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Abstrakt

Název:          Vliv psychických stavů na výkon v lukostřelbě

Cíle:        

Hlavním cílem bakalářské práce  je vymezit základní psychické stavy, 

které mohou sportovní výkon v lukostřelbě ovlivnit a následně ověřit jejich 

souvislost pomocí použitého dotazníku, který je předkládán střelcům před 

soutěží a ihned po jejím skončení, aby mohl být porovnán jich vývoj. 

Následně se analyzují získaná data a určí se, jakým směrem psychické 

stavy ovlivňují výkon a případně se naleznou stavy, které jsou pro 

sportovní výkon přínosné a které naopak nikam nevedou a pouze střelci 

zhoršují jeho výkon

             

Metody:

Pro výzkumné šetření je využita dotazníková metoda SUPSO, kterou 

vytvořil pan Mikšík v roce 2004. Tato metoda se zaměřuje na zkoumání a 

popis aktuálního psychického stavu člověka. Dotazník SUPSO je 

aplikován na lukostřelce z šesti lukostřeleckých klubů v České republice. 

Výsledky:

Použitý dotazník SUPSO je po aplikaci na lukostřeleckou skupinu    

vyhodnocen. Ze získaných dat je popsán psychický stav všech jedinců 

zkoumané skupiny. Jsou zajištěny i dosažené sportovní výsledky na 

Mistrovství České republiky a je objevena souvislost mezi aktuálním 

psychickým stavem a sportovním výkonem.

Klíčová slova:

psychické stavy, sportovní výkon, dotazník.
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Abstract 

Title:             Influence of psychological states to sport performance in achery

Purpose:  

Main aim is classify fundamental psychological states, which could have 

main impact on the sport performance and then attest their relation thanks 

to applied questionnare, which will be put forward to achers before and 

after competition to comparison their progressions. After that obtained 

informations will be analyzed and determited, which way mental condition 

affects sport performance.

Methods:

For reseaerch investigation is used questionnares method SUPSO, which 

created Mr. Miklík in 2004. This method is focused to research and 

description actual psychological state of human. Questionnare SUPSO is 

applied to acrhers from six achery clubs in Czech Republic.

Results:

Used qestionnare is evaluated after aplication to achery group. From 

obtained informations is described psychological state of each individual 

from examined group. There are secured sport results from Czech national 

championship and is discovered relationship between actual mental 

condition and sport performance

Keywords: 

psychological states, sport performance, questionnare. 
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1. Úvod

  Hlavním tématem této práce je zkoumání vlivu psychických stavů na výkon 

lukostřelce. Zvolila jsem toto téma, protože mohu propojit dva rozličné obory 

lukostřelbu a psychologii. Vyzkoušela jsem si nejen sama na sobě, ale i na svých 

svěřencích, jak lidská psychika a mysl dokáže zmařit či vyzdvihnout sportovní výkon

a výsledek v soutěži, proto shledávám toto téma zajímavé.

  Cílem bakalářské práce je objasnit psychický stav lukostřelců v soutěži, který je 

podroben psychologické metodě, dotazníku SUPSO. Tento dotazník byl vytvořen 

panem Mikšíkem v roce 2004 ke zkoumání aktuálního psychického rozpoložení. 

Výzkumný soubor tvoří lukostřelci z několika klubů po celé České republice.

V dotazování a zkoumání jsou zastoupeni více muži, jelikož tvoří větší část členské 

základny v tomto sportu.

   Dále v práci uvádím podávané sportovní výkony dotazovaných lukostřelců

na Mistrovství České republiky a hledám souvislost mezi nadprůměrnými

či podprůměrnými výkony a aktuálním psychickým nastavením sportovců. Z těchto 

výsledků dále stanovuji nejčetnější psychické rozpoložení sportovců pro co možná 

nejoptimálnější sportovní výkon.

  Myslím, že toto téma je velmi aktuální, protože se stále častěji setkáváme s názory,

že výkon sportovce je například z 70% ovlivněn právě psychickým stavem a pouhých

30% tvoří jeho fyzická zdatnost a technika pohybových dovedností. Domnívám se,

že tato tvrzení jsou velmi odvážná, avšak vliv psychiky na sportovní výkony

je nepopiratelný. 
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2. Teoretická východiska

2.1. Sportovní výkon

   Sportovní výkon v jakémkoliv sportu je podmíněn několika dovednostmi 

a schopnostmi každého sportujícího jedince. Sportovní výkon se zakládá na fyzických, 

motorických a psychických předpokladech. U individuálních sportů, jakým je například 

lukostřelba, sportovec vnímá velkou zodpovědnost za svůj výsledek a velmi dobře 

si uvědomuje, že řešení veškerých závodních situací stojí pouze na něm či případně 

na jeho trenérovi. Pan Dovalil hledí na sportovní výkon jako na proces pohybového 

jednání. Ve své knize Sportovní trénink definuje sportovní výkon takto: „ Sportovní 

výkon je výrazem zpředmětněných schopností sportovcem rozvíjených cílevědomým 

dlouhodobým tréninkem. Je cílem tréninkového procesu, ale současně procesem rozvoje 

sportovce. Proto je chápán současně jako průběh i výsledek ve sportovní činnosti.“

( 9, s 13)

   Jak dále pan Dovalil uvádí, sportovní výkon je výsledným projevem výkonnostního

rozvoje sportovce, a proto jsou v něm obsaženy vrozené dispozice (vlohy), vlivy 

přírodního a sociálního prostředí (hlavně materiální a časové podmínky), a v poslední 

řadě vliv tréninkového procesu. Největší váhu však pro dosažení vrcholných výkonů 

mají právě vrozené dispozice. 3, s 14

   Myslím si, že je to pravdivé tvrzení, protože pokud chceme, můžeme sportovci zajistit 

skvělé sportovní podmínky i velmi důkladně propracovaný tréninkový proces, ale 

ve vrcholných okamžicích jeho kariéry záleží právě na jeho psychických i fyzických 

dispozicích, aby se stal lepším než ostatní. Krásným příkladem může být i Usain Bolt, 

který vlivem správného tréninku rozvinul jeho jedinečnou vrozenou dispozici dlouhých 

nohou, která z pohledu odborného atletického světa byla brána spíše jako nevýhoda 

právě pro běh na krátké vzdálenosti, a stal se světovou jedničkou ve sprintu na 100 m.  

   Zajímavá je pro mě však bližší klasifikace sportovního výkonu v lukostřelbě, potěšilo 

mě, že i tuto sportovní disciplínu pan Dovalil (1991) ve své publikaci zmiňuje. 

Klasifikuje sportovní výkon v lukostřelbě následovně. Lukostřelbu řadí 

mezi senzomotorické výkony, jejichž cílem je přesnost zásahu. Charakterizuje v tomto 

směru tři oblasti sportovního výkonu. Za prvé motorickou část, u které platí, že počet 
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pohybových dovedností je malý, struktura pohybuje je standardizovaná, což znamená, 

že je určena přesná a správná pohybová technika výstřelu a variabilita těchto 

pohybových struktur je velmi omezená. Druhou část tvoří fyziologické požadavky. 

Lukostřelba patří mezi sporty s nižší energetickou spotřebou, soustředí svou pozornost 

pohybové činnosti výrazně na kvalitu, nároky na oběhový systém jsou malé, převládá 

hlavně nízká intenzita metabolismu a výkon se provádí při zadržení dechu. Třetí 

a poslední část tvoří právě psychické nároky lukostřelby na výkon. Zde nalézá pan 

Dovalil nároky na koordinaci typu oko-ruka, a dále na koncentraci pozornosti. 9, s 19

    Já bych si dovolila přidat ještě nároky na autoregulaci vlastních psychických stavů. 

Ať už se jedná o stavy v pozitivním či negativním smyslu. Myslím, že lukostřelba 

je sport, kde právě tyto regulace hrají významnou složku ve vlivu na sportovní výkon.

   „Faktory, které ovlivňují úspěch v lukostřelbě, jsou:  

a)fyzička- síla, výdrž, rychlost, flexibilita

b)síla- nohou, horní poloviny těla, síla hlubokých svalů

c)dovednosti- uchopení luku, správná technika pohybu, rovnováha

d)duševní dovednosti- ovládání se, soustředění, nálada, důvěra

e)stava- během tréninku, soutěže, k vyhýbání se únavě

f)vybavení- typ luku, nastavení luku, údržba, náhradní díly k luku“ (17, s 23)

2.2. Psychologické faktory

   V posledních letech již i trenéři začínají uznávat vliv psychiky a psychických stavů 

na sportovní výkon. Psychickou přípravu stále více sportovců i trenérů zahrnuje 

do svých tréninkových plánů a vyhledávají spolupráci s odborníky. Rozvoj sportovní 

psychologie podporuje i fakt, že odborných sportovních psychologů je nedostatek 

a poptávka po nich stoupá. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dokonce uvažují, 

že vytvoří nový studijní obor sportovního psychologa. 

      Nejprve jsem si položila otázku: „Co vlastně znamená pojem psychika? „Psychiku 

odborníci popisují jako schopnost živých organismů odrážet svými stavy okolní 

skutečnost a) senzomotorickou, b) percepční, c) intelektuální, psychiku můžeme dělit

na a) procesy a b) duševní vlastnosti“. ( 8, s 470)
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   Při podrobnějším zkoumání lidské duše byl stanoven systém uspořádání psychických 

procesů, stavů a funkcí. Vše, co se v člověku odehrává, je třeba nějak uspořádat. 

Odborní psychologové rozlišují psychické děje v člověku mnoha způsoby, 

nejpřehlednější se mi však jeví, jak tyto jevy rozděluje uznávaný psycholog Dr. Kuťák

ve svých přednáškách. Psychické fenomény, někdo využívá termín duševní jevy, dělí 

na 3 skupiny:

1. psychické procesy

2. psychické stavy

3. psychické vlastnosti 22

2.2.1. Psychické procesy

   Psychické procesy jsou velmi dynamické a mění se v čase. Zahrnují poznávací 

procesy, jako jsou vnímání, představování a fantazie, myšlení a paměť. Dále pak k nim 

paří procesy emoční, které popisují různé druhy citů. Poslední částí psychických 

procesů tvoří volní procesy, jsou to hlavně motivace, vůle, zaměřenost, úsilí, chtění. 22

   Pokusím se tyto psychické procesy popsat z pohledu psychologie sportu. Obecně 

platí, že abychom mohli o světě kolem nás myslet, fantazírovat, představovat si ho, 

musíme ho nejprve být schopni vnímat. Dynamika vnímání má ve sportu 

charakteristický průběh, na počátku cvičení je senzitivita vnímání vysoká. 14, s.48

   Z toho odvozuji, že postupně tato citlivost pod vlivem únavy klesá. Vnímání světa 

i člověka samotného zajišťuje několik lidských smyslů, jsou jimi zrak, sluch, hmat, 

čich, chuť. Zajímavé je, že sportovní psychologové se nespokojí pouze s nimi a nalézají 

důležitosti i dalších receptorů. Hošek a Hátlová (2009) přisuzují kontrolní úlohu právě 

zraku, který detekuje časoprostor ve vztahu k subjektu činnosti. Zároveň se zde zmiňují, 

že silná únava vidění zhoršuje. 14, s 49 Blokáda okohybných svalů znamená pro 

člověka porušení rovnováhy a ztrátu orientace v prostoru. 

   Sluch má ve sportu význam jako detektor akustických signálů a rytmických podnětů. 

Uvádějí zde, že závisí na intenzitě zvukového podnětu. Prokázalo se, že s růstem 

intenzity signálu se zkracuje reakční doba sportovců. Sportovec má tendenci bezděčně 

přizpůsobovat frekvenci svých pohybů slyšenému rytmu. Zaujalo mě, že Hošek 
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s Hátlovou (2009) v publikaci uvádějí specifické receptory vnitřního prostředí 

organismu tzv. proprioceptivního čití, které hrají ve sportu významnou roli, protože jsou 

umístěny ve svalech, kloubech a útrobách a jsou zdrojem informací o vnitřních změnách 

organismu. Jsou analyzátory polohy těla, pohybu, bolesti, tlaku, tahu, napětí a dalších 

informací o vnitřním prostředí.  Dále oba tvrdí, že pro sportovce mám velký význam:

„ Kinestéze, tj. schopnost rozlišovat vlastní rozsah a intenzitu pohybu včetně poloh těla. 

Fyziolog Sečenov nazval tento termín „temným“ svalovým smyslem pro obtížné 

vydělení těchto vjemů z celkového zážitkového komplexu.“ ( 14, s 50)

   Do komplexu vnímání se řadí také nocicepce, „tj. vnímání bolesti pomocí 

nocireceptorů v tkáních.“ ( 11, s 51) Nezastupitelnou pozici ve vztahu vnímání pohybů, 

rovnováhy, rotací, zrychlení či zpomalení pohybů zaujímá činnost vestibulárního 

aparátu, který se nachází v kostěném labyrintu středního ucha. 14, s 51

   Tréninkem se vylepšuje schopnost vnímání, proto sportovci vypovídají o zvláštních 

pocitech vody, sněhu, odrazu, času, rychlosti. 14, s 52 V knize Martiny Navrátilové 

jsem četla, že tenisté vidí například švy tenisové míčku, když k nim letí. Z mého 

pohledu je to úžasné vylepšení právě zrakového vnímání, jelikož míček v tenise 

dosahuje velmi vysokých rychlostí a téměř není možné všimnout si takových detailů.

    Představy ve sportu mají zásadní význam pro řízení motoriky. Existuje předem jako 

plán průběhu i představa výsledné situace. Následný reálný pohyb je neustále 

s představou průběhu konfrontován a rozdíly jsou bezprostředně minimalizovány. 

Experimentální psychologie přinesla poznatek, že při představě pohybu dochází 

k vzestupu svalového napětí ve svalech, které jsou sice v klidu, ale v reálném pohybu 

by byly aktivovány. 14, s 52 Ideomotorický trénink je velmi často používanou 

technikou i v lukostřelbě. Pomáhá posilovat paměťové stopy v mozku.  

   Fantazie hraje roli hlavně v motivaci sportovce a při duševní hygieně, například 

sportovec sní o dosažení osobních rekordů či jedinečných výkonech na významných 

soutěžích. 

   Myšlení ve sportu má specifické nároky hlavně na rychlost. Nejpoužívanějšími druhy 

myšlení ve sportu jsou činnostní a taktické myšlení. Činnostní myšlení bývá spojeno 

s řešením problémů. Taktické myšlení staví na vhledu do situace. „Ve sportu hraje také 

úlohu pozitivní či negativní myšlení. Jsou spojeny s optimismem a pesimismem 

ve smyslu aktuálního psychického stavu a osobnostního založení. Negativní myšlení

je obvyklou součástí předstartovního stavu. Je ovládáno trémou a má strachový 

podtext. Spočívá v tvorbě negativních hypotéz a v negativní interpretaci všech 
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získávaných informací. Pozitivní myšlení je mentální dovedností „naučeného 

optimismu“. Spočívá v reálné aspirační úrovni, ve vědomí „sebeúčinnosti“ a v pojetí 

ctnostní, které přinášejí štěstí.“ ( 14, s 56) 

   Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že využívání pozitivního myšlení má výrazný 

regulativní vliv na výkon v lukostřelbě. Sportovec snadno přecení své dovednosti 

a schopnosti, touží být rychleji lepší a dosáhnout lepších výsledků. Pokud však sleduje 

výsledky, kterých nemůže dosáhnout, protože na ně zatím „nemá“, dochází u něj 

k frustracím a později i k depresím. Myslím, že úkolem trenéra je stanovit sportovci 

reálné cíle, kterých jistě dosáhne. Sebevědomí sportovce může poté růst a nemusí čelit 

ostatním negativním činitelům.  

   „ Pozornost, bývá chápána jako zaměřenost a soustředěnost kognitivních funkcí 

na ohraničený děj, objekt, situaci. Fyziologickým základem je určitá úroveň aktivace, 

spojená s dominantním podrážděním v CNS. Sama pozornost má tři úrovně. 

 První je posturální pozornost, tj. reakce střehu, spojená se svalovým napětím.

 Druhá je bezděčná pozornost, tj. nepodmíněný orientační reflex na významný 

podnět. 

 Třetí a poslední je záměrná pozornost, ovládaná volními procesy a považovaná 

za základ práceschopnosti člověka.“ ( 14, s 57)

   Nejdůležitější vlastností pozornosti pro lukostřelbu je intenzita neboli koncentrace 

pozornosti, kterou definují Hošek s Hátlovou (2009) jako „ schopnost setrvávat delší 

čas v soustředění na prováděný úkol (činnost).“ ( 14, s 57) Ve sportu je důležitou 

mentální dovedností nekřečovitá koncentrace a odolávání nežádoucím oscilacím. 

Intenzivní koncentrace je předpokladem dobrého výkonu. Rozsah neboli kapacita 

pozornosti určuje možnost vnímat více prvků najednou. „ Experimentace ukazuje, že jde 

asi o 6-12 prvků najednou při krátkodobých expozicích, které je člověk schopen 

následně reprodukovat. Záleží na komplikovanosti vjemové situace a zkušenosti 

vnímajícího.“ ( 14, s 57)
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2.2.2. Psychické stavy

   Psychické stavy se odlišují od psychických procesů tím, že jsou dlouhodobější, 

vytvářejí jakýsi rámec, který usnadňuje nebo znesnadňuje projevy psychických procesů. 

Patří sem emoční stavy, které zahrnují veškeré lidské nálady, a stavy vědomí, které 

vysvětlují bdělost, snové stavy, hypnotické stavy, mimořádné stavy vytvořené pomocí 

medikace. 22

   Aktuální psychický stav definují ve svém psychologickém slovníku P.Hartl a H. 

Hartlová jako „ stav, který odráží okamžité nastavení psychiky ve vztahu k situaci, nejde 

pouze o citové naladění, ale vztahuje se ke všem psychickým obsahům a procesům, 

zjišťuje se rozhovorem, škálováním a testy, popř. metodami biochemickými.“ (7, s 265)

   Psychický stav popisuje pan Mikšík takto: „ psychický stav pojímám jako dynamickou 

veličinu, pro niž je příznačná proměnlivost aktivace psychiky spolu se změnami 

bazálních kvalit emocionálního vyladění, a která se promítá do dynamismu vnitřní 

i vnější činnosti subjektu“ ( 10, s 7 )

   Při studiu této problematiky se mi jevilo vhodné uvést jednu teorii osobnosti od autorů 

Miachela a Shody, kteří vytvořili kognitivně-afektivní model osobnosti. Tento model 

předpokládá, že „osobnost je systém dílčích složek, za jejichž interakce se zpracovávají 

aktuální informace z prostředí. Osoba je znázorněna kruhem, v němž jsou obsaženy 

kompetence, očekávání, cíle, emoce atd. Tyto elementy jsou vzájemně propojeny, dále 

jsou znázorněny charakteristiky situací. Procesy uvnitř osobnosti vyústí v chování, 

jež mění situaci a to se opět promítne do dění uvnitř osobnosti. Např. člověk se raduje, 

napadnou ho nové myšlenky, promýšlí je, tvoří nové cíle atd.“ ( 13, s 151)
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Obrázek č.1 teorie osobnosti Miachela a Shody

   Hošek s Hátlovou tvrdí, že sport je emociongenní,tj. je zdrojem emocí. Patrně patří 

mezi nejemocionálnější zájmové činnosti člověka. (14, s 58)

   Emoce, které mají vliv na výkon ve sportu, jsou přítomné před závodem,

v jeho průběhu i po jeho skončení. Emoce jsou definovány jako: „Komplexní stav 

vznikající v reakci na určité afektivně zabarvené zážitky.“ (1, s 389)

   Rozlišujeme stavy na předstartovní, soutěžní a pozávodní. Každý sportovec si jistě 

všemi těmito stavy projde, záleží vždy na jeho osobnosti, jak se s těmito stavy porovná,

a jak moc ho vlastně pozitivně či negativně ovlivní. Emoce a motivace spolu úzce 

souvisí. Výsledkem motivace je určité chování, které definuje Nakonečný pomocí 

vzorce, kdy se na výsledku spolupodílejí faktory motivu, pravděpodobnosti dosažení 

cíle, hodnota cílového objektu a morální reflexe důsledků. 11, s 618

  Obecně však platí, že při předstartovních stavech přichází napětí z očekávání, jedná 

se o trému. Hošek s Hátlovou říkají: „ Dle prováděných studií je ve sportu výrazných 

trémistů velmi málo. Dále říkají, že hlavním příznakem předstartovních stavů jsou 

obavy o výsledek, napětí z očekávání a předstartovní úzkost.“ (14, s 59)

    Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že výše uvedené příznaky mě mnohokrát 

přepadly. Nejčastěji jsem se snažila o jejich potlačení a zmírnění napětí. Vím, že mi 

velmi pomáhají dechová cvičení, která výborně tento stav dokážou regulovat. Každý 

sportovec by si měl nalézt způsob, jak s těmito stavy pracovat. Setkala jsem se 

i s mnoha sportovci, kteří již týden před závodem chodí a říkají, že se jim blížící závod 

nepovede a hledají si důvody, proč nemohou obstát. Hošek s Hátlovou (2009) tento stav 

nazývají tvorbou negativních hypotéz, který má s blížící se soutěží vyšší četnost. 
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Zajímavé také je, že bylo zjištěno, že až 83 % času před startem závodu zaujímají místo 

právě tyto myšlenky.  14, s 60  

   Pro soutěžní stavy je typické zaujetí sportovní činností. Hošek definuje tento stav jako 

stav flow (plynutí). Sportovní psycholog a osobní trenér Jaromíra Jágra se domnívá, 

že soutěžní stav tzv. flow, nebo-li silné zaujetí situací a činností je typické převážně pro 

děti a upozorňuje na zajímavý fakt, že děti mají nastavené frekvence v mozku v bdělém 

stavu na alfa vlnách a v průběhu dospívání pozvolna přecházejí do vln beta, v kterých 

je těžší dosáhnout právě tak výrazného situačního zaujetí jako v alfa vlnách a právě 

v těchto alfa vlnách se do zmíněného stavu flow dostává snadno. Alfa vlny podporují 

intuitivní řešení situací a učení. Převážně východní kultury umí s těmito přechody 

pracovat pomocí různých meditací, dechových cvičení a cvičení koncentrace 

pozornosti.  21   

   Pozávodní stavy jsou ovlivněny výsledkem, výkonem v soutěži a souladem 

mezi aspirací a reálnými možnostmi sportovce. Úspěch je cílem sportovce a jakousi 

odměnou za dřinu a bolest v tréninku, avšak při neúspěchu se dostavují pocity a stavy 

smutku a frustrace. Jak píší Hošek a Hátlová „ frustrace může mít řadu variant 

v chování sportovce : 

a) vztek, který je stupňován k agresi, může vést k růstu motivace sportovce

b) rezignace, jedná se o pasivní reakci, sportovec je apatický a tento stav může vést 

k zanechání sportovní činnosti

c) regrese, myslí se tím, že sportovec se pod vlivem výrazné zátěže vrací na nižší 

vývojovou úroveň, typické se to projevuje k návratu k minulé technice pohybu 

jako silnější jistotě

d) kompenzace, sportovec se snaží nahradit si neúspěch ve své fantazii nebo v jiné 

činnosti “

(14, s 63)

   Aktivační úroveň organizmu sportovce se neustále a velmi rychle mění. Tyto změny 

se realizují v závislosti na působících vnějších a vnitřních činitelích, které dosahují 

různých úrovní důležitosti. 5, s 64  Obecně platí, že nejoptimálnější aktivační stav

psychiky jedince se nachází mezi oběma extrémními výběžky obráceného U někde 

uprostřed. 
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Obrázek č.2  optimální aktivace sportovce

   V tomto psychickém stavu by se měl sportovec snažit nacházet po celou dobu soutěže 

a dosáhnout tak nejoptimálnějšího výkonu.  Podle této teorie se nízké výkony vysvětlují 

nízkou aktivační úrovní ovlivněnou hlavně únavou. Dále zdůrazňují, že nízký výkon 

je negativně ovlivněn také velmi vysokou aktivační úrovní, tzn. prožíváním výrazné 

odpovědnosti za svůj výkon. 5, s 66

   Myslím si, že tato teorie je aplikovatelná pro jakoukoliv činnost lidské rasy. Každý 

z nás jistě prožil pocity neúspěchu právě díky až moc velké vlastní snaze i nečinnosti.

Tato teorie aktivace organismu byla potvrzena několika výzkumy i pro lukostřelce. 

Z hlediska aktivace se však lukostřelba řadí mezi sporty s nejnižší žádanou aktivační

úrovní psychiky. Stejná aktivace je například požadována také u golfu, naopak 

maximální aktivaci vyžadují sporty jako judo, rugby, box. Zvýšené svalové napětí, které 

doprovází zvýšená aktivace sportovce v soutěži, však sebou přináší od určité úrovně 

zhoršení vnímání svého těla. Dostavuje se snížení svalového citu a kontroly 

nad technikou výstřelu. 5, s 46

   Dalším stavem psychiky, který se dostavuje ať už před soutěží nebo v jejím průběhu, 

je úzkost a strach. Úzkost se liší od strachu tím, že nezná jasného původce, který úzkost 

způsobuje. Na rozdíl od úzkosti strach umí jasně pojmenovat svůj zdroj, tím pádem 

se s ním může lépe dále pracovat. Hošek s Hátlovou tvrdí, že se „ stoupající úzkostí 

roste celková aktivita člověka a má pozitivní vliv na výkonnost sportovce. Nesmí však 

přeskočit individuální hranici sportovce, protože pokud k tomu dojde, vede tento stav 

k neurotickým reakcím a zhoršením výkonu.“ (14, s 69) 
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   Podle Freuda se ve stavu úzkosti lidé obávají očekávaného trestu od společnosti 

nebo vyšší autority, nebo se bojí pocitů vinny, které v nich vyprovokuje jejich superego.

4, s 28

   V současné době se pohled na úzkost sportovců trochu změnil a sleduje se součinnost 

kognitivní a emocionální složky jedince. Strach se objevuje mnohem častěji 

u nezkušených závodníků. Strach má funkci převážně „ autokatalytickou, tj. zesilování 

strachu vlastními představami sportovce. Zmíněný sportovec vypadá jako by strachem 

přišel o všechny své smysly, utlumuje se jeho reaktibilita a chová se jako by neviděl, 

neslyšel, nemyslel. Totálně ochromují závodícího jedince.“ (14, s 71)

Radost ve sportu zaujímá výsadní postavení. Pro mnohé lidi se stává hlavním smyslem 

sportovního života. Radost je vlastně jednou z odměn, které sport může sportovci 

poskytnout. Je dána i biologicky vyplavováním endorfinu do těla. Hošek s Hátlovou 

(2009) uvádějí několik zdrojů radosti. „ Patří mezi ně:

a) organické zdroje, jde hlavně o zlepšení nálady (euforizaci), příčinami jsou oxygenace 

CNS, vylučování noreinefrinu, pyrogen efekt (prohřátí organismu)

b) psychologické zdroje, jsou nalézány v růstu sebevědomí, hrdosti po výkonu, 

zlepšeném pocitu kompetence a zlepšeném profilu nálad

c) sociální zdroje radosti jsou hlavně sociální uznání, opora, soupeření, rituální 

momenty, sounáležitost, identifikace, 

d) environmentální zdroje radosti, sem spadá vliv přírodního prostředí na psychickou 

pohodu sportovce“

(14, s 70)

2.2.3. Psychické vlastnosti

   Psychické vlastnosti osobnosti mají u člověka dlouhodobější postavení. Vlastnosti 

osobnosti dělíme na temperament, který se vrozený, a charakter, který popisuje způsob

chování s rozličnou hodnotovou tendencí, je dán hlavně kultivací člověka ve společnosti

tedy výchovou, v níž žije. Poslední součást psychických vlastností osobnosti tvoří 
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schopnosti člověka. Spadá sem soubor veškerých předpokladů nutných k úspěšnému 

vykování určité činnosti, dovednosti. Schopnosti se vyvíjí na základě vloh učením. 22

   Teorie temperamentu sahají až do samých počátků lidské společnosti a člověk jich 

stihl popsat a vytvořit několik. Prvním autorem teorie temperamentu je Hippokrates, 

který rozlišoval 4 hlavní typy lidských povah podle převládající tekutiny v lidském těle. 

Člověk s převládající krví charakterizuje sangvinika, s dominantní tekutinou hlenu 

flegmatika, s převahou žluči cholerika a poslední s nadvládou černé žluči melancholika.

Další metodou školování temperamentu popsal F. Gall, který rozlišoval temperament 

podle tvaru lebky. Novodobých teorií temperamentu je hned několik.  První z nich 

popsal E. Kretchmer, který temperament dával do 

souvislosti se stavbou těla. 6, s 213

„ Rozdělil lidi do 4 skupin:     

                  

1) leptosom (hubený), je přecitlivělý, 

uzavřený, má sklon k schizofreniím

2) pyknik (tlouštík), představuje veselé lidi, 

se sklony k maniodepresivním psychozám

3) atletik (svalovec), výbušní, aktivní, nemají 

sklony k žádným psychickým poruchám

4) dysplastik, není moc často v učebnicích 

zařazen, je neforemný a nespadá asi do 

jedné z výše uvedených skupin“

      (13, s 67)

   Velmi podobně pojal somatotypy Sheldon, 

který je nazval endomorfní, ektomorfní, mesomorfní.

                                                                                   Obrázek č. 3  Kretschmerovy somatotypy

  Další velmi známou teorií temperamentu je Eysenckova teorie Extroverze-Introverze, 

neuroticismu, psychoticismu. Etravert je podle Eysenka upovídaný, družný, touží 

po vzrušení, je impulsivní, často riskuje, nekontroluje své city a není na něj velké 

spolehnutí. Introvert je jeho přímým opakem. Jedná se o tichého člověka, který 

se stahuje sám do sebe, drží si odstup od lidí, je opatrný, nemá rád vzrušení a bere věci 

více vážně. Labilní člověk bývá neklidný, úzkostný, chová se nedospěle, chybí mu 
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sebedůvěra, mívá pocity méně cennosti. Jasným opakem vidí stabilního člověka, který 

je sebevědomí, klidný, optimistický. 13, s.70

   Myslím si, že tato teorie byla pro psychologii přínosná a poskytla jakousi orientační 

kostru. Avšak najít chodit po světě vyhraněného cholerika či flegmatika podle mě není 

možné. Setkáme se různě zastoupenými variantami osobností, které tvoří celé lidstvo 

světa. Navíc tyto temperamentní osobnosti v zátěži reagují opět jinak než při pouhém 

vyplňování diagnostického dotazníku.

Obrázek č. 4 Eysenckovo dvojdimenzionální schéma základních dimenzí osobnosti

   Současné teorie temperamentu, které sledují člověka v longitudinálním výzkumu, 

potvrzují domněnky, že temperament je dědičnou a vrozenou záležitostí. Někteří 

neurologové nalézají souvislost v individuálních rozdílech temperamentu a zastoupením 

neurotransmiterů v mozku, převážně dopaminu a serotoninu. 13, s 71

  Shledávám temperament důležitý, protože ovlivňuje aktuální naladění člověka 

v určitých životních situacích.

   Charakter je nedílnou součástí lidské osobnosti. Psychologové se shodují na tom, 

že charakter je utvářen výchovou v rodině a lidské společnosti. Myslím, že sport 

se stává významným místem, kde se ctí morální hodnoty a pomáhá tříbit charakter

sportovců. Při hledání přesní definice charakteru mě zaujalo, kolik jich vlastně člověk 

může mít. Obecně popisujeme charakter slovy vtisknutá značka, kostra osobnosti.  
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2.3. Lukostřelba   

   Lukostřelba je sportem s dlouhou historií. Pokud se řekne lukostřelba, každý si vybaví 

Robina Hooda či Legolase, jak bojují za dobro v amerických filmech. Přesto je vhodné 

si uvědomit, že luk a šíp se stal součástí každodenního života nejen lovců v pravěku, 

či bojovníků ve středověku, ale našel místo i v rukách lukostřelců moderní 

doby. Lukostřelba patří mezi olympijské sporty. Byla jedním ze zakládajících sportů, 

které se objevily na olympijských hrách v Paříži v roce 1896. Tento sport je rozšířen 

na všech světových kontinentech a věnuje se mu stále více lidí hlavně v asijském světě, 

který patří k světové lukostřelecké velmoci. 19, s 1   

2.3.1. Mezinárodní lukostřelecká organizace

   Mezinárodní lukostřelecká federace FITA byla založena 7 zakládajícími státy 4. 9.

1931 v Polsku. Mezi těchto 7 zemí patřila i Česká Republika. Zkratka FITA 

je složeninou prvních písmen francouzského spojení Federation Internationale de Tir 

a Larc, což v překladu znamená mezinárodní federace střelby z luku. V současné době 

FITA zastupuje 143 národních federací. Tato federace zajišťuje organizaci Mistrovství 

světa, světový pohár, olympijské hry. 18, s 2

2.3.2. Lukostřelba v Čechách

   Česká lukostřelba zaznamenala svůj rozvoj převážně v posledním století. V roce 1933 

byl založen Český lukostřelecký svaz. V současné době tvoří členskou základnu 

asi 1000 aktivních lukostřelců, kteří jsou členy 40 lukostřeleckých klubů po celé České 

Republice. ČLS zajišťuje hlavně reprezentační výjezdy, chod sekretariátu a vnější 

reprezentaci v českých a mezinárodních sportovních institucích. Svými projekty 

podporuje rozvoj mládeže v klubech. Přesto mi v tomto svazu chybí jasné cíle a vize. 

Zbytečně se lukostřelecký svaz bojí otevřít světové lukostřelbě a čerpat informace 

hlavně v oblasti vývoje lukostřelecké techniky, vybavení a tzv. „know-how“. Český 

lukostřelecký reprezentační tým patří k slabším zemím na poli mezinárodních soutěží 

a zdá se, že mu světová špička utíká mílovými kroky vpřed. 20, s 1
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   Lukostřelba si našla silné postavení také u handicapovaných sportovců. Zastupující 

organizace, které se starají o rozvoj lukostřelby v této oblasti, jsou hlavně Jedličkův 

ústav a Spastic Handicap. Handicapovaní lukostřelci patří k velmi úspěšným zástupcům 

českého sportu na mezinárodní úrovni, získávají pravidelně medaile a přední umístění 

na světových soutěžích. 

2.3.3. Druhy luků a šípů

   Sportovní lukostřelba si v průběhu své existence ustanovila několik hlavních směrů.

Společně s vývojem lidské společnosti se vyvíjel i luk. Podle typu lukostřeleckého 

vybavení jsou určeny tyto kategorie: 

1. Reflexní luk-tímto lukem se střílí na Olympijských hrách, tětiva se drží ve třech 

prstech, povolen je zaměřovač a další vymoženosti, luk smí mít pouze jeden záměrný 

bod

2. Kladkový luk- tento luk je menší než olympijský, tětiva je uchycena na kladkách, 

které jsou umístěny na ramenou, obecně je tento stroj silnější a přesnější 

než olympijský, střelec nedrží tětivu v prstech, ale ve vypouštěči, smí používat lupu 

na zaměřovači

3. Holý luk-tento luk nemá žádné vynálezy moderní lukostřelby, střílí se

bez zaměřovačů, trefa je tedy ovlivněna instinktem lukostřelce 

4. Jezdecký luk- velmi krátký a silný luk, který používali jezdci na koni k lovu, jedná 

se vždy o dobové napodobeniny, technika střelby se liší v uchopení tětivy za palec

                                 

Obrázek č. 5 kladkový luk                                                       Obrázek č. 6 reflexní luk
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   Šípy se rozlišují podle materiálu, z jakého jsou vyrobené. Používají se šípy dřevěné, 

jsou vhodné pro začínající lukostřelce. Dále pak existují šípy hliníkové a hlavně 

karbonové. Mezi jejich výhody patří nízká váha a vysoká pevnost. Delším používáním 

se neohýbají a mají je ve svých toulcích vítězové světových soutěží. 17 

2.3.4. Druhy soutěží 

   Venkovní lukostřelba zahrnuje střílení pod širým nebem. Spadá sem terčová 

lukostřelba, terénní lukostřelba a 3D lukostřelba. Halová lukostřelba je naopak omezena 

pouze na prostory hal a tělocvičen. Každý lukostřelec si sám podle svého zájmu může 

zvolit, jaký typ závodu je mu nejsympatičtější.

2.3.4. Terčová lukostřelba 

   Tato kategorie patří mezi velmi rozšířené. Soutěže jsou organizovány na rozlehlých 

plochách, protože se střílí na vzdálenosti 90m, 70m, 60m, 50m, 40m, 30m, 20m. Terče 

dosahují velikostí od 120 do 80 cm v průměru. Pro každou věkovou kategorii jsou 

určeny přesné vzdálenosti a velikosti terčů, které by měl lukostřelec zasáhnout 

nejpřesněji. 

Terč, který se cílem každého závodníka, se skládá z pěti 

barev. Nejvyšší počet bodů se nachází v úplném středu 

a čítá 10 a 9.   Bodový přírůstek červené barvy je 8 a 7. 

Dotace modré barvy činní 6 a 5. Díky zásahu do černé 

si střelec připíše do bodovačky 4 a 3. Bílá barva poskytne 

2 a 1 bod.   

   Obrázek č. 7 terč

    Čas na vystřelení šípů je také přesně ohraničen, na dlouhé vzdálenosti se střílí po 6 

šípech, na které má lukostřelec dohromady 4 minuty. Kratší vzdálenosti jsou odstříleny 

po 3 šípech a 2 minutovým limitem. Mnoho těchto soutěží je přirovnáváno 



23

k marathónu, protože lukostřelec v jednodenním závodě FITA vystřelí 144 závodních 

šípů na 4 vzdálenosti, celá tato akce trvá to celý den. Tímto způsobem je organizován 

kvalifikační závod na Olympijských hrách. Následně se podle získaných bodů určí 

pořadí a střílí se eliminační závod tzv. Pavouk. Jedná se o osobní souboje tentokrát 

pouze na pár jedinečných šípů. Systém je takový, že nejlepší lukostřelec soupeří 

s posledním, druhý s předposledním a tak dále až je určen vítěz a konečné pořadí. 

Někomu k vítěznému souboji postačí 18 šípů, někdo jich potřebuje až 30. Kladené 

nároky na sportovní výkon jsou různorodé. Požadována je přesnost a vytrvalost jak 

v dlouhodobém měřítku pro kvalifikaci, tak schopnost maximální koncentrace 

a aktivace pouze pro pár šípů v eliminaci.     

             

2.3.5. Terénní lukostřelba   

   Terénní lukostřelba není tak statická a monotónní jako lukostřelba terčová. Soutěž 

je organizována v přírodě. Organizační tým závodu připraví v lese okruh 12 

terčovnic, které jsou rozmístěny na různé vzdálenosti, do kopců či z kopců. Zajímavá 

jsou stanoviště, která jsou hůře přístupná a kladou nároky na lukostřelce přemýšlet 

o tom, jak si výstřelem poradí. Na každém stanovišti člověk vystřelí 3 šípy. Tento závod 

se koná na 2 části. V té první nejsou střelcům řečeny vzdálenosti, z kterých střílí a je 

pouze na nich tuto situaci odhadnout a trefit se. U nezkušených střelců je to trochu 

náročnější, ale zároveň zde nalézají prostor pro intuici a vlastní hravost. V druhém kole 

organizátoři již přiznají vzdálenosti a střelci se snáze trefují do terčů. Tato soutěž 

je náročná hlavně z hlediska bezpečnosti. 

2.3.6. 3D lukostřelba 

   3D lukostřelba je srovnatelná s terénní. Liší se hlavně tím, že po lese jsou rozmístěna 

plastová zvířata různých velikostí a každý střelec má na stanovišti povolen pouze jeden 

šíp, kterým se může pokusit zvíře zasáhnout. V okamžiku se ze střelce stává lovec. 

Konají se opět dvě soutěžní kola s přiznanými a nepřiznanými vzdálenostmi. Skvělé je, 

že se může zúčastnit lukostřelec s jakýmkoliv vybavením, zkušenostmi i věkovou 

kategorií. 3D lukostřelba je velmi oblíbená u dětí, které celou soutěž berou jako 

opravdovou hru.
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2.3.7. Halová lukostřelba    

   Halová lukostřelba se realizuje v zimním období, kdy není možné střílet venku. 

Závody jsou organizovány v halách a tělocvičnách. Soutěží se na vzdálenost 18 metrů 

do terčů s průměrem 40 cm. Mistrovství České Republiky v halové lukostřelbě je 

ve všech kategoriích víkendovou akcí. První den se koná kvalifikace na 60 šípů. Střelec 

vždy odstřílí 10 sad po 3 šípech. Na každé 3 šípy má dvouminutový limit. Druhý den 

je opět na základě výsledků v kvalifikaci sestaví pavouk a přehází se na eliminační kola. 

Osobní souboje jsou vždy divácky přitažlivější. Počet fanoušků je proto nejvyšší 

a atmosféra nejnapjatější. 

   I přestože je lukostřelba individuální sport, střílí se nejen na MČR také soutěže 

družstev. Každý klub sestaví 3 členné družstvo v dané kategorii. Podle nastřílených 

bodů v kvalifikaci se sečtou nejlepší výsledky střelců daného klubu a vytvoří se pořadí. 

Podle tohoto pořadí se pak sestaví eliminační souboje. Celá tato soutěž je napínavá, 

protože je zde značně omezen čas k výstřelu. Každý člen týmu musí vystřelit 2 šípy 

v jedné sadě, střílí postupně jeden po druhém a na celou akci mají pouze 2 minuty. Není 

zde proto žádný čas na otálení či chybu, protože na 1 výstřel zbývá střelci necelých 20 

vteřin. Dostává se tak pod silný tlak. Navíc eliminace družstev jsou řazeny vždy až 

na konec celého mistrovství, když už bývají sportovci značně unaveni a chybovost 

u nich roste.

2.3.8. Lukostřelba a správná technika výstřelu

   Lukostřelecká technika se za posledních sto let výrazně vyvíjela. Zajímavé opravdu 

je, že při výstřelu střelec zapojí téměř veškeré svalové skupiny celého těla.  Během 

nátahu a výstřelu zpevní nohy, hýždě, aktivuje břišní a zádové svaly. Používá taktéž 

svaly prsní a veškeré svaly horních končetin.

   Provedení přesného a energeticky nejméně nákladného výstřelu je sestaveno 

z několika dílčích kroků. 

1. opření ruky do luku

2. uchycení tětivy

3. zvednutí ruky s lukem

4. nátah

5. míření

6. vypuštění tětivy  
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3. Cíle, úkoly a hypotéza

   Během přemýšlení o tématu a možnostech aplikace výzkumné metody jsem stanovila 

několik nelehkých úkolů.

3.1. Cíle 

Cíle práce jsou:

1. popsat četnost 7 definovaných komponentů psychického rozpoložení podle 

dotazníku SUPSO

2. sledovat odlišnosti v zastoupení jednotlivých složek u mužů a žen.

3. Porovnat celkové hodnoty aktuálního psychického stavu s normou populace

4. Zajímavé rovněž bude sledovat vývoj těchto 7 adjektiv psychického stavu 

na počátku soutěže a bezprostředně po ní

5. Zjistit, zda lukostřelec při soutěži prožívá stavy spíše komfortní 

nebo dyskomfortní či je zaměřen více na prožívání nebo aktivní činnost 

6. Posledním a ambiciózním úkolem této práce bude objevit, zda existuje 

souvislost mezi psychickým rozpoložením a dosaženým výkonem v soutěži

3.2. Úkoly   
   

Bylo stanoveno několik úkolů, které povedou k realizaci této práce. 

   Úkoly jsou následující:

1. prostudovat odbornou literaturu

2. prostudovat vyhodnocení dotazníku SUPSO

3. zjistit dostupnost výzkumného souboru

4. analyzovat získaná data

5. identifikovat a popsat výsledky mé práce 

3.3. Hypotéza   

   Určila jsem hypotézu výzkumu:

    Aktuální prožitek psychické pohody a aktivnosti vede k nadprůměrnému výkonu 

v soutěži.
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4. Metodika

4.1. Výzkumný soubor

   Výzkumný soubor tvoří členové lukostřeleckého svazu, kteří se zúčastnili Mistrovství 

České Republiky v halové lukostřelbě v roce 2012. Dohromady bylo do výzkumu 

zahrnuto 55 probandů, kteří se ochotně zapojili do vyplňování Miklíkova dotazníku.

Dotazováno bylo 40 mužů a 15 žen. Věkové rozmezí se nachází v rozptylu 11 až 20 let.

Vybrala jsem tuto věkovou skupinu, protože mi byla nejpřístupnější. Zapojili se členové

šesti lukostřeleckých klubů z celé republiky a to LK CERE, LK Plzeň 1935, LK Arcus 

Plzeň, LK Mariánské hory Ostrava, LK Chrást, LK Bystřice. Teritoriální působnost 

je soustředěna na celou Českou Republiku. Po vzájemné komunikaci s trenéry jsem 

předložila jejich střelcům dotazník a pomohla jim při případných nedorozuměních

a nepochopeních při jeho vyplňování.

4.2. Metody    

   Byla vybrána diagnostická metoda SUPSO, která je vylepšeným přepracováním dříve 

používané metody SUPOS od pana Mikšíka. Tato poměrně nová metoda dotazování 

z roku 2004 se snaží postihnout a zachytit aktuální stav sportovce. Výsledky dotazníku 

jsou ovlivněny subjektivní interpretací sportovce. Výhodou této metody 

je aplikovatelnost pro jakoukoliv věkovou i genderovou skupinu.

   Dotazník SUPSO sleduje sedm hlavních komponent psychického stavu. Sledovanými 

komponentami jsou: 

1. P = Psychická pohoda -  dotazníku charakterizována pojmy spokojenost, svěžest, 

dobrá nálada, klid

2. A = Aktivnost, činorodost – v dotazníku popsána jako energičnost, činorodost, 

temperamentnost, průbojnost

3. O = Impulsivnost, odreagování se - v dotazníku zachycena slovy náladovost, 

výbušnost, vztek, zhoršená ovladatelnost sebe sama
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4. N = Psychický nepokoj, rozlada – v dotazníku definována rozmrzelostí, 

nespokojeností, netrpělivostí, neklidem

5. D = Psychická deprese, pocity vyčerpání – zaznamenáno otráveností, pesimičností, 

zmořeností, vyčerpaností 

6. U = Úzkostné očekávání, obavy – tyto stavy jsou označeny napjatostí, nejistota, 

úzkostná nálada, prožívání obav

7. S = Sklíčenost - v dotazníku je zapsána v pojmech smutek, nešťastnost, 

přecitlivělost, osamělost

   Každý respondent hodnotí 28 komponent psychických stavů a přikládá sledované 

komponentě danou váhu podle svého skutečného psychického stavu. Může vybírat 

z hodnot ne, mírně, středně, silně nebo velice. Tato metoda byla standardizována pro 

průměrné hodnoty mužů a žen. 

   Při analýze dat jsem nejdříve dostala hrubý skór pro každou zkoumanou komponentu, 

která se následně pomocí vyhodnocovací tabulky přepočítá na proporce tzv. procentové 

zastoupení dané komponenty v celkovém stavu. Dále se pak tato komponenta převádí 

na vážené skóry. V tomto kroku vlastně porovnáváme aktuální hodnotu komponenty 

s průměrem v populaci a dodáváme tím váhu dané komponenty na celkový psychický 

stav.

   Dále se v Miklíkově dotazníku sleduje směřování prožitkových a aktivačních dimenzí. 

Jedná se o dva směry:

1. komfort versus dyskomfort – komfort charakterizuje stav pohody, činorodosti 

a dyskomfort naopak prožívání nepohody, nepříjemného stavu, zjednodušeně 

řečeno rozlišuje, zda se jedinec cítí v pohodě nebo ne

2. prožívání versus aktivace – dělí výše uvedené charakteristiky na ty, které jsou 

zaměřené na prožívání tedy na psychickou pohotovost, a dále na komponenty, 

které jsou založeny na motorické pohotovosti jakési odezvě na danou situaci
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4.3. Sběr dat 

   Sběr dat byl realizován v průběhu měsíce března na Mistrovství České republiky 

všech věkových kategorií. Výzkumný soubor byl testován před závodem a také ihned 

po jeho ukončení.  Mikšíkův dotazník byl předkládán probandům osobně, 

při vyplňování jsem byla přitomna , abych jim mohla případně vysvětlit některé méně 

pochopitelné termíny či části dotazníku. Několik dotazovaných mladých lidí mělo 

problémy s pojmy činorodý, zmořený a temperamentní. Vyplnění jednoho dotazníku 

obvykle netrvalo déle než 10 minut a bylo patrné, že většina z dotazovaných se 

na výzkumu podílela poměrně ráda a snažila se o vypovídaných stavech opravdu v ten 

okamžik usilovně přemýšlet. Pouze jeden dotazník jsem musela kvůli nepoužitelnosti 

z výzkumu vyřadit. 

4.4. Analýza dat

   Analýza dat probíhala pomocí počítačového programu Excel. Využívány byly funkce 

průměr, mode, median, max, min a několik dalších. Dále bylo vytvořeno na základě 

získaných dat v excelovském programu nepřeberné množství grafů, které vhodně 

dokreslují rozložení a zastoupení prožívaných psychických stavů u skupin mužů a žen. 

Preferovány byly grafy, protože si na nich čtenář lépe představí vyzkoumanou 

skutečnost, než kdyby sledoval řadu číselných hodnot v nějakých tabulkách. 
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5. Výsledky

5.1. Předstartovní stav muži

   Dostávám se k interpretaci všech vyšetřených výsledků. Začnu popisem výsledků 

mužské skupiny, jelikož je početnější. Na počátku Mistrovství České republiky

mi ochotně vyplnilo dotazník 40 chlapců a mladých mužů ve věku od 11 do 20 let. 

Na grafu můžeme sledovat, že u lukostřelců převládá spíše pozitivní naladění pouze 

s lehkým náskokem. Komponenty psychické pohody a aktivnosti dosahují 51 %. 

Zbývající 49 % si mezi sebou rozdělily komponenty negativního rázu. 

Předstartovní stav muži
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Graf č. 1 Předstartovní psychický stav muži

   V Mikšíkově dotazníku se hodnotí charakteristiky prožívání z dvou různých pohledů. 

Porovnává se rozložení aktuálního psychického naladění mezi komfortem 

a dyskomfortem. U lukostřelců převládá více prožívání komfortu. Je podpořeno 

hodnotou 0,3. Dále se zkoumá vztahová souvislost mezi prožíváním a aktivací, kde u 

mužů lehce převažuje prožívání s výsledkem 0,1. 

Podívám se na jednotlivé komponenty psychického stavu podrobněji. 

1. Psychická pohoda získala překvapivě nejvyšší hodnoty v celkovém hodnocení 

psychického rozpoložení mužské skupiny. Z čehož vyplývá, že u většiny střelců 

převažoval podle jejich hodnocení právě tento stav. Krajní hodnoty výsledků kolísají 

od 0, kdy se jedinec nepovažuje ani trochu v pohodě až do hodnoty 0,8, kdy se střelec 
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cítí nejvíce v pohodě. Nikdo neuvedl, že by se považoval pouze v pohodě, ale vždy 

hrála roli i další komponenta.
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                                  Graf č. 2. psychická pohoda muži

2. Aktivnost získala druhé místo v četnosti zjišťovaných psychických stavů. Minimální 

hodnota opět počítá s 0, naopak maximální hodnota dosahuje pouhých 0,35, 

což můžeme interpretovat jako stav, kdy se lukostřelec cítí aktivní z 1/4. Právě aktivnost 

byla prožívána muži méně než ženami a v celkovém hodnocení mužů získala 20 %.

Aktivnost, činnorodost muži
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                              Graf 3. aktivnost, činorodost muži

3. Impulsivnost bych už z pouhého povědomí o mužské osobnosti čekala 

u lukostřelecké skupiny mnohem více zastoupenou. U dotazovaných chlapců a mladých 

mužů však tato charakteristika dosáhla druhých nejnižších hodnot. Střelci prožívali 

impulsivnost z pouhých 10 %. Na grafu mužské impulsivnosti vidíme, že 6 lukostřelců 

uvedlo, že tento stav u nich není přítomen vůbec a u pouhých 2 dosahuje výrazněji 

vyšších hodnot. Můžeme proto soudit, že se lukostřelbě věnují klidnější a vyrovnanější 

osobnosti. 



31

Impulsivnost muži
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                                 Graf č. 4. impulsivnost muži

4. Psychická nepohoda nalezla na počátku soutěže u mužské skupiny své místo. 

Hodnocena byla v celkových výsledcích 12 %. Psychický nepokoj je způsoben právě 

kladenými nároky v soutěži a schopnostmi každého střelce se s nimi vypořádat.
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                            Graf č. 5. psychický nepokoj muži

5. Deprese, pocity vyčerpání mě překvapily svým vysokým zastoupením již na začátku 

celé soutěže, dosahovali totiž 11 % z celkového psychického rozpoložení skupiny. 

Tento psychický stav nedosáhl vyšší četnosti. 9 lukostřelců napsalo, že neprožívají 

žádné deprese ani vyčerpání. Povšimněme si jedince s číslem 11, u kterého 

tato komponenta činní 40 % jeho aktuálního psychického stavu.
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                                  Graf č. 6. psychická deprese, pocity vyčerpání muži
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6. Úzkost získala rovněž vyšší hodnoty. Usuzuji, že je to dáno právě zvládáním nároků 

celé soutěže a uvědomováním si vlastní zodpovědnosti za svůj vlastní výkon, který 

zvyšuje úzkost. Určitou roli zde hraje úvaha, zdali já sám celou situaci ustojím. 

Do určité míry je tento stav přínosný, protože pomáhá sportovci k lepším výsledkům.

Úzkost dosáhla hodnoty 12 %. V grafu si můžete prohlédnout zastoupení u všech 

sportovců.

Úzkostně očekávání, obavy muži
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                               Graf č. 7 úzkostné očekávání, obavy muži

7. Sklíčenost skončila na poslední příčce v hodnocení psychického stavu u mužů. 

Získala pouhá 4% v aktuálním prožívání lukostřelců. Z tohoto faktu usuzujeme, že 

se muži téměř vůbec necítí před soutěží smutní, nešťastní či osamělí. Na grafu vidíme, 

že sklíčenost uvedlo jako součást vlastního prožívání pouhých 17 lukostřelců, u zbylých 

23 dotazovaných hrála sklíčenost pouze nepatrnou a nevýraznou roli. 
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                                 Graf č. 8 sklíčenost muži
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5.1.1. Porovnání s populační normou

   Aktuální psychický stav mužské části lukostřelců účastnících se Mistrovství České 

republiky jsem popsala výše. Zajímavé však je tyto získaná data porovnat s normou 

v populaci mužů do 20 let. Vybrala jsem tuto normu, protože odpovídá věku 

respondentů, kteří vyplňovali dotazník SUPSO. 

  Z níže prezentovaného grafu můžeme snadno vyčíst, jak moc se lukostřelečtí muži liší 

a v čem. Sportovní lukostřelci se jeví více v pohodě, ale méně aktivní než populační 

norma můžu jejich věkové skupiny. Dosahují také nižších hodnot u impulzivnosti 

a hlavně jsou výrazně méně sklíčení než jejich populační norma. Lze pozorovat, že se 

lukostřelci téměř vůbec necítí před soutěží či na jejím počátku smutní nebo nešťastní. 

Mají sníženou hodnotu pro charakteristiku náladovosti či obtížného sebeovládání, 

výbušností a podrážděností.  Z toho usuzuji, že muži v lukostřelbě jsou převážně klidní 

lidé, kteří se dovedou ovládat a nejsou až tak výbušní či náladoví. Tento fakt je dán 

i nároky kladenými v tomto sportu. Z vlastní zkušenosti vím, že se lukostřelbě 

dlouhodobě věnují právě lidé, kteří nemají problémy se zklidnit a netýkají se jich 

ani velké výkyvy nálad.  Dalším zajímavým jevem je snížená aktivnost, která mě 

u mužské populace překvapila, protože je definována průbojností a aktivní interakcí 

s okolím. Snížený právě tento faktor si vysvětluji možná laxností v přístupu k soutěži. 

Zdá se, že lukostřelci se nacházejí v mírné apatii a nehodlají vynakládat více energie 

než je nutné na absolvování soutěže. Možná jim chybí i výrazný kus motivace, anebo 

jde jen o jakýsi útlum, odpočinek či hromadění vlastních sil před vypuknutím soutěže. 
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  Graf č. 9 Porovnání s populační normou muži
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5.2. Předstartovní stav ženy

   Ženy a dívky jsou v lukostřelbě, která je považována spíše za mužský sport,

zastoupeny méně. Na Mistrovství České republiky dotazník vyplnilo 15 žen a dívek 

ve věku od 12 do 21 let. 

   U žen převažují charakteristiky pozitivního či kladného psychického rozpoložení, 

protože pohoda a aktivnosti dohromady čítají 52 % aktuálního psychického stavu, 

zbývající složky negativního rázu činí 48 %. V grafu sledujeme zastoupení jednotlivých 

charakteristik psychického stavu.
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  Graf č. 10 Předstartovní stav ženy

   Často se v různých odborných publikacích o ženách tvrdí, že jsou v životě úzkostnější 

než muži. Tato informace se v mém výzkumu potvrdila, protože výsledné komponenty 

úzkosti jsou o celá 4 % vyšší než u mužů. O ženách v lukostřelbě můžeme na základně 

výsledků dotazníku říci, že jsou méně šťastné a cítí se méně v psychické pohodě 

než mužské pokolení, oproti tomu se považují za mnohem aktivnější, činorodější 

a motivovanější než muži.

   O ženách v lukostřelbě můžeme podle získaných informací směle tvrdit, že před 

závodem se cítí v psychické pohodě, jsou plni elánu a energie, kterou v budoucí soutěži 

využijí. Rovněž jsou však omezovány pocity úzkosti, neklidu a mírnou nepohodou, 

která je ovlivněna již zmíněnu vrcholnou soutěží jejich sezóny.

   Při hodnocení prožívání komfortu či dyskomfortu jako převládajícího 

prvku aktuálního psychického stavu ženské skupiny se objevilo výrazně vyšší 



35

zastoupení psychického komfortu s podporou 0,46. Dále ženy v mém výzkumu 

potvrdily další obecně uznávanou domněnku, že jsou více soustředěné na prožívání, 

které dosáhlo hodnoty 0,28 a dokázalo, že ženy v lukostřelbě situace více prožívají 

než muži.

   Podívejme se na jednotlivé komponenty psychického stavu lukostřelkyň podrobněji. 

1. Prožívání psychické pohody dosáhlo opět nejvyšší příčky, avšak tato hodnota je nižší 

než u mužů. Psychická pohoda čítala 28% aktuálního psychického stavu ženské 

skupiny. Hodnocení kolísalo od hodnoty 0,11 do 0,48. 
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                           Graf č. 11 psychická pohoda ženy 

2. Aktivnost a činorodost získala naopak mnohem vyšší četnost prožívání než u mužů. 

Objevila se u všech respondentek a činila 24% aktuálního psychického stavu všech žen. 

Rozmezí četnosti se pohybovalo od hodnoty 0,03 do 0,41. 
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                               Graf č. 12 aktivnost, činorodost ženy

3. Impulsivnost získala 9 % v hodnocení prožívaného psychického stavu. Popisovaná 

impulsivnost žen dosahuje o jedno procento nižší úrovně v prožívání než muži. 
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Zajímavé je, že byla zastoupena v určité míře u všech dotazovaných žen. Žádná žena 

neuvedla, že by tento stav neprožívala. 
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                             Graf č. 13 impulsivnost ženy

4. Psychická nepohoda dosáhla 12 % a současně se prokazuje ve shodě s mužskou částí 

lukostřelecké skupiny. Psychická nepohoda nebyla nijak zvýšená oproti populační 

normě a nedosahovala tudíž žádný neobvyklých hodnot. Pouze jedna žena uvedla,

že neprožívala žádné psychické rozladění. 
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                           Graf č. 14 psychický nepokoj ženy

5. Deprese a pocity vyčerpání u žen dosáhly druhého nejnižšího výsledku. U dvou žen 

nebyla psychická deprese zastoupena vůbec, u ostatních žen se přiřazené hodnoty od 0 

moc nevzdálily. Deprese byla obsažena 6 % v aktuálním psychickém stavu žen před 

započetím soutěže. 
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Psychická deprese,vyčerpání  ženy
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                                  Graf č. 15 psychická deprese ženy

6. Úzkost a její prožívání se zařadili na 3 místo mezi komponentami psychického stavu, 

které lukostřelkyně hodnotily. Dosahuje opravdu výrazného zastoupení oproti mužské 

populaci, činí 17 % aktuálního psychického stavu před soutěží. U žen tento faktor mohl 

být zvýšen i delším časem před začátkem soutěže než u mužů, protože kvalifikace 

je čekala až odpoledne.

   

Úzkostné očekávání, obavy ženy
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                                  Graf č. 16 úzkostné očekávání, obavy ženy

7. Sklíčenost shodně s muži obdržela nejnižší hodnotu. Hrála roli u 10 dotazovaných 

lukostřelkyň. Ostatních 5 nezaznamenalo žádný, ani minimální stav sklíčenosti. 

Sklíčenost byla zastoupena v aktuálním psychickém stavu pouhými 4 %.  
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                        Graf č. 17 sklíčenost ženy
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5.2.1. Porovnání s populační normou

   Při prvním zhlédnutí grafu je patrné, že největší rozdíl mezi populační normou 

a skupinou dívek v předstartovní situaci závodů v lukostřelbě činní úzkost. Celkový 

rozdíl čítá 5,7 %. O tento díl právě ženy a dívky považují úzkost více zastoupenou 

v jejich psychickém rozpoložení. Tento fakt bych připisovala hlavně soutěži a dlouhé 

čekací době před začátkem soutěže. Tento čas činil pro lukostřelkyně dvojnásobek 

oproti mužům a chlapcům, ženy závodili až odpoledne a měli mnohem více prostoru 

k nárůstu zmíněného úzkostného očekávání. 

   Naopak velmi snížené hodnoty oproti populační normě jsou u deprese a sklíčenosti. 

Lukostřelkyně nepřipisují výraznou váhu v aktuálním prožívání apatii, pesimismu, 

slabosti nebo smutku či pocitům osamělosti a neštěstí.

  Jinak další komponenty psychického stavu s mírnými výkyvy kopírují populační 

normu žen. Zvýšená je již zmíněná pohoda a aktivnost, která mě mile překvapila, 

jelikož jsem tento vývoj před soutěží moc neočekávala. Hodnoty impulsivnosti 

a psychického nepokoje jsou dokonce velmi nepatrně nižší než populační norma. Tato 

skutečnost mě také velmi udivila, jelikož i laik by očekával, že v zátěži či těsně před ní 

budou tyto komponenty spíše zvýšeného rázu. Může to být způsobeno, jak jsem již 

zmínila osobností charakteristikou lukostřelkyň a lukostřelců obecně. Málokdy se totiž 

člověk v praxi setká v lukostřelbě se sportovcem, který by nebyl ze své podstaty spíše 

klidným člověkem schopným se velmi dobře sebeovládat, i když určité výjimky 

můžeme najít všude. 
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5.3. Předstartovní stav celkové hodnoty 
  
   Do výzkumu se zapojilo před startem závodu 55 lukostřelců, z nichž bylo 40 mužů 

a 15 žen. Výsledné hodnoty uvádí obrázek č. 26. Interpretace výsledků je následující.

   Před soutěží či v bezprostředním pořádku soutěže sportovci uváděli, že se cítí 

převážně v pohodě, aktivní a plní energie. Tyto pozitivní komponenty jsou zastoupeny 

s nepatrným náskokem nad negativními v aktuálním psychickém stavu a to z 50,6%. 

Zbývající část tvoří charakteristiky spíše negativního rázu. Nejvýrazněji je zastoupena 

úzkost, která činní 14 % aktuálního psychického naladění. Další komponentou 

je psychická nepohoda, která je zastoupena 12 %. Stav deprese obsažen z 10 %. Dále 

impulsivnost s 10 %. Poslední složkou je sklíčenost, která je zastoupena pouhými 4 % 

v celkovém předsoutěžním stavu sportovce. Negativní komponenty dosahují 49,4 %. 

   Vycházíme-li z těchto údajů, můžeme směle tvrdit, že lukostřelci před soutěží jsou 

v pohodě a aktivní s mírným vlivem úzkostného očekávání, psychického napětí a obav 

z budoucího dění. Psychický nepokoj, který dosahuje 4 pozice v pořadí aktuálního 

psychického stavu lukostřelců, se projevuje psychickým neklidem a netrpělivostí. 

Porovnávala jsem ji již výše pro muže a ženy zvlášť a v obou případech byl tento faktor 

zcela v populační normě. Avšak komponentu psychického nepokoje bych z vlastních 

zkušeností čekala spíše zvýšenou, výsledek jako takový mě proto velmi zaujal.
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5.3.1. Komfort/dyskomfort a prožívání/aktivace

   Posledními faktory, které Mikšíkův dotazník SUPSO sleduje, jsou komfort 

či dyskomfort, dále prožívání versus aktivace. Z analýzy předchozích dat vychází, 

že v komponentě komfort/ dyskomfort převažuje s větším náskokem zaměření 

na prožívání aktuálního komfortu. Komfort vypovídá o zmíněné vnitřní pohodě 

a činorodosti lukostřelců. Tato hodnoty dosahuje výše 0,38.

   V druhé komponentě prožívání/ aktivace zvítězilo soustředění na prožívání a to 

s hodnotou 0,22. Lukostřelci jsou, proto více zaměřeni na odezvu a reakce v aktuálním 

prožívání než motorické pohotovosti a odezvy.  
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5.4. Posoutěžní stav celkové hodnoty 

   Bezprostředně po soutěži, jak z grafu vyplývá, jsou sportovci již unaveni. Výrazně 

pokleslo zastoupení psychické pohody na celkovém psychickém stavu lukostřelců. 

Tento stav je ovlivněn vyčerpáním, výsledkem v závodě a aspiracemi samotného

sportovce. Nyní psychická pohoda společně s aktivnosti nedosahuje ani nadpoloviční 

hranice a činní pouhých 47 % aktuálního posoutěžního stavu. Zbývající nadpoloviční 

většinu čítá dalších 5 komponent a charakteristik negativního psychického stavu. 

Negativní charakteristiky psychického stavu dosahují poměrně vyrovnaného zastoupení. 

Psychická nepohoda zaznamenala jen nepatrný nárůst oproti situaci na počátku závodu. 

Můžeme vidět, že zůstala v podstatě nezměněna, což je poměrně zajímavý úkaz.  

Komponenta, která zaznamenala výraznější nárůst o celá 2% , je sklíčenost. Narostla 

také hodnota psychické deprese, která se zvýšila o 1 %. Zvýšila se rovněž 

charakteristika pro impulsivnost o 2 %. Naopak úzkostnost o 2% poklesla. Může to být 

ovlivněno vymizením soutěžního tlaku. Celkově tyto negativní komponenty čítají 53 %

aktuálního pozávodního psychického stavu sportovních lukostřelců a lukostřekyň.
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Graf č. 20 Posoutěžní stav celkové hodnoty

   Výsledné hodnoty analýzy prožívání komfortu/dyskomofortu po ukončení soutěže 

se výrazně zvýšily v prospěch právě prožívaného komfortu, kdy dosahuje hranice 0,62. 

V charakteristice prožívání versus aktivace po soutěži naopak velmi výrazně klesají 

hodnoty pro charakteristiku prožívání a dostávají do nadvlády aktivaci, která je 

charakteristické motorickou pohotovostí a odezvou.
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5. 5. Zajímavé doplňující informace

   Zadní strana dotazníku SUPSO dovoluje respondentům se více rozepsat. Člověk zde 

hodnotí své subjektivní potíže při realizaci sportovního lukostřeleckého výkonu 

na mistrovské soutěži. Při pouhém nahlížení do této oblasti jsem zjišťovaným datům 

nepřikládala moc velkou důležitost, avšak v průběhu jejího vyhodnocování mě 

vznikající výsledky nepřestávaly udivovat a rozhodla jsem se o ně s vámi podělit.

Všichni respondenti bohužel nebyli ochotni uvádět pro ně asi citlivější informace, proto 

zadní část dotazníku vyplnilo pouhých 36 lukostřelců. 
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  Graf č. 21 subjektivní potíže při realizaci sportovního výkonu

   

   Střelci mohli v dotazníku zaškrtávat prožívání jakéhokoliv množství subjektivních 

potíží v průběhu realizace sportovního výkonu, nebyli omezování výběrem pouze jedné

z nich. 

   Mezi nejčastěji uváděné subjektivní potíže patří červeně označené sloupce v grafu 

na obrázku č. 14. Na prvním místě se objevila tělesná únava, kterou pociťovalo 22 

respondentů, dále na druhé příčce se umístila psychická únava, ke které se přiklonilo 20 

lukostřelců. Třetí nejčastější prožívanou potíží jsou poruchy spánku, kterou zaškrtlo 19 

závodníků. Z těchto informací vyplývá, že přestože se jedinci považují před soutěží 

za relativně aktivní a v pohodě, jsou poměrně výrazně unaveni jak psychicky tak 
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fyzicky. Důvodem těchto okolností může být fakt, že soutěže obvykle začínají velmi 

brzy ráno a závodníci evidentně méně spí. 

   Zvýšené hodnoty v uváděné četnosti prožívání získala bolest hlavy a potivost. 

Oba tyto stavy pociťovalo 14 respondentů.

  Kolem či lehce pod hranicí 10 kladných odpovědní skončily žaludeční potíže, 

nechutenství, špatné usínání, denní ospalost a nutkání na WC. 

  Zamyslím- li se nad tím, že v mém výzkumu jsou dotazováni děti, dospívající a mladí 

lidé, je mi z toho trochu smutno. Přesně tato skupina ukazuje, jak jsou unavení 

a přetíženi. Vždyť ještě před začátkem soutěže, kdy by měli být plni energie a cítit 

se fit, už někteří z nich uvádějí, že se cítí psychicky i fyzicky vyčerpaní. Celý tento 

problém však může vyplývat z další informace, že dotazovaní lukostřelci mají problémy 

se spánkem. Vypadá to, že usínají později a mají spánku nedostatek, neboť se většina 

špatně probouzí. 

   Bolest hlavy patří k obvyklým projevům zvýšeného napětí a stresu, které se téměř 

vždy na vrcholných soutěžích dostavuje. Tento symptom pociťovalo 14 mladých 

lukostřelců. Žaludeční potíže mají několik forem svého projevu a myslím, že každý 

z nás se s nimi někdy musel potýkat. Prožívání nepřímených pocitů trávicího traktu 

uvedlo 9 respondentů. Na posledních příčkách se umístily stavy nechutenství a nutkání 

na WC, obě tyto subjektivní potíže uvedlo 7 respondentů.

   Myslím si, že všechny výše uvedené symptomy a faktory, které se dostavují 

před zátěží, jsou typické pro jakékoliv lidské činnosti. Zajímavé je jejich rozložení 

pro sportovní lukostřelce a jejich trenéry, protože s těmito subjektivními obtížemi lze 

pracovat a rozličnými metodami je možné je korigovat, aby výsledný výkon ovlivňovali 

co možná nejméně. Ať už bych připomněla autogenní trénink, progresivní relaxace 

či RAM metodu. 
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5. 6. Dosažené výsledky v soutěži

  Výsledky v soutěži se lišily podle výkonu, který lukostřelci na Mistrovství České 

republiky předvedli. Výhodou soutěží v hale je, že jsou na muže i ženy kladeny stejné 

nároky. Většina z nich střílí do stejné velikosti terče a na stejnou vzdálenost. V terčové 

lukostřelbě se vzdálenosti a velikosti terčů pro muže i ženy výrazně liší, důvodem 

takového rozlišení je nátahová síla luku, která je u žen o hodně liber nižší. Jediným 

znevýhodněním v halové lukostřelbě tak muže být, že ženy obecně používají slabší luky 

než muži. Celkem bylo do výzkumu zahrnuto 55 lukostřelců, kdy jejich výsledky 

kolísali od minima 169 bodů do maxima 547 bodů. Maximální výsledek, kterého 

mohou lučištníci dosáhnout je 600 bodů.  Ti nejlepší střelci v České Republice dosahují 

hodnot lehce nad 550 bodů a zajistí si tím pořadí na stupních vítězů.

   V následující tabulce si můžeme prohlédnout, jak se lukostřelcům dařilo 

v kvalifikačním kole Mistrovství České Republiky. Závodníci soutěží na 18m do terče 

o průměru 80 cm. Pořadí není členěno dle výkonu, ale pouze podle pohlaví. 1 až 39 jsou 

muži, dále 40-54 jsou ženy. Jsem ráda, že jsou v mém výzkumu zahrnuti různě schopní 

lukostřelci, tím pádem pozorujeme značné rozdíly ve výkonech. Průměrná hodnota 

výsledného závodního výkonu dosáhla hranice necelých 426 bodů. 

pořadí výsledek pořadí výsledek pořadí výsledek 

1. 266 21. 447 41. 535

2. 460 22. 496 42. 516

3. 458 23. 485 43. 169

4. 219 24. 414 44. 310

5. 245 25. 216 45. 276

6. 298 26. 388 46. 286

7. 385 27. 436 47. 475

8. 359 28. 547 48. 510

9. 535 29. 510 49. 490

10. 460 30. 517 50. 499

11. 357 31. 474 51. 480

12. 462 32. 497 52. 458

13. 450 33. 508 53. 471

14. 444 34. 401 54. 368

15. 522 35. 493 55. 466

16. 541 36. 460

17. 381 37. 445 průměr 425,8333

18. 462 38. 407 min. 169

19. 352 39. 435 max. 547

20. 454 40. 428

                          Tabulka č. 1. přehled výsledků
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5. 7. Vztah aktuálního psychického stavu a sportovního výkonu

   Rozhodla jsem se blíže prozkoumat vliv aktuálního psychického stavu 

na lukostřelecký výkon. Všechny dotazované lukostřelce jsem si rozdělila na dvě 

skupiny podle jejich výsledku v soutěži. Ti, kteří dosáhli výsledku vyššího než je 

průměr jejich skupiny, byli hodnoceni kladně a dosáhli tedy kvalitního, požadovaného 

výkonu. Druhou skupinu tvoří lukostřelci s podprůměrnými výsledky. Hranicí 

úspěšného a neúspěšného výsledku v soutěži byla průměr všech dosažených výsledků 

skupiny a tedy hodnota 427 bodů pro muže a 420 bodů pro ženy. Nadprůměrného 

výsledku dosáhla vždy větší část jak mužů, tak žen. Dohromady čitá tato skupina 36

lukostřelců. Zbylých 19 střelců nastřílelo podprůměrné výsledky. 

   U každého lukostřelce jsem dále zjišťovala, jaká kombinace psychického stavu u něj

převažuje.  U 28 z 36 lukostřelců, kteří dosáhli nadprůměrných výsledků, byl

zaznamenán převládající aktuální psychický stav, který tvořil nadpoloviční většinu 

psychického stavu jedince kombinací komponent P a A, tedy psychické pohody 

a aktivity. U zbývajících 8 lukostřelců byl nalezen spíše převládající aktuální psychický 

stav, který byl složen z různé vysokého zastoupení negativních komponent O, N, D, U 

S. Této faktor může být ovlivněn reálným zhoršením jejich osobního výkonu, který je 

však stále nad úrovní průměru. U lukostřelců se mi toto zjištění potvrdilo následným 

rozhovorem.  

  Podíváme-li se na skupinu méně úspěšných lukostřelců, hrají významnou roli

v aktuálním psychickém nastavení hlavně komponenty O, N, D, U, S. Převažující část 

těchto komponent byla nalezena u 13 méně úspěšných lukostřelců. I přesto u 6 

lukostřelců, kteří dosáhli podprůměrného výsledku, převládalo pozitivní a přínosné 

naladění pro výborný výkon komponent P a A. Jejich výsledek může být způsoben 

a zároveň ovlivněn jinými faktory než je psychický stav na počátku soutěže. Ve 

výzkumu jsou dotazováni převážně mladí střelci a tak se zde najde značný prostor 

zlepšování techniky pohybu a pro nezkušenost s danými zátěžovými situacemi, který 

bezesporu mají výkon také nezanedbatelný vliv. Například jedna lukostřelkyně 

se zúčastnila mistrovských závodů úplně poprvé. 

   Jak z mých interpretací vyplývá, pozitivní složky aktuálního psychického stavu 

psychická pohoda a aktivnost jsou u většiny lukostřelců podkladem pro nadprůměrný 

sportovní výkon v soutěži. Rovněž negativní naladění na počátku soutěže vede spíše 

k podprůměrným výkonům na Mistrovství České republiky. 
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6. Diskuze

   V této práci jsem se zabývala popisem aktuálního psychického stavu lukostřelců 

na Mistrovství České republiky v halové lukostřelbě. K zjišťování potřebných informací 

o aktuálním psychickém stavu sportovců jsem používala Mikšikův aktualizovaný 

dotazník SUPSO z roku 2004. Následnou analýzu dat jsem prováděla v pomocí excelu 

a vlastní popisné analýzy. Snažila jsem se hledat nejčetnější psychické nastavení 

sportovních lukostřelců před soutěží a objevit nějaké souvislosti s podaným výkonem 

v soutěži.

  Tato výzkumná metoda byla ve sportovní psychologii použita již několikrát a stala 

se velmi oblíbenou součástí několika výzkumů. Na konferenci o psychologii sportu 

se mi dostaly do ruky výsledky nedávného výzkumu skupiny biatlonistů, na které byla 

tato metoda také aplikována. Tento výzkum však neměl cíl kvantifikovat získaná data, 

ale snažil se spíše dojít ke kvalitnějším výsledkům, které byly aplikovatelné na omezený 

počet dotazovaných sportovců.

  Z pozorovaných výsledků výzkumu vyplývá, že před soutěží je u biatlonistů více 

zastoupená aktivnost a také psychická pohoda, která stejně jako u lukostřelců tvoří 

těsnou nadpoloviční většinu aktuálního psychického stavu sportovce.  Výraznější roli 

před soutěží hraje úzkostnost a dosahuje dvojnásobných hodnot oproti lukostřelcům. 

V sledovaných charakteristikách komfort/dyskomfort se ubírá psychický stav

dyskomfortním směrem se zaměřením na aktivitu. Kdežto lukostřelci se popsali svůj 

psychický stav převážně komfortní se zaměřením na prožívání. 

   Po soutěži u biatlonistů stejně jako u lukostřelců výrazně rostou hodnoty negativního 

rázu. U biatlonistů se zvyšují hodnoty převážně u položek psychické nepohody, 

depresivnosti, snahy o odreagování. Klesá sklíčenost, úzkostnost, ale také psychický 

pohoda a aktivnost. Podobný vývoj můžeme sledovat i u lukostřelců, kde také klesají 

hodnoty v zastoupení psychické pohody a aktivnosti, naopak však roste sklíčenost, 

snaha o odreagování a depresivnost. Psychický nepokoj se vyvíjí bez evidovaných změn 

mezi začátkem či koncem soutěže. 

  Dále byla Miklíkova metoda aplikována na tým hasičů, kde autor sledovat rozdíly 

v prožívání před službou a po jejím skončení. Do výzkumu bylo zapojeno pouze 16 

hasičů. Výsledek jeho práce popisuje pokles hodnot psychické pohody a aktivnosti. 

Stejný pokles je zaznamenán, jak ve výzkumu biatlonistů, tak v mém výzkumu 
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lukostřelců. Impulsivnost u hasičů zůstala bez změn, naopak u lukostřelců byl nalezen 

mírný nárůst po skončení soutěže. Impulsivnost je podle pana Mikšíka charakterizována 

i určitou mírou odreagování se, zde je proto pochopitelný nárůst po sportovní zátěži 

lukostřelců. Psychický nepokoj nebo také jakási rozlada nezaznamenala jsem žádnou 

změnu u lukostřelecké skupiny a rovněž u zkoumaných hasičů nebyly pozorovány 

rozdíly před zátěží či po jejím skončení. U hasičů se neměnila ani komponenta deprese, 

kde já jsem naopak u lukostřelců objevila mírný nástup. Úzkost se údajně také nijak 

nevyvíjela u hasičů, kdežto u lukostřelců jsem pozorovala její pokles po ukončení 

závodní činnosti. U poslední zkoumané psychické komponenty sklíčeností prý také 

autor výzkumu hasičů nezaznamenal výrazný vývoj jakýkoliv směrem, kdežto 

u lukostřelců sklíčenosti měla po soutěži rostoucí tendenci. 

   Přijde mi trochu překvapivé, že psychický stav jedince se před začátkem hasičské 

služby a po jejím skončení projeví pouze poklesem komponent aktivnosti a psychické 

pohody. Tento vývoj může být ovlivněn pouze únavou zkoumaných jedinců.

   U lukostřelců jsem zaznamenala mnohem výraznější vývojové změny v prožívání 

jednak oproti populační normě, dále mezi skupinami mužů a žen a také jsem nalezla 

znatelné rozdíly v aktuálním psychickém stavu na počátku soutěže a ihned po jejím 

ukončení.    

   Je vidět, že téma vlivu psychického naladění člověka na výkon se stává oblíbenou 

zkoumanou otázkou. Každý z nás si je jistě vědom z osobní zkušenosti vlivu psychiky 

a psychického stavu na výkonnost ať už ve sportovním prostředí či v jakékoliv lidské 

činnosti, která je realizovaná s nějakým cílem. Bohužel mi v současné době trochu 

chybí objektivně uznávané metody zkoumání tohoto problému a rovněž se mi zdá, 

že neexistuje dostatek odborných publikací k tomuto tématu v českém prostředí. 

Odborná literatura týkající se sportovní psychologie nevychází ve velkém množství 

a dostupné informace jsou velmi obecného charakteru. Nacházím zde značný prostor 

k rozvoji znalostí a informací v tomto oboru, který by mohl být podpořen i zájmem 

trenérů a sportovců samotných. 
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7. Závěry

   Moje bakalářská práce se zajímala o psychický stav sportovních lukostřelců 

na vrcholné soutěži. Snažila jsem se zachytit vývoj 7 charakteristických psychických 

stavů, které mají nezanedbatelný a nepopiratelný vliv na sportovní výkon. 

   Popisovala jsem psychický stav všech 55 probandů před začátkem vrcholné soutěže 

v halové lukostřelbě i ihned po jejím ukončení. Porovnávala jsem získané výsledky 

skupin mužů a žen. Snažila jsem se posuzovat všechny zjištěné hodnoty s populační 

normou podle věkové charakteristiky výzkumného souboru. 

   Výsledek mého výzkumu potvrdil hypotézu uvedenou na počátku této práce. 

Hypotéza zní: „Aktuální prožitek psychické pohody a aktivnosti vede k nadprůměrnému 

výkonu v soutěži.“ 

   Výkony sportovců v soutěži jsem hodnotila podle průměrného výsledku skupin mužů 

a žen. 36 lukostřelců dosáhlo nadprůměrných výsledků a tento výsledek byl mnou 

klasifikován jako žádoucí. Zbylých 19 lukostřelců nastřílelo podprůměrné výsledky.

Podprůměrné výsledky jsem charakterizovala jako nežádoucí. 

   Dále jsem pomocí dotazníku SUPSO zjišťovala převládající komponenty u každého 

lukostřelce a bylo objeveno, že u 28 lukostřelců ze skupiny nadprůměrných výkonů 

panoval se značnou převahou stav psychické pohody a aktivnosti. 

   Ve skupině podprůměrných výkonů 13 lukostřelců uvádělo, že u nich převládá

psychické nastavení spíše negativního směru tedy impulsivnosti, psychického nepokoje, 

depresivnosti, úzkosti a sklíčenosti. 

   Z těchto poznatků můžeme usoudit, že vliv pozitivního myšlení a aktivního přístupu 

k zátěžovým situacím a zkouškám, zvyšuje pravděpodobnost lepšího výsledného 

výkonu. Nepopiratelný vliv na výkon sportovce má však i mnoho dalších faktorů jako 

dostatečný trénink, ale i odpočinek, správná technika pohybu, lukostřelecké vybavení 

a mnoho dalších. Psychika a aktuální psychický stav mají nepochybně vybudované 

velmi podstatné místo v ovlivňování výkonu nejen se sportovní činnosti člověka. 
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