 
I 5 7,8571 6,4 4,9796 2,6783 Rozdílný 
L 8,2667 9,1429 9,1289 4,4082 0,7874   
M 14,2 13,2857 8,4267 1,6327 1,0254   
N 8,2 8,5714 6,0267 9,9592 0,2750   
O 5,4 9,5714 5,44 23,1020 2,1796 Rozdílný 
Q1 6,7333 8,4286 11,3956 8,2449 1,2179   
Q2 10 12,7143 5,7333 14,2041 1,7479 Rozdílný 
Q3 14,3333 13 7,4222 14,5714 0,8307   
Q4 7,4 8,5714 6,7733 6,5306 0,9956   

Zdroj: výsledky získané výzkumem v této práci 
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Statisticky významné rozdíly (tzn., na 1% hranici významnosti) mezi jednotlivými 

faktory osobnostního testu byly zjištěné u 7 ukazatelů. Vrcholoví manažeři vykazují 

větší otevřenost a schopnost spolupráce (faktor A), větší dominanci (faktor E), 

spolehlivost (faktor G) a dobrodružnosti (faktor H). Naopak menší senzitivitu (faktor I) 

a také větší optimizmus (faktor O) a orientaci na skupinovou aktivitu (faktor Q2). 

 

Tabulka 10 níže zobrazuje porovnání shody osobnostních profilů kulturistů a 

vrcholových manažerů, přičemž hodnota x/K*100 je procentuální vyjádření všech 

kladných korelací ze všech možných korelací. 

Tabulka 10 Porovnání shody osobnostních profilů kulturistů a vrcholových manažerů 

Popis Počet x/K*100 

Počet všech kulturistů a manažerů - n 35   

Počet všech možných korelací - K (2, n) 595   

Počet všech kladných korelací - x                          196 32,94% 

Počet všech kulturistů  - nk 19   

Počet všech možných korelací ve skupině kulturistů - K (2,nk) 171   

Počet všech kladných korelací ve skupině kulturistů - xk               25 14,62% 

Počet všech možných korelací skupiny kulturistů se skupinou manažerů 
- K(nk*nm) 

285   

Počet všech kladných korelací skupiny kulturistů se skupinou manažerů 
- xkm 

76 26,67% 

Počet všech manažerů  - nm 15   

Počet všech možných korelací ve skupině manažerů - K (2, nm) 105   

Počet všech kladných korelací ve skupině manažerů - xm                         95 90,48% 

Zdroj: výsledky získané výzkumem v této práci 

V tabulce 10 jsou prezentovány počty statisticky významných (od 5% hranice 

významnosti) korelačních koeficientů: 

a) mezi osobnostními profily souboru kulturistů a vrcholových manažerů 

b) mezi osobnostními profily ve skupině kulturistů 

c) mezi osobnostními profily kulturistů a vrcholových manažerů 

d) mezi osobnostními profily ve skupině vrcholových manažerů 

Ad a) V souboru bylo zjištěno 196 statisticky významných korelačních koeficientů, což 

tvoří 32,94% maximálně možného počtu korelací. 
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Ad b) Ve skupině kulturistů bylo zjištěno 25 statisticky významných korelačních 

koeficientů, což tvoří 14,62% všech možných korelací. 

Ad c) Mezi skupinou kulturistů a skupinou vrcholových manažerů bylo zjištěno 76 

statisticky významných korelačních koeficientů, což tvoří 26,67% všech možných 

korelací. 

Ad d) Ve skupině vrcholových manažerů bylo zjištěno 95 statisticky významných 

korelačních koeficientů, což tvoří 90,48% všech možných korelací. 

Výsledky korelační analýzy skupiny kulturistů a skupiny vrcholových manažerů se 

podstatně liší s ohledem na počet statisticky významných korelačních koeficientů. Tento 

počet můžeme považovat za ukazatel vnitřní konzistence, pospolitosti nebo soudržnosti 

skupiny. Zde uvidíme podstatný rozdíl mezi skupinou kulturistů s jejich 14,62% 

statisticky významných korelací a skupinou vrcholových manažerů s 90,48% statisticky 

významných korelací. 

 

Tabulka 11 níže zobrazuje porovnání odlišností osobnostních profilů kulturistů a 

vrcholových manažerů. Výsledek v tabulce je hodnocen podle t-kritéria označeného t, 

přičemž na úrovni 1% významnosti je při t > 1,64485 výsledný faktor rozdílný.  

Položka Faktor v tabulce označuje výsledky jednotlivých primárních faktorů dotazníku 

16 P. F. získané osobnostním testováním; XM – aritmetický průměr hodnot daného 

faktoru ve skupině vrcholových manažerů; XK – aritmetický průměr hodnot daného 

faktoru ve skupině kulturistů; sM
2 – rozptyl aritmetických průměrů všech faktorů u 

skupiny vrcholových manažerů; sK
2 – rozptyl aritmetických průměrů všech faktorů u 

skupiny kulturistů a t je t-kritérium podle Studenta. 
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Tabulka 11 Porovnání odlišností osobnostních profilů kulturistů a vrcholových manažerů 

Faktor XM XK sM
2 sK

2 t Výsledek 

A 13,4667 11,5263 12,6489 3,9335 1,8933 Rozdílný 

B 10,4 7,5263 1,04 7,5125 4,2154 Rozdílný 

C 18,7333 14,7895 7,9289 17,1136 3,2988 Rozdílný 

E 18,6 14 18,5067 12,5263 3,3433 Rozdílný 

F 14,7333 14,2105 15,3956 10,5873 0,4155   

G 13,1333 10,4737 9,3156 9,8283 2,4928 Rozdílný 

H 19 11,6316 16,4 26,0222 4,6951 Rozdílný 

I 5 9,4737 6,4 15,5125 4,0125 Rozdílný 

L 8,2667 11,4211 9,1289 7,6122 3,1399 Rozdílný 

M 14,2 10,4737 8,4267 16,7756 3,1002 Rozdílný 

N 8,2 9,2105 6,0267 5,5346 1,2138   

O 5,4 9,0526 5,44 16,0499 3,3242 Rozdílný 

Q1 6,7333 7,4737 11,3956 6,0388 0,7132   

Q2 10 10,9474 5,7333 11,5235 0,9528   

Q3 14,3333 13,3684 7,4222 5,3906 1,0936   

Q4 7,4 12,4211 6,7733 17,9280 4,2510 Rozdílný 
Zdroj: výsledky získané výzkumem v této práci 

Statisticky významné rozdíly (tj. na 1% hranici významnosti) mezi jednotlivými faktory 

osobnostního testu byly zjištěné u 11 ukazatelů. Vrcholoví manažeři vykazují větší 

otevřenost a schopnost spolupráce (faktor A), vyšší ukazatel analytických schopností 

(faktor B), odolnosti (faktor C) a dominance (faktor E), rovněž větší jsou ukazatele 

spolehlivosti (faktor G), dobrodružnosti (faktor H) a vstřícnosti (faktor L). Ukazatel 

senzitivity (faktor I) je naopak menší stejně jako ukazatel frustrace (faktor Q4). 

 

Tabulka 12 níže zobrazuje porovnání shody osobnostních profilů vrcholových 

sportovců a vrcholových manažerů, přičemž hodnota x/K*100 je procentuální vyjádření 

všech kladných korelací ze všech možných korelací. 
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Tabulka 12 Porovnání shody osobnostních profilů vrcholových sportovců a vrcholových 

manažerů 

Popis Počet x/K*100 
Počet všech vrcholových sportovců a manažerů - n 30   

Počet všech možných korelací - K (2, n) 435   

Počet všech kladných korelací - x                          244 56,09% 

Počet všech vrcholových sportovců  - nvs 15   

Počet všech možných korelací ve skupině vrcholových sportovců - K 
(2,nVS) 

105   

Počet všech kladných korelací ve skupině vrcholových sportovců - xvs              41 39,05% 

Počet všech možných korelací skupiny vrcholových sportovců se 
skupinou manažerů - K(nvs*nm) 

225   

Počet všech kladných korelací skupiny vrcholových sportovců se 
skupinou manažerů - xvsm 

108 48% 

Počet všech manažerů  - nm 15   

Počet všech možných korelací ve skupině manažerů - K (2, nm) 105   

Počet všech kladných korelací ve skupině manažerů - xm                         95 90,48% 

Zdroj: výsledky získané výzkumem v této práci 

V tabulce 12 jsou prezentovány počty statisticky významných (tzn., od 5% hranice 

významnosti) korelačních koeficientů: 

e) mezi osobnostními profily souboru vrcholových sportovců a vrcholových 

manažerů 

f) mezi osobnostními profily ve skupině vrcholových sportovců 

g) mezi osobnostními profily vrcholových sportovců a vrcholových manažerů 

h) mezi osobnostními profily ve skupině vrcholových manažerů 

Ad a) V souboru bylo zjištěno 244 statisticky významných korelačních koeficientů, což 

tvoří 56,09% maximálně možného počtu korelací. 

Ad b) Ve skupině vrcholových sportovců bylo zjištěno 41 statisticky významných 

korelačních koeficientů, což tvoří 39,05% všech možných korelací. 

Ad c) Mezi skupinou vrcholových sportovců a skupinou vrcholových manažerů bylo 

zjištěno 108 statisticky významných korelačních koeficientů, což tvoří 48% všech 

možných korelací. 
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Ad d) Ve skupině vrcholových manažerů bylo zjištěno 95 statisticky významných 

korelačních koeficientů, což tvoří 90,48% všech možných korelací. 

 

Výsledky korelační analýzy skupiny vrcholových sportovců a skupiny vrcholových 

manažerů se liší s ohledem na počet statisticky významných korelačních koeficientů. 

Tento počet můžeme považovat za ukazatel vnitřní konzistence, pospolitosti nebo 

soudržnosti skupiny. Zde uvidíme podstatný rozdíl mezi skupinou vrcholových 

sportovců s jejich 39,05% statisticky významných korelací a skupinou vrcholových 

manažerů s 90,48% statisticky významných korelací. 

 

Tabulka 13 níže zobrazuje porovnání odlišností osobnostních profilů vrcholových sportovců a 

vrcholových manažerů. Výsledek v tabulce je hodnocen podle t-kritéria označeného t, přičemž 

na úrovni 1% významnosti je při t > 1,701 výsledný faktor rozdílný.  

Položka Faktor v tabulce označuje výsledky jednotlivých primárních faktorů dotazníku 

16 P. F. získané osobnostním testováním; XM – aritmetický průměr hodnot daného 

faktoru ve skupině vrcholových manažerů; XVS - aritmetický průměr hodnot daného 

faktoru ve skupině vrcholových sportovců; sM
2 - rozptyl aritmetických průměrů všech 

faktorů u skupiny vrcholových manažerů; sVS
2 - rozptyl aritmetických průměrů všech 

faktorů u skupiny vrcholových sportovců; t je t-kritérium podle Studenta. 
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Tabulka 13 Porovnání odlišností osobnostních profilů vrcholových sportovců a vrcholových 

manažerů 

Faktor XM XVS sM
2 sVS

2 t Výsledky 

A 13,4667 11,5333 12,6489 18,5156 1,3413   

B 10,4 9,4000 1,04 2,5067 2,0565 Rozdílný 

C 18,7333 16,0667 7,9289 14,5956 2,1761 Rozdílný 

E 18,6 18,133333 18,5067 21,0489 0,2874   

F 14,7333 16,2000 15,3956 25,8933 0,8840   

G 13,1333 8,6667 9,3156 13,5556 3,6173 Rozdílný 

H 19 15,6667 16,4 27,4222 1,9502 Rozdílný 

I 5 8,3333 6,4 9,9556 3,1922 Rozdílný 

L 8,2667 10,8000 9,1289 12,9600 2,0876 Rozdílný 

M 14,2 13,4667 8,4267 3,8489 0,8106   

N 8,2 7,6667 6,0267 6,7556 0,5778   

O 5,4 7,8667 5,44 14,1156 2,1603 Rozdílný 

Q1 6,7333 9,4000 11,3956 5,8400 2,4877 Rozdílný 

Q2 10 10,9333 5,7333 8,8622 0,9462   

Q3 14,3333 10,9333 7,4222 12,0622 2,9832 Rozdílný 

Q4 7,4 9,9333 6,7733 18,7289 1,9429 Rozdílný 
Zdroj: výsledky získané výzkumem v této práci 

Statisticky významné rozdíly (tj. na 1% hranici významnosti) mezi jednotlivými faktory 

osobnostního testu byly zjištěné u 10 ukazatelů. Vrcholoví manažeři vykazují větší míru 

analytických schopností (faktor B), odolnosti (faktor C) a spolehlivosti (faktor G), 

rovněž vyšší ukazatele dobrodružnosti (faktor H), senzitivity (faktor I), vstřícnosti 

(faktor L) a optimizmu (faktor O). Dále pak je u vrcholových manažerů patrný větší 

konzervativizmus (faktor Q1) a sebekontrola (faktor Q3) a také nižší míra frustrace 

(faktor Q4). 

 

Tabulka zobrazující souhrnné porovnání shody osobnostních profilů všech sportovců a 

vrcholových manažerů je součástí přílohy 4. Hodnota x/K*100 v ní zobrazená je 

procentuální vyjádření všech kladných korelací ze všech možných korelací. 
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5 Diskuze 

Základem pro analýzu výsledků získaných ve výzkumné části práce jsou typologické 

aspekty osobnostních zvláštností sledovaných osob a také axiologické aspekty jejich 

aktivity v příslušné oblasti. Tím je určen koncepční rámec interpretace zjištěných 

výsledků. 

Typologické charakteristiky člověka tvoří stabilní základ jeho psychických 

(osobnostních) vlastností. V této práci je základem analýzy výsledků typologická teorie 

Eysencka s jeho čtyřmi temperamentovými typy (původně Hippokratovými – cholerik, 

sangvinik, flegmatik a melancholik), které se projevují v osobnostních faktorech 

dotazníku 16 P. F., využitého v této práci jako výzkumný nástroj. Jde o faktory A, C, F, 

H, I, L, O a Q4. Typologie určitým způsobem usměrňuje formování osobnostních rysů 

člověka, což se odrazí v osobnostním profilu. 

Pro cholerický typ jsou příznačné vysoké hodnoty faktorů A, H, I, L a Q4, pro 

sangvinický typ jsou charakteristické vysoké hodnoty faktorů A, C, F, H, O a nízké 

hodnoty faktorů I a Q4. U flegmatického typu temperamentu se vyskytují vysoké 

hodnoty faktorů C a F a nízké hodnoty faktorů A, I, a Q4. Melancholický temperament 

se projevuje vysokými hodnotami faktorů I, O a Q4 a v nízkých hodnotách faktorů A, C, 

F, H, L. Nároky konkrétní činnosti na efektivitu jedince vyžadují určitou úroveň 

příslušných osobnostních vlastností odpovídající obsahu této činnosti, její společenské 

orientaci v kontextu kultury té které společnosti a také režimům příslušné aktivity 

s ohledem na časové a prostorové podmínky.  

Nároky činnosti na osobnostní vlastnosti jedince orientované na typologické a 

osobnostní (individuální) charakteristiky člověka se střetávají s jeho potřebou 

seberealizace jako projevu axiologického aspektu lidského života, s nutností smysluplné 

aktivity, ve které se projeví povaha jedince jako činitel jeho uplatnění v určité oblasti a 

jako jedna z podmínek dosažení příslušné výkonnosti a zachování adekvátní hladiny 

efektivity.  

Následující analýza je zaměřena na identifikaci těch vlastností (ve skupinovém 

vyjádření), které odpovídají nárokům příslušného sportu a manažerské činnosti. 
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Sportovní střelba vyžaduje stabilitu, koncentraci, odolnost vůči stresu a vnějším 

vlivům a také zachování energie v podmínkách jednotvárné zátěže, což koresponduje 

s charakteristikami flegmatického temperamentu a příslušnou úrovní faktorů Cattellova 

testu 16 P. F., tzn., vysoké hodnoty faktorů C a F a nízké hodnoty faktorů A a I. 

Skupina střelců analyzovaná v této práci má soubor příslušných testových faktorů na 

úrovni, která odpovídá nárokům jejich činností kromě faktorů frustrace (faktor Q4). (viz 

tabulka 3)  

Pro leteckou akrobacii jsou charakteristické velké nároky na anticipaci, rychlost reakce 

a na rezistenci vůči stresovým vlivům. Tyto nároky orientované na typologicky 

podmíněné vlastnosti jedince odpovídají sangvinickému typu temperamentu, který se 

vyznačuje vysokými hodnotami faktorů A, C, F, H, O a nízkými hodnotami faktorů I a 

Q4. V této disciplíně je také důležité rychlé rozhodování, zachování nadhledu, celistvý 

přístup k situaci (jde o osobnostní faktory vzdálené typologickému základu – vysoká 

hladina faktorů B, M a Q2). (viz tabulka 5) 

Činnost parašutistů z hlediska nároků na sportovce vyžaduje podobný soubor 

typologicky orientovaných osobnostních znaků, jako letecká akrobacie, tj. anticipace, 

rychlost reakce, zejména na změny vnějších podmínek a na rezistenci vůči stresu, 

čemuž odpovídají vyšší hodnoty u faktorů A, C, F, H, O a nižší hodnoty u faktorů I a 

Q4. Je také důležitá rychlost rozhodování, zachování nadhledu a celistvý přístup 

k situaci, pro které jsou vypovídající vysoké hodnoty faktorů B, M a Q2. (viz tabulka 7) 

Skupinu lyžařů tvoří skokani na lyžích a snowboardcrossaři. Tyto sportovní disciplíny 

se vyznačují extrémní rychlostí, přičemž výkon je prováděn v neustále se měnících 

okolních podmínkách, a to určuje nutnost extrémně rychlého reagování, jistou dávku 

agresivity a také okamžitou adaptaci na změnu vnějších okolností při aktivitě. Naopak 

na koncentraci, vytrvalost a stabilitu jsou nároky minimální. Toto koresponduje 

s příznaky cholerického temperamentu a tomu odpovídajícím faktorům A, H, I, L a Q4 

s vysokými hodnotami. (viz tabulka 9) 

Činnost kulturistů, hlavně jejich tréninková aktivita, souvisí s intenzivním zaměřením 

na změny vlastního stavu, citlivým reagováním na pohybové režimy a na metabolické 

procesy organizmu, což odpovídá introvertnímu a labilnímu ladění melancholického 



 

 

  

 

 

50

typu. Toto ladění neodpovídá nutnosti zvládat extrémní fyzické a psychické tréninkové 

zátěže. Jako optimální se jeví kombinace se znaky flegmatického typu s jeho 

charakteristikami vytrvalosti a odolnosti vůči monotónnosti. Odráží se to ve vysokých 

hodnotách faktorů I, O a Q4 a v nízké úrovni A a H, což odpovídá melancholickému 

typu a ve vyšší úrovni faktoru C a F, charakteristického pro flegmatický typ 

temperamentu. Jde o jakousi kombinaci, která do jisté míry odpovídá nárokům činnosti. 

(viz tabulka 11) 

U skupiny vrcholových manažerů je zjištěna kombinace faktorů osobnostního profilu 

převážně odpovídající sangvinickému typu temperamentu. Jsou to vysoké ukazatele A, 

C, F, H a nízké hladiny faktorů I, O, Q4. Jedná se o podobnou kombinaci, jako u 

skupiny leteckých akrobatů a parašutistů. (viz tabulky 5 a 7) 

Porovnání počtu kladných korelačních vazeb mezi skupinou vrcholových manažerů a 

jednotlivé zkoumané sportovní skupiny ukazuje, že největší procento vazeb se 

souborem vrcholových manažerů je zjištěno u letců a parašutistů. (viz tabulka 14) 

Tabulka 14 Procentuální vyjádření počtu všech kladných korelačních vazeb vzhledem ke všem 

možným korelačním vazbám mezi všemi skupinami sportovců se skupinou vrcholových 

manažerů 

Výčet všech skupin sportovců střelci letci parašutisté lyžaři kulturisté 
Procento korelací se skupinou 
vrcholových manažerů (v %) 

29,44 43,92 48,61 40,95 26,67 

 Zdroj: výsledky získané výzkumem v této práci 

 

Zajímavé je porovnání vnitřní konzistence skupin vrcholových manažerů a sportovců, 

která se odráží v počtu zjištěných kladných korelačních koeficientů. (viz tabulka 15) 

Tabulka 15 Procentuální vyjádření počtu všech kladných korelačních vazeb vzhledem ke všem 

možným korelačním vazbám ve všech skupinách (vnitřní konzistence skupiny) 

Výčet všech skupin sportovců se 
skupinou vrcholových manažerů 

střelci letci parašutisté lyžaři kulturisté manažeři 

Procento korelací uvnitř skupiny 
(v %) 

13,64 28,68 30,07 23,81 14,62 90,48 

Zdroj: výsledky získané výzkumem v této práci 
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Větší vnitřní konzistence u sportovců je vidět ve skupinách letců a parašutistů a 

extrémně vysokou konzistenci vidíme ve skupině vrcholových manažerů. To znamená, 

že pro soubor vrcholových manažerů je charakteristická podstatně vyšší kompatibilita 

osobnostních profilů než ve sportovních skupinách. Tak jsou zjištěné viditelné 

souvislosti mezi typologickými a osobnostními znaky různých skupin, a nároky na 

člověka pro příslušnou činnost se svým specifickým obsahem. Kromě obsahu činnosti 

je na sportu (zejm. vrcholovém) důležitá také úroveň dosažených výkonů a s tím 

spojené úsilí, odpovědnost, společenská důležitost apod. Porovnání skupiny 

vrcholových manažerů se skupinou vrcholových sportovců vybraných z pěti 

individuálních sportovních disciplín (sportovní střelba, akrobatické létání, parašutismus, 

lyžování a kulturistika) potvrdilo větší souvislost podobností jejich osobnostních profilů 

s režimy činnosti než s obsahem. 

Je prokazatelné, že statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými ukazateli 

osobnostních profilů vrcholových sportovců a vrcholových manažerů byly zjištěné u 

všech 5 faktorů dotazníku 16 P. F. spojených s emoční sférou tj. menší emoční stabilita 

(faktor C), větší senzitivita (faktor I), větší vztahovačnost (faktor L), větší nejistota 

(faktor O) a větší frustrace (faktor Q4). Tyto rozdíly zřejmě svědčí o vlivu 

emociogenních činitelů charakteristických pro sportovní a závodní činnost na formování 

osobnosti ve sportu.  

Rozdíly ve faktorech B, G, Q1 a Q3 jsou pochopitelné s ohledem na větší nároky na 

rozumovou kapacitu u manažerů (faktor B) a spolehlivost (faktory G, Q1, Q3), a také na 

výrazné sebepojetí (faktor Q3). Větší podobnost osobnostních profilů vrcholových 

sportovců osobnostním profilům vrcholových manažerů také potvrzuje jak větší vnitřní 

konzistence (39,1% kladných korelací) tak i druhý největší počet kladných korelací se 

skupinou manažerů. 
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6 Závěr 

V kontextu řešené problematiky a v návaznosti na pracovní hypotézu a s ní související 

úkoly je možné v souladu se získanými výsledky zformulovat následující závěry.  

1. Testování osobností sportovců ve vybraných disciplínách jako je střelba, letecká 

akrobacie, parašutismus, lyžování a kulturistika zjistilo specifickou typologicky 

podmíněnou konstelaci osobnostních faktorů odpovídající nárokům příslušné 

činnosti. 

2. Osobnostní profily vrcholových sportovců napříč všemi disciplínami odpovídají 

požadavkům maximalizace výkonnosti ve větší míře než specifice příslušné 

disciplíny. 

3. Testování osobností vrcholového manažera a porovnání s osobností vrcholového 

sportovce prokázalo určitou shodu v nárocích jejich aktivit a také markantní 

odlišnost v emoční sféře, což odpovídá rozdílům společenských a organizačních 

nároků činnosti vrcholového sportovce a vrcholového manažera.  

Výše uvedené závěry dovolují tvrdit, že hypotéza byla potvrzena, a že byl dosažen cíl 

této práce.  
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I 

 

Přílohy 

Příloha 1 Popis jednotlivých faktorů 16 faktorového dotazníku Cattell 16 P. F.  

Faktory Nízké skóre (1-4) 
  

Vysoké skóre (7-10) 
pozitiva negativa pozitiva negativa 

A 

Koncentrace, 
soustředění, 
důslednost, 

tušení 
souvislostí. 

Nedostatečná 
orientace na 

jakýkoliv 
podnět, 

izolace, obtíže 
s přijetím 

nových vlivů. 

otevřenost 

Pozitivně 
laděná 

orientace na 
jakékoliv 
podněty, 

schopnost 
spolupráce, 

potřeba 
navazování 
kontaktu. 

Roztěkanost, 
chaotičnost, 
ledabylost. 

B 

Bezprostřední 
vnímání 
obsahu, 
možnost 

divinačních 
schopností. 

Pomalost, 
"tupost". 

uvažování 

Bystrý úsudek, 
schopnost 

orientovat se a 
třídit detaily. 

Ztráta širších 
souvislostí, 
omezenost 
celistvého 
pohledu na 
problémy, 
omezená 
intuice. 

C 

Zachování 
koncentrace a 
efektivity i při 
jednotvárné 
činnosti a v 

monotónních 
podmínkách, 
vnímavost a 
reaktivita na 

změnu situace, 
vnímavost u 

okoloprahových 
intenzit. 

Všeobecná 
možnost 

selhání při 
větší zátěži, 

nebo při náhlé 
změně režimu 

činnosti. 

odolnost 

Vytrvalost, 
reaktivita na 
náhlé změny, 
akceptace a 

předpoklady k 
vyhledávání 

extrémní 
zátěže. 

Neschopnost 
zachovávat 
efektivitu v 
jednotvárné 

činnosti, 
selhání při 

zátěži v 
minimální 

aktivitě, ztráta 
koncentrace v 
monotónních 

situacích. 

E 
Poslušnost, 

pokora. 
pasivita, 
závislost. 

dominance 
Samostatnost, 
nezávislost. 

Tvrdohlavost, 
neústupnost, 
zarputilost. 

F 
Nostalgičnost, 

uvolněnost, 
pohodovost. 

Mdlost, 
pasivita, 
ospalost, 

nevděčnost. 

vitalita 

Vitalita, 
aktivita, 

energičnost, 
činorodost, 
akční náboj. 

Agresivita, 
destruktivita, 

zlost, útočnost, 
roztěkanost. 

 
 



 

II 

 

G 

Přirozený 
postoj při řešení 
problémových 

situací, 
pružnost 

rozhodování a 
větší svoboda 

ve volbách 
různých 

alternativ. 

Porušování 
formálního 

rámce 
jakýchkoliv 

dějů a událostí, 
nedostatečný 

respekt k 
formálním 
omezením. 

tíha 
k formálnosti 

Dodržování 
řádu věcí. 

Formální 
přístup a 
zkreslené 
vnímání 

přirozeného 
běhu událostí, 

rigidita 
rozhodovacích 

procesů. 

H 

Uvážlivost 
chování v 

neurčité nebo 
rizikové situaci, 

ohled na 
důsledky 

rozhodování v 
neurčitých 

podmínkách. 

Váhavost při 
řešení 

problémových 
situací, 

zbytečně 
dlouhá doba 
zvažování 
alternativ, 
selhání ve 

stavu akutního 
nebezpečí. 

dobrodružnost 

Rezistence vůči 
nebezpečí, 
orientace v 
neurčitých 

podmínkách, 
rozhodování v 

situacích 
informačního 

deficitu. 

Podceňování 
míry rizika, 

projevy 
zbrklosti v 

rozhodování, 
nesprávná 
orientace v 

proměnlivých 
podmínkách. 

I 

Odolnost vůči 
emociogenním  

situacím, 
rezistence vůči 

citovému 
vydírání. 

Cynizmus a 
citový chlad. 

senzitivita 

Vysoká emoční 
reaktivita, 

způsobilost 
soucítění a 
souznění, 

reaktivita na 
estetické a 
smyslové 
podněty. 

Přehnaná 
reaktivita na 

emoční 
podněty, 
problémy 
zvládání a 
regulace 
vlastních 
prožitků, 

bezbrannost 
vůči tvrdosti 

okolí. 

L 

Vstřícnost, 
přejícnost, 
vlídnost, 

lidskost, soucit, 
sounáležitost. 

Laxnost, 
benevolence, 

nekázeň, 
vztahová 

zaslepenost. 

vstřícnost 

Náročnost, 
důslednost, 
preciznost, 
odhodlání, 

kázeň. 

Žárlivost, 
vztahovačnost, 
nepřejícnost, 

surovost, 
nelítostnost. 

M 

Omezení 
vlastních 

subjektivních 
názorů při 

formulování a 
řešení 

problémů, 
realistické 

hodnocení při 
stávající a 

možné situaci. 

Nebezpečí 
ztráty nadhledu 

a vhledu, 
omezení 
možnosti 

rozšiřování 
kontextu 

uvažování, 
psychická 

slepota vůči 
neobvyklému, 

včetně 
reálných 
objektů. 

imaginace 

Velká 
představivost, 
absence zábran 
při formulaci a 

aktualizaci 
nápadů, 

celistvý pohled 
na problém, 

téma či 
kontext; 
nadhled, 
přehled. 

Ztráta pojmu o 
realitě, záměna 

objektu 
skutečnosti za 

imaginární 
objekty, 

nahrazování 
skutečné 
činnosti 

imaginární 
aktivitou. 



 

III 

 

N 
Přirozenost, 
bezelstnost, 

čitelnost. 

Společenská 
neohrabanost. 

přirozenost 

Diplomatičnost, 
způsobilost 

ovládnout nebo 
vytvořit 

komunikační 
prostor, 
taktnost. 

Manipulace s 
lidmi, 

využívání a 
zneužívání 

vztahů. 

O 

Obecně 
pozitivně 
naladění v 
jakékoliv 

situaci, kladně 
zbarvené 
emoční 

očekávání, 
způsobilost 

vytvářet 
kladnou náladu 

v 
komunikačním 
a vztahovém 

prostředí, 
schopnost 

psychologické 
podpory pro 
protějšek a 

okolí. 

Neadekvátní 
chování v 
negativně 

zabarvených 
situacích, 
omezenost 
porozumění 
jedincům v 

problémových 
situacích a 

stavech (špatná 
nálada), 

nedostatečná 
empatie. 

postoje 

Rezistence 
proti 

rizikovému 
chování, 
zvýšená 

obezřetnost v 
nebezpečné 
situaci a v 

situaci 
informačního 

deficitu. 

Nerozhodnost, 
vystrašenost, 
přeceňováni 
nebezpečí. 

Q1 

Úcta k tradici, 
respektování 
skupinových 

forem a 
osobních 

závazků, pevné 
přesvědčení, 
svědomitost 

(otázka 
uplatnění). 

Zkostnatělost, 
rigidita 

myšlení, odpor 
k novému, 
nechuť ke 
změnám, 

demagogie, 
slepé sledování 

tradic. 

otevřenost vůči 
změnám 

Otevřenost, 
schopnost tvořit 

samostatné 
názory, 

netradiční 
přístup, nové 
pohledy na 
problém, 
odolnost. 

Roztěkanost, 
neurčitost 
postojů, 

neopodstatněné 
přijetí nového a 

neobvyklého 
(originalita), 

absence pevně 
daných postojů, 

nestálost 
názorů a 
přístupů. 

  



 

IV 

 

Q2 

Potřeba 
skupinové 
spolupráce, 

ztotožnění se se 
záměry 

skupinové 
aktivity, 

odpovědnost za 
skupinové cíle, 

způsobilost 
zosobnění, 
ztotožnění 

trendů, 
schopnost 
pozitivně 

ovlivňovat 
skupinovou 

kohezi. 

Konformismus, 
absence 
vlastních 
postojů a 

přesvěcení, 
nepřijetí 

společenských 
postojů, 

davový styl, 
"přelétavost". 

orientace na 
skupinu 

Nezávislost na 
sociálním 
prostředí, 

odolnost vůči 
názorům a 
tlaku okolí, 

samostatnost 
myšlení a 

rozhodování, 
efektivní 
jednání v 
izolaci. 

Netečnost a 
arogance vůči 

okolí, 
problémové 
navazování 

nových 
kontaktů, 
projevy 

asociálního 
chování. 

Q3 

Otevřenost 
vnějším vlivům, 
způsobilost až 
potřeba vnitřní 

proměny, 
dominance 

nadpřirozených 
aspektů nad 
přirozenými 

aspekty. 

Malá vnitřní 
integrita 

osobnosti, 
ovlivnitelnost a 

poddajnost, 
bezradnost až 

ztracenost, 
slabá vůle 

sebe. 

sebepojetí 

Vysoká 
sebekontrola a 

sebepojetí, 
hodnotová 

orientace, silná 
vůle, odolnost 

vnějším 
vlivům, 

zachování 
sebeidentity za 

všech 
okolností. 

Sebestřednost, 
egoismus, 

zkostnatělost a 
rigidita, 

netečnost vůči 
vnějším 
vlivům, 

problémy se 
sebevýchovou 

a s přijetím 
nového. 

Q4 

Vnitřní klid, 
odolnost vůči 

stresu, absence 
emočních 

výkyvů, emoční 
rovnováha. 

Netečnost, 
apatie, 

lhostejnost, 
citová tupost. frustrace 

Předpoklad pro 
realizaci 

kreativity, 
vysoká reakční 

aktivita 
(obousměrně). 

Velmi nízký 
práh rezistence 
vůči emočním 

podnětům, 
nízká 

rezistence vůči 
stresu. 

Zdroj: Databáze personální a psychologicko-poradenské agentury 
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Příloha 2 České plné znění dotazníku 16 P. F. 
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VII 

 

 

 
  



 

VIII 

 

 
  



 

IX 

 

 
  



 

X 

 

 
 
  



 

XI 

 

 



 

XII 

 

 
  



 

XIII 

 

 
 

Zdroj: Databáze personální a psychologicko-poradenské agentury 

 
  



 

XIV 

 

Příloha 3 Záznamový arch testu 16 P. F. 

  

Zdroj: Databáze personální a psychologicko-poradenské agentury 



 

XV 

 

Příloha 4 Souhrnné porovnání shody osobnostních profilů všech sportovců a vrcholových 

manažerů 

Popis Počet x/K*100 

Počet všech střelců  - ns 12   

Počet všech možných korelací ve skupině střelců - K (2, ns) 66   

Počet všech kladných korelací ve skupině střelců - xs                         9 13,64% 

Počet všech možných korelací skupiny střelců se skupinou manažerů - 
K(ns*nm) 

180   

Počet všech kladných korelací skupiny střelců se skupinou manažerů - xsm 53 29,44% 

Počet všech letců  - nal 17   

Počet všech možných korelací ve skupině letců - K (2,nal) 136   

Počet všech kladných korelací ve skupině letců - xal                     39 28,68% 

Počet všech možných korelací skupiny letců se skupinou manažerů - 
K(nal*nm) 

255   

Počet všech kladných korelací skupiny letců se skupinou manažerů - xalm 112 43,92% 

Počet všech parašutistů  - np 24   

Počet všech možných korelací ve skupině parašutistů - K (2,np) 276   

Počet všech kladných korelací ve skupině parašutistů - xp                    83 30,07% 

Počet všech možných korelací skupiny parašutistů se skupinou manažerů 
- K(np*nm) 

360   

Počet všech kladných korelací skupiny parašutistů se skupinou manažerů 
- xpm 

175 48,61% 

Počet všech lyžařů  - nl 7   

Počet všech možných korelací ve skupině lyžařů - K (2,nl) 21   

Počet všech kladných korelací ve skupině lyžařů - xl                     5 23,81% 

Počet všech možných korelací skupiny lyžařů se skupinou manažerů - 
K(nl*nm) 

105   

Počet všech kladných korelací skupiny lyžařů se skupinou manažerů - xlm 43 40,95% 

Počet všech kulturistů  - nk 19   

Počet všech možných korelací ve skupině kulturistů - K (2,nk) 171   

Počet všech kladných korelací ve skupině kulturistů - xk               25 14,62% 

Počet všech možných korelací skupiny kulturistů se skupinou manažerů - 
K(nk*nm) 

285   

Počet všech kladných korelací skupiny kulturistů se skupinou manažerů - 
xkm 

76 26,67% 

Počet všech vrcholových sportovců  - nvs 15   

Počet všech možných korelací ve skupině vrcholových sportovců - K 
(2,nVS) 

105   

Počet všech kladných korelací ve skupině vrcholových sportovců - xvs              41 39,05% 

Počet všech možných korelací skupiny vrcholových sportovců se 
skupinou manažerů - K(nvs*nm) 

225   

Počet všech kladných korelací skupiny vrcholových sportovců se 
skupinou manažerů - xvsm 

108 48% 



 

XVI 

 

Počet všech manažerů  - nm 15   

Počet všech možných korelací ve skupině manažerů - K (2, nm) 105   

Počet všech kladných korelací ve skupině manažerů - xm                         95 90,48% 

Zdroj: výsledky získané výzkumem v této práci 

 

 


