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Doplnění a opravy diplomové práce na základě obhajoby ze dne 19.9.2012.  

 

1) Do kapitoly č. 6 – Seznam literatury, doplňuji chybějící citaci: 

HLINČÍK, Zdeněk. Překlad a mezikulturní převod dotazníku vnitřní řeči pro sportovce. 

Praha: Univerzita Karlova, 2010. Bakalářská práce. Vedoucí práce PhDr. Eva 

Tomešová, PhD. 

 

2) Měníme název kapitoly 3.4.6 Statistické vyhodnocení na 3.4.6 Výsledky. 

 

3) Z důvodů větších změn v kapitole 3.4.6 Výsledky, 4. Diskuze a 5. Závěr uvádíme 

kapitoly v celém rozsahu níže. 

 

3.4.6.1 Část A – Kdy a Kde? 

   Otázka č. 1 – Jak často používáš vnitřní řeč, když děláš svůj sport…? 

 

 
Graf č. 1 – Před tréninkem – Jak často používáš vnitřní řeč 

 

   Z grafu č. 1 je patrné rozložení dat ve skupině triatlon – vrcholová především mezi 

hodnoty 4 a 5, což odpovídá tvrzení „občas“ na hodnocené škále. V porovnání 



s oblastní úrovní sportovců, lze podle polohy mediánu určit spíše občasné použití 

vnitřní řeči ve smyslu použití vnitřní řeči během tréninku.  

      U plavců se objevují podobné hodnoty jako u skupiny triatlonistů. U vrcholové 

úrovně je medián na hodnotě 5 (občas) a oblastní na hodnotě 3 (málokdy).  Ani cyklisté 

se neliší ve svých odpovědích, kdy závodníci na vrcholové úrovni hodnotili použití jako 

„občasné“ a na úrovni oblastní o jeden stupeň škály častěji.  

   Obecně lze říci, že většina sportovců se v této otázce shodla na použití vnitřní řeči na 

odpovědi „občas“ a „málokdy“. Výjimku tvořili běžci oblastí úrovně, kteří vnitřní řeč 

před tréninkem používali často.  

    

 

Otázka č. 2 – Jak často používáš vnitřní řeč, když děláš svůj sport…? 

 

 
    Graf č. 2 – Před soutěží – Jak často používáš vnitřní řeč 

 

 

   Na stejnou otázku odpovídali sportovci znázornění v grafu č. 2 s rozdílem, že 

hodnotili používání vnitřní řeči během závodu. Při porovnávání obou grafů lze skutečně 

na první pohled určit častější používání vnitřní řeči před závodem (graf č. 2), než před 

tréninkem (graf č. 1). Až na několik odlehlých hodnot ve skupinách lze hovořit o 



vyváženém hodnocení vnitřní řeči před závodem. U většiny skupin je medián určen jako 

hodnota odpovídající tvrzení „často“. Pouze triatlonisté na vrcholové úrovni odpovídali 

převážně tvrzením „stále“, čemuž odpovídá posunutí mediánu na horní hranici vrchního 

kvartilu. V grafu se vyskytla pouze jedna extrémní hodnota ve skupině vrcholových 

běžců.  

   Po vyhodnocení prvních dvou grafů o použití vnitřní řeči před soutěží a tréninkem lze 

říci, že závodní podmínky vyvolávají častější použití vnitřní řeči. 

 

Otázka č. 3 – Jak často používáš vnitřní řeč, když děláš svůj sport…? 

 

  
Graf č. 3 – Během tréninku – Jak často požíváš vnitřní řeč 

 grafu č. 3 je vyjádřen vztah používání vnitřní řeči během tréninku. Ve srovnání 

   

   V

s grafem č. 1 můžeme identifikovat posun odpovědí ve škále do druhé poloviny pole 

grafu. Nejčastější použití uvádějí skupiny triatlon – oblastní a běh – oblastní. U skupiny 

plavání – vrcholová došlo k posunu mediánu na úroveň spodní hranice dolního kvartilu 

v důsledku extrémní hodnoty.  



   Z hlediska celkového hodnocení skupiny je jasné umístění většiny hodnot do oblasti 

hodnocení „občas“ a „často“. Obě skupiny cyklistů a oblastní úroveň plavání sahá částí 

spodního kvartilu do hodnoty o stupeň nižší, než je „občas“.    

 

 

 

 

Otázka č. 4 – Jak často používáš vnitřní řeč, když děláš svůj sport…? 

 

    
  Graf č. 4 – Během soutěže – Jak často používáš vnitřní řeč 

 

      Z těchto dvou grafů lze usoudit, že k výraznější změně vnitřní řeči během soutěže 

oproti tréninku došlo pouze u skupin: triatlon – vrcholová, běh – vrcholová. Ostatní 

skupiny se posunuly na škále pouze o jeden stupeň intenzity výše nebo vůbec. 

 

 

 

 

 



 

Otázka č. 5 – Jak často používáš vnitřní řeč, když děláš svůj sport…? 

 

 
Graf č. 5 – Po tréninku – Jak často požíváš vnitřní řeč 

 

   V otázce týkající se použití vnitřní řeči po tréninku se hodnoty většiny mediánů 

shodují na odpovědi „málokdy“. Všechny skupiny až na běh – oblastní se převážnou 

většinou odpovědí dostaly pod intenzitu použití „občas“ nebo na její úroveň. Potvrzuje 

se tak jakýsi předpoklad, že většinou není po tréninku potřeba použít vnitřní řeč.  

 

Otázka č. 6 – Jak často používáš vnitřní řeč, když děláš svůj sport…? 

   K očekávanému zvětšení intenzity by mělo dojít po soutěži, což je znázorněno v grafu 

č. 6. 

   V tomto grafu se intenzita použití vnitřní řeči po soutěži skutečně zvětšila. K největší 

změně dat došlo ve skupině triatlon – vrcholová, kde se medián posunul o 4 stupně 

intenzity na hodnotu 7 (často). Budeme-li hodnotit jednotlivé sporty podle úrovně, 

můžeme říci, že co se týče vrcholové úrovně, posunuly se všechny skupiny nejméně o 

dva stupně na stupnici intenzity používání. Sportovci oblastní úrovně se pouze v případě 



oblastních plavců posunuli o dva stupně, jinak se jednalo o posunutí mediánu pouze o 

jeden stupeň ve všech sportech.  

   Z pohledu získaných dat se však zintenzivnilo použití vnitřní řeči po soutěži oproti 

použití po tréninku.  

   

 
Graf č. 6 – Po soutěži – Jak často požíváš vnitřní řeč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.6.2 Část B – Co? 

   V části B budeme zjišťovat pravdivost hypotéz č. 2 - Častější použití pozitivní 

vnitřní řeči budou vykazovat sportovci na vrcholové úrovni oproti sportovcům na 

oblastní úrovni a č. 3 - Častější použití pozitivní vnitřní řeči budou vykazovat muži 

ve srovnání s ženami. 

 

Otázka č. 1 – Kolik procent tvé vnitřní řeči je pozitivní / neutrální /negativní 

povahy? 

  

Graf č. 7 – Pozitivní, neutrální a negativní vnitřní řeč 

 

   Výše graficky znázorněná data (graf č. 7) jsou rozdělena podle potřeb pro potvrzení či 

vyvrácení hypotézy. Ve skupině triatlonistů se vyskytla opačná data, než jsme 

předpokládali před měřením. Srovnáme-li procentuální hodnoty použití pozitivní vnitřní 

řeči skupin triatlon – oblastní vykazuje větší četnost než skupina triatlon – vrcholová. 

Dokonce i četnost negativní vnitřní řeči je menší u triatlonistů oblastní úrovně.  

   Z obou grafů (č. 8, 9) je patrný rozdíl mezi používnám pozitivní a negativní vnitřní 

řeči. Pokud můžeme soudit z dostupných výsledků, potvrdila se skutečně domněnka o 

častějším používání negativní vnitřní řeči u žen na rozdíl od mužů. Také v poměru 

pozitivní vnitřní řeči je rozdíl mezi ženami a muži.  

 



 
Graf č. 8 – Triatlon – pozitivní, neutrální a negativní vnitřní řeč 

 

 
  Graf č. 9 – Běh – pozitivní, neutrální a negativní vnitřní řeč 

 

 

Otázka č. 2 – Kolik procent tvé vnitřní řeči je řečeno nahlas / mumlání / tak, že jiní 

lidé nemohou slyšet, co si říkáš? 

 

   Z grafu č. 10 je zřejmé, že všechny skupiny spíš používají tichou formu vnitřní řeči. 

Nejmenší použití hlasité vnitřní řeči vykazují vrcholoví plavci, kteří jsou během výkonu 

omezeni prostředím. Na druhou stranu vykazují podle předpokladů větší procentuální 

zastoupení tiché, vnitřní řeči. Překvapivý výsledek se objevil ve skupině plavání – 

oblastní, kde bychom očekávali spíše podobné rozložení hodnot skupině vrcholových 

plavců.  

    



  

    

 

 

Graf č. 10 – Audiofonické hledisko vnitřní řeči 

 

 

Otázka č. 3 – Kolik procent z toho, co si říkáš, je řečeno  jako jednotlivá slova / 

krátké fráze / celé věty? 

   Graf č. 11 poukazuje na rozdíly mezi strukturami vnitřní řeči a jejich četností u 

zkoumaných skupin. Pokud bychom měli hodnotit rozdíly mezi úrovněmi, mohli 

bychom nalézt převahu použití krátkých frází u vrcholových sportovců ve srovnání 

s oblastní úrovní. Nejčastější použití jednotlivých slov potvrdili sportovci skupiny 

triatlon – oblastní (60%). Na vrcholové úrovni používají jednotlivá slova nejčastěji 

cyklisté (28%). Nejčastější použití frází mezi skupinami oblastních sportovců vykázali 

plavci (52%) a mezi vrcholovými sportovci to byli právě běžci (46%). K použití vět se 

pak v oblasti vrcholové ubírají nejčastěji triatlonisté (40%) a mezi sportovci na oblastní 

úrovni cyklisté (54%).  

   Z grafu je viditelná určitá stabilita intervalu, shodná mezi skupinami především 

v datech týkajících se frází, které lze hodnotit z obecného pohledu jako nejčastěji 

používané.   

 



 

Graf č. 11 – Struktura vnitřní řeči – slova, krátké fráze, celé věty 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.6.3 Část C – Proč? 

   Ve třetí části dotazníku jsme se zabývali hypotézami č. 2 - Častější použití pozitivní 

vnitřní řeči budou vykazovat sportovci na vrcholové úrovni oproti sportovcům na 

oblastní úrovni a č. 4 - Častější používání vnitřní řeči bude spojeno se soutěží, 

nikoliv s tréninkem. 

   Vzhledem k hypotézám budeme výsledky prezentovat podobně jako v části A. 

Odpověď všech skupin je vždy graficky znázorněna v jedné tabulce. Pro srovnání 

budou vždy grafy týkající se tréninku a soutěže umístěny k sobě pod jednu otázku.  

 

Otázka č. 1 – Jak často používáš vnitřní řeč při tréninku / soutěži, abys zlepšil již 

zvládnuté dovednosti?  

 

 
  Graf č. 12 – Při tréninku – Zlepšení již zvládnuté dovednosti 

 

   Ke zlepšení již zvládnutých dovedností používá převážná většina z dotazovaných 

vnitřní řeč v intenzitě „málokdy“ až „často“. Odpovědi téměř všech skupin se pohybují 

kolem hodnoty 5 („občas“), což můžeme soudit vzhledem k umístění mediánu 

v krabicových grafech. Pouze u skupin triatlon – oblastní a cyklistika – oblastní je 

koncentrace hodnot spíše k stupňům 3 (triatlon) a 4 (cyklistika).  



   U téměř všech skupin můžeme hodnotit rozložení hodnot jako rovnoměrné 

s výjimkou cyklistů, u nichž se koncentrovala většina odpovědí v horní nebo dolní části 

kvartilů.  

   Triatlonisté a cyklisté oblastní úrovně tíhnou spíše k nižšímu hodnocení použití 

vnitřní řeči za účelem zlepšení již zvládnuté dovednosti, což usuzujeme na základě 

umístění mediánů. 

 

    
f č. 13 – Při soutěži – Zlepšení již zvládnuté dovednosti 

 Oproti předchozímu grafu č. 12, nelze v grafu č. 13 hovořit o vyrovnaných 

tahem mezi úvodní otázkou a grafem č. 12, můžeme nalézt 

tázka č. 2 – Jak často používáš vnitřní řeč při tréninku / soutěži, abys zdokonalil 

Gra

 

  

odpovědích. Dokonce ani vzhledem k úrovni soutěžení nelze nalézt společné znaky 

v odpovědích závodníků. 

   Zamyslíme-li se nad vz

určitou spojitost. Rozdíly mezi umístěním mediánu u výkonnostních skupin v triatlonu a 

cyklistice, napovídají o intenzivnějším použití sportovci vrcholové úrovně. U ostatních 

skupin se jedná o vyrovnané používání z důvodu zlepšení dovedností během tréninku.  

 

O

strategii / hru / plán / sestavu? 



 

 
Graf č. 14 – Při tréninku – Zdokonalení strategie / plánu / hry 

 

   Použití vnitřní řeči ke zlepšení strategie, plánu nebo sestavy během tréninku 

znázorňuje graf č. 14. Rovnoměrné rozložení dat je u skupin triatlon – vrcholová, 

plavání – oblastní a cyklistika oblastní. Krabicové grafy v těchto skupinách naznačují 

rovnoměrně rozložené hodnoty ve stupních 3 („málokdy“) – 7 („často“), kam se vešlo 

vybraných 25% - 75% odpovídajících. V ostatních skupinách pohnulo nakupení 

odpovědí k jedné či druhé straně grafu. Vrcholoví plavci se vzhledem k mediánu na 

spodní hranici dolního kvartilu spíše shodli v odpovědi 2 na stupnici intenzity. Stejně 

tak odpovídali i sportovci skupiny triatlon – oblastní, kteří se spíše blížili k odpovědi 2.  

 



 
Graf č. 15 – Při soutěži - Zdokonalení strategie / plánu / hry 

 

   Ve srovnání s grafem č. 14, kde bylo vyhodnoceno použití při tréninku, se u většiny 

skupin zintenzivnilo používání vnitřní řeči pro uvedený účel při soutěži. Pouze 

triatlonisté oblastní úrovně používají vnitřní řeč pro tento účel výrazněji méně. Vnitřní 

řeč používají „málokdy“ nebo méně. Vrcholoví triatlonisté ji pro tento účel používají 

nejčastěji ze všech skupin. Méně často pak cyklisté – oblastní a obě skupiny běžců. U 

vrcholových plavců je rozložení odpovědí rovnoměrné v intervalech 1 – 9 na dané 

škále. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázka č. 3 - Jak často používáš vnitřní řeč při tréninku / soutěži, aby ses 

povzbudil? 

 
Graf č. 16 – Při tréninku – Povzbuzení 

 

   Graf č. 16 znázorňuje použití vnitřní řeči, které považujeme za nejběžnější. Člověk 

závodník se neustále povzbuzuje a to především při podávání výkonu. I podle grafu je 

jasné intenzivní používání vnitřní řeči. Až na několik odlehlých hodnot lze říci, že 

převážná většina sportovců používá v tomto případě vnitřní řeč „často“. U skupin 

skupiny běh – oblastní a plavání – vrcholová se dokonce přibližovaly odpovědi 8 na 

stupnici intenzity. Podobně tomu je i v grafu č. 17, který vypovídá o použití při soutěži. 

Došlo k předpokládanému zvýšení intenzity většiny skupin. Výjimkou jsou plavci – 

oblastní, kde se objevují extrémní i odlehlé hodnoty odpovědí. I skupiny triatlon – 

vrcholová a běh – vrcholová vykazovaly některé odlehlé hodnoty. U cyklistických 

skupin se variabilita odpovědí zvětšila až k nižším stupňům pod hodnotu 5.  



  
Graf č. 17 – Při soutěži – Povzbuzení 

 

Otázka č. 4 - Jak často používáš vnitřní řeč při tréninku / soutěži, aby ses uvolnil a 

uklidnil? 

 
Graf č. 18 – Při tréninku – Uvolnění a uklidnění 



 

   Rozložení středních hodnot v grafu č. 18 se pohybuje víceméně kolem hodnot 

odpovídajícím na stupnici slovům „občas“ a „často“. Pouze ve skupinách triatlon – 

oblastní a cyklistika – oblastní zasahuje rozložení středních hodnot odpovědí pod 

hodnocení „málokdy“. Na druhou stranu je zajímavé porovnat tento graf č. 18 

s následujícím grafem č. 19, kde se hodnoty výrazně stáhly do vrchní části grafu. Kromě 

obou běžeckých skupin a vrcholových triatlonistů se odpovědi všech skupin poměrně 

shodly na použití a lze tedy hovořit o stabilním výsledku, na němž se shodla většina. 

Mediány jednotlivých skupin se posunuly v grafu č. 19 na hodnoty 6 a 7 na stupnici, 

což vypovídá o častém použití vnitřní řeči k uvolnění a uklidnění. 

 

    
Graf č. 19 – Při soutěži – Uklidnění a uvolnění 

 

 

 

 

 

 



Otázka č. 5 - Jak často používáš vnitřní řeč při tréninku / soutěži, abys zvládl 

nervozitu? 

 
Graf č. 20 – Při tréninku – Zvládnutí nervozity 

 

   Z grafu č. 20 lze zjistit, že většina odpovědí se shoduje na podobně intenzivním 

použití vnitřní řeči hodnocením  - „občas“. 

   Mnohem zajímavější výsledky nám nabízí graf č. 21. Spektrum odpovědí se u všech 

skupin logicky rozšířilo. Pouze mediány ve skupinách triatlon – vrcholová a běh – 

oblastní zůstaly na stejném stupni. Zvýšení intenzity je v tomto případě logické 

vzhledem k emocím, které vznikají před a během závodního úsilí. Z grafu jsou 

rozpoznatelné dvě extrémní hodnoty ve skupinách plavání – oblastní a cyklistika – 

vrcholová. K tomuto vychýlení mohlo podle našeho názoru dojít z důvodu emocionální 

stability a zkušenosti v souvislosti se závodem. Druhým důvodem by mohla být 

neschopnost využít vnitřní řeči ve svůj prospěch. To by mohlo poukazovat na negativně 

působící předstartovní stavy. 

 



 
Graf č. 21 – Při soutěži – Zvládnutí nervozity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 6 - Jak často používáš vnitřní řeč při tréninku / soutěži, abys znovu 

získal a udržel koncentraci? 



 
Graf č. 22 – Při tréninku – Získání nebo udržení koncentrace 

 

   Vyjma skupiny plavců, kteří jsou pod hranicí hodnoty 5 („občas“) se všechny ze 

skupin spíše kloní k občasnému a častějšímu použití vnitřní řeči ve spojení s udržením 

koncentrace. I na umístění a rozložení krabicových grafů je viditelné jejich umístění 

především do střední části stupnice. Naproti tomu v grafu č. 23 se opět intenzita použití 

zvýšila vzhledem k soutěži. I tak se ale intenzita použití neposunula, o kolik bychom 

předpokládali. Většinou se střední hodnoty posunuly pouze o stupeň výše. Jediná 

skupina, která vypovídala o menší intenzitě používání vnitřní řeči, ve spojení 

s koncentrací byli cyklisté na oblastní úrovni. Dvě odlehlé hodnoty se taky objevily u 

plavců, ale i přesto bylo v této skupině odpovídáno častěji kolem hodnoty 6. 

 



    
Graf č. 23 – Při soutěži – Získání nebo udržení koncentrace 

 

Otázka č. 7 - Jak často používáš vnitřní řeč při tréninku / soutěži, aby sis zvedl 

sebevědomí? 

 
Graf č. 24 – Při tréninku – Zvednutí sebevědomí 



 

   Ve výše uvedeném grafu č. 24 můžeme najít poměrně rovnoměrné rozložení dat 

v intervalu od 2 do 8 na hodnotící škále. Hodnota mediánů se pohybuje kolem  hodnoty 

5 nebo 6. Pouze skupina plavců odpovídala spíše v horní polovině krabicového grafu. 

Podobně tomu je i v grafu č. 25, kde jsou hodnoty u skupin rozloženy také rovnoměrně. 

Jedině snad u skupiny oblastních běžců lze identifikovat odpověď převážně kolem 

použití „často“. 

 
Graf č. 25 – Při soutěži – zvednutí sebevědomí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázka č. 8 - Jak často používáš vnitřní řeč při tréninku / soutěži, aby ses lépe 

psychicky připravil? 

 
Graf č. 26 – Při tréninku – Lepší psychická příprava 

 

   Pro lepší psychickou přípravu (graf č. 26) využívají vrcholoví triatlonisté obě skupiny 

běžců a vrcholoví plavci vnitřní řeč spíše občas. I odpovědi skupiny triatlon – oblastní 

se spíše klonily k občasnému použití. U ostatních skupin jde o rovnoměrné rozložení 

dat, kde je medián na úrovni hodnoty 5. U vrcholových plavců a oblastních běžců se 

objevilo několik odlehlých dat. Tři odlehlé hodnoty v plavecké skupině poukazují na 

významné odlišnosti v odpovědích.   

   Pro použití při soutěži (graf č. 27) se opět objevilo více odlehlých hodnot. Tentokrát 

však u skupiny vrcholových plavců. Skupiny triatlonistů a běžců se pohybují hustotou 

dat kolem občasného použití vyjádřeného číslem 5. Hodnoty posledních třech skupin 

jsou vystředěny na hodnotu pět, kde byly odpovědi rovnoměrně rozložené.  

 



 
Graf č. 27 – Při soutěži – Lepší psychická příprava 

 

Otázka č. 9 -  Jak často používáš vnitřní řeč při tréninku / soutěži, abys zvládl 

náročnou situaci? 

 
Graf č. 28 – Při tréninku – Zvládnutí náročné situace 



 

   Pro zvládání náročné situace při tréninku používá skupina vrcholových triatlonistů 

spíše občas nebo často. Stejně na tom jsou skupiny běh – oblastní, plavání - vrcholová a 

skupina vrcholových cyklistů. Ve skupině oblastních cyklistů a vrcholových běžců 

nejsou data rozložena do jednoho bodu a proto medián ukazuje na hodnotu 5. 

   Oproti tomu je použití během soutěže hodnoceno jako intenzivnější (graf č. 29). 

Téměř všichni sportovci daných skupin hodnotí intenzitu použití častěji než občas a 

většina ze skupin vykazuje hodnoty o stupeň vyšší intenzity používání na stupni 8. Jde o 

téměř maximální hodnotu škály. Intenzita u vrcholových běžců je téměř stejná jako při 

tréninku. 25% - 75% běžců zde odpovídalo do hodnoty „často“. 

 

 
Graf č. 29 – Při soutěži – Zvládnutí náročné situace 

 

 

 

 

 

 



Otázka č. 10 - Jak často používáš vnitřní řeč při tréninku / soutěži, abys zvýšil 

nebo udržel svoji motivaci? 

 
Graf č. 30 – Při tréninku – Udržení motivace 

 

   Graf č. 30 vypovídá o občasném až častém udržování motivace s pomocí vnitřní řeči 

ve skupinách triatlonistů, vrcholových běžců, oblastních plavců a vrcholových cyklistů. 

Zbytek skupin se dostal svými odpověďmi pod hodnotu „občas“. I přesto je medián 

vypovídající o nahromadění dat nad touto hodnotou. V případě oblastních cyklistů jsou 

odpovědi téměř po celé délce škály a data se kloní spíše na občasné použití.  

   Vzhledem k použití při tréninku se intenzita použití při soutěži (graf č. 31) výrazněji 

zvýšila u oblastních běžců a vrcholových plavců. Naopak došlo k poklesu intenzity u 

některých skupin. Menší intenzitu použití řeči k udržení motivace naopak uvádějí 

někteří vrcholoví běžci a oblastní cyklisté. Extrémně nízké hodnoty v intenzitě použití 

se objevily i u skupiny vrcholových plavců. 

 



     
f č. 31 – Při tréninku – Udržení motivace 

tázka č. 11 - Jak často používáš vnitřní řeč při tréninku / soutěži, abys dokázal 

Gra

 

O

řídit množství vynakládaného úsilí? 

    
Graf č. 32 – Při tréninku – Řízení množství úsilí 



 

   Množství vynakládaného úsilí pomocí vnitřní řeči řídí větší část vrcholových plavců 

 Skupiny triatlonistů, 

méně než občas. Vrcholoví cyklisté a běžci spíše občas a stejně tak oblastní plavci. U 

skupiny oblastních triatlonistů je medián umístěn na hodnotě „občas“, což tak vypovídá 

o intenzitě použití v tomto případě. Častěji pak používají vnitřní řeč pro řízení 

vynaloženého úsilí vrcholoví triatlonisté, oblastní běžci a cyklisté. 

   Ve srovnání s tím je grafu č. 33 znázorněno použití při soutěži.

vrcholových běžců a oblastních plavců se stejně jako v předchozím případě při tréninku 

klonily k občasnému použití. Ostatní skupiny se posunuly v intenzitě použití o jeden 

stupeň výše, než byly v tréninku. Pouze oblastní cyklisté zaznamenali nárůst o dva 

stupně v hodnotách intenzit.  

 

 
Graf č. 33 – Při soutěži – Řízení množství úsilí 

 

 

 

 

 



Otázka č. 12 - Jak často používáš vnitřní řeč při tréninku / soutěži, aby sis 

připomněl své cíle? 

 

 
Graf č. 34 – Při tréninku – Připomenutí cílů 

 

   Pro připomenutí cílů (graf č. 34) používají sportovci vnitřní řeč převážně intenzivněji 

než „občas“. Triatlonisté a vrcholoví cyklisté používají vnitřní řeč nejčastěji 

z hodnocených skupin. Nejméně často ji používají pro tento účel oblastní cyklisté. 

Očekávali bychom, že v této otázce budou mít nejvyšší hodnoty sportovci na vrcholové 

úrovni, kteří jsou si naprosto přesně vědomi svých cílů. Tato hypotéza se však 

nepotvrdila u plavců a běžců. Ve vrcholové cyklistice až na jednu odlehlou hodnotu, 

můžeme soudit na výrazně častější použití vnitřní řeči. 

  Při srovnání grafu č. 35 s předchozím grafem můžeme pozorovat velice podobné 

hodnoty u skupiny triatlonistů, kde se graf příliš nezměnil. K výraznějšímu nárůstu 

intenzity použití vnitřní řeči došlo u skupiny běžců. Stejně tak hodnotí otázku vrcholoví 

plavci vyjádřením „často“. U této skupiny se objevily dvě odlehlé hodnoty poukazující 

na odpovědi vyjadřující nižší intenzitu použití. Odpovědi cyklistů se mnoho neliší 

v použití při soutěži a při tréninku.  

 



   
Graf č. 35 – Při soutěži – Připomenutí cílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.6.4 Část D – Obecné otázky 

   Poslední část dotazníku se zabývala obecnými otázkami, které se týkají vnitřní řeči.  

 

Otázka č. 1 – Když používáš vnitřní řeč k tomu, aby ti pomohla naučit se / 

zdokonalit nějakou dovednost, jak často ji kombinuješ s duševní představou 

(imaginací)? 

 

 
Graf č. 36 – Kombinace vnitřní řeči s představou 

 

   Kombinování vnitřní řečí s imaginací vyjadřuje graf č. 36. Většina vrcholových 

triatlonistů identifikovala odpověď jako občasné nebo časté kombinované použití. 

Podobně na tom jsou oblastní triatlonisté, kteří používají vnitřní řeč o málo častěji než 

vrcholová skupina.  

   Ve skupině běžců tomu je naopak. Vrcholoví běžci používají vnitřní řeč s imaginací 

stejně jako vrcholoví triatlonisté. Jde o interval v rozmezí hodnot „občas“ a „často“. 

Běžci na oblastní úrovni se naproti tomu spíše kloní k občasnému použití.  

   Hodnoty vrcholových plavců jsou pravidelně rozloženy kolem hodnoty 6, což je o 

stupeň vyšší než „občas“. Oblastní plavci se naopak přiklánějí spíše k méně častému 

použití než občasnému.  



   Cyklistika – vrcholová, jejíž hodnoty se rozprostřely kolem střední hodnoty „občas“, 

tak vyjadřuje méně časté použití než jejich kolegové pohybující se na oblastní úrovni. 

Hodnoty jejich odpovědí spíše směřovaly mezi stupně „často“ a „stále“. 

    

Otázka č. 2 - Když procvičuješ nějakou tělesnou dovednost (např. při pomalém 

pohybu, nebo v reálném čase), jak často kombinuješ tělesné cvičení s použitím 

vnitřní řeči?  

 

     
Graf č. 37 – Kombinace tělesného cvičení s vnitřní řečí 

 

   Téměř u všech skupin lze podle grafu č. 37 říci, že častěji používají vnitřní řeč 

s kombinací s tělesným cvičením spíše sportovci oblastní úrovně. U triatlonistů je 

rozložení dat rozsáhlé. Mediány napovídají umístění většiny dat k horním kvartilům 

vrchních čtverců. Data se tedy kloní k použití stupně 6 u vrcholových a 7 („často“) u 

oblastních sportovců.  

   U běhu jsou podobné výsledky, kdy je rozložení dat také kolem hodnoty 6. Podle 

krabicového grafu oblastních běžců však lze soudit, že někteří ze sportovců odpovídali, 

že vnitřní řeč používají ještě častěji.  



   Rozmanitost odpovědí u plavců je podobná. Oblastní plavci však používají vnitřní řeč 

o něco méně často než vrcholoví. Jedná se tedy o střední hodnotu „občas“ nebo ještě 

méně často. 

   Vrcholoví cyklisté naproti tomu používají vnitřní řeč s kombinací s tělesným 

cvičením málokdy. Jejich oblastní kolegové se naopak vyjadřují k otázce a použití 

hodnotou „často“. 

 

Otázka č. 3 -  Když používáš vnitřní řeč k tomu, aby ses naučil nebo vylepšil 

nějakou dovednost, jak často používáš vnitřní řeč samotnou? 

 

   
Graf č. 38 – Naučení a vylepšení dovednosti 

 

   S výjimkou vrcholových plavců hodnotili sportovci použití vnitřní řeči ve spojení 

s učením a vylepšováním dovedností jako občasné. Vrcholoví plavci odpovídali ve 

větším intervalu, ale medián je umístěn v horní části vrchního kvartilu a to odpovídá 

hodnotě „často“. Pokud bychom hodnotili prostředních 50% a jejich odpovědi bez 

ohledu na medián, dalo by se říci, že nejčastější použití vykazují vrcholoví triatlonisté, 

oblastní běžci a oblastní cyklisté.  

 



Otázka č. 4 - Jak často používáš předem připravené nebo naplánované slovní 

formulace? 

 

 
Graf č. 39 – Použití připravených slovních formulací 

 

   Nejčastěji používají připravené slovní formulace skupiny: běh – oblastní a plavání – 

vrcholová. Jedná se o hodnotu 6, která je přesně na hranici mezi „občas“ a „často“. 

Z rozložení dat ostatních skupin lze usuzovat použití méně časté než občasné. 

Triatlonisté oblastní úrovně se přiklánějí k nejméně častému použití, které je v tomto 

případě „málokdy“. Padesát procent z ostatních skupin se pohybuje spíše v nižší 

polovině grafu a tak lze soudit na ne příliš časté použití vzhledem k otázce. 

   Ani pokud bychom měli hodnotit vztah mezi úrovněmi a četností použití, nelze najít 

logické souvislosti.  

 

 

 

 

 



Otázka č. 5 -  Urči, prosím, jak shodná (stálá) je tvoje vnitřní řeč během tréninků. 

To znamená, že říkáš sám sobě stejné věci v podobnou dobu nebo po podobných 

situacích (např. stejné věci po provedení chyby nebo po dosažení úspěchu) během 

tréninku? 

 

 
Graf č. 40 – Stálost vnitřní řeči během tréninku 

 

   Nejstálejší vnitřní řeč během tréninku je ve skupině běh – oblastní (graf č. 40). Soubor 

hodnot směřuje spíše do vrchní poloviny, tedy směrem nahoru v intenzitě použití. U 

ostatních skupin lze hodnotit výsledky jako podobné. Bez ohledu na úroveň odpovídali 

sportovci, že je jejich vnitřní řeč během tréninku  „docela stálá“. Data směřovala spíše 

dolů v grafickém znázornění. Výjimku tvořil triatlon – oblastní a cyklistika – oblastní, 

kde byl rozptyl dat větší, než u zbytku skupin. Odpovědi se v těchto dvou skupinách 

lišily více. 

 

 

 

 



Otázka č. 6 – Urči prosím, jak shodná (stálá) je tvoje vnitřní řeč během soutěží. To 

znamená, že říkáš sám sobě stejné věci v podobnou dobu nebo po podobných 

situacích (např. stejné věci po provedení chyby nebo po dosažení úspěchu) během 

soutěží? 

 

 
Graf č. 41 – Stálost vnitřní řeči během soutěže 

 

   Vnitřní řeč během soutěže je stejně stálá u skupiny vrcholových triatlonistů a cyklistů 

oblastní úrovně stejně jako při tréninku. Jejich hodnocení odpovídá „docela stálá“. I 

běžci oblastní úrovně na tom jsou podobně jako v tréninku. Umístění mediánů opět 

napovídá nahromadění dat kolem hodnoty „docela stálá“. Ve srovnání se stálostí během 

soutěže se však u většiny skupin ukázala větší stálost, protože se krabicové grafy 

převážily spíše do intenzivnějších hodnot. Velkou shodu vykazovala skupina plavání – 

oblastní, kde se až na dvě výjimky všichni shodli na docela stálé vnitřní řeči během 

soutěže.  

 

 

 

 



Otázka č. 7 - Do jaké míry věříš, že to, co říkáš sám sobě, má vliv na tvůj výkon? 

  
Graf č. 42 – Víra v účinek vnitřní řeči na výkon 

 Pokud bychom měli hodnotit graf z celkového pohledu, musíme říct, že většina 

  

 

  

sportovců skutečně věří, že jejich vnitřní řeč má vliv na jejich výkon. Výjimkou je 

pouze skupina vrcholových běžců, kde se našla jedna odlehlá hodnota na stupni „vůbec 

nevěřím“. Všechny ostatní hodnoty se blížily spíše k hodnocení „nejsem si jistý“ a výše 

až na hodnotu „jsem si jistý“. Rozdělení jednotlivých stupňů může v grafu zkreslovat. 

Sportovci hodnotili na škále 1 – 5 a hodnotili pouze celými čísly. Nejjistější výsledek 

vykazuje skupina triatlonistů na oblastní úrovni. Všichni z nich si byli jistí vlivem 

vnitřní řeči na výkon.  

 

  

 

 

 

 

 

 



4 Diskuze 

Část A 

   V grafu č. 1 ve skupině běh – vrcholová by stálo zato provést důkladnější analýzu 

vzhledem k výskytu extrémní hodnoty na stupni 8. Medián je vzhledem k extrému a 

odlehlé hodnotě posunut na hranici spodního kvartilu. I přesto je většina odpovědí spíše 

kolem tvrzení „občas“ a „málokdy“. Na druhou stranu skupina běh – oblastní se podle 

umístění mediánu spíše klonila k odpovědi „často“. 

   V grafu č. 4 došlo neočekávaně k podobnému vyhodnocení jak použití během 

tréninku (graf č. 3), což neodpovídá hypotéze o častějším použití vnitřní řeči během 

soutěže. Velmi podobné odpovědi jako v otázce týkající se závodu, měly skupiny: 

triatlon – oblastní, plavání – vrcholová, cyklistika – vrcholová a cyklistika – oblastní. 

Ostatní skupiny převažovaly svými odpověďmi spíše odpovědí „často“. Rozdíl u těchto 

skupin vzhledem k předchozí otázce byl pouze v četnosti odpovědí v opačném kvartilu.  

   Vzhledem k hypotézám práce jsme nepovažovali za podstatné vyhodnotit poslední 

složku týkající se použití vnitřní řeči mimo trénink nebo soutěž. 

   Část A obsahuje ještě druhou část dotazníku týkající se použití vnitřní řeči a její 

změny vzhledem ke změně sezóny a průběhu roku. Během vyhodnocování jsme na 

základě získaných odpovědí došli k závěru, že otázky nebyly pochopeny. První otázka 

se týkala toho, zda se mění vnitřní řeč během roku. Pokud ano, měl sportovec odpovídat 

dále a pokud ne, měl přeskočit následující otázky. I přestože někteří sportovci 

odpověděli, že se jejich vnitřní řeč nemění, označili později odlišné hodnoty na škále 

intenzity, což by vypovídalo o změněně vnitřní řeči během roku. Tímto problémem se 

budeme zabývat v závěrečné části práce. Pro budoucí použití by měl být tento soubor 

otázek pozměněn, aby mu bylo porozuměno.  

   Vzhledem k hypotézám lze soudit z grafů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 v části A, že k očekávané 

výraznější změně v použití vnitřní řeči během tréninku a během soutěže nedošlo. Změna 

byla zaznamenána pouze před a po tréninku/soutěži.  

   Hypotéza týkající se odlišného používání vnitřní řeči vzhledem k úrovni soutěže 

závodníků se podle našeho názoru nepotvrdila. Nezaznamenali jsme ani u jedné z 

otázek jasnou převahu v intenzitě používání vnitřní řeči u vrcholových sportovců.  

 

 

 



Část B 

   Skupina běžců podle grafu č. 7, potvrdila v rámci svého sportu úvodní hypotézu a 

skupina běh – vcholová skutečně identifikovala větší zastoupení pozitivní a méně 

negativní vnitřní řeči ve srovnání se skupinou běh – oblastní. 

   Na druhou stranu skupina plavců odpověděla se stejným výsledkem jako triatlonisté. 

Plavci - oblastní zaznamenali také hojnější použití použití pozitivní vnitřní řeči a menší 

četnost negativní ve srovnání s jejich reprezentačním protějškem.  

   Poslední skupina cyklistů potvrdila hypotézu a ve výsledcích je znatelný rozdíl mezi 

úrovněmi. Vrcholoví cyklisté skutečně používají častěji pozitivní vnitřní řeč, než 

cyklisté na oblastní úrovni. Skupina cyklistů oblastní úrovně jako jediná klesla 

v používání pozitivní vnitřní řeči pod 50% četnosti.  

   Hypotéza týkající se častějšího používání vnitřní řeči nebyla potvrzena. Naše 

předpoklady se naplnili pouze u běžců a cyklistů. U skupin triatlonistů a plavců jsme 

vyhodnotili výsledky vyjadřující opačná fakta. Možné zkreslení některých dat mohlo 

způsobit sbírání dat od sportovců bez ohledu na jejich pohlaví. Proto jsme se rozhodli 

provést ještě jednu analýzu ze stejných dat, kdy jsme rozdělili sportovce podle pohlaví 

(grafy č. 8, 9). Bohužel se však nepodařilo ve všech skupinách získat dostatečný počet 

dat od žen. Pouze ve skupinách triatlonistů a běžců nám počet získaných dotazníků od 

žen umožňuje analyzovat hlouběji tento problém. Ve zbývajících dvou skupinách byl 

počet odpovědí od žen nevýznamný (plavání – 4, cyklistika – 1).  

   V grafu č. 10 jsme zachovali rozložení dat ve sloupcích rozdělených podle úrovně. 

Rozdíly však mezi úrovněmi nelze podle našeho názoru hledat. Rozhodně by bylo 

přínosné opakováné získání dat ve skupině oblastních plavců, kde tak hojný výskyt 

hlasité vnitřní řeči a mumlání je překvapivý. 

 

Část C 

   Na rozdíl od předchozího grafu č. 12 nelze v grafu č. 13 hovořit o vyrovnaných 

odpovědí u všech skupin. Ani vzhledem k úrovni soutěžení nelze nalézt společné znaky 

v odpovědích závodníků. Může to být způsobeno faktem, že se podle našeho názoru 

všichni dotazovaní sportovci soustředí na zlepšování dovedností především během 

tréninku, než později při soutěži. V tomto případě by bylo jistě zajímavé soustředit 

analýzu především na sport, kde má sportovec během nebo mezi výkony čas zaměřit 

pozornost na zlepšení dovedností podílejících se na výkonu.  



   Podle našeho mínění ztrácí tato otázka směřovaná ke sportovcům z oblasti 

vytrvalostních výkonů svůj význam.  

   V grafu č. 20 je vyjádřeno občasné použití vnitřní řeči ve spojení s tréninkem. 

Důvodem pro tyto hodnoty je podle našeho názoru fakt, že se závodník během tréninku 

tak často nedostává do krizových situací, kdy by pociťoval nervozitu. Právě z tohoto 

důvodu je pravděpodobně použití vnitřní řeči občasné nebo téměř žádné. Jistě by mohlo 

být přínosné zjistit, který ze sportovců odpovídal, že používá vnitřní řeč část ve spojení 

s tréninkem a zvládání nervozity a zjistit blíže, kde je problém. Důvodem pro takové 

odpovědi může být podle našeho názoru vnější tlak na výkonnostní sportovce ze strany 

okolí.  

 

Část D 

   V této část odpovídali sportovci na obecné otázky o vnitřní řeči. Vzhledem 

k výzkumu a hypotézám není tato část vypovídající. Snad pouze poslední otázka č. 7. 

Podle odpovědí na tuto otázku se většina sportovců skutečně shodla na tom, že vnitřní 

řeč má vliv na jejich výkon.  

 

   S ohledem na zkušenosti získané během sbírání dat lze doporučit několik změn pro 

další výzkum. Vzhledem ke složitému dotazování a získávání dat od některých 

sportovců by se podle našeho názoru měl dotazník převést do odpovídající elektronické 

podoby. Dále pak by mělo dojít ke změně části B, kde se nepovedlo vzhledem 

k nesrozumitelnosti, získat některá data. Při dotazování vznikl také problém týkající se 

jména v úvodní demografii. Někteří ze závodníků či trenérů nechtěli, aby byla jména 

vyplněna ani do dotazníku. Proto by podle našeho názoru měla být změněna i tato 

úvodní strana a měl by tam být případně doplněn pouze sport, který závodník 

provozuje. Vzhledem k dalšímu zkoumání by bylo také zajímavé získat informace od 

většího množství žen, aby je bylo možné jednoznačně porovnat s výsledky mužů.  

   Všechna výše uvedená zjištění by se měla brát v úvahu při dalším výzkumu a dotazník 

by měl být podle doporučení pozměněn.  

    



5 Závěr 

   V části A jsme potvrzovali hypotézy, že častější používání vnitřní řeči bude 

spojeno se soutěží, nikoliv s tréninkem a že častější použití pozitivní vnitřní řeči 

budou vykazovat sportovci na vrcholové úrovni oproti sportovcům na oblastní 

úrovni. 

   Z dostupných výsledků lze potvrdit první hypotézu. Sportovci skutečně vykazovali 

intenzivnější použití vnitřní řeči ve spojení se soutěží než s tréninkem. To je podle 

našeho názoru důsledkem emočního náboje, který s sebou závodní prostředí nese.  

   Druhou z hypotéz se nám nepodařilo potvrdit. Ve většině případů docházelo 

k podobné nebo různorodé skladbě odpovědí v jednotlivých otázkách. Nelze tedy 

jednoznačně říci, že vrcholoví sportovci používají vnitřní řeč častěji. Dokonce ani ve 

spojení se závodem nelze jednoznačně potvrdit danou hypotézu.  

   V části A bylo naším úmyslem zabývat se i první hypotézou, která se týkala změn 

vnitřní řeči během roku v závislosti na sezóně. Bohužel se však tyto otázky ukázaly 

být nesrozumitelnými pro většinu sportovců. V úvodu byli sportovci dotazováni, zda se 

mění vnitřní řeč během roku a pokud ano, měli vyplnit zbylé otázky. Sportovci, 

přestože vyplnili odpověď ne, později napsali odlišné hodnoty k jednotlivým fázím 

sezóny. Doporučili bychom proto pozměnit tuto část v budoucím výzkumu, aby byla 

jednoznačná a srozumitelnější. 

   Část B se týkala hypotéz, že častější použití pozitivní vnitřní řeči budou vykazovat 

sportovci na vrcholové úrovni oproti sportovcům na oblastní úrovni a častější 

použití pozitivní vnitřní řeči budou vykazovat muži ve srovnání s ženami. 

   V případě první z hypotéz se stejně jako v části A hypotéza nepotvrdila. Nelze 

s jistotou říci, že sportovci na vrcholové úrovni skutečně používají vnitřní řeč častěji, 

než sportovci na oblastní úrovni.   

   Druhá hypotéza se nám skutečně potvrdila. Bohužel se nám však nepodařilo získat 

dostatečné množství žen, které by bylo významnější. Většina respondentů byla 

mužského pohlaví a není tak možno provést analýzu většího souboru. Jisté množství 

odpovídajících žen se objevilo ve skupinách běžců a triatlonistů. Pokud můžeme 

z dostupných výsledků soudit, ženy skutečně používají pozitivní vnitřní řeč méně často 

než muži. Na druhé straně negativní vnitřní řeč používají častěji ve srovnání s muži. 

Neutrální vnitřní řeč byla u mužů a žen v běhu stejná a u triatlonistek častější než u 

triatlonistů.   



   V části C se prokazovaly hypotézy o tom, že častější použití pozitivní vnitřní řeči 

budou vykazovat sportovci na vrcholové úrovni oproti sportovcům na oblastní 

úrovni a že častější používání vnitřní řeči bude spojeno se soutěží nikoliv 

s tréninkem. 

   Ani v této části nelze potvrdit hypotézu týkající se použití vnitřní řeči a úrovně 

sportovců. V souboru otázek dotazujících se proč vnitřní řeč sportovci používají, se 

nevyskytly významné souvislosti mezi výkonnostní úrovní sportovců. Dokonce se 

mnohdy podařilo identifikovat jako častější použití na úrovni oblastní.  

   V části C se nepodařilo prokázat ani druhou z hypotéz o použití vnitřní řeči ve spojení 

s tréninkem a závodem. Podle našeho názoru se zde nepotvrdila hypotéza vzhledem ke 

skutečnosti, že mnoho sportovců  se snaží vylepšovat své dovednosti během tréninku 

spíše, než poté při závodě. Taková skutečnost by poté vedla k různým hodnotám 

v dotazování na trénink a na soutěž, což se skutečně stalo. 

   Část D neměla za cíl potvrdit ani jednu z hypotéz, ale spíše získat obecné informace 

ohledně používání vnitřní řeči u dotazovaných sportovců.  

   V souladu s vědeckými otázkami, není možné jasně vytyčit a zobecnit pravidelnost 

používání vnitřní řeči u sportovců vrcholové nebo oblastní úrovně. Odpovědi 

v dotaznících byly příliš odlišné k jednoznačném hodnocení. Avšak právě tato 

rozličnost je podle našeho názoru mnohem větším přínosem pro praktické využití 

výsledků. Trenéři, kteří získají výsledky, mohou tak sledovat jednotlivé složky, které 

jsme zkoumali a zaměřit se tak na problematické stránky použití vnitřní řeči.  

   Pokud můžeme soudit z dostupných výsledků jsme přesvědčeni o tom, že vnitřní řeč 

má skutečně vliv na výkon sportovce. Toto tvrzení je v souladu se studií Hardyho 

(2006), který provedl opakované šetření týkající se této problematiky.  

   V teoretické části se podařilo získat informace především ze zahraniční literatury. 

Získané informace jsou přehledně uspořádány, aby bylo možné je prakticky využít. 

Trenérům se nabízí několik rad a tipů na to, jak zlepšit nebo zpestřit psychologickou 

přípravu, která by měla být jednoznačně součástí komplexní přípravy každého 

sportovce. Pokud bychom tuto část tréninku zanedbali, mohlo by dojít ke zbytečnému 

selhání sportovce.  

   Teoretické zázemí diplomové práce by mělo sloužit především jako návrh na 

zpestření nebo možné zlepšení psychologické přípravy v tréninku. Ze získaných 

zkušeností lze říci, že téměř každá anglosaská příručka pro trenéry řeší toto téma a 

nestává se často, aby taková příručka postrádala alespoň krátkou zmínku o vnitřní řeči. 



Ani týmové sporty nejsou výjimkou a pomůcky v podobě afirmací používají i dnes 

některé extraligové hokejové týmy.   

   Svou diplomovou práci jsem psal s úmyslem přispět k variabilitě tréninkových 

prostředků. Motivovala mě myšlenka na to, podělit se s ostatními trenéry o znalosti 

získané studiem zahraniční trenérské literatury. Ne každý má přístup k podobným 

materiálům a ne každý má skutečně čas na to, aby složitě překládal cizí literaturu. Proto 

se podle mého názoru podařilo přispět k rozšíření úhlu pohledu na problematiku 

úspěchu a neúspěchu ve sportovním prostředí. Věřím, že je práce významná svou 

myšlenkou na zlepšení výkonu jinou cestou, než pouze cestou zvyšování objemu a 

dalších tréninkových ukazatelů.   
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