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1 Úvod 

   V dnešní době, kdy se sport dostává pod drobnohled jednotlivých teoretických 

disciplín a stává se předmětem rozsáhlých vědeckých studií, můžeme těžko hledat už 

nějaké poznatky, které by nám dopomohly k lepšímu výkonu. Objemy už není možno 

mnohdy zvyšovat. Mohli bychom říci, že sportovci na vrcholové či mezinárodní úrovni 

už vyčerpali svá maxima z hlediska objemu tréninkových jednotek. Způsoby skladby 

tréninku jsou jednoznačně individuální záležitostí, ale lze potvrdit, že vrcholoví 

sportovci skutečně čerpají z hlediska objemu svá maxima. Nabízí se tedy klasická 

otázka: „Kde jsou ještě rezervy sportovního výkonu?“  

   Každý sportovec se touto otázkou zabývá. Nemusí být na vrcholové úrovni, aby se 

snažil zjistit, kde se během závodu stala chyba a proč se mu nepodařilo podat optimální 

výkon. Bohužel mu na to trenér mnohdy nedá odpověď. I já jsem se dostal do této 

situace a začal jsem hledat jiné cesty, které by vedly ke zlepšení sportovního výkonu.  

   Každý během tréninku nebo závodu hovoří sám se sebou. Každý, ať už si uvědomuje 

nebo ne, hodnotí své okolí a sám sebe. Pokud prohraje závod v posledních metrech, 

musí si to nějak odůvodnit sám sobě. Pokud vyhraje, dokáže se sportovec uvnitř 

pochválit. Jestliže dobíhá poslední metry závodu a snaží se ještě předběhnout závodníka 

před sebou, bojuje sám se sebou a s vyčerpáním. Každý sportovec to jistě zná. Chvíle 

kdy ho bolí celé tělo a on si říká, že už to přece není ani možné vydržet. A právě zde je 

podstata mé diplomové práce. V takovou chvíli se totiž sportovec dostává do konfliktu. 

Buď si skutečně říká, že už to nejde vydržet a později pravděpodobně zanechá svého 

úsilí, nebo si řekne: „Přece jsem se nedřel takovou dobu jen proto, abych to jen tak 

vzdal a dal mu to jen tak zadarmo. To ne, jestli to chceš vyhrát kamaráde, tak ti to jen 

tak zadarmo nedám!“  

   Vnitřní řeč nemusí být spojena pouze s výkonem a není to jev objevující se jen ve 

sportu. Hodnotíme neustále a hodnotíme téměř vše. Existují i způsoby, jak toto 

hodnocení zastavit a nebo ho přeměnit na takové, které na nás nebude působit 

negativně. Tímto tématem se zabývá tato diplomová práce.        

   V předchozí bakalářské práci se podařilo získat originál anglického dotazníku Self-

Talk Use Questionnaire. Tato předchozí práce byla věnována především překladu 

dotazníku a také souhrnu dostupných poznatků, týkajících se dané problematiky. Na 
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základě dostupných článků se podařilo provést přehledné rozdělení podle různých 

hledisek, aby ji mohl sportovec sám identifikovat. 

   V diplomové práci je věnována pozornost spíše tématům praktického používání 

vnitřní řeči. Je zde vysvětleno, jak identifikovat vnitřní řeč a ji přetvořit, případně 

vytvořit úplně novou vnitřní řeč. Dále se pak věnuje použití přeloženého dotazníku. 

Záměrem vědecké části je provést výzkum na skupinách – triatlonistů, běžců, cyklistů a 

plavců. Cílem je získat data od všech jmenovaných skupin a provést srovnávací studii. 

Každá skupina je rozdělena podle výkonnostní úrovně a je i takto hodnocena. Dotazník 

se týká všech částí, o nichž se zmiňuje bakalářská práce.  

   Přínos diplomové práce by měl spočívat především v získání přístupu k tématům, 

která řeší většina anglosaských příruček pro trenéry. Podklady pro tuto práci byly 

získány výhradně z těchto příruček a v češtině není podobný souhrn poznatků o vnitřní 

řeči dostupný. S informacemi z této práce se nabízí nová možnost, jak se pokusit 

pracovat na zlepšení sportovního výkonu.  

   Výsledky vědecké části budou sloužit především k ověření některých poznatků 

z teoretické části. Po dokončení této práce budou zaslány výsledky sportovců trenérům, 

kteří nabídli pomoc při získávání dat od svých svěřenců. Zaslaná data by jim měla 

sloužit jako návrh na zlepšení některých složek psychologické přípravy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 2 -



2 Teoretická část 

2.1 Vnitřní řeč 

   Vnitřní řeč je jev, s kterým se můžeme setkat každý den, aniž bychom nutně museli 

vykonávat jakoukoliv sportovní aktivitu či aktivitu, kde bychom o něco usilovali. 

Myslet si totiž, že je vnitřní řeč spojena pouze se sportem, by bylo milné. Každý člověk 

bez ohledu na to, co dělá nebo v jakém oboru pracuje, se během dne setká sám s vnitřní 

řečí, kterou ovládá nebo neovládá. Je zajímavé, že sami na sobě můžeme pozorovat, jak 

nás vnitřní řeč ovlivňuje svým pozitivním nebo negativním nábojem a my si ji mnohdy 

ani neuvědomujeme. Jakákoliv myšlenka nebo hodnocení našeho konání či hodnocení 

někoho jiného je vnitřní řečí přímo provázena. Pokaždé, když o něčem přemýšlíte, 

mluvíte vlastně sami k sobě (Bunker a kol., 1993). 

   Mohli bychom uvést spoustu příkladů, kdy se objeví vnitřní řeč a každý je jistě zná. 

Situace, kdy jdeme po městě a zaměříme svoji mysl na člověka jdoucího proti nám 

oblečeného v překrásné bundě. Najednou nám vytane na mysli myšlenka: „Tohle je fakt 

hezká bunda!“ Záhy se spustí dialog řešící, proč bychom si ji nemohli dovolit a co 

bychom byli schopni obětovat za to, abychom si bundu mohli koupit. Co by to obnášelo 

a kde bychom se museli náhle omezit, kde bychom ušetřili atd. Nakonec můžeme 

vyhodnotit situaci negativně, že se nám vlastně ani nechce omezovat natolik, abychom 

si takovou drahou bundu koupili. Stejně tak existuje vnitřní řeč i ve sportovním 

prostředí, kde je podle mého názoru mnohem více viditelná, než v běžné životní situaci. 

Sportovní událost je totiž většinou provázena velkým emočním prožitkem.  

„Stojím na okruhu, kde každý musí stát třicet minut před svým startem bez pořádného 

zahřátí. Je tu 40 000 diváků obklopujících trať a 15 000 sportovců, mezi nimiž jsou i 

národní šampióni. Je tu zima, vítr fouká a začíná mrholit. Jsem velice rád, že mohu být 

na tak velkém závodě. Zároveň, ale začínám cítit chvění uvnitř těla a nervozitu. Také 

cítím velkou úzkost. Jsem unavený z čekání. Chci tam vlítnout a konečně běžet. Pozitivní 

i negativní myšlenky mi začínají probíhat v mysli. Je tu taková spousta diváků, kteří se 

dívají. Strašná zima. Vítr fouká silně. Bude to velice rychlý závod. Každý musí běžet 

v těchto podmínkách. Musím být v klidu. Všechno co můžu chtít, je závodit, jak umím 

nejlépe. Jsem připraven k běhu. Vím, že umím běhat rychle. Nesmím zklamat své 

kamarády. Tohle je největší závod hned vedle nároďáku. Proč tu sakra musíme stát 

hodinu a půl?! Nehodlám tu dnes prohrát. Hej, nemůžu kontrolovat tyhle věci – nech to 
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být. Když se nekvalifikujeme do národního finále, neznamená to, že se nekvalifikujeme 

nikdy. Jestli nebudu schopný zaběhnout tak, jak doufám, je to konec. Vše co mohu 

udělat, je odevzdat to nejlepší. Pokud nezaběhneme v této štafetě dobře, neznamená to, 

že jsme špatní běžci…“ 

                                                                                                        (Burton, 2008, p. 102) 

 

Někomu, kdo není zasvěcen do problematiky, by mohlo přijít, že člověk, který takto 

hovoří sám k sobě, je schizofrenik. Ve výše uvedeném příkladu je možné pozorovat, jak 

mezi sebou soutěží dvě opačné síly (negativní a pozitivní) a výsledek závodu závisí na 

tom, které se rozhodneme naslouchat více. Pokud si neuvědomíme ihned v počátku 

negativní povahu naší vnitřní mluvy, s největší pravděpodobností to pro nás bude 

znamenat neúspěch ve sportovním výkonu, na který se chystáme. Hodge (2004) stejně 

jako další autoři píše o vztahu vnitřní řeči, pocitů a chování. Nejdříve vzniká vnitřní řeč 

nebo myšlenky, které podnítí pocity a dojmy. S tím, jak se cítíme, souvisí naše chování. 

Pokud se cítíme špatně, bude naše chování negativní povahy. Pokud dobře, tak bude 

pozitivní.  

                              Vnitřní řeč/myšlenky    →   pocity   →   chování  

   Sebevědomí sportovci věří, že mohou zvládnout úkol a později se jim ho podaří 

splnit. Představí si sami sebe, jak jsou úspěšní a soustředí se tak na pozitivní věci. Spíše 

se soustředí na zvládnutí úkolu, než na pochybnosti o jeho splnění.   

   Někteří špičkoví závodníci aniž by si to uvědomili, mají v hlavě zabudovaný systém 

pozitivní vnitřní řeči a to je právě i klíč k lepší výkonnosti. Takový příklad nám může 

přiblížit následující citát triatlonisty Filipa Ospalého, mistra Evropy 2001: 

   „Od startovního výstřelu u vody až po finiš jsem v hlavě nenosil nic jiného, než víru ve 

vítězství. I když měl Španěl Raňa velký náskok, stále jsem si věřil a nepřipouštěl si, že 

budu bojovat jen o druhé místo.“ 

                                                                                                  (Kabošová - Jelínek, 2003) 

 

   Často na sobě změnu povahy vnitřní řeči můžeme pozorovat, když nastupujeme na 

závod a cítíme se vnitřně zlomení.  

   Burton (2008) se vyjadřuje k vnitřní řeči jako k neustálému toku myšlenek, 

pozitivních nebo negativních, které determinují naši náladu a naše emoce. Někdy se 

stačí na minutu zastavit během krásného slunného dne a vnímat to, jak se cítíme a to 

samé udělat později za deštivého a chladného počasí. 
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   Ve svém souhrnném článku ohledně vnitřní řeči upozorňuje Hardy (2006) na 

dialogovou povahu vnitřní řeči. V průběhu vnitřní řeči se totiž objevují dvě „osoby“. 

Jedna je v pozici mluvčího – generativní komponenta a druhá je v pozici posluchače – 

percepční komponenta. To nám stále nevypovídá nic o tom, jaký bude náš náhled 

(pozitivní, negativní) na situaci nebo jakému druhu emocí se nakonec přikloníme. 

Hardy (2006) přiřkl tuto roli komponentě nazvané „vnitřní ucho“ (inner ear) a zároveň 

odkryl jakýsi most mezi vědomím a dialogem naší mysli. Uvedená komponenta tedy 

rozpoznává polaritu dialogu.  

   Podobným způsobem uvažoval před mnoha lety Mead (1936), který definoval několik 

hlasů v naší mysli. Je tu hlas „I“ jenž nás povzbuzuje k jednání a popisuje aktivitu 

člověka a hlas „Me“ přebírající perspektivu ostatních a zároveň hodnotící, zda je akce 

vhodná.  

   Hardy (2006) se snažil během rozsáhlého výzkumu nalézt nějakou vhodnou definici. 

Bylo to především z důvodu odlišnosti jednotlivých definic u různých autorů. Pokusil se 

tedy objektivně zhodnotit důležitost jednotlivých definic a na základě toho najít způsob, 

jakým lze definovat vnitřní řeč tak, abychom zachytili vše, co v současné době máme 

možnost sledovat. Podle něj je vnitřní řeč: 

a) vyjádření nebo prohlášení (tvrzení) adresované sobě 

b) vícedimenzionální svou povahou 

c) má interpretační prvky spojené s obsahem použitých prohlášení  

d) je poněkud dynamická 

e) má nejméně dvě funkce: instrukční a motivační (pro sportovce) 

 

   Vnitřní řeč můžeme pozorovat i během sportovních utkání, kdy si sportovci jakoby 

povídají sami pro sebe. I toto je vnitřní řeč, která je svou povahou otevřená (bude 

zmíněno v další kapitole), tedy taková, že ji může každý slyšet. „Vnitřní řeč může být 

použita verbální nebo neverbální cestou ve formě slov, myšlenek, úsměvů, 

zatrnutí…“(Chroni, 1997).  

    

   Pokud se zaměříme na naše myšlenky během výkonu nebo po výkonu a uvědomíme 

si, jak jsme hovořili sami k sobě, zda negativně či pozitivně, můžeme tak odkrýt chybné 

myšlenkové vzorce, které vedly k našemu konečnému neúspěchu.  
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2.2 Povaha a obsah vnitřní řeči 

   Rozdělení, které jsme použili v předchozí bakalářské práci, bylo převzato od Hardyho 

(2006). Díky tomuto rozdělení se nabízí velice jednoduchý přehled a kategorizace 

vnitřní řeči podle jednotlivých znaků. Pro rozdělení jsme vybrali pouze ty nejdůležitější 

kategorie, které nás v budoucí analýze vnitřní řeči budou skutečně zajímat. Těmito 

kategoriemi jsou: 

 Valenční hledisko (pozitivní, neutrální, negativní řeč) – jde o dokázání polarity 

vnitřní řeči. Tato kategorie je nejdůležitější z hlediska pozdějšího výsledného 

efektu vnitřní řeči. Právě valenční hledisko ve skutečnosti ovlivňuje naše emoce 

a nálady, ať už během závodu či během všedního dne. 

 Audiofonické hledisko (otevřená řeč, skrytá, šepot) – v reálné situaci se 

můžeme setkat s různými podobami vnitřní řeči. Audiofonické hledisko řeší 

formy, s nimiž se setkáváme.  

 Funkční hledisko (motivační, instrukční řeč) – existuje několik možností, jak 

používat vnitřní řeč. Pokud se dostaneme do fáze, kdy jsme schopni používat 

vnitřní řeč ve svůj prospěch (zahraniční literatura hovoří o tzv. smart talk), 

pochopili jsme s největší pravděpodobností již mechanismus, jakým vnitřní řeč 

funguje a jsme schopni ji využít. 

 

2.2.1 Valenční hledisko 

   Podle Hellmstettera (1987) má podvědomá mysl sklon přijímat informace bez ohledu 

na správnost či hodnotu. V důsledku toho sportovci často špatně „naprogramují“ svoji 

mysl vzorci, které se opakují tak často, že jim nakonec začnou skutečně věřit. Pokud se 

tak skutečně stane, začneme vzorcům (myšlenkám) věřit a později zabere hodně času je 

odstranit. O tuto problematiku se budeme zajímat v pozdějších kapitolách. 

   V předchozí kapitole již bylo napsáno, že naše vnitřní řeč přímo ovlivňuje naši náladu 

a emoce v přímém vztahu k různým faktorům, jako např. počasí, okolí atd. Hovoříme-li 

o vnitřní řeči, musíme brát v úvahu její kontinuální vlastnost. Jde o neustálý proud 

myšlenek (Buton, 2008). Každou další situaci, která se nám stane, vyhodnotíme na 

základě něčeho, co se již dříve stalo. Pokud to tak nefunguje, změníme vzorec, podle 

kterého jsme jednali špatně a nahradíme ho novým. Podle Kabošové a Jelínka (2003), 
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kteří se zabývali pozitivní a negativní energií ve vztahu ke sportu, můžeme podněty 

přijmout trojím způsobem: 

1) S pozitivním emotivním nábojem – naše podvědomí zapisuje zisk – následuje 

příliv sil. 

2) S negativním emotivním nábojem – naše podvědomí zapisuje ztrátu – příliv sil 

se přerušuje. 

3) Lhostejno – ani příliv, ani odliv, status quo. Avšak lhostejno v dlouhodobém 

časovém horizontu se stává také ztrátou. 

 

   Otázka polarity vnitřní řeči je nejdůležitější pro jakoukoliv další analýzu a práci 

s vnitřní řečí. Je dobré vědět, zda používáme otevřenou nebo skrytou vnitřní řeč a také 

vědět, jakými způsoby ji použít, zda instrukčně či motivačně, ale právě polarita je 

nejdůležitější tak, jak uvádí Hardy (2006). Ve své rešerši literatury týkající se vnitřní 

řeči, je tomuto hledisku věnováno vždy nejvíce pozornosti. Je to kategorie zajímající 

každého autora píšícího o vnitřní řeči. Pouze tato kategorie totiž přímo souvisí 

s praktickým výsledkem a ty ostatní bychom mohli považovat spíše za jakési nástroje 

použitelné pro práci s vnitřní řečí.  

   Pohledy na negativní a pozitivní vnitřní řeč se mohou lehce lišit, ale základ je 

naprosto totožný – negativní řeč na nás působí v záporném smyslu, zatímco pozitivní na 

nás působí kladně.  

   Toto hledisko je naprosto klíčové a je pro tuto kapitolu práce rozhodující a tedy 

nejdůležitější.      

2.2.1.1 Pozitivní 

   „Během tréninkového kempu krátce před olympijskými hrami v Sydney, požádali dva 

běžci na 400m ze Spojených států o pomoc sportovního psychologa. Při tréninku, když 

proběhli kolem 300m značky, se začali cítit nepohodlně a mluvili sami k sobě negativně. 

Potřebovali pomoc, aby byli schopni dokončit posledních sto metrů s plným nasazením 

všech sil. Oba tito sportovci byli na světové úrovni. Psycholog je požádal, aby si vybrali 

dvě slova, která se jim zdají pozitivní a povzbuzující. Doporučil jim, aby od značky 

300m opakovali tato dvě slova neustále dokola, dokud neproběhnou cílovou čárou. 

Začali tedy zkoušet tuto techniku na několika předolympijských závodech. Oba tito běžci 

zvládli svůj olympijský start perfektně a umístili se na medailových pozicích. Tato 
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jednoduchá technika jim pomohla využít pozitivních myšlenek a získat ztracené 

sebevědomí.“ 

                                                                                                         (Morris, 2004, p. 327) 

 

   Pozitivní vnitřní řeč je velice silný nástroj pro překonávání překážek způsobených 

špatnými myšlenkovými vzorci v naší mysli. Hardy (2005) se dívá na pozitivní vnitřní 

řeč jako na osobní povzbuzení nebo víru ve schopnost uspět. V další ze svých prací 

dokládá tvrzení Morana (in Hardy, 2006), který říká, že pozitivní vnitřní řeč je jistá 

forma pochvaly, navíc udrží sportovcovu pozornost zaměřenou na přítomnost a ne na 

minulé chyby nebo na vzdálenou budoucnost. Na druhé straně Weinberg (2007) ji vidí 

jako typicky zaměřenou na vzrůstající energii, úsilí a pozitivní postoj. 

   Z hlediska použití vnitřní řeči nastává určitá diference mezi negativní a pozitivní 

vnitřní řečí. Základ je v tom, že negativní vnitřní řeč je vytvořena nekontrolovatelně bez 

toho, aniž bychom zasahovali a tedy nám vždy škodí. Zatímco pozitivní vnitřní řeč je 

buď tvořena díky myšlenkovému vzorci, který jsme si sami vytvořili, aniž bychom o 

tom vědomě věděli anebo jde o záměrně vytvořenou vnitřní řeč proto, aby nám pomohla 

k překonání překážky (viz. afirmace, instrukční slova). Ve výše popsaném příkladě 

potom hovoříme o tzv. smart-talk (Burton, 2008).  

   Burton (2008) zmiňuje pozitivní vzorce myšlení jako zásadní při vytváření 

harmonické mysli posilováním sebevědomí, udržování optimálního postoje, 

podporování koncentrace v rozhodujících momentech, stupňování motivace 

k posouvání limitů, vytváření optimálního stupně nabuzení, zajišťování klidu a 

houževnatosti, když čelíme neúspěchu nebo nepřízni. K vytvoření takovýchto 

pozitivních vzorců, které nazýváme smart-talk, si musíme přiblížit 8 strategií důležitých 

pro efektivní vnitřní řeč. Burton je nazývá ve své publikaci – „přikázání“ („Smart-talk 

commandements“). 

2.2.1.1.1  Přikázání pro kontrolovanou řeč (Smart-talk) 

1) Buď optimista, ne pesimista  

   Používáme-li vnitřní řeč ať už vědomě či nevědomě, je vždy pouze na nás, jakou 

zvolíme. Zda nám bude pomáhat nebo nám bude škodit. Naučte se nahlížet pozitivně na 

situace, které nám život nabízí. Snažte se soustředit v mysli spíše na to, co je možné a 

co můžete udělat nebo změnit spíše, než na to, co nemůžete. Uvědomte si své silné 

stránky a zdůrazněte je. Vaše slabé stránky si uvědomte a posilujte, jak jen to je možné. 
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Naučte se vidět i malé úspěchy, které jsou nutné a jsou vždy podstatné při dosahování 

dlouhodobých cílů. Dan Millman (1999) píše o denním světě jako o „škole života“, 

která nás neustále učí, a my ji můžeme naslouchat nebo se k ní staneme hluší. Pokud 

budeme naslouchat této „aréně“, může nás poučit neúspěch systémem pokus nebo omyl. 

Smart-talk je vždy směřováno k optimistické vidině.  

2) Buď realistický a objektivní 

   Nesmíme si plést smart-talk s něčím, co je v naší hlavě a my přitom doufáme, že se 

tato pozitivní vidina splní. Většinou se věci nezmění k lepšímu, jak bychom si to přáli, 

aniž bychom něco změnili nebo něco pro to udělali. Vnitřní řeč musí být v tomto 

případě něco více, než jen denní snění o lepších výsledcích nebo pouze pozitivní 

myšlení ve smyslu pletení si reality se sněním. Přeměňte vaše vize a vaše sny ve 

specifické cíle a stanovte si menší cíle, které vedou k většímu cíli.  

   Je třeba si také uvědomovat reálné cíle, které jsme schopni splnit. Ne každý má 

takový potenciál, aby vyhrál olympijské hry. Mohlo by se stát, že nebudete schopni 

splnit své cíle z důvodu nějakého omezení nebo problému, ale je lepší znát své hranice a 

dostat se až na ně nebo je posunout. Pokud bychom měli dělat jakoukoliv činnost a už 

v počátku bychom odsoudili naše snažení tím, že si řekneme, že to nezvládneme, potom 

nemá vůbec žádný smysl pokračovat v činnosti, protože to bude jen ztráta času. 

Stanovte si reálné cíle a třeba nejdříve menší, kterých jste schopni nyní v současné 

chvíli dosáhnout a jakmile jich dosáhnete, stanovte si další. 

3) Soustřeď se na přítomnost, ne na budoucnost 

   O přítomném okamžiku psalo a píše velká spousta autorů. V dnešní době existují i 

celé knihy napsané pouze o přítomném okamžiku. Takovou knihou je např. Moc 

přítomného okamžiku napsanou Eckhartem Tollem (2001). Autor vidí přítomnost jako 

osvobození od starostí a problémů všedního života. Tvrdí, že člověk by měl vyřešit 

pouze podstatné věci nutné pro budoucnost a pak se ihned v mysli vrátit zpět do 

přítomnosti. Ta je totiž jediná skutečná. Vše co si myslíme o budoucnosti a jak 

hodnotíme minulost je pouze v naší mysli a nikde jinde. Budoucnost je nejistá a 

minulost se již stala a my ji nemůžeme změnit. Jak napsal Mark Twain (in Millman, 

1999): „V životě jsem měl velké množství starostí, většina z nich se skutečně nestala.“ 

Je tedy skutečně důležité plně prožívat přítomnost ať už ve sportu nebo v běžném 

životě.  

   Východní filozofie se dívají na přítomný okamžik jako jediný možný vzhledem 

k tomu, že cokoliv tvoříme a cokoliv můžeme ovlivnit je pouze tady a teď. Pokud 

 - 9 -



přemýšlíme o budoucnosti, tak ta je skutečně nejistá. Minulost se již stala a my nemáme 

možnost ji nijak změnit. „Pamatujte si jednu věc, kamkoliv vkročíte – přesně tam jste!“ 

(in O´Connor, 1993). 

   Daleko větší prožitek máme, pokud se dostaneme do tzv. flow, kdy jsme plně 

přítomni. Flow je vlastně harmonický stav, kdy tělo a mysl spolupracují bez většího 

úsilí. Při flow prožíváme činnost bez ohledu na výsledek (Jackson, 1999). Běžci tento 

stav popisují takto: 

„Cítil jsem, že mám vše pod kontrolou. Cítil jsem se úžasně po celou dobu a necítil 

žádnou bolest, kterou jsem obvykle cítil při podobném běhu…užíval jsem si samotnou 

podstatu běhu a skutečně tak prožil jeden z nejúspěšnějších běhů mého života…necítil 

jsem žádnou bolest jako obvykle. Cítil jsem skutečně, že mám vše pod kontrolou a cítil 

jsem se také obrovsky silný. Byl jsem schopen běžet přesně tak, jak jsem si to 

plánoval…cítil jsem soustředění. Své pocity bych přirovnal k tomu, co mnohdy slyším 

říkat jiné atlety. Prostě jako bych jen tak zmáčkl jiné tlačítko. Cítil jsem se velmi 

dobře.“ 

                                                                                                                     Jackson (1999) 

 

Pokud přemýšlíme během výkonu o našich minulých prohrách, bude nám to jen škodit a 

může se stát, že budeme opět stejně chybovat jako minule. Smart-talk o které jsem již 

psal, naprosto vypouští fráze typu: „kdyby“ nebo „co když“. Soustřeďte se na přítomný 

okamžik a plně si ho užívejte. 

4) Přijímej problémy jako výzvu a ne jako hrozbu 

   „Když lukostřelci střílí pro zábavu, využívají všechny své dovednosti; když střílí pro 

mosaznou sponu, začnou být nervózní; když střílí pro zlatou odměnu, začnou vidět dva 

cíle.“ 

                                                                                          Chuang Tzu (in Millman, 1999)  

    

   Pokud se naučíme nahlížet na problémy jako výzvy a ne jako na hrozby, zbavíme se 

tak strachu z prohry. Negativní pohled typu: „Co se stane, jestli prohraji? Jak se na mě 

trenér bude dívat? Co mi řeknou kamarádi?“ nám vůbec nepomůže. Musíme vidět své 

možnosti v kladném světle a nedívat se již od počátku snažení na možnost neúspěchu. 

Pokud sportovec cítí schopnost kontrolovat dění během závodu a cítí, že je schopen 

ovlivnit to, zda uspěje či nikoliv cestou vylepšování některých faktorů sportovního 

výkonu, bude v budoucnu schopný vylepšovat své slabší stránky. Přijmout porážku jako 
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výzvu k překonání sebe sama a podání lepšího výkonu při příští příležitosti je méně 

stresující. Martens (2006) uvádí jakousi radu pro trenéry, kdy říká, že sportovec nesmí 

být hodnocen podle toho, jak dopadl zápas, ale podle toho, kolik vynaložil úsilí 

k dosažení daného výsledku. Ne vždy máme snadného soupeře, kterého lehce porazíme 

a ne vždy se sejdou všechny faktory výkonu na ideální úrovni, abychom mohli říci, že 

se cítíme po všech stránkách perfektně. Mnohdy se stane, že nastupujeme do závodu a 

cítíme se strašně i třeba kvůli předchozí nemoci či zranění. Jediné, na co bychom se 

podle mého měli soustředit během sportovního výkonu, je vynaložení veškerých 

aktuálních sil, které máme v tuto chvíli. Pokud to totiž uděláme, nezajímá nás tolik 

výsledek a nemůžeme sami sobě říkat, že jsme mohli být lepší, protože jsme v dané 

chvíli podali nejlepší výkon, jaký jsme mohli. Později musíme pochopit, proč se tak 

stalo a co bylo příčinou našeho neúspěchu, s čímž souvisí i další pravidlo. Je důležité si 

zachovat soutěživost a zároveň nadhled.               

5) Nahlížej na úspěch jako na opakovatelný a prohru jako překonatelnou 

   Toto jsme již zmínili v předchozím pravidle. Musíme hledět na neúspěch jako 

zvládnutelný a náš výkon musíme cítit, že máme pod kontrolou. Pokud cítíme 

nekontrolovatelnost během závodu, nebudeme schopni vylepšit svůj výsledek a budeme 

ho přikládat nějaké náhodě nebo vnější síle. Je třeba se zaměřit na kontrolovatelné 

faktory, jako jsou: stupeň úsilí („Na příštím tréninku budu více dřít.“), rozvoj 

dovedností („Příště se pokusím přečíst lépe soupeřovu taktiku.“) a psychologická 

příprava („Příště zvýším úroveň svého soustředění.“).  

   Mnohokrát jsem se ve sportu setkal s tím, jak o sobě člověk po řadě neúspěchů začal 

pochybovat a později šel do dalšího závodu už s jasně naprogramovaným negativním 

výsledkem. K čemu by nám bylo, když bychom skákali do výšky, říci se před 

rozběhem, že výšku neskočíme. Ano, v mysli to vidíme tak, že jsme nikdy předtím 

neskočili výšku 160 cm. Jaký by mělo smysl si říci, že to neskočíme a ihned poté se 

rozběhli. Nedává to přeci vůbec žádný smysl. Samotný pohyb je potom zbytečný a je 

lepší odejít a připravit se na příští pokus lépe. Negativní vyjádření totiž jasně předpoví 

v našem podvědomí, co se stane. 

6) Soustřeď se na cestu, ne na cíl 

   Je třeba se soustředit na činnost samotnou a dělat pohyb pro pohyb. Soustředit se na 

činnost, kterou právě teď děláme a plně se koncentrovat na to, co zrovna děláme. 

Odměna a motivace k dosažení určitého cíle jsou velice důležité, ale pouze plné 

ztotožnění se s naším cílem nám přinese skutečné štěstí. 
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   Jestliže svoji vnitřní řeč zaměříme na konkrétní výsledek, může nás to v případě 

neúspěchu rozrušit. Skutečně se soustřeďte na proces vedoucí k cíli – psychologickou 

přípravu, rozvoj dovedností, strategii a tvrdý trénink. 

7) Soustřeď se na věci, které jsi schopen kontrolovat 

   O sedmém pravidlu jsem se již zmiňoval a poukazuje pouze na vzájemné propojení 

všech těchto zásad. Jde o jeden ze základních pilířů vnitřní řeči. Mnohokrát si během 

dne vytváříme domněnky a snažíme se o změnu našeho okolí podle morálních zásad, 

které máme v sobě zabudované. Zapomínáme však na to, že každý člověk je naprosto 

jiný. Snažit se kontrolovat, co si ostatní lidé myslí, je nemožné. Stejně jako je nemožné 

kontrolovat počasí nebo podmínky závodu. Ne vždycky jsou podmínky kolem nás 

příznivé ve všech ohledech. Během sezóny se nám stane mnohokrát, že bude obrovská 

zima a budeme závodit v dešti nebo za silného větru, který nám při každém kroku ubírá 

více sil. Nemůžeme ani ovlivňovat výborně připraveného soupeře, kterému se sešly 

všechny podmínky v jeho prospěch, proto se soustřeďte na věci, které můžete 

kontrolovat a nezatěžujte svou mysl neovlivnitelnými faktory. 

8) Rozlišuj hodnoty související s tvými výsledky a s tvou osobností 

   To jací jsme lidé, nemá nic společného s tím, jak úspěšní sportovci jsme. Je třeba na 

sebe nahlížet jako na lidskou bytost, která je ve své podstatě jedinečná a 

neopakovatelná. Nikde na světě se nenajde člověk naprosto stejný, jako jsme my a je 

třeba si to uvědomit. Naše emoce jsou někdy špatné a my nemůžeme být neustále 

šťastní, stejně tak nemůžeme být neustále úspěšní. Dnešní společnost nás staví do 

obtížné situace, kdy se snažíme zviditelnit svými úspěchy, ale zapomínáme na to, že 

jsme také lidé s různými problémy. Pokud jsme zrovna v dané chvíli neúspěšní, neztrácí 

na tom naše hodnota jako člověka. I úspěšný trenér bude dobrým člověkem dlouho 

potom, co „pověsí svoji píšťalku na hřebík“.    

2.2.1.2 Neutrální 

   Neutrální vnitřní řeč není téma, které by se v literatuře více rozebíralo. Zabývat se jí,  

je z hlediska výsledků nebo praktického využití v náš prospěch naprosto zbytečné. 

Nejčastěji se v literatuře objevuje právě zmínka o pozitivní či negativní vnitřní řeči a 

pouze některý ze zdrojů zmiňuje řeč neutrální. Je to z důvodů, které jsem již uvedl výše. 

Většina autorů se spokojí s definicí: neutrální vnitřní řeč definujeme jako ani pozitivní 

ani negativní vnitřní řeč (Gibson, 2007). Nejčastěji je možné se s neutrální vnitřní řečí 

setkat v článcích týkajících se výzkumů v oblasti vnitřní řeči, kde o ni můžeme číst ve 
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výsledcích jednotlivých studií. Gammage (in Gibson, 2007) uvádí neutrální obsah 

vnitřní řeči jako nejčastější ze všech tří typů. Na druhé straně stojí Hardyho výzkum 

(Hardy, 2005) poukazující na fakt, že vnitřní řeč byla nejčastěji popisována jako 

pozitivní. Možné rozřešení tohoto sporu nám nabízí Gibson (2007). V první zmiňované 

studii byli sportovci dotazováni, aby uvedli příklady jejich vnitřní řeči a většina z nich 

byla vědci identifikována jako neutrální. Naproti tomu v druhé studii popisovali vnitřní 

řeč do větších detailů a týkala se všech kategorií uvedených v této práci (pozitivní, 

neutrální, negativní). Je těžké zvážit, jaký výzkum je v popisu přesnější a jaká výpověď 

je pravdivá. Zůstává však skutečností, že máme mnohdy tendenci hodnotit vnitřní řeč 

jako pozitivní i v případě, že necítíme její negativní náboj. Mnohem snadněji se nám 

tedy odlišuje negativní a pozitivní vnitřní řeč, kde jsou hranice nezaměnitelné.  

2.2.1.3 Negativní  

   Negativní vnitřní řeč bude podrobně řešena v druhé části teoretické části této práce. 

Stojí na úplně opačném pólu, než je pozitivní a lze říci, že nám škodí. V české literatuře 

je možné ji najít i pod názvem – kognitivní intruze. V určité chvíli může náš vnitřní 

dialog být spíše kontraproduktivní ve své povaze. Hogg (1995) tvrdí, že jakákoliv 

pochybnost o nás může narušit soustředění a sebedůvěru a zmařit nám i ty nejjednodušší 

soutěžní cíle či úkoly. Hardy (2005) definuje negativní vnitřní řeč jako sebekritický 

vnitřní dialog a nedostatek víry ve schopnost uspět. 

   Podle Galluciho (2008) se může negativní vnitřní řeč soustřeďovat i na minulé chyby, 

které jsme udělali, což může být samo o sobě pro závodníka velkým problémem. 

Během závodu se naopak musí soustředit na svůj výkon a oddělit své myšlení od 

minulých chyb. Pokud se závodník necítí smířený se svoji minulou prohrou, je třeba se 

spíše než na naběhané kilometry nebo později vylaďování fyzického těla, soustředit na 

psychickou stránku sportovce.  

„Zkazil jsem víc než 9000 hodů ve své kariéře. Prohrál jsem téměř 300 zápasů. Bylo mi 

svěřeno 26 hodů, které mohly rozhodnout zápas, a pokazil jsem je. Prohrál jsem znovu a 

znovu ve svém životě. To je důvodem, proč jsem úspěšným.“ 

                                                                            Michael Jordan (www.brainyquote.com) 

 

   Van Raalte (2000) provedl v minulosti výzkum na hráčích tenisu. Negativní vnitřní 

řeč byla zjištěna ve frekvenci šesti použití během zápasu u 94% soutěžících. Naproti 

tomu pozitivní vnitřní řeč byla zaznamenána pouze u 11%. Ve stejném výzkumu byl 
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zjištěn fakt, který zmiňuje Gibson (2007). U zkoumaných sportovců byla zjištěna 

korelace mezi kvantitou negativní vnitřní řeči a prohrami. Zároveň nebyl zjištěn žádný 

vztah mezi pozitivní řečí a výhrami. Vliv negativní řeči je podle uvedeného výzkumu 

jasný, ale k vlivu pozitivní řeči není možné se jednoznačně vyjádřit.  

2.2.1.3.1 Racionálně emoční behaviorální terapie 

   Tuto problematiku řeší i klinická psychologie. Problémy podle Becka (2005) mohou 

vznikat na základě běžných procesů. Často vyvozujeme totiž nesprávné závěry na 

základě nesprávných informací. Tento problém jsem zmiňoval již v předchozím textu. 

Přestože naše tvrzení jsou zcela iracionální, přijímáme je jako pravdivá. Beck prováděl 

výzkum, kde se snažil, aby si pacient uvědomil iracionálnost svého myšlení nebo 

domněnek. Po určité době si pacient skutečně uvědomil, že jeho myšlenky jsou 

nesmyslné. Jakmile se situace opakovala později, reagoval stejně jako poprvé – přijal 

zkreslený závěr jako pravdivý. Beck (2005) tyto myšlenky nazývá automatické 

myšlenky. Vnitřní podněty spojené v tomto případě s automatickými myšlenkami 

ovlivňují způsob, jakým člověk události kolem sebe interpretuje a co očekává. Pokud 

chce terapeut zjistit důvod chování svého pacienta v určitých situacích, musí zjistit tyto 

hlubší „vzorce“.  

   Je možné také zjistit pravidla, podle kterých si člověk hodnotí v hlavě určité situace, 

které souvisí se systémem výroků o nás, které jsou uložené v naší mysli. Podle jistých 

pravidel později hodnotíme další situace nebo výroky, které jsou vyřčeny ve spojení 

s naší osobou. Taková pravidla slouží jako normy pro další hodnocení. Člověk si vytváří 

systém premis. Např.: 

Premisa: „Každé nedosažení sportovního cíle znamená, že jsem špatný sportovec.“ 

Konkrétní případ: „Nepodařil se mi závod na vrcholu tréninkové přípravy.“ 

Závěr: „Jsem špatný sportovec.“ 

Extrémní pravidla vedou k extrémním závěrům. Vytváříme si určitá kognitivní 

schémata, která přetrvávají v naší mysli. Podle nich posuzujeme sami sebe, své zážitky 

a svoji budoucnost negativním způsobem. Zkreslujeme si situace podle toho, jaká jsou 

pravidla v naší mysli a mnohdy si vykládáme okolnosti nebo situace, jinak než ve 

skutečnosti jsou.  

   Ellis (2005) je představitelem racionálně emoční behaviorální terapie (REBT). Zabývá 

se vyvracením negativních a iracionálních myšlenek. Nesnaží se nahradit negativní 

myšlení pozitivním, ale snaží se skutečně uvést myšlení člověka na racionální úroveň. 
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Na slovo iracionální se dívá jak na to, co brání člověku v dosažení jeho cíle. Slovo 

racionální je to, co mu přitom pomáhá. Základem REBT je teorie „abecedního“ modelu. 

Struktura takového modelu vypadá následovně: 

A – zastupuje aktivující nepříjemnou událost, která člověka v životě potká (může 

souviset s určitou myšlenkou, osobou, situací atd.) 

B – vnitřní přesvědčení o „A“, aktivující události, které ve skutečnosti vyvolává „C“, 

důsledek 

C – emoční nebo behaviorální       

    

   Nástupci Elise, Dryden a kol. (2003), rozebírají negativní (iracionální) závěry. Podle 

nich nabývají těchto forem: 

1) Nejhorší možná představa – situace je více než špatná (více jak 100%). 

2) Malá frustrační tolerance – pacient si neumí představit vydržet situaci, nebo mít 

štěstí, pokud to co požaduje, že nesmí existovat, stále trvá. Pacient je 

přesvědčen, že nevydrží situaci, která podle něho nesmí nastat. 

3) Podceňování – sklony k zoufalosti. 

 

   Pro použití REBT metod existují jistá pravidla, která je nutno dodržovat. Racionální 

myšlenky by měly být: 

- flexibilní a neextrémní 

- logické a založené na realitě 

Oproti tomu iracionální myšlenky jsou naprosto odlišná od reality a jsou pro člověka 

škodlivé.  

2.2.1.3.2 Negativní vzorce 

   Podle různých autorů lze popsat několik negativních myšlenkových vzorců. Pro 

následující části diplomové práce je důležité, abychom se o tyto vzorce zajímali stejně, 

jako jsme to udělali u pozitivní vnitřní řeči. Usnadní nám to pozdější identifikaci vnitřní 

řeči u sportovců. Hovoříme-li o negativních vzorcích, nabízí se nám rovnou dvě 

rozdělení nejčastějších směrů myšlení. Jsou od různých autorů a ve své podstatě se 

neliší. První z nich sepsal Hogg (1995) a vypadá takto: 

- Nadměrná generalizace 

- Černobílé myšlení  

- Zkreslený výběr faktů 
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- Katastrofické myšlení 

- Vztahovačnost 

- Argumentace emocemi 

- Sebeobviňování 

- Čtení myšlenek 

- „Bychy a mysy“ 

- Víra ve spravedlnost světa  

     

   Burton (2008) nám naproti tomu nabízí daleko podrobnější a podle našeho názoru 

malinko přehlednější možná i přesnější rozdělení. Jeho rozdělení vypadá následovně: 

1) Kritik 

   Je to vnitřní hlas, který nás neustále soudí při každé příležitosti. Viní nás, pokud se 

věci nedaří přesně tak, jak bychom si přáli a negativně nás potom porovnává 

s ostatními. Nastavuje nám nemožné cíle a nesplnitelná perfekcionistická pravidla, 

kterými není prakticky možné se řídit. Kritizuje nás při chybách a vytváří jakési 

„album“ – knihovnu – našich neúspěchů, přitom ignoruje jakýkoliv úspěch, jehož jsme 

dosáhli. Náš život přesně naplánoval a stanovil pravidla pro vše, a pokud se jednou 

odvážíme porušit tato nepsaná pravidla, ihned nás za to pokárá. Často používá slova 

jako: hloupý, netalentovaný, lenoch, slabý, pomalý atd. Dokáže přečíst myšlenky 

ostatních a interpretuje nám je s naprostou přesností formou kritiky nasměrované vůči 

naší osobě týkající se toho, jak jsme nudní a špatní. Jakmile nesplníte naprosto 

jednoduchý úkol nebo cíl, kritik se ihned ozve: „Dobrý sportovec nikdy nezkazí závod 

jako je tento!“ Používá někdy i naše hodnoty proti nám použitím podobné kritiky jako: 

„Výborní hráči hrají tvrdě.“ Přestože to mnohdy ani nemusí být na místě nebo pravdivé.  

   Ve zkratce je kritik naše nejnegativnější část a je schopen zasáhnout naší mysl přesně 

v bodě, v němž to nejvíce bolí. K tomu abychom mohli pokračovat ve zlepšování 

vnitřní řeči a byli ji schopni použít v náš prospěch, je důležité umět kritika utišit a 

soustředit se na pozitivní myšlenkové vzorce. Následující dva typy představují kritikovy 

„zbraně“ – zkreslené myšlení a iracionální domněnky. 

2) Zkreslené myšlení (Distorted thinking) 

   Představuje závěry vyvozené z nepřesných informací. Může vznikat ve spojení 

s problémem oddělit fantazii od reality. Mnohdy už při prvním čtení nebo zaslechnutí 

názvu můžeme vymyslet, jaký protiargument bychom proti tomuto negativním vzorci 

mohli použít.  
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a) Katastrofické myšlení (Catastrophizing) 

   Mysl se soustředí na nejhorší možný scénář, který v dané situaci může 

nastat. Pokud myslíme na nejhorší možný výsledek, může se na konec 

skutečně stát to, nad čím jsme přemýšleli. Katastrofické myšlení většinou 

vede k silné emocionální odpovědi jako je – úzkost, obavy a pochybnosti o 

sobě. 

   Pokud se chceme zbavit tohoto typu myšlení, někdy stačí, abychom 

mysleli na nejhorší možný scénář, ale jen tak špatný abychom byli schopni 

ho zvládnout. Pokud jste schopni předpovědět situace, které by mohly nastat, 

vytvořte pro každou situaci reálné řešení, které by bylo možné a přemýšlejte 

o tom, jak se s každým daným řešením úspěšně vyrovnat, pokud by nastalo.  

   Přehánějte již přehnané, abyste si uvědomili, jak směšné jsou vaše úvahy a 

vaše scénáře.  

b) Nadměrná generalizace (Overgeneralization) 

   Jedná se o závěry založené na izolovaných informacích. Většinou si je 

vytváříme na základě jedné zkušenosti, které využíváme a aplikujeme ji 

potom na každou podobnou událost. Přemýšlíme tak, že se to stalo jednou a 

musí se to tedy stát stoprocentně znovu. Např.: „Minulou sezónu jsem na 

této trati zajel špatně cyklistickou část, a tak se mi určitě nebude dařit ani 

tento rok.“ 

   Pokud byste se chtěli vyrovnat s tímto typem myšlení, zkuste sebe nebo 

svého svěřence přesvědčit o tom, vidět celý obrázek z ptačí perspektivy a 

vidět ho tedy v celku. Nahlédněte i do svého tréninkového deníku nebo si 

promluvte o vašich minulých závodech a zaměřte se pouze na fakta, o 

kterých tyto zdroje vypovídají. 

c) Obviňování (Blaming) 

   Za svůj špatný výkon obviňujeme lidi kolem sebe (trenéra, rodiče, 

spoluhráče atd.). Obviňování ostatních nám přináší naději pro budoucí 

úspěch a zmenšuje dopad prohry. Je třeba si uvědomit, že pouze my sami 

jsme zodpovědní za naše neúspěchy a musíme přebrat zodpovědnost za naše 

jednání a výsledky.  

   Jiní sportovci zase viní sami sebe úplně ze všeho, co se nedaří. Neustále 

říkají: „Omlouvám se. Je to má chyba.“ Dělají to i v případech, kdy ve 

skutečnosti nejsou vůbec zodpovědní za nezdar.  
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   Sportovci musí vidět to, co se stalo s nadhledem a zhodnotit všechna fakta. 

Musejí se zamyslet nad tím, proč nebyli úspěšní a přemýšlet o možných 

změnách pro další závod nebo trénink. Je potřeba se soustředit na to, jak 

dosáhnout v budoucnosti úspěchu.  

d) „Bychy a musy“ (Mustification) 

   Týká se dvou myšlenek: 

1) život by měl probíhat podle striktně daných pravidel, která musí každý 

bez výjimky dodržovat 

2) události v našem životě se musí dít přesně podle toho, jak si přejeme 

    

   Pokud sportovci používají takový negativní vzorec, jsou frustrování 

pokaždé, pokud se věci nedějí tak, jak si přejí.  

   Je třeba si uvědomit, že život není fér a ne vždy přestože se snažíme a 

vynaložíme veškeré úsilí, jsme za to odměněni. Náš výkon má co se týče 

kvality a výsledku mnohdy vlnovitý průběh a právě díky tomu jsme schopni 

zlepšit naše slabiny. 

e) Černobílé myšlení (Polarized thinking)  

   Staví všechny záležitosti do absolutních rovin – všechno nebo nic. Máme 

pak tendenci vidět všechno černé nebo bílé. Není možné nahlížet na svět 

tímto způsobem, protože nic není naprosto špatné a ani naprosto dobré. 

Sportovec tímto způsobem staví sám sebe do extrémní pozice a dává si jen 

málo místa na to být člověkem. Buď vidí sám sebe jako hvězdu nebo jako 

břídila.  

   Je třeba vidět ve světě mnohem více šedi a uvědomit si, že mnohdy je lepší 

stát uprostřed dvou extrémů. Jsme přeci jen pouze lidé a máme právo 

chybovat. 

3) Iracionální domněnky (Irrational beliefs) 

   Tyto domněnky mohou narušit velice snadno náš výkon. Často si je ani 

neuvědomujeme a pracují automaticky v naší mysli, jakmile se setkáme s nějakým 

problémem. Tyto domněnky jsme si vytvořili během našeho života ať už vlivem 

ostatních lidí nebo nás samotných. Později se může jejich síla znásobit a vést k depresi 

až úzkosti, přestože z větší části nejsou pravdivé. Člověk se zbavuje těchto domněnek 

velice složitě, protože jsou založeny na částečně pravdivých tvrzeních, avšak jejich 

podstata zahrnuje kognitivní zkreslení ve formě milného důkazu a pochybné logiky. 
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a) Perfekcionismus (Perfectionism) 

   „Měl bych být naprosto dokonalý ve všech faktorech sportovního výkonu, 

nikdy nemít žádný pokles formy nebo udělat jakoukoliv chybu.“ Takové tvrzení 

je naprosto nemožné dodržet a je třeba se smířit s tím, že naše forma má pokles 

a vzestup. Někdy plánovaný a někdy neplánovaný. Stačí si uvědomit kolik 

proher a kolik chyb udělali špičkoví sportovci, než se dostali na svůj vrchol a 

dokonce i na tom vrcholu později chybují. Nikdo není dokonalý a nikdy nebyl. 

Pokud se snažíme o to, abychom byli perfektní, škodíme jen sami sobě, protože 

je třeba si uvědomit, že perfektní nebudeme nikdy.  

   Chyby jsou normální součásti našeho učení a je třeba se z nich poučit. Pouze 

ten, kdo se nechce posunout dál a kdo nechce poznat své limity, se vyhýbá 

chybování. Není třeba se bát chyb. 

b) Strach z prohry (Fear of failure) 

   „Dneska mám skutečně strach, že se mému týmu nebude dařit.“ „Musíme 

vyhrát tento turnaj za každou cenu.“ Pokaždé když používáte podobné výroky, 

stáváte se obětí strachu z prohry. Nějaká menší pochybnost nebo menší strach 

z prohry je normální, ale pokud míra vašeho znepokojení převyšuje míru vašeho 

nadšení uspět, je to iracionální.  

   Zamyslete se nad tím, co nejhoršího by se mohlo stát, pokud by skutečně 

došlo k vašemu neúspěchu? Nebude to jistě příjemné, ale už se vám to 

stoprocentně stalo a nenastal kvůli tomu konec světa. To, že budete dnes bez 

úspěchu, neznamená, že nebudete mít žádné kamarády.  

c) Společenské uznání (Social approval)  

   „Musím vyhrát a získat si tak pochvalu všech, kdo se na mě teď dívají.“ 

„Budou si myslet, že jsem špatný sportovec, pokud dneska neporazím svého 

soupeře.“ Každý by si chtěl získat respekt druhých. Nesmíme však příliš lpět na 

dokazování něčeho ostatním nebo předvádění se. Neměli bychom se nechat 

unést touhou po společenském uznání. Zavděčit se každému člověku je 

nemožné a vždycky tu bude někdo, komu se nebude líbit to, co děláme. Proč 

bychom se měli snažit měnit názor někoho jiného. Není přece možné 

kontrolovat, co si ostatní myslí.  

d) Spravedlnost (Equity) 

   „Život by měl být fair a pokud budu pilně trénovat, měla by přijít odměna za 

mou snahu.“ Sportovci bohužel i dnes věří v přímou úměru mezi objemem 
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tréninku a pozdějšími výsledky. Často se potom sportovec dostane do frustrující 

situace, kdy vložil veškerou svoji snahu do tréninků a pak na závodech dopadne 

špatně. „Jak to, že jsem doběhl tak špatně, když jsem tak tvrdě trénoval?!“ Jak 

bylo uvedeno výše, není možné stabilně podávat nejlepší výkony. Někdy se 

nám daří a jindy zase ne. I v běžném životě se setkáváme s nespravedlností. 

Pokud vyžadujeme spravedlnost za každé situace, jsou to iracionální myšlenky. 

Výsledky se mnohdy nedostaví ihned a my se dnes musíme snažit, abychom 

byli v budoucnu lepší.  

e) Srovnání (Social comparsion) 

   „Chování a výkonnost jsou pro mě podstatné a mohou mě zničit.“ Jde o jednu 

z nejzávažnějších iracionálních domněnek. „Proti tomuto týmu nehrajeme nikdy 

dobře.“ Příliš se necháváme unášet myšlenkami na výkonnost ostatních a 

přitom tento faktor nebudeme moci nikdy kontrolovat. Důležitější by mělo být 

soustředění na kontrolovatelné faktory výkonu. Klíčovým je, se za každé 

situace soustředit na podání co nejlepšího výsledku, jakého jsme v dané chvíli 

schopni.  

   Výhra je dost omezená schopnost a nemůžeme ji vždy ovlivnit. Někdy, i 

přestože hrajeme nejlépe ze všech, nevyhrajeme. Není třeba ničeho litovat, 

pokud jsme vynaložili veškerou energii na podání výkonu. Tajemstvím je 

provádět vše tak nejlépe, jak jsme schopni. Soustřeďte se na podání nejlepšího 

výkonu bez ohledu na to, jak na tom jsou ostatní.  

2.2.1.3.3 Negativní vnitřní řeč a kognitivní interference 

   Jak jsme uvedli v předchozí kapitole o negativní vnitřní řeči, působí na nás 

v negativním smyslu. Taková řeč má vliv na spoustu dalších faktorů ovlivňující náš 

výkon. Může to zahrnovat i pochybnosti o pravděpodobnosti našeho úspěchu. Negativní 

řeč odvádí pozornost od potřebných dovedností a strategií nutných pro optimální výkon 

a vůbec celkově mu neprospívá. Obecný pojem pro podobné myšlenky jaké jsme výše 

popsali je kognitivní interference (Galluci, 2008). Negativní vnitřní řeč se objeví 

nečekaně a mnohdy v podobě, v jaké si ji sportovec ani neuvědomí. Koncentrace může 

být narušena a interference poté naroste jako důsledek očekávání překážky nebo kvůli 

úzkosti, kterou měl závodník před soutěží. Čím více se potom sportovci ptají, zda budou 

úspěšní v soutěži, tím častěji jejich odpověď sklouzavá k variantě – ne. 
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   Galluci (2008) uvádí, že sportovci mající větší pocit kontroly nad událostmi kolem 

sebe, snadněji dosahují pozitivní vnitřní řeči a jsou schopni soustředit se na 

vyhodnocování okolností během sportovního úsilí. Dokáží ignorovat nepřízeň, porážky 

a strach snadněji při plnění zadaných úkolů nebo cílů. Pokud je pozornost těchto lidí 

nasměrována k otázce, zda budou úspěšnými, osvědčí se mnohem lépe, protože věří ve 

svoji schopnost dosáhnout cíle. Navíc se tito sportovci zaměřují na faktory výkonu, 

které jsou schopni skutečně ovlivnit. Jednoduše se pak zbavují zamýšlení se nad 

minulými chybami.    

   Na druhé straně sportovci nejistí si kontrolou nad svým výkonem tíhnou k přílišnému 

přemýšlení a rozebírání svých minulých chyb. Cítí se mizerně, když nad nimi 

přemýšlejí. Pozornost je pak odváděna příliš daleko od výkonu a od ovlivnitelných 

faktorů. Tací sportovci hodnotí svůj špatný výkon jako důsledek špatného dne nebo 

dokonce přesunutí štěstí na stranu soupeře. Čím nižší je pocit schopnosti kontrolovat 

události, tím více je náš výkon narušován (Galluci, 2008).       

2.2.1.4 Pozitivní versus negativní vnitřní řeč 

   Pro zlepšení naší vnitřní řeči musíme plně pochopit pozitivní myšlenkové vzorce a 

také to, jak se odlišují od negativních. Odlišná reakce emocí nebo chování nám může 

velice často napovědět. Pokusíme se přiblížit negativní a pozitivní vnitřní řeč na 

abecedním modelu, který uvádí Burton (2008): 

Tabulka č. 1: Abecední model vnitřní řeči 

Model vnitřní řeči Příklady vnitřní řeči 

A = aktivující událost               → 

Tvůj tým se musí ubránit proti penaltě, která 

by mohla rozhodnout o vítězí národního 

utkání. 

B = vnitřní přesvědčení            → 

Negativní - „Pokud se mi nepodaří chytit tuto 

střelu, budu opravdu mizerným gólmanem. 

Už se mi nikdy nenaskytne taková to 

příležitost – nepokaž to!“ 

                                        → 

 

                          ↓ 

Pozitivní - „Dobře jsem se připravoval na 

tento moment. Vím, jak obvykle tento hráč 

střílí penalty. Přestože je tato situace 

nebezpečná, jsem sebevědomý a jsem 

schopný míč chytit.“ 
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C = emocionální důsledek         → Negativní - stres/úzkost 

                                                     → Pozitivní - výzva/vzrušení 

C = behaviorální důsledek         → 

Negativní - ničivé chování jako je pocit 

napětí, žádná sebedůvěra, zneklidnění; 

zpomalené reakce při chytání balonu 

                                                      → 

Pozitivní - konstruktivní chování, které nám 

pomáhá být soustředěný a sebevědomý; 

schopen rychlé reakce po odkopnutí míče 

směrem k bráně 

 

   Negativní a pozitivní vnitřní řeč se vzájemně diametrálně liší a jedna je naprostým 

opakem druhé. Pro přehlednou kategorizaci jsme se rozhodli vložit ještě jednu tabulku, 

která nám jasně ukazuje rozdíly mezi pozitivní a negativní vnitřní řečí. 

 

Tabulka č. 2: Pozitivní vs. Negativní vnitřní řeč 

Pozitivní  Negativní 

Pozitivní, optimistická Negativní, pesimistická 

Logická, racionální, produktivní Nelogická, iracionální, neproduktivní 

Zvyšuje sebedůvěru Snižuje sebedůvěru 

Zvětšuje soustředění/ koncentraci na aktuální 

cíl 

Snižuje soustředění, zintenzivňuje rozptylování 

Soustředí se na přítomnost Soustředí se na minulost a budoucnost 

Podporuje optimální aktivační úroveň, kde je 

více energie, je pozitivně a úkolově 

orientovaná 

Směřuje spíše k vysoké nebo nízké aktivační 

úrovni 

Motivuje k překonání limitů Napovídá ke snadné kapitulaci 

Vyhodnocuje problémy jako výzvy nebo 

příležitosti 

Vyhodnocuje problémy spíše jako hrozby 

Přisuzuje úspěch opakovatelným vnitřním 

faktorům 

Přisuzuje úspěch vnějším neopakovatelným 

faktorům 

Přičítá neúspěch překonatelným faktorům Přičítá neúspěch nepřekonatelným faktorům 

Snižuje stres Podporuje stres 

Zvyšuje výkon Snižuje výkon 
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   Hodge (2004) uvádí ve své příručce test týkající se vnitřní řeči. Pro zajímavost jsme 

se rozhodli ho v této práci uvést. Požádejte kamaráda, aby vám přečetl tento text.  

„Zavřete oči. Požádám tě, aby ses NESOUSTŘEDIL na určité věci. Na cokoliv budeš 

myslet, NESMÍŠ se soustředit na tyto věci. Zaprvé, NEMYSLI na pomeranč. Zadruhé, 

NEMYSLI na fotbalový míč. Posledním úkolem je, abys NEMYSLEL na sklenici tvého 

oblíbeného pití v horkém a suchém letním dnu.“  

Spousta lidí skončí tak, že se snaží nesoustředit na výše uvedené věci a přitom si je 

stejně nakonec představují. Negativní vnitřní řeč se může stát plnícím se „proroctvím“, 

které jste si sami napsali. Používání slov jako je obava a další negativní slova ve spojení 

s výkonem vede pouze k tomu, že se sportovec skutečně bude obávat.      

2.2.1.5 Alternativní kategorizace podle Helmstettera 

   Jedním z autorů, který se zajímal o vnitřní řeč ve velké míře byl Helmstetter (1987). 

Ve své knize – What to Say When You Talk to Yourself nabízí jiný druh kategorizace, 

než uvádí ostatní autoři. Považujeme za přínosné ji ve zkratce uvést v této práci. Jeho 

rozdělení se skládá z pěti stupňů vnitřní řeči. Jsou to tyto: 

a) 1. stupeň – Negativní přijetí (Negative acceptance) 

   Jde o nejméně prospěšný stupeň. S jeho pomocí si říkáme něco špatného nebo 

negativního o vlastní osobě. Nejlépe bychom tento stupeň mohli charakterizovat 

slovy – „Nemohu…“, „Kdybych jen mohl…“, „Přál bych si, abych mohl…“, „Už 

nemám energii jako dříve…“, „Dneska nemám den…“. 

   Neustále je třeba pamatovat na to, že naše mysl poslouchá, co si říkáme. Mnohdy 

pokud se zbavíte těchto negativismů, vaše problémy se tím vyřeší. 

b) 2. stupeň – Uznání, potřeba změny (Recognition, need to change) 

   Na povrchu se může zdát, že by nám měl pomáhat, ale není to tak. Lze ho 

charakterizovat slovy – „Potřeboval bych…“, „Měl bych…“. 

   Uvědomte si, co říkáte, když řeknete, že potřebujete být lépe organizovaní. 

Především tak přiznáváte, že ve skutečnosti nejste. Pokaždé, když se uslyšíte říkat 

věty jako „měl bych“, dokončete větu nahlas. Takový výrok je přesně ten, který nás 

nutí snít. Vyvolává v nás vinu a nespokojenost. Vůbec nám však nepomůže.           

c) 3. stupeň – Rozhodnutí pro změnu (Decision to change) 

   Jedná se o první stupeň pracující v náš prospěch. V této fázi chápeme, že 

potřebujeme změnu a také jsme se pro ni rozhodli. Používáme slova jako – „Já 

nikdy…“, „Nemám nadále problém s…“. V této fázi začnete měnit vaši negativní 
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řeč používanou ve formě „nemohu“. Pokud byste např. chtěli přestat kouřit, 

vypadalo by to takto – „Nikdy nekouřím…“, „Už mě to nechutná…“. Je třeba mít 

na paměti, že vaše mysl bude věřit čemukoliv, co ji budete opakovat dostatečně 

dlouho a s dostatečnou přesvědčivostí. 

d) 4. stupeň – Lepší já (The better you) 

   Je to nejefektivnější vnitřní řeč, jakou můžeme použít. „Kreslíte“ si sami obrázek 

toho, jací byste ve skutečnosti chtěli být. Čtvrtý stupeň je charakteristický slovy – 

„Já jsem…“. Místo toho abyste sami o sobě říkali – „Nikdy si nemůžu zapamatovat 

jména.“ Řekněte – „Mám perfektní paměť.“ 

   Právě tento stupeň nás nutí stavět se našim největším obavám. Snažíme se 

vypořádat s negativním vyjadřováním o naší osobě. 

„Jsem vítěz! Věřím v sebe. Respektuji se a respektuji to, jaký jsem. Rozhodl jsem se 

vyhrát ve svém životě a to je to, co právě dělám!“ 

e) 5. stupeň – univerzální afirmace 

   Takovou afirmaci můžeme použít ve formách – „Je to…“ Taková afirmace by 

mohla znít asi takto – „Mé tělo je jednotné a harmonicky spojené se vším okolo a 

s celým vesmírem.“ 

   Touto afirmací si dodáváme klid a vnitřní pohodu. Můžeme pak získat pocit, že 

nás nic nerozhodí.  

2.2.2 Funkční hledisko 

   Chceme-li zkoumat toto hledisko blíže, je důležité si uvědomit, že nás vždy zajímá 

pouze v pozitivním vztahu k vnitřní řeči. Hovoříme-li o funkci vnitřní řeči, nutně pak 

hovoříme o efektivním používání vnitřní řeči ve sportovcův prospěch. Pokud se 

sportovci podaří ovládnout vnitřní řeč a používat ji aktivně během sportovního výkonu, 

stane se mu skutečně velkou oporou. Hatzigeorgiadis (2007) dělí vnitřní řeč podle 

funkce: 

- motivační – spojená s pozitivní náladou, posilováním sebevědomí a úsilí 

- instrukční – spojená se soustředěním, technickou a taktickou informací 

Tohoto rozdělení se budeme držet i my a v další části této práce navážeme na uvedené 

teoretické podklady způsobem tvorby motivační a instrukční vnitřní řeči. Zjištění 

účinnosti vnitřní řeči během různých výzkumů v minulosti vedl vědce k bližšímu 

zkoumání způsobu použití v praxi. Theodorakis a kol. (2000) zkoumal efektivnost 

vnitřní řeči ve čtyřech úlohách: 
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- 1. přesnost přihrávky ve fotbale 

- 2. přesnost podání v badmintonu  

- 3. výkon v leh-sedu 

- 4. síla extenze v kolenním kloubu 

 

Z jeho hodnocení testů vyplývá, že motivační řeč neměla vliv na první dvě úlohy. Na 

druhou stranu se však prokázala efektivnost u druhých dvou úloh.  Nutno dodat, že bylo 

použito stejných motivačních slov pro všechny typy provedení. Nesouhlas jednotlivých 

výsledků dovedl psychology k otázce, zda to není důsledek skutečnosti týkající se 

samotného spojení motivačních slov, která použili. Došli k výsledku, že vybraná slova 

seděla lépe pro hrubé (silové) provedení úkonu, než pro precizní provedení přihrávky. 

   Další výzkum se týkal vlivu vnitřní řeči na basketbalové dovednosti. Ve výzkumu 

Perkose, Theodorakise a Chroniho (2002) se ukázala být instrukční řeč efektivní 

v testech driblingu a testech přihrávky, ale ne v testech střelby. Nulový efekt na střelbu 

byl opět přisuzován špatnému výběru pokynů (cue words). Na tuto studii se pokusili 

navázat Fendereski a kol. (2011), kteří potvrdili závěry studie. Pokusili se rozšířit 

výzkum o použití motivační a instrukční vnitřní řeči ve stejný čas. Zkoumáním vztahu 

mezi použitím kombinované vnitřní řeči a získáváním nových střeleckých dovedností 

v basketbalu, došli k závěru, že taková kombinace je vhodná pouze pro učení se těmto 

dovednostem.  

   V r. 2004 se rozhodl Hatzigerogriadis provést zkoumání na hráčích vodního póla. 

Měřil u nich efekt motivační a instrukční řeči ve spojení s precizností a silou 

provádění cviků nebo pohybových úkonů. Na preciznost provedení měla větší vliv 

instrukční řeč, než motivační. Vliv samotné motivační řeči byl úplně prokázán.  

   Dlouho před těmito výzkumy provedl Van Raalte a kol. (1994) šetření na hráčích 

tenisu týkající se významu vnitřní řeči. Z jejich opovědí vyplývá motivační a uklidňující 

efekt jevu. 

   Hatzigeorgiadis (2006) zkoumal ve svém dalším šetření efekt vnitřní řeči u studentů 

tělesné výchovy během plavání. Byli později dotazováni, jakou vnitřní řeč používali 

nejčastěji. Oba typy vnitřní řeči (instrukční, motivační) napomohly soustředit se na 

pohybový úkol. Navíc motivační řeč měla větší vliv na kontrolu jejich úsilí.  

   V následujících kapitolách zanecháme rozdělení, které uvádí Hatzigeorgiadis (2007) a 

popíšeme ve zkratce instrukční a motivační řeč. Je třeba říci, že pod instrukční vnitřní 
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řeč spadají tzv. sebeinstrukce či pokyny (cue words) a pod motivační spadají afirmace 

(afirmations).  

2.2.2.1 Instrukční vnitřní řeč 

   Většinou je spojena s instrukcí během závodu nebo tréninku ve vztahu k technice 

pohybů. Umožňuje koncentraci, rozvoj strategie a dovedností (Galluci, 2008). 

Podmínkou účinnosti je, aby byla výstižná a krátká. Čím bude složitější, tím méně 

praktickou se později stane. Její používání umožňuje kontrolu pohybu a soustředění. 

Podle Hardyho (2006) může být spojená s: 

- strategií 

- dovedností 

2.2.2.1.1        Sebeinstrukce (cue word) 

   Sebeinstrukční řeč se používá jako spoušť specifické odpovědi, kterou bychom chtěli 

vyvolat (Weinberg, 2007). 

„Sebeinstrukce jsou nejjednodušším způsobem, jak lze vnitřní řeč použít. Třeba na 

zvýšení koncentrace nebo zaměření pozornosti na klíčový moment techniky. 

Sebeinstrukce jsou krátké větičky, které si opakujete v přesně stanovené situaci.“ 

                                                                                                             (Tomešová, 2007b) 

 

   Podle Weinberga (2007) může být sebeinstrukce – instrukční („Dotáhni to!“ 

„Ramena vzad!“ atd.), motivační nebo emoční („Silně!“, „Jdi!“, „Nedej se!“). 

   Je dobré si vytvořit své fráze, o nichž víme, že fungují a máme je předem vyzkoušené. 

Vybraná slova nemusí fungovat na každého stejně. Základním pravidlem je, že by měla 

být zásadně pozitivní a co nejkratší.  

2.2.2.2 Motivační řeč 

   Mistrem motivační řeči byl svého času nejlepší boxer na světě Muhammad Ali. Pod 

motivační řeč totiž patří afirmace, jak jsme již uvedli, a tento boxer jich dokázal 

vytvořit nespočet. Byl dokonce schopen o sobě vytvořit básně. Někdo by mohl jeho 

povahu kritizovat jako přehnaně sebestřednou, avšak podle mého názoru se v jistém 

smyslu dostal na mistrovskou úroveň tvorby afirmací a díky tomu byl tak úspěšným. 

Afirmace nám vlastně pomáhají, abychom se viděli v dobrém světle. Lépe řečeno viděli 

se v reálném obrázku, který může být i podpořen touhou, jak bychom chtěli vypadat, 
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což nám v závěru pomůže, abychom se tím skutečně stali. Afirmace jsou určeny pro 

kontrolu a větší rozsah vynaloženého úsilí a rozvoj pozitivní nálady (Galluci, 2008). 

   Větší vliv má motivační řeč na sportovce pokud je použita před závodem, než před 

tréninkem (Hardy, 2006). Má to pravděpodobně souvislost s napětím kolem závodu, 

kde projevujeme více úsilí, než při tréninku. Motivační řeč má tři specifické motivační 

funkce:  

- „popohnání“ (drive) – souvisí s udržováním našich kroků ve směru vytyčeného 

cíle 

- nabuzení (Arousal) – používání vnitřní řeči k povzbuzení, relaxaci a kontrole 

optimální úrovně nabuzení 

- ovládání (Mastery) – spojena s mentální přípravou, soustředěním, 

sebevědomím, houževnatostí – všechny podstatné pro zvládnutí výzev  

2.2.2.2.1 Afirmace (Affirmations) – prohlášení 

   „Prohlášení jsou krátká, precizně vypracované větičky, které vpravují do nevědomé 

mysli myšlenky, jež mají zlepšit sebevědomí a vést k pozitivnímu duševnímu rozpoložení. 

Směřují k přesně určenému cíli. Fungují na principu vnitřního dialogu – to, jak k sobě a 

o sobě hovoříte, totiž přímo ovlivňuje vaše emoce a ty zase ovlivňují vaše budoucí 

jednání.“  

                                                                                                                (Tomešová, 2006) 

 

   Afirmace je vlastně věta, která nám pomáhá překonat nějakou překážku. Může nám 

pomoci vyrovnat se s diskomfortem, bolestí, stresem a jinými problémy. Může sloužit ke 

zlepšení negativních postojů (Hogg, 1995).  

   Zjednodušeně řečeno jde o myšlenky, které si napíšeme na kus papíru nebo si je 

prostě jen vymyslíme v hlavě a opakujeme si je tak dlouho, až je skutečně přijme naše 

mysl jako realitu. Můžeme si je číst několikrát denně nebo na ně několikrát denně 

myslet. Afirmace nám totiž pomáhá vyřešit problém mysli držící se neustále „starého 

programu“. Takový program nám škodí a během našeho výkonu nás odsuzuje 

k neúspěchu. Taková afirmace tedy prohlášení nám pomáhá k motivaci pro další výkon 

nebo k udržení úsilí během krátkodobého i dlouhodobého cíle. Hojně se těchto afirmací 

používá v USA, kde jsou umístěny v šatnách sportovců nebo ve vojenských kasárnách. 

Příklad afirmací můžete vidět v tabulce č. 3. 
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Tabulka č. 3: Příklad afirmací (Hogg, 1995)  

Příklady prohlášení 

Můžu to udělat. Vždycky se mi daří v takovýchto situacích. 

Toužím po úspěchu. 

Jsem v rovnováze se svým prostředím. 

Se svým tréninkem jsem spokojený. 

Jsem úspěšný sportovec. 

Optimismus mě pomáhá k nadšení. 

Žiji pro - tady a teď. 

Tohle je perfektní den. 

Problémy jsou pouze převlečené příležitosti. 

Jsem zdravý, šťastný a v pohodě. 

Moje tělo je schopno se samo uzdravit. 

Cítím se svěží a plný energie. 

Věřím ve svou přípravu.  

Odpouštím ostatním. 

Jsem spokojený se svou snahou na tréninku. 

Pracuji velmi tvrdě na zlepšení svých psychických schopností. 

Cítím, že dnes se mi závod podaří. 

„Den za dnem, každý den, jsem silnější a silnější.“ Emily Cove 

„Jsem nejlepší.“ Muhammad Ali 

Cítím se dobře. 

Na tomto tréninku budu tvrdě pracovat, abych dosáhl svých cílů. 

V tomhle tréninku budu pracovat na sto procent. 

Mám plán, který funguje.   

 

  

      Afirmace jsou v dnešní době poměrně velkým tématem pro různé filozofické směry. 

Podle afirmací se totiž pozná, jakou máme ve skutečnosti povahu a jaký máme pohled 

na sebe. Pokud si říkáme, že jsme slabí, pokud již momentálně nejsme, budeme 

skutečně slabí. Zjednodušeně řečeno shrnují to, jak se na sebe díváme. Pokud se na sebe 

koukneme do zrcadla, uvidíme výsledek vlivu našich afirmací. Toto platí až do té doby, 

než je začneme kontrolovat.  
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2.3 Praktické využití vnitřní řeči ve sportu 

   Každá myšlenka, kterou si myslíme ať už vědomě či nevědomě, je přeložena do 

elektrického impulzu, který směřuje do řídícího centra a ovlivní tak každý pocit, akci a 

každý moment.  

   Helmstetter (1987) tvrdí, že mozek jakmile dostane novou informaci z myšlenek nebo 

představ, najde ihned něco, k čemu napojit novou informaci, abychom tomu mohli lépe 

porozumět. Čím více něčemu věříme, tím více budeme přijímat informace, které jsou 

tomu příbuzné. Stále se tak předávají nové a nové „dokumenty“ do naší „knihovny“. 

Další dokumenty, které potvrzují nebo dokazují že to, co už je v knihovně, je pravda. 

Cokoliv dalšího potvrzující danou cestu nás více usvědčuje v tom, že to tak je.  

   Představte si, že píšete do vašeho „počítače“ tyto věty: 

„Nemohu si nic pamatovat.“ 

„Nikdy se mi nic nedaří.“ 

„Dneska nemám den.“ 

„Kdy se konečně poučím?!“ 

„Někdy se opravdu nesnáším.“ 

   Představte si, že říkáte tyto věty sami sobě (píšete do počítače) a vaše mysl to vše 

programuje. Není divu, že vás vaše mysl řídí později špatně, když je přehlcena 

takovými informacemi. Lidský mozek skutečně přijme za pravdu to, co mu říkáte 

dostatečně dlouho a dostatečně přesvědčivě. Mysl není schopna poznat rozdíl mezi lží a 

pravdou. Náš vnitřní mechanismus dělá, co mu řekneme bez rozdílů.  

   Kromě Helmstettera (1987) se využitím vnitřní řeči zabývají i další autoři a je logické, 

že se snaží hledat řešení k problému, na který přišli. Tím problémem je vlastně 

existence negativní vnitřní řeči narušující náš výkon. V zahraniční literatuře se taková 

práce s vnitřní řečí objevuje pod názvem – smart talk, který jsme již dříve uvedli. Tento 

pojem bychom mohli přeložit jako chytrá řeč, což vyjadřuje skutečnost, pro jejíž účel je 

řeč vytvářena. Snažíme se vědomě a inteligentně ovlivnit naši vnitřní řeč. 

   Hodge (2004) se zaměřil na možnosti použití a definuje jich hned několik: 

1) Učení se dovednostem – vnitřní řeč použitá ve formě sebeinstrukce, může být 

dobrým pomocníkem při učení nových fyzických dovedností. Slova jako: 

„Hlavu nahoru!“, „Drž tempo!“, „Přidej!“ se dají během výkonu použít a 

pomáhají nám přinejmenším k udržení soustředění. To se pojí hned k druhé 

možnosti. 
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2) Kontrola soustředění – použitím krátkých slov v přítomném čase můžete 

docílit lepšího soustředění. Např.: „Tady a teď!“, „Sleduj obranné pásmo!“ 

3) Regulace pocitů – dá se také použít vnitřní řeč s emocionálním impulzem – 

„Jdi!“, „Výbušně!“, „V klidu!“ 

4) Kontrola snahy – lze ji použít i pro dodání energie, nebo usměrnění snahy. 

Např.: „Jdi si pro to!“, „Vydrž!“ 

5) Vyrovnání se s rušivými prvky – dobře pomáhá, pokud je v našem okolí více 

činitelů, které nás odvádějí od soustředění (negativní myšlenky atd.). 

6) Psychická příprava – jednotlivá slova lze použít při přípravě na závod nebo 

samotné hry.  

7) Použití afirmací pro zvýšení sebevědomí – pozitivní afirmace reflektují váš 

pozitivní postoj a myšlenky o vás. Vy jste jediná osoba, která je schopna dělat 

to, co si myslí a myslet si to, co dělá. Např.: „Jsem nejlepší!“ (Muhammad Ali). 

 

   Praktické využití vnitřní řeči představujeme zčásti i v předchozí kapitole o funkcích 

vnitřní řeči, kde uvádíme možnosti tvorby afirmací a sebeinstrukce. Podíváte-li se na 

rozdělení Hodge (2004), které jsme uvedli, lze pozorovat vzájemné prolínání 

jednotlivých funkcí. Každý autor má pro použití vnitřní řeči různá rozdělení a je 

zbytečné je všechny uvádět. Pro tuto práci dostatečně postačí to, jež jsme uvedli.     

2.3.1 Identifikace a rozpoznávání vnitřní řeči 

   Existuje spousta cest, jak zlepšit fungování vnitřní řeči. Hlavní cestou je vytvořit ji 

více pozitivní tak, aby ovlivnila kladně náš výsledek. Sportovec si musí jako první 

uvědomit své momentální vzorce a pak je případně upravit podle svého přání. Na 

následujících stranách se pokusíme přiblížit techniky pro zlepšení vnitřní řeči. Většinou 

budeme vycházet ze dvou zdrojů, které slouží v zahraničí jako příručky pro trenéry. 

Jedná se o autory Burtona (2008) a Hogga (1995). 

2.3.1.1 Uvědomování si současné vnitřní řeči 

   Prvním krokem je skutečné uvědomění si vnitřní řeči a její povahy. Nejde pouze o 

vědomí toho, že uvnitř naší mysli probíhá nějaký dialog, ale také o to, být si vědom jeho 

povahy a být schopen zhodnotit, zda má na náš výkon negativní nebo pozitivní vliv. 

Stačí pouze malý impulz ke spuštění negativního dialogu, ale potom potřebujeme velké 

úsilí, abychom ten dialog zastavili. Spousta sportovců si není skutečně vědoma své 
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vnitřní řeči a nejsou tak schopni objektivně zhodnotit, zda jim skutečně to co si říkají, 

škodí nebo pomáhá. Závodníkům pomůže cvičení na obsah a uvědomění si vnitřní řeči, 

které je v Příloze č. 2 (Hogg, 1995).  

2.3.

2.3.

2.3.

1.1.1 Imaginace dobrého a špatného výkonu 

   Připomeňte si soutěž, kdy jste hráli velmi dobře. Stoprocentně prožijte celou událost 

znovu. Nechte si několik minut a poté napište specifické myšlenky, jaké jste během 

výkonu měli. Tyto myšlenky jsou vlastně vnitřní řeč, která vám dopomohla k úspěchu. 

Následně udělejte to samé akorát se špatným výkonem. Na závěr oba listy porovnejte a 

najděte pozitivní a negativní vzorce vnitřní řeči, které nejvíce ovlivnily váš výkon.  

1.1.2 Počítání negativních myšlenek 

   Další možností, jak si uvědomit rozsáhlý vliv negativní vnitřní řeči je počítat každé 

použití. Pro některé sportovce by toto mohlo být více poučné. Burton (2008) doporučuje 

dát si do kapsy malé předměty (semínka slunečnice, knoflíky atd.) a pokaždé, když 

použijeme negativní vnitřní řeč, přesunout jeden z těchto předmětů do jiné kapsy. Takto 

přesouvat jeden po druhém a na konci dne je spočítat. Podle Burtona (2008) je zbytečné 

porovnávat počet použití negativní řeči u sportovců, protože je různý během dne, avšak 

klesá s používáním vědomé vnitřní řeči.  

1.1.3 Poznámky po závodě a tréninku 

   Tuto techniku jsem zmínil již v úvodu podkapitoly. Je možno si uvědomovat vnitřní 

řeč a to, jak na nás během výkonu působila. Co způsobilo naše selhání a jaká myšlenka 

byla v danou chvíli přítomna. Tyto poznámky lze zapisovat a dodržovat po dobu 

několika dní či týdnů. Můžete použít dotazník (Příloha č. 3) a soustavně tak zjišťovat, 

kde nastala chyba v myšlení během závodního úsilí. 

   Do dotazníku doplníte každou jednotlivou situaci – zdůrazníte pozitivní povahu. Poté 

doplníte předcházející pozitivní emoci pro danou situaci (radost, spokojenost, vzrušení, 

hrdost atd.). Na posledním místě napíšete specifické pozitivní myšlenky, které emoce 

vyvolaly. To samé uděláte i pro negativní situace. Burton (2008) doporučuje také 

provést celkové hodnocení dne. Hodnotami 1-10, kde 1 znamená jeden z nejhorších dnů 

v našem životě, 5 odpovídá průměrnému dni a 10 nejvíc pozitivnímu dni v našem 

životě.     
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   Porter (2003) doporučuje provést záznam co nejdříve po závodu, abychom byli 

schopni vzpomenout si na všechny informace týkající se použité řeči. Zapsat si co 

nejdříve myšlenky, které podle nás znamenaly úspěch nebo neúspěch a které rozhodly o 

konečném výsledku. Zaznamenejte co nejvíce slov, na něž si pamatujete, že jste je 

použili. Ptejte se po závodě sami sebe na následující otázky: 

 Jaké pozitivní myšlenky jsem měl během závodu a co pro mě ve výsledku 

znamenaly? Jak mi pomohly? 

 Jaké jsem měl negativní myšlenky a pocity? Jakým způsobem ovlivnily 

můj výsledek? 

 Podařilo se mi v průběhu závodu překonat tyto negativní myšlenky? Jestli 

ano, jak se mi to podařilo? 

 

   Hogg (1995) doporučuje také retrospektivní analýzu myšlenek a nabízí podobný 

dotazník (Příloha č. 4). 

   Poměrně dobrou technikou by v rámci připomenutí výkonu a pocitů během závodu 

mohla být videonahrávka závodníka. Lépe si tak vzpomene na svůj výkon, pokud ho 

bude moct vidět na nahrávce.  

2.3.1.2 Identifikace negativní řeči 

   I přestože jsme již v práci v počátku uvedli typy negativních vzorců, je vhodné uvést 

různé typy charakteristického vyjadřování negativní vnitřní řeči. Především tyto 

charakteristiky by mohly sloužit trenérům či sportovcům při identifikování negativní 

vnitřní řeči ihned jakmile ji zaslechnou nebo sami použijí. Jde o sedm typů vyjádření, 

která můžeme rozpoznat u sportovce používajícího negativní typ vnitřní řeči. Butler 

(1999) je definoval takto: 

1) Zápory (Don´ts) – zahrnuje všechna slova typu – „nechtěl bych“, „neměl 

bych“. Takové výroky ve formě vnitřní řeči představují nápady nebo myšlenky 

toho, co nedělat.  

2) Limity (Limatations) – jedná se o hranice týkající se budoucího výkonu, jež 

jsme si sami nastavili. Tento typ je často vyjádřen slovy – „nemohu“, „nikdy“, 

„pochybuji“. Typickým příkladem je výrok: „Dnes nemohu očekávat dosažení 

svého osobního rekordu.“ Limity vyjadřují většinou myšlenky týkající se 

neúspěchu spojeného s nějakou výzvou. 
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3) Kapitulace (Put downs) – výroky spojené s předchozím neúspěchem nebo 

uvědomovanou slabostí. Např.: „Začal jsem příliš pomalu“, „Zase jsem se dotkl 

hned první překážky“. Takovýto styl uvažování snadno zakryje všechny 

sportovcovy klady a silné stránky.  

4) Co když (What ifs) – obava je obsažena v soustavě otázek týkajících se 

výkonu, na něž se neobjevují žádné odpovědi. Sportovce vedou k neustálému 

dotazování jako např.: „Co když mě nevyberou pro další zápas?“, „Co když se 

mi to nepodaří doběhnout?“  

5) Pochybnosti (Self doubt) – vyjádření pochybnosti o dobrém výsledku 

v nadcházejícím závodě nebo utkání. Může zahrnovat i vyjádření k fyzickým 

nebo psychickým schopnostem sportovce. Např.: „Nejsem v takové formě, 

v jaké bych měl být“, „Příliš často dělám chyby“ atd. Pokud bychom zkoumali 

důsledek pochybností, zjistíme, že působí celkově i na pohled na vlastní osobu – 

zda jsme slabí, silní atd. 

6) Vžití do perspektivy druhých (Letting others down) – znepokojení nad tím, 

co si o nás budou myslet ostatní, pokud budeme neúspěšní. Základem takového 

myšlení je strach z toho, že si o nás budou ostatní myslet, že jsme špatní, pokud 

budeme dnes neúspěšní. 

7) Zaujetí (Preoccupations) – souvisí s problémy, které se netýkají přímo výkonu 

ani sportu, ale problémů spojených s naším životem (zaměstnání, vztahy, 

domácí problémy atd.). 

       

2.3.2 Přetvoření „staré“ vnitřní řeči 

   Poté co zjistíme přítomnost negativní vnitřní řeči během závodu a analyzujeme ji 

pomocí výše popsaných pomůcek, je možné s ní dále pracovat a postupně se ji pokusit 

přetvářet, tak aby se změnila na pozitivní vnitřní řeč a pomohla nám k lepšímu výkonu. 

Negativní vnitřní řeč, kterou máme v sobě a používáme ji již několik let, je velice těžké 

změnit a může nám trvat déle, než se nám to podaří. V následujících podkapitolách se 

pokusíme popsat, jak pracovat s negativní vnitřní řečí, kterou jsme již zjistili. Popíšeme 

různé techniky sloužící k odbourání negativní povahy vnitřní řeči.  

 - 33 -



2.3.2.1 Přerámování 

   Při použití techniky přerámování můžeme pracovat s vnitřní řečí, která se opakuje 

v naší mysli již několik let. Stejně tak můžeme napravovat myšlenky, které nejsou tak 

staré a ty se nám budou lehčeji odstraňovat, než ty starší. Není možné se ubránit 

negativním myšlenkám během dne a jednou za čas se budou objevovat, ať už budeme 

dělat cokoliv.  

   Negativní myšlenky lze nahradit pozitivními a smysluplnějšími. Jakoukoliv myšlenku 

je možné přepsat na pozitivní. Takovou změnu můžeme vidět v tabulce č. 2.  

 

Tabulka č. 4: Změna negativních myšlenek na pozitivní (Hogg, 1995) 

Změna negativních myšlenek na pozitivní 

Negativní myšlenky Pozitivní myšlenky 

Nezasloužím si být zde. Zasloužím si tu být a jsem na to dost dobrý. 

Nechci, aby ze mě byl trenér nešťastný. Věřím si a trenér ve mně taky věří. 

Cítím se/vypadám strašně! Vypadám a cítím se naprosto perfektně! 

Vždycky dělám chyby. Pracuji perfektně. 

Jsem příliš pomalý! Jsem ve formě, rychlý a silný! 

Nechci, aby si o mně ostatní lidé mysleli, že se 

chvástám/jsem namyšlený. 
Co si myslí ostatní, je jejich problém. 

Co když udělám chybu a zkazím to! 
Je v pořádku chybovat, protože já se z chyb 

umím poučit. 

     

 

Podle Burtona (2008) má přerámování několik fází: 

1) zjištění negativních, neproduktivních nebo iracionálních myšlenek 

2) přerušení myšlenek pomocí techniky zastavení myšlenek nebo změny 

myšlenek 

3) zpochybnit negativní myšlenky protiargumenty 
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   Vrcholoví sportovci jsou schopni přerámovat těžké situace tak, aby mohli podat svůj 

nejlepší možný výkon. Přebírají systematicky kontrolu nad situací a nenechají, aby je 

okolnosti vyvedly z míry. Pro uvědomění a přeměnu negativních myšlenek nebo situací 

na pozitivní, můžete použít Přílohu č. 5 (Burton, 2008).  

   Přerámování je tedy obecně změna starých nebo nových negativních myšlenkových 

vzorců na pozitivní nebo smysluplnější. Nejlepší je přerámovat myšlenku ihned, jakmile 

nás napadne. Přerámování zahrnuje několik kroků (Hogg, 1995): 

1) přemýšlejte o významu přerámování 

2) identifikujte rozsáhlost významu, který sportovec přikládá danému problému 

3) prezentujte alternativní možnosti vnímání (chápání) problému tak, aby ho 

sportovec mohl vidět jako funkční alternativu 

4) modifikujte tyto možné alternativy vnímání problému tak, že se budou moci 

uplatnit kompletně pro daný problém 

2.3.2.2 Zastavování myšlenek (stop technika) 

   Burton (2008) charakterizuje techniku jako způsob, jak účinně zastavit proud 

negativních myšlenek předtím, než se stanou příliš konstruktivními a účinnými. Někteří 

sportovci jakmile zjistí přítomnost negativních myšlenek, tlesknou, dupnou nebo přímo 

vysloví nahlas příkaz: „Stop!“. Tím přeruší úmyslně proud negativních myšlenek.  

   Negativní myšlenky mohou velice snadno narušit sebevědomí, koncentraci a 

pozornost. Zastavování myšlenek se ukazuje být zvláště potřebné a účinné pokud 

sportovec příliš přemítá o minulých záležitostech nebo neúspěších. Pokud jsou 

negativní myšlenky častou záležitostí, je samozřejmě nutné vyhledat odborníka, ale 

pokud jde jen o občasné negativní myšlenky, může nám pomoci poměrně účinně 

zastavit myšlenky. Hogg (1995)  sepsal několik kroků pro používání této techniky: 

1) Vysvětlit sportovci nebo pochopit, jak nám negativní myšlenky škodí a 

znemožňují nám dosahovat takového výkonu, jakého jsme schopni. Sportovec si 

musí plně uvědomovat důsledky poraženeckého myšlení. 

2) Povzbuďte sportovce k tomu, aby skutečně používal v případě potřeby hlasitý 

rozkaz: „Stop!“. Pokud by to z nějakého důvodu nešlo, může použít techniky 

klepnutí, plácnutí, dupnutí či tlesknutí. Pokud negativní řeč sportovec rozezná, 

zastaví ji pomocí této techniky a měl by ji ihned nahradit pozitivní řečí.  
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3) Sportovec by měl přesunout vnitřní rozhovor na více pozitivní úroveň. Dosáhne 

toho vytvořením protikladů k negativním větám. Takovéto asertivní myšlení 

musí být vždy realistické. Někdy může pomoci i soustředění se na příjemné 

představy nebo vzpomínky. Soustředíme se za účelem přerušení negativního 

proudu myšlenek. 

4) Přeměnu negativních myšlenek je nutné trénovat. Pokud nejste schopni 

„vypnout“ proud myšlenek výše uvedenými signály, soustřeďte se na činnost, 

kterou právě děláte. Na každý pohyb a každou jednodušší činnost spojenou 

s výkonem.  

 

   Toto zastavování myšlenek může být spojeno i s relaxačními technikami a imaginací. 

Sportovec si pomocí imaginace může představovat nebo připomínat negativní situace a 

pokusit se je v představě zvládnout. Začne tím, že použije signál pro zastavení proudu 

myšlenek a pak nahradí negativní myšlenky pozitivními.  

2.3.2.3 Odolávání iracionálním domněnkám  

   V jedné z prvních kapitol o valenčním hledisku vnitřní řeči jsme v části negativní řeč 

zmínili iracionální domněnky. Pro připomenutí jde o domněnky, které jsme si mohli 

vytvořit v průběhu života nebo v nedávné minulosti. Mohou být založeny částečně na 

pravdě, jejíž samotná skutečnost nás utvrzuje neustále v tom, že se jedná o stoprocentní 

pravdu. Jsou tedy založeny na zkreslených informacích.  

   Snaha by měla být směřována ke změně těchto negativních myšlenek, poněvadž se 

vytvářejí během času a spoustu z nich používáme již několik let, aniž bychom věděli, že 

se nejedná o pravdu. Existuje průvodce pro vyrovnávání se s domněnkami u plavců 

(Hogg, 1995): 

 Nemůžeš zaplavat perfektně každou soutěž a nemůže se ti dařit při každém 

tréninku. Zaměř se na vychutnání dobrého výkonu a pouč se ze špatného. 

 Přílišná snaha vede k tenzi. Pokud nemůžeš odporovat a bojovat, nech se unášet 

– plav s proudem. 

 Každý dělá chyby. Je důležité se z nich poučit a do příště je minimalizovat. 

 Nebuď zbabělec a nepřesouvej odpovědnost za špatný výsledek někam jinam, 

než na sebe. Nemysli pouze na sebe, když to není na místě. Jsi stejně 

zodpovědný za to, pokud zaplaveš dobře nebo špatně.  
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 Nedoufej ve výsledek v soutěži. Neplýtvej energií a časem na to, abys zkusil 

předpovědět svůj výsledek. 

 Nikdy se nevzdávej, i když víš, že jsi zaplaval první část velmi špatně. Můžeš 

vždy ještě zaplavat obstojně i navzdory špatnému startu.  

 Dobří sportovci se umí vyrovnat s neočekávaným zvratem během závodu, aniž 

by byli nešťastní nebo naštvaní. Připrav se na neočekávané. 

 Místo toho, abys litoval špatného výsledku a přemítal nad prohraným závodem, 

soustřeď se na nápravu chyby pro další závod. Na zbytek zapomeň. 

 Nezapomínej na to, že to jaký jsi sportovec, není přímo úměrné tomu, jaký jsi 

člověk.  

 

2.3.2.4 Vyrovnávání se s negativními typy vnitřní řeči 

   V jedné z předchozích podkapitol jsme popsali sedm typů vnitřní řeči díky kterým, by 

měl být trenér nebo sportovec schopen ihned rozpoznat negativní povahu uvažování. Ve 

vztahu k těmto typům jsme se rozhodli uvést způsoby, jak se s takovými problémy 

vyrovnat (Butler, 1999). Šlo o tyto typy: 

- Zápory   

- Limity 

- Kapitulace 

- Co když 

- Pochybnosti 

- Vžití do perspektivy druhých 

- Zaujetí  

  

Nabídka metod pro práci s negativními typy myšlení: 

A) Zápory 

Přeměna frází 

   Cílem je vyhnout se opisování toho, co by se nemělo stát a zaměřit se na aktuální 

problém spojený přímo s podávaným výsledkem. Je dobré přemýšlet stylem: „Co 

potřebuji udělat abych…“. Můžete také přímo přemýšlet už nad tím, co je ve 

skutečnosti třeba dělat: „Uvolni ramena“, „Sleduj míč“, „Soustřeď se výkon“. 

 

 

 - 37 -



B) Limity 

Věř v možné 

   Cílem tohoto cvičení je vnímat výkon jako výzvu a ne jako hrozbu plnou překážek 

a limitů. S tím souvisí několik otázek: 

- Jaký je váš vysněný výsledek? 

- Co je možné? 

- Co je třeba k dosažení možného výsledku? 

Vytvořte si plán 

   Základními otázkami pro cvičení jsou: 

Co mi stojí v cestě k dobrému výsledku? 

Co musím udělat, abych překonal překážky? 

Udrž si smysl pro nadhled 

   Cílem je udržet si smysl pro nadhled. Základními otázkami jsou: 

Co by se mohlo stát nejhoršího? 

Jaká je pravděpodobnost nejhoršího možného scénáře? 

Jak bys ohodnotil tuto pravděpodobnost na škále 1-10? 

C) Kapitulace (podceňování) 

  Nahlížej na problém jako na nestabilní  

   Je třeba vidět slabost jako něco, co se dá vylepšit a je. Není to většinou stabilní 

problém. Někdy ji pociťujeme v důsledku nějaké dlouhodobé záležitosti. Pomocí 

vnitřní řeči se pokuste hovořit o problému v minulosti („moje nohy jsou slabé a 

pomalé“) a zároveň navázat vylepšením to přítomností („stále ještě mám rezervy 

v přípravě dolních končetin“). Představte si, že vaše překážky a problémy mizí, stejně 

jako list hořícího papíru.  

D) Co když 

Tak? 

   Přetransformujte otázku – „Co když?“ na „Tak co?“. Opět se zaměřte na možnosti 

vylepšení. Přemýšlejte nad tím, co se vlastně stane, pokud by mělo dojít 

k uskutečnění vašeho nejhoršího očekávání.  

E) Pochybnosti 

Otočte to 

   Některé aspekty nebo skutečnosti mohou být významově přetočeny, abychom na 

ně nahlíželi v pozitivním světle. Ne vše totiž jde skutečně vyvrátit, protože může jít 

o pravdu. Typickým příkladem je věk sportovce nebo genetické dispozice. Např.: 
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„Nejsem tak starý. Pouze jsem se narodil před spoustou dalších lidí.“  

                                                                                      Darell Evans (in Butler, 1999) 

F) Vžití do perspektivy druhých 

Buď svůj vlastní soudce 

   Není možné kontrolovat myšlenky ostatních lidí a stejně tak nemůžeme 

kontrolovat kritiku směřovanou proti nám. To, jak na nás nazírají, je záležitostí 

jejich rozhodnutí. Bez ohledu na to, jak dobří či špatní sportovci jsme, budou si o 

nás ostatní dělat neustále nějaké názory. 

„V životě si dříve či později uvědomíte, že nejste schopni potěšit všechny lidi kolem 

sebe. Mohli byste přemístit horu a stejně by nebyli spokojeni. Někteří lidé dokonce 

kritizují boha – stvořitele.“  

                                                                                  Mike McCallum (in Butler, 1999)  

G) Zaujetí  

Humor 

   Humor vám pomůže k překonávání negativního myšlení. Pokud se dostanete do 

problémů nebo do napětí je to právě humor, který vám může pomoci. Spousta 

stresových situací se dá překonat snáze, pokud je zjednodušíme nebo přijmeme 

s rezervou.  

2.3.3 Nová vnitřní řeč 

   V této kapitole bychom rádi shrnuli základní postupy pro tvorbě pozitivní vnitřní řeči. 

V úvodních kapitolách jsme zmínili několik možností práce s vnitřní řečí vzhledem 

k funkčnímu hledisku. Jedná se o instrukční a motivační vnitřní řeč. Oba typy bychom 

zde chtěli podrobněji rozebrat. Oba druhy spadají obecně pod kategorii nesoucí název – 

smart talk, neboli vědomá a cílená vnitřní řeč. Teoretický základ k této kapitole je 

obsažen v předchozím textu a tak není třeba dopodrobna rozebírat teoretický podklad 

jevu. Je třeba však zmínit jeden typ vnitřní řeči, který doposud nebyl zmíněn v práci. 

Jde o typ motivační vnitřní řeči nazývaný v anglické literatuře self-talk script. Podle 

použití a funkce jsme se rozhodli ho nazývat programem vnitřní řeči. Ve skutečnosti 

jde totiž skutečně o program, pokud bychom se v pojetí Helmstettera (1982) pokoušeli 

chápat mysl jako počítač. Je-li naše mysl vnímána jako počítač je nutné brát myšlenky a 

představy jako programy, které do počítače vkládáme, aby správně fungoval. Tvorbou 

programu se budeme zabývat v další kapitole. Svou povahou je definitivně motivační a 

tak ho budeme řadit mezi motivační vnitřní řeč.  
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   Zbývající dvě části této kapitoly budou obsahovat podrobnější studii o tvorbě afirmací 

(motivační řeč) a sebeinstrukcí (instrukční řeč). Jde o velice účinné pomůcky, 

používané během tréninku i závodu a jak bylo popsáno výše, bylo prokázáno, že 

skutečně fungují. Ať už se jednalo o výzkum Theodorakise a kol. (2000), kde zkoumal 

efektivnost vnitřní řeči ve čtyřech fyzických úlohách, nebo o studii Hatzigeorgiadise 

(2006) zabývající se efektu instrukční řeči na studentech tělesné výchovy, byl vždy vliv 

prokázán. Všechny tyto podklady výzkumů a rešerši všech studií jsme uvedli již 

v kapitole – Funkční hledisko.  

   Existují způsoby, jakými bychom sami se sebou měli mluvit a jakými ne. Několik 

takových příkladů je uvedeno v tabulce č. 5.  

 

Tabulka č. 5: Co říkat x neříkat (Burton, 2008) 

Co říkat Co neříkat 

Před tréninkem nebo závodem 

Soustřeď se na pozitivní vnímání své osoby a 

svoje silné stránky. 

Nesoustřeď se na negativní vnímání své osoby 

a své slabé stránky. 

Soustřeď se na efektivní přípravu. 
Nesoustřeď se na neschopnost nebo problémy 

během přípravy. 

Připomeň si předchozí úspěch. Vyvaruj se přemýšlení nad předchozí prohrou.

Soustřeď se na pozitivní očekávání a cíle. 
Vyvaruj se nerealistickým očekáváním a 

negativním cílům. 

Přeměn všechny iracionální domněnky 

použitím efektivních protiargumentů. 

Nenech vznikat iracionální domněnky bez 

námitek. 

Během tréninku nebo závodu 

Omez myšlení a spoléhej na automaticky 

naučené činnosti. 
Nepřemýšlej příliš. 

Soustřeď se na přítomnost, ne na minulost 

nebo budoucnost. 

Nezabývej se minulými chybami nebo 

případnými budoucími problémy. 

Soustřeď se na činnost, ne na výsledek. 

Používej efektivní sebeinstrukce. 
Vyvaruj se přílišného přemýšlení o výsledku. 

Vnímej situace jako výzvy a udržuj si 

pozitivní očekávání a cíle. 
Nevnímej situace jako hrozby. 

Přetvoř negativní myšlenky a použij efektivní 

strategii pro řešení problémů. 

Vyvaruj se nesystematického a chaotického 

řešení problémů. 
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Při následném tréninku nebo soutěži 

Přisuzuj úspěch vnitřním a kontrolovatelným 

faktorům jako je úsilí a psychická příprava. 

Nepřisuzuj úspěch vnějším nebo 

nezměnitelným faktorům. 

Vytvoř si pozitivní budoucí očekávání a 

přemýšlej o tom, jaký plán zvolit proto, abys 

byl příště lepším. 

Vyvaruj se negativních očekávání a cílů. 

 

2.3.3.1 Tvorba instrukční řeči 

   Instrukční vnitřní řeč nám slouží k regulaci techniky nebo snahy. Podle Weinberga 

(2007) se používá jako spoušť specifické odpovědi, kterou bychom chtěli vyvolat a 

může být trojího typu – instrukční („Dotáhni to!“), motivační nebo emoční („Silně!“). 

   Každý závodník by si měl vytvořit svoji individuální frázi nebo použít některou 

z těch, které jsme uvedli v tabulce č. 6. Ať už si fráze instrukční řeči závodník vymyslí 

či ne, měl by je vyzkoušet během tréninku, zda skutečně fungují. Někdy používáme 

takovouto řeč, aniž bychom si to uvědomovali a mnohdy ji také slyšíme od svých 

trenérů, když nás povzbuzují.  

Tabulka č. 6: Sebeinstrukce 

Použití vnitřní řeči 

Cíl Zaměření na: Sebeinstrukce / fráze 

1. Získávání dovedností 

Technika  

 

Biomechanika 

 

Principy záběru. 

 

Záběrový pohyb. 

 

„Loket nahoru!“ 

„Hlavu pevně!“ 

„Jemně!“ 

      „Hladce!“ 

„Zvrat!“  

2. Příprava na výkon 

Předzávodní postup 

 

Optimální stav nabuzení. 

 

„Buď připraven!“ 

„Agresivně!“ 

3. Spuštění akce 

Vnitřní motivace 

 

Vnitřní motivaci.  

 

„Nakopni start!“ 

„Vyraz!“ 

„Pojď si pro to!“ 
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4. Navození potřebné 

nálady, atmosféry 

Navození nálady 

 

Zahřátí  

 

 

 

Soustředění energie. 

 

Psychologické aspekty 

zahřátí. 

 

 

„Pozitivně!“ 

„Připrav se!“ 

„Rozhodně!“ 

„ Sebevědomě!“ 

5. Změna nabuzení 

- Od vysokého 

k nižšímu 

- Od nízkého 

k vysokému 

 

Změna soustředění 

energie. 

 

      „Zpomal!“ 

      „V pohodě!“ 

      „Přidej!“ 

      „Zaber!“ 

6. Kontrolování snahy 

- Změna tempa 

 

- Udržování tempa 

 

Podněcování nebo 

kontrola energie. 

Udržení energie. 

      „Intenzivně!“ 

      „Rychle!“ 

      „Výbušně!“ 

      „Vydrž!“ 

      „Udrž to!“ 

7. Srovnávání se s bolestí. 

- Diskomfort 

 

- Zranění, nemoc 

 

Tolerance k bolesti 

spojená s tréninkem a 

soutěží.  

Zotavení z nemoci nebo 

zranění. 

 

      „Klídek!“ 

      „Vytrvej!“ 

      „Buď trpělivý!“ 

      „Ovládej se!“ 

 

2.3.3.2 Tvorba motivační řeči – afirmace 

   Afirmace jsou krátké a promyšlené věty používané pro zlepšení sebevědomí. 

Pomáhají nám na cestě za našimi cíli a ukazují nám směr jakým se vydat. Často je 

můžeme zahlédnout v podobě citátů v šatnách sportovních klubů. Jsou tam umístěny, 

aby donutily hráče přemýšlet či ho případně namotivovat. 

   Pokud si vytváříme prohlášení, měli bychom se řídit určitými pravidly. Taková 

pravidla jsou shrnuta v následujícím průvodci pro tvorbu afirmace: 
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a) Napsané – tím, že je napíšete, stanou se vaše myšlenky a sny 

konkrétnější. Napište si je na kartičku, nebo si vyrobte plakát a umístěte 

ho tak, aby na něj bylo vidět. 

b) Formulované pozitivně – neomezujte se tím, že se budete chtít pouze 

zbavit problémů („Nemám trému“), mysl má pak tendenci směřovat 

k negativním myšlenkám. Raději vytvořte něco, čeho chcete dosáhnout 

(„Jsem klidný a připravený!“). 

c) Krátké a jasné – čím jsou kratší a precizněji orientované k cíli, tím je pro 

vás lehčí zaměřit se na ně. Množství slov a idejí v jednom prohlášení vás 

spíše zmate. Zkuste své nápady rozložit na části a vystihnout jádro nebo 

klíčovou myšlenku. 

d) Specifické – přinutí vás směřovat k jasnému výsledku. Určete si přesně, 

co je pro vás důležité a co opravdu chcete. 

e) Magnetické a dynamické – mělo by být silné, atraktivní a podnětné, 

záleží na výběru slov a formulací. Čím více zasáhne vaše hluboko skryté 

pocity a přání nebo vás dojme až k slzám, tím větší úsilí k jeho naplnění 

ve vás vzbudí. 

f) V přítomném čase – formulované tak, jako by opravdu existovaly. Pokud 

je prohlášení vytvořeno v budoucím čase, má tendenci tam také zůstat. 

Potřebuje budoucnost vidět očima své mysli tak, jako by existovala už 

teď.  

g) Osobní – při jejich formulaci je nejlepší použít vlastní jméno a osobně se 

s ním identifikovat – dodá jí to působivosti. 

h) Zaměřené na změnu sebe sama – zapomeňte na to, že vaše problémy 

způsobuje někdo jiný, prohlášení by vám mělo pomoci poznat, že věci 

máte pod kontrolou vy. Nejúčinnějším a nejtrvalejším způsobem změny 

situace je změnit sám sebe! 

i) Realizovatelné ve vašich silách – musí být přijatelné nejprve na 

nevědomé úrovni. Jestliže jsou příliš náročné, mysl má sklony vymýšlet si 

překážky nebo omezit důvěru v jeho naplnění. Vytvářejte důvěru ve své 

prohlášení postupně a váš potenciál jako sportovce / člověka poroste. 

                                                                                                                 Tomešová (2006) 
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   Požíváme-li afirmace, chceme změnit negativní myšlenky a získat je pod svoji 

kontrolu. Většinou nejsou pravdivé v době, kdy je používáme, ale podporují to, co 

chceme, aby se stalo skutečností. Ani negativní vzorce nebyly pravdivé v době, kdy 

jsme je začali používat a tak vlastně opačným systémem s pomocí afirmací vracíme 

mysl do původního a lepšího „nastavení“. Jsou v přítomném čase, protože je velice 

důležité být přítomný tady a teď. Chceme věřit v naše afirmace tady a teď a ne někdy 

v budoucnosti. Samozřejmě jsou vždy mířené k naší osobě, poněvadž jsme to pouze my, 

koho můžeme kontrolovat.  

 

Tabulka č. 7: Afirmace pro smíření se s minulostí (Porter, 2003)  

Afirmace 

„Vložil jsem do toho závodu všechnu energii, kterou jsem v danou chvíli měl.“ 

„Užívám si přítomný okamžik.“ 

„Jsem hrdý na to, kolik jsem toho dokázal během své sportovní kariéry.“ 

„Věřím v sebe a své schopnosti.“ 

„Odpouštím si s veškerou láskou a přijetím.“ 

„Starám se o sebe odpočinkem a relaxací.“ 

„Má mysl a mé tělo jsou v harmonii.“ 

„Jsem vděčný za veškerou podporu, kterou jsem dostal od své rodiny.“ 

„Vážím si svých schopností a dovedností.“ 

„Je pro mě jednoduché nechat minulost minulostí a soustředit se na budoucnost.“ 

„Všichni jsme během soutěže udělali, co jsme mohli.“ 

  

 

   Píšete-li afirmace, nebojte se někdy přehánět. Pokud se při vyslovení nebo přečtení 

cítíte hloupě nebo směšně a říkáte si, že to není možné si ani o sobě myslet a že je to 

nemožné, jsou tyto afirmace právě ty pravé pro vás (Porter, 2003). 

   Hogg (1995) přirovnává afirmace k semínku, které musíme nechat vzklíčit a dát mu 

čas. Takové vzklíčení má postup: 

a) Vytvoření očekávání 

   Pokud sportovec začne očekávat, že zvládne situaci takovým způsobem, 

jakým si určí a bude bez sebemenších pochybností, situace se přiblíží jeho 

očekávání. Sportovec si musí vytvořit odvážně očekávání. 

b) Přiživování afirmací 
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   Nejlepší způsob je napsat si důležité afirmace na papír a jednoduše je 

opakovat a dívat se na ně každý den, aby byly na popředí naší mysli. 

Afirmace musí být velmi přímé a praktické.  

c) Postupné přijímání afirmací  

   Jakmile začne sportovec přijímat afirmace za skutečnost, stane se její 

součástí. Čím více si je říká, tím snadněji je příjme. 

d) Procvičovat a používat afirmace přesvědčivým způsobem 

   Sportovec je odhodlaný souhlasit s vizí, kterou si určil. Neměl by tedy již 

váhat využít každou možnou příležitost k tomu, aby dopomohl k uskutečnění 

své afirmace. 

e) Přitahovat k sobě jako magnet cokoliv je potřeba 

   Sportovec se připojí k lidem a stane se součástí něčeho, co ho vede nebo 

co je přímo již tím, co si svou afirmací určil. Spojuje se s lidmi, kteří již 

dosáhli své vytoužené vize.  

 

2.3.3.3 Program tvorby motivační řeči (Self-talk script) 

   O tomto druhu jsme se v předchozí práci vůbec nezmiňovali a rozhodli jsme se, že 

v této práci má místo. Tento program, jak jsme ho nazvali, by se dal zařadit pod 

motivační afirmace, avšak afirmace jsou svou povahou spíše kratší výroky a zde se 

jedná o soubor několika vět, jejichž úkolem je nás systematicky měnit k očekávané 

podobě. Burton (2008) věří, že právě toto je způsob, jak nejlépe působit pozitivně na 

sportovce. Doporučuje vytvořenou vnitřní řeč číst čtyřikrát až pětkrát denně. Program 

může být specifický nebo i použitelný pro více situací nebo cílů. Pro vytvoření 

programu Burton (2008) doporučuje sledovat tyto kroky: 

1) Rozhodni se, jaký účel má program. 

2) Identifikuj specifické myšlenky pro každý účel. 

3) Uspořádej myšlenky, aby došlo k vytvoření plynulého textu s ohledem na 

všechny části. 

4) Uspořádej všechny části kvůli plynulosti. 

5) Vytvoř chytlavou úvodní část a silný konec. 

 

   Pro pochopení uvedeme ze stejného zdroje nabídku účelů a specifických myšlenek 

pro jednotlivé účely. Když se podíváte na tabulku č. 8, vyberte si jeden z účelů v sekci 
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1. Můžete si vybrat jeden nebo všech sedm. Poté se podívejte do sekce 2 a vyberte si již 

specifické myšlenky, afirmace nebo protiargumenty, které vás utvrdí ve vybraných 

účelech. Můžete samozřejmě použít jiné myšlenky, které vás napadají a mohly by vás 

motivovat. Poté si napište program založený na těchto myšlenkách. 

 

Tabulka č. 8: Účely a specifické myšlenky pro tvorbu programu 

Sekce 1: Účely pro tvorbu programu 

1. Připomenout si přednosti, silné stránky a potřebné přednosti. 

2. Stanovit si priority a cíle a možné akce, jak jich dosáhnout. 

3. Připomenout si minulý úspěch v podobné situaci nebo v jiné situaci. 

4. Zdůraznit kvalitu a kvantitu tréninku. 

5. Vyhodnotit situace jako výzvy a ne jako hrozby. Najít možná řešení problému. 

6. Přeměnit negativní myšlenky. 

7. Přisoudit úspěch tvrdé práci a schopnosti, která se stále dá zlepšovat. V případě neúspěchu 

cítit kontrolu nad faktory, které ho způsobily a vidět je jako vnitřní. 

Sekce 2: Jednoduché pozitivní myšlenky, afirmace a protiargumenty 

1. Připomenutí kladů, silných stránek a vytoužených osobních kvalit 

- Jsem talentovaná osoba s dovednostmi a schopnostmi, které mi dovolí být úspěšným 

ve svém životě tak, jak chci. 

- Jsem hodnocen podle toho, jaký jsem jako osoba a ne podle toho, jakého úspěchu jsem 

dosáhl. 

- Jsem schopen být lepším sportovcem, který aktivně pomáhá týmu a podílí se na jeho 

úspěchu.  

- Mám bohatý a silný vztah se svými blízkými kamarády a rodinou. 

- Mám rád to, kdo jsem. Mám rád osobu, kterou vídám v zrcadle.  

2. Priority a cíle a možné akce, jak jich dosáhnout 

- Mám sen nebo vizi toho, co chci v životě dosáhnout. 

- Stanovil jsem si cíle, priority a určil plány akcí, jak je uskutečnit. 

- Sny se stávají skutečností skrz tvrdou práci a obětování. 

- Mám čas a energii ke splnění svých cílů. 

- Dneska je „zvládnu“, „udělám“, „dokončím“. 

3. Připomenutí minulé situace, kdy se podařilo překonat nepřízeň 

- V podobných situacích jsem byl doposud velice úspěšný. 

- Naposled jsem překážky překonal a povede se mi to i tentokrát. 

- Prohra mi pomáhá nalézt moje slabá místa a já je tak můžu později zlepšit. 

 - 46 -



- Vím, že je pouze otázkou času, kdy se má tvrdá práce zúročí, a já budu úspěšným. 

- Překonávání neúspěchu a nepřízně mě dodává energii pracovat ještě usilovněji, abych 

se stal lepším a nalezl své slabosti. 

4. Připomenutí kvality a kvantity tréninku 

- Nikdo netrénuje tvrději než já a v rozhodující chvíli budu v lepší kondici a budu mít 

vůli zaplatit větší cenu než můj protivník. 

- Moje fyzická, mentální, technická a taktická příprava byly vybrány, aby mě připravily 

co nejlépe na soutěž. 

- Můj trenér mě naučil pozorovat taktiku soupeře a umět si jí přizpůsobit. 

- Připravil jsem se dobře na to, abych mohl maximalizovat své silné stránky a 

minimalizovat slabé. 

- Každý den jsem o něco lepší a pohybuji se tak stále blíže ke svému osobnímu rekordu. 

5. Hodnocení situací jako výzev a ne jako hrozeb, efektivní řešení problémů 

- Každý se někdy setkává s nepřízní a neúspěchem. Šampión vidí problém jako možnost 

stát se lepším. 

- Zjistil jsem, že chyby jsou normální součástí učení.  

- Beru každou hrozbu jako výzvu a šanci se zlepšit jako osoba a jako sportovec. 

- Nezáleží na tom, jak je výzva náročná a těžká. Přijmu výzvu a budu závodit, jak 

dovedu nejlépe, najdu strategii, která mi dovolí být nejlepším. 

- Přijímám dobře kritiku a používám ji jako zpětnou vazbu pro své zlepšení. 

6. Přeměnění negativních myšlenek 

- Budu se soustředit na to, abych byl co nejlepší, protože nemohu změnit to, co se stalo 

v minulosti nebo ovlivnit to, co se stane v budoucnosti. Vše, co mohu udělat, je být 

nejlepším v tuto chvíli. 

- Přijímám to a nemohu to změnit nebo kontrolovat. Nemohu kontrolovat to, co si o mě 

ostatní myslí nebo jak dobře soutěží. Nemohu kontrolovat ani schopnosti, které mi 

byly dány od boha ani to, jak rychle se naučím některé dovednosti. Nejde kontrolovat 

ani rozhodnutí rozhodčích, podmínky nebo štěstí. Soustředím se na to, co mohu 

kontrolovat a nestrachuji se o to, co nemohu. 

- Život často není férový a to je v pořádku. Budu pokračovat v tom, co dělám, protože 

tvrdá práce se vyplatí v dlouhodobém snažení. 

- Nemohu kontrolovat, jak se ostatní chovají a co si myslí. Lidé mohou najít chyby i na 

těch nejlepších sportovcích. Budu se snažit si dělat radost a užívat si závodění. Jediná 

osoba, které se musím zodpovídat, je ta v zrcadle. 

- Špatný výkon je znepokojující, ale ne neúnosný a hrozný. Život jde dál, i když se 

nedaří. Poučím se ze svých chyb tak, abych mohl být úspěšnější v budoucnu.    
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7. Přisuzování úspěchu tvrdé práci a neúspěch malému úsilí nebo potřebě rozvinout 

dovednosti 

- Tvrdá práce a rozvoj dovedností mi pomůže dosáhnout úspěchu a posun o stupínek 

výš. 

- Vím, že tvrdá práce a pravidelný trénink mi dopomůže k tomu, abych dosáhl úspěchu, 

jaký jsem měl. 

- Neúspěch je dočasná záležitost, kterou je možné překonat tvrdou prací a rozvojem 

dovedností. 

- Všechny neúspěchy je možné překonat dostatkem času, trpělivostí, tvrdou prací a 

pečlivým plánováním. 

- Pokud se setkám s neúspěchem, soustředím se na kontrolovatelné faktory, jako jsou 

větší úsilí, být lépe připraven mentálně, rozvoj dovedností a užívání si možnosti 

testovat své dovednosti. 

 

 

   Formulář, který může pomoci při zapisování jednotlivých myšlenek je vložen v 

příloze č. 6.  

2.4 Filozofické spojitosti – kritický pohled 

Při zkoumání faktických podkladů týkajících se vnitřní řeči spojují někteří autoři 

poznatky psychologie sportu s filozofickými teoriemi a snaží se tak podle mého názoru 

zjednodušit problém pro laiky v oblasti psychologie. Z důvodů stále častějšího kontaktu 

s podobnou literaturou především v anglosaských knihách a učebnicích jsme se rozhodli 

vyhradit krátké místo pro takové teorie i v této diplomové práci. V této kapitole bychom 

se pokusili alespoň částečně přiblížit některé z filozofií, s nimiž jsme se setkali 

nejčastěji. 

   Miguel Ruiz (2001) se ve své knize navazující na tradice amerických indiánů, 

Toltéků, zmiňuje o tzv. soudci. Podle něj se v naší mysli tvoří dialog na základě toho, 

co vidíme a toho, co jsme zažili během našeho života. Takový dialog vedeme většinou o 

sobě nebo někom jiném a neustále hodnotíme, co je v rozporu s našimi morálními 

pravidly. Ruiz tvrdí, že každý člověk má v sobě zabudovaný systém morálních pravidel, 

kterými se neustále řídí. Nazývá ho – Kniha přikázání. Pokud se proviníme proti 

jednomu z našich přikázání, jsme ihned odsouzeni hlasem v naší hlavě, tedy soudcem. 

Nikdo není dokonalý a tak se velice často stává, že naše představa ideálu se mnohdy liší 

od skutečnosti a my si potom neustále vyčítáme své vlastní nedostatky. Tento Ruizův 
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soudce nezapomíná připomínat naši chybu vícekrát a my se tak k problému neustále 

vracíme.  

   Podle toltécké filozofie má většina z nás podobné problémy. Problémy předsudků a 

srovnání naši osoby s někým jiným. Ruiz uvádí i zdroj problému. Podle něj dochází 

k několika zásadním momentům během našeho života, kdy nám jsou vštěpována 

pravidla, která nesmíme porušit. Pokud je porušíme, staneme se odlišnými od ostatních 

v našem okolí a tedy „zvláštními“. Tak se vlastně přizpůsobujeme svému okolí a 

potlačujeme svoji přirozenost. Toltékové nám také nabízejí řešení problému a to řídit se 

čtyřmi základními pravidly (dohodami), kterými se musíme nekompromisně řídit. Jsou 

to: 

1)  Nehřešte slovem – hovořte o sobě jako osobnost. Říkejte jen to, co si myslíte. 

Vyhýbejte se užívání slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých. Užívejte sílu 

slova ve jménu lásky a pravdy. 

2) Neberte si nic osobně – nikdo nedělá nic kvůli vám. Co druzí říkají a dělají je 

projevem jejich vlastní situace a snů. Když budete imunní proti názorům a činům 

druhých, nestanete se obětí zbytečného utrpení.  

3) Nevytvářejte si žádné domněnky – nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co 

skutečně chcete. Komunikujte s ostatními tak jasně, jak jenom dovedete, abyste 

se vyhnuli nedorozumění, smutku a dramatům. Pouze touto jedinou dohodou 

dokážete zcela změnit svůj život.  

4) Dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete – vaše činnost se mění od okamžiku; budete 

vypadat jinak, když jste nemocní, než když jste zdraví. Dělejte však za všech 

okolností vše, jak nejlépe dovedete a vyhnete se zbytečným soudům a lítosti.  

                                                                                                                         (Ruiz, 2001) 

 

   Podle toltécké filozofie můžeme díky dodržování těchto dohod změnit v sobě 

negativní energii. Svá tvrzení zakládá na tom, že pokud šíříme pomluvu nebo někoho 

pomlouváme, vytváříme negativní energii, která se přenáší dál a v tom důsledku se 

nakonec budeme i my cítit špatně. Stejně tak to ale souvisí s námi. Ruiz (2001) píše o 

špatném používání slova proti nám. Pokud o sobě řeknete negativní větu, působíte 

samozřejmě negativně sami na sebe.  

 

 - 49 -



    „Hovořte jako osobnost. Říkejte jen to, co si opravdu myslíte. Vyhýbejte se užívání 

slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých. Užívejte sílu slova ve jménu lásky a 

pravdy.“  

                                                                                                                         (Ruiz, 2001)   

 

   Mezi filozofii spojenou s vnitřní řečí nebo afirmacemi je i směr, který reprezentující 

kniha – Tajemství (Byrne, 2008). Zjednodušeně hovoří o zákonu přitažlivosti, podle 

něhož funguje vše kolem nás. Pokud urputně myslíme na to, abychom si nevytáhli u 

zkoušky otázku č. 4, vytáhneme si právě tuto. Naše mysl nerozpozná význam myšlenky. 

Proto pokud myslíme na něco, co nechceme, aby se nám stalo, stane se to. Musíme tedy 

přeměnit způsob uvažování a myslet na to co chceme. Také mluví o přitahování 

budoucnosti pomocí imaginace. Pokud se chceme stát úspěšným podnikatelem, 

představme si, jak podnikáme s obrovským úspěchem a prožijme všechny pocity, které 

s tím jsou spojené. Pokud si dostatečně dobře a často představujeme to, čím bychom 

chtěli být, nakonec se tím skutečně staneme.   

   Poslední téma této kapitoly je přítomný okamžik, o němž částečně hovoří i Jackson 

(1999), které jsme zmínili v kapitole o pozitivní vnitřní řeči. I téma přítomného 

okamžiku řeší více autorů. Jedním představitelem je autor esoterické literatury Eckhart 

Tolle (2001). Autor přirovnává přítomný okamžik k jedinému okamžiku, který je 

skutečný. Budoucnost jsou jen domněnky a minulost jsou fakta. Nic z toho nemůžeme 

ovlivnit. Jen přítomnost je skutečná a je to jediná chvíle, kdy můžeme něco změnit. 

Podle něj by se člověk měl neustále snažit přenést do přítomnosti a nenechávat své 

myšlenky odvádět jinam. Uvádí jednoduché cvičení pro návrat do přítomného okamžiku 

a tím je meditace v pohybu. Měli bychom se snažit soustředit na činnost, kterou právě 

konáme. Umýváme-li si ruce, máme se soustředit na teplotu vody a na pohyby 

prováděné rukama. Plně přijímat přítomný okamžik, tak jak plyne. Tolle, navazuje 

svými výroky a teoriemi na východní filozofii – zen buddhismus.  Tato odnož 

buddhismu měla velký vliv na filozofii bojových umění. Válečník v podání tradiční 

japonské podoby Budó (in Krystaszek, 2000) se snažil při svém cvičení nemyslet na nic 

jiného, než na pohyb svého soupeře. Bez jakéhokoliv strachu či pochybnosti prožívat 

přítomný okamžik tak, jak k nám přichází. Bez ohledu na to, zda by pro nás v konečné 

fázi měl znamenat smrt.  

„Když máme sami zemřít, dotkne se nás to tady a teď. Přichází nám na mysl nestálost. 

Stejně tak v boji myslet na vítězství či porážku znamená hledat řešení lstí, unikat, chtít 
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zvítězit. To není nestálost. Musíme mít mysl jako okamžik před smrtí. Musíme všechno 

odložit a být pouze pozorní, soustředění, klidní…“ 

                                                                                                           (in Krystaszek, 2000) 

    

   Podle filozofie týkající se Budó se musíme soustředit na každý jeden okamžik, který 

se nikdy nevrátí a neustále plyne jeden za druhým. I Millman (1984) jehož zmiňujeme 

v předchozím textu, naráží na podobný problém přítomného okamžiku. Ve svém 

komplexním díle o cestě Pokojného bojovníka píše: 

„Cesta je to, co nám přináší radost nikoliv náš cíl.“ 

                                                                                                                   Millman (1984) 

 

   Bylo by možno najít i další autory zabývající se některými podobnými problémy, 

avšak výčet různých vědecky nepodložených teorií není cílem této diplomové práce a 

tak podle našeho názoru stačí tato krátká zmínka o několika z nich. Některé z těchto 

teorií se občas dotýkají již ověřených psychologických teorií, a proto jsme považovali 

za přínosné je ve zkratce zmínit.    
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3 Výzkumná část 

3.1 Vědecká otázka 

   Vzhledem k tomu, že pozitivní a negativní myšlení je přímo spojeno s vnitřní řečí, 

objevuje se zde otázka, zda bude skutečně převažovat pozitivní vnitřní řeč u sportovců 

na vrcholové úrovni ve srovnání se sportovci na úrovni nižší. Bude se skutečně podílet 

vnitřní řeč v pozitivní formě na sportovním výkonu? 

3.2 Úkoly práce 

1) Shrnout do teoretické části metody práce s vnitřní řečí a navázat tak na 

bakalářskou práci. 

2) Získat data pro deskriptivní studii. 

3) Vyhodnotit získaná data. 

4) Empiricky získat možná doporučení pro další výzkum. 

 

3.3 Hypotézy 

H1: Vnitřní řeč se během roku mění v závislosti na sezóně. 

H2: Častější použití pozitivní vnitřní řeči budou vykazovat sportovci na vrcholové 

úrovni oproti sportovcům na oblastní úrovni. 

H3: Častější použití pozitivní vnitřní řeči budou vykazovat muži ve srovnání s ženami. 

H4: Častější používání vnitřní řeči bude spojeno se soutěží, nikoliv s tréninkem. 

H5: Bude možné najít rozdíly mezi triatlonisty, cyklisty, běžci a plavci? 

3.4 Metodologie práce 

3.4.1 Získání dotazník 

   Část původního dotazníku se objevila jako příloha k článku Quantifying athlete self-

talk (Hardy, 2005). Originální dotazník, který se jmenuje Self-Talk Use Questionnaire 

(STUQ), jsme získali přímo od jeho autora. Překladem a mezikulturním převodem 

dotazníku jsme se zabývali v předchozí bakalářské práci (Hlinčík, 2010). Pro překlad 

dotazníku byl použit postup modifikovaného přímého překladu ve spojení s rozhovorem 

po vyplnění dotazníku (Tomešová, 2005), aby se ověřila validita dotazníku. 
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Upřednostnila se tak tato metoda před metodou překladu a zpětného překladu, kde se 

nedá určit, co to znamená „dostatečná shoda“ originální a přeložené verze (Tomešová, 

2005). 

3.4.2 Popis dotazníku 

   Dotazník se skládá z několika částí. Úvodní strana obsahuje informační dopis pro 

sportovce informující o probíhajícím výzkumu, náročnosti a důsledcích jeho vyplnění.  

   V úvodu vyplňuje sportovec údaje spojené s jeho výkonem a obdobím tréninkového 

cyklu, v němž se právě nachází (přechodné, přípravné, předzávodní, závodní). Dále je 

vysvětleno, čeho se vlastně výzkum týká a přiblížena je i problematika vnitřní řeči. Na 

většinu otázek se odpovídá označením číslice na škále (1 – 9, 1 – 5). V části B pak 

sportovec vyjadřuje odpověď pomocí procent. Každá z částí je směřována do jiné 

problematiky týkající se vnitřní řeči: 

Část A – kdy a kde k sobě sportovec hovoří 

Část B – co si sportovec říká 

Část C – proč si pro sebe něco říká 

Část D – obecné otázky o vnitřní řeči 

                                                                                                                   (Hlinčík, 2010) 

     

3.4.3 Informace o původní studii 

   Hardy (2005) založil své hypotézy původní studie na několika poznatcích 

z předchozích výzkumů.  Díky informacím, které získal, se rozhodl zohlednit několik 

nových faktorů. Mezi tyto faktory patřily především: pohlaví, sportovní odvětví, 

dovednosti. Podle hypotézy měly ženy více tíhnout k negativní vnitřní řeči než muži. 

Další otázkou, kterou se výzkum zabýval, bylo rozdílné používání vnitřní řeči během 

tréninku a během závodu. Byla predikována větší četnost vnitřní řeči během závodu.  

   Původní studie se zúčastnila skupina tvořena z 52% muži a 42% ženami. Z výsledků 

vyplynulo, že vnitřní řeč se skutečně používá častěji během závodu než během tréninku. 

Na druhou stranu je třeba zmínit nulový vztah mezi pohlavím a použitím vnitřní řeči, 

který Hardy zjistil.  

   Na výše popsanou studii navazovala hned druhá studie (Hardy, 2005). Obě se 

shodovaly ve valenční oblasti vnitřní řeči – pozitivní (54%), neutrální (24%) a negativní 

(22%). Vzhledem ke struktuře vnitřní řeči bylo zjištěno použití jednotlivých slov (23%), 
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frází (59%) a celých vět (18%). Z audiofonického hlediska bylo toto zastoupení: skrytá 

vnitřní řeč (65%), šepot (22%) a otevřená vnitřní řeč (13%).  

   Předtím než byl vytvořen STUQ dotazník, nebyl tu jiný, který by bral ohled na 

proměnné, jako jsou pohlaví, sportovní odvětví a dovednosti. Cílem všech podobných 

výzkumů bylo vygenerovat kvantitativní data týkající se obsahově příbuzných dimenzí 

s vnitřní řečí (Hlinčík, 2010).       

 

3.4.4 Výzkumný soubor 

   Výzkumný soubor byl tvořen 80 sportovci (20 triatlonistů, 20 plavců, 20 cyklistů, 20 

běžců). Sportovci byli vybráni ze dvou výkonnostních skupin: závodní – oblastní, 

závodní - vrcholová. Poměry výkonnostních úrovní v jednotlivých sportech byly 

následující:  

Triatlon – oblastní – 3 závodníci 

Triatlon – vrcholová – 17 závodníků 

Plavání – oblastní – 11 závodníků 

Plavání – vrcholová – 9 závodníků 

Cyklistika – oblastní – 7 závodníků 

Cyklistika – vrcholová – 13 závodníků 

Běh – oblastní – 6 závodníků 

Běh – vrcholová – 14 závodníků 

Výzkumný soubor byl omezen výběrem nad 18 let (triatlon – 22,35 ± 5,85; plavání – 

19,9 ± 1,79; cyklistika – 20,8 ± 3,49; běh – 24,35 ± 6,01). Zastoupení žen v souboru byl 

významnější pouze ve skupinách – triatlon (6 žen) a běh (6 žen). 

   Je třeba zmínit přesněji výkonnostní úrovně v jednotlivých sportech, kde se podařilo 

získat data od kvalitních závodník na světové úrovni. V triatlonu jsme získali data od 12 

členů Sportovního centra mládeže. Skupina běžců byla doplněna o biatlonisty a běžce 

na lyžích, kde jsme získali data od 4 reprezentačních běžců na lyžích a 3 reprezentantek 

v biatlonu. Cyklisté tvořili rozsáhlejší soubor členů Dukly Praha – mistr světa juniorů, 

mistryně Evropy a mistryně světa juniorek, mistr Evropy, vítěz světového poháru Elite a 

další účastníci a medailisté z mistrovství republiky a světa. 
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3.4.5 Procedura 

   Data byla vzhledem k náročnosti dosažení účasti jednotlivých respondentů získávána 

několika způsoby. V triatlonovém rozsáhlejším souboru závodníků z výběru SCM jsme 

získali data během rozsáhlejšího testování na FTVS. Zbytek dat byl od triatlonistů 

získán pomocí e-mailu, kdy byl jednotlivým závodníkům dotazník zaslán přímo a 

získán obratem zpět.  

   Získání dat od plavců probíhalo výběrem týmů s největším počtem medailistů na 

posledních mistrovstvích ČR a následným kontaktováním jejich trenérů. Jednalo se 

především o kluby SK Slavia Praha a TJ Bohemians Praha. 

   Soubor cyklistů z Dukly Praha se nám podařil kontaktovat prostřednictvím Mgr. 

Lukáše Thuna, který dotazníky osobně rozdal závodníkům. Zbytek cyklistů byl získán 

e-mailem od některých bývalých studentů Sportovního gymnázia v Jablonci nad Nisou 

a členy klubu KC Kooperativa SG.  

   Data od biatlonové reprezentace jsme získali s pomocí Mgr. Jana Suchardy ze Svazu 

Biatlonu, kterému byl dotazník zaslán e-mailem a on ho přeposlal sportovkyním. 

Reprezentační běžci a biatlonisté odpovídali také prostřednictvím e-mailové zprávy. 

   Během vybírání sportovců pro deskriptivní průzkum jsme úmyslně vybírali sportovce 

na úrovních oblastních a vrcholových podle dělení v dotazníku. Skupina rekreačních 

sportovců nebyla podle našeho názoru významná vzhledem k cílům diplomové práce.  

   

3.4.6 Statistické vyhodnocení 

   Samotné vyhodnocování dat probíhalo v závislosti na jednotlivých částech dotazníku. 

Každá část je zaměřená na jinou oblast vnitřní řeči přesně tak, jak jsme to popsali 

v kapitole – 3.4.2 Popis dotazníku. Pro části A, C, D byla zvolena metoda grafického 

zobrazení v krabicovém grafu (BoxPlot). Krabicový graf představuje schéma, které 

v jednom zobrazení poskytuje informaci o maximální a minimální hodnotě v souboru 

naměřených hodnot, o mediánu a horním a dolním kvartilu tohoto souboru některé další 

informace (Pavlík, 2005).  

   Do každého z grafů jsme pro přehlednost zobrazili všechny skupiny, aby bylo možné 

je vzájemně porovnat. Navíc jsme každou ze skupin (triatlon, plavání, kolo, běh) 

rozdělili na příslušné podskupiny (oblastní, vrcholová úroveň). Díky tomu lze provést 
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vzájemné porovnání nejen odpovědí mezi skupinami, ale také mezi výkonnostními 

úrovněmi sportovců.   

   Pro vyhodnocení části B byl použit stoprocentní skládaný sloupcový graf umožňující 

porovnat pomocí svislých obdélníků procentuální hodnotu, kterou jednotlivé hodnoty 

přispívají k celkovému součtu pro dané kategorie.  

   Jednotlivé části se při vyhodnocování lišily. V části A byla nabídnuta škála pro 

hodnocení intenzity od 1 – 9. Číslo 1 znamenalo – „Nikdy“ a číslo 9 – „Stále“.  

   Část B byla hodnocena pomocí procentuálního vyjádření, kdy musel dát součet každé 

trojice otázek sto procent.  

   Část C opět vycházelo vyhodnocení z nabídky na škále od 1 do 9 (1 – „Nikdy“, 9 – 

„Stále“). 

   V části D byly otázky hodnoceny stejnou škálou s výjimkou posledních třech otázek. 

V otázkách č. 2 a 3 se vyskytla škála od 1 do 5 (1 – „Naprosto stálá“, 5 – „Stále se 

mění“). Otázka č. 4 obsahovala škálu pro hodnocení také od 1 do 5 avšak s rozdílným 

slovním vyjádřením (1 – „Vůbec nevěřím“, 5 – „Jsem si tím jistý“). 

   Pro zpracování dat byl použit program Statistica (krabicové grafy) a program 

Microsoft Excel (ostatní grafické vyjádření).   
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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.  

   Ve stejném grafu 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“. 

   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.  
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   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.  
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   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 

   

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

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

 

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

 

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

tréninku, 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.  

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

použití po tréninku.  

   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 jsem 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.  

 

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

 

Vzhledem k hypotézám lze soudit z výše uvedených grafů, že k očekávané výraznější 

změně v použití vnitřní řeči během trénink a během soutěže nedošlo. Změna byla 

zaznamenána pouze před a po tréninku/soutěži.  
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   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.  
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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.  

   Skupina běžců 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. 
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   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.  

   Z hlediska hypotézy týkající se častějšího používání pozitivní vnitřní řeči musíme 

hovořit o padesáti procentním splnění. Hypotézu splnili pouze běžci a cyklisté. 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).  

   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 

 

 - 65 -



 
  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.  

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

 

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

 

   Na rozdíl od předchozího grafu (graf 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.  
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   Zamyslíme-li se nad vztahem mezi úvodní otázkou a grafem č. 12, můžeme nalézt 

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.  

 

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

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.  
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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. 
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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.  
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raf č. 17 – Při soutěži – Povzbuzení 

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

G

 

O

uklidnil? 

 
Graf č. 18 – Při tréninku – Uvolnění a uklidnění 
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   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 
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Otázka č. 5 - Jak často používáš vnitřní řeč při tréninku / soutěži, abys zvládl 

nervozitu? 

 
Graf č. 20 – Při tréninku – Zvládnutí nervozity 

 

   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.  

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

působící předstartovní stavy. 

 

 
Graf č. 21 – Při soutěži – Zvládnutí nervozity 
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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. 
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f č. 23 – Při soutěži – Získání nebo udržení koncentrace 

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

Gra

 

O

sebevědomí? 

 
Graf č. 24 – Při tréninku – Zvednutí sebevědomí 
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   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 80 -



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.  
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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 

 - 82 -



 

   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 
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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 

 řeči k udržení motivace naopak uvádějí 

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

se objevily i u skupiny vrcholových plavců. 

 

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

n
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Graf č. 31 – Při tréninku – Udržení motivace 

 

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

řídit množství vynakládaného úsilí? 

    
Graf č. 32 – Při tréninku – Řízení množství úsilí 
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   Množství vynakládaného úsilí pomocí vnitřní řeči řídí větší část vrcholových plavců 

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. Skupiny triatlonistů, 

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 
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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.  
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Graf č. 35 – Při soutěži – Připomenutí cílů 
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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.  
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   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?  

 

     
f č. 37 – Kombinace tělesného cvičení s vnitřní řečí 

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

é výsledky, kdy je rozložení dat také kolem hodnoty 6. Podle 

Gra

 

  

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 podobn

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

že vnitřní řeč používají ještě častěji.  
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   Rozmanitost odpovědí u plavců je podobné. 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? 

 

   
af č. 38 – Naučení a vylepšení dovednosti 

 S výjimkou vrcholových plavců hodnotili sportovci použití vnitřní řeči ve spojení 

Gr

 

  

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.  
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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.  
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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. 
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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.  

 

 

 

 

 - 94 -



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.  
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4 Diskuze 

   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.   
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   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.  
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5 Závěr 

   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.   

    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.  

   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.   
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