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Abstrakt 

 

Název: Strach z akrobacie u žen v akrobatickém rokenrolu v kategorii A  

 

Cíle: Bakalářská práce se zabývá problematikou akrobatického rokenrolu ve spojení 

s často se objevující emocí strachu. Cílem je provést literární rešerši, která bude 

doplněná o zkušenosti a doporučení týkající se této oblasti. Jako zdroj informaci mi 

poslouží vytvořený dotazník, který bude podán v několika sportovních klubech 

akrobatického rokenrolu. 

 

Metody: Výzkum byl proveden formou dotazování pomocí vytvořeného 

nestandardizovaného dotazníku. Výzkumný soubor tvoří tanečnice akrobatického 

rokenrolu soutěžní kategorie A. Výsledky jsou interpretované pomocí tabulek četností a 

výsečových grafů prostřednictvím funkcí v Excelu.  

      

Výsledky:  Na základě prostudované literatury a získaných informací prostřednictvím 

podaných dotazníků usuzuji, že i tanečnice akrobatického rokenrolu podléhají jisté míře 

strachu, avšak příčinou vzniku jejich obav jsou rozdílné podněty. 

 

Klíčová slova: akrobatický rokenrol, kategorie A, emoce, strach 

  



Abstract: 

 

Title: The fear of woman acrobatics in acrobatic rock and roll in category A 

 

Objectives: This thesis deals with acrobatic rock and roll in conjuction with frequently 

occuring emotion of fear. The aim is to carry out literature search, which will be 

supplmeneted by the experience and recommendations regarding this area. As a source 

of information We will use a questionare designed to be administered in several sports 

clubs of acrobatic rock and roll.  

 

Method: Research was made by using created unstandardized questionnaires. The 

research group consists of dancers of acrobatic rock and roll in category A. The results 

are interpreted by using the tables of frequency and pie charts using the functions in 

Excel. 

 

Results: Based on literature and infroamtion obtained from the questionares I assume 

that even dancers of acrobatic rock and roll are subject to a certain degree of fear, but 

cause of their fellings of fear are different stimuli.  

 

Keywords: acrobatic rock and roll, category A, emotion, fear 
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1 ÚVOD 

 Důvod výběru tématu týkajícího se akrobatického rokenrolu byl prostý.  

V nedávné době jsem se tomuto nádhernému gymnastickému sportu začala  aktivně 

věnovat a stal se pro mě přitažlivý nejen z diváckého pohledu, ale i tzv. na vlastní kůži. 

Jelikož jsem na střední škole studovala předmět psychologie, ze kterého jsem i úspěšně 

odmaturovala, nechtěla jsem na tento obor zapomenout, a tak jsem spojila oblast 

akrobatického rokenrolu s oblastí psychologie dohromady, čímž byly položeny základní 

stavební kameny bakalářské práce. 

 Specifikovat stěžejní problém a tudíž i název práce už bylo jednoduché, neboť 

velmi často frekventované dotazy široké veřejnosti míří převážně k tanečnicím , 

přičemž záměrem dotazů je zjištění, zda mají tanečnice vůbec strach, jelikož pohybový 

obsah akrobatické sestavy je mnohdy absolutně neuvěřitelný a fascinující. Tato 

problematika mě velmi zajímá, byla pro mě určitou výzvou, a proto se bakalářská práce 

ubírá touto cestou. 

O vlivu strachu na sportovní výkony, jeho projevech, příčinách vzniku a dalších 

záležitostech souvisejících s touto problematikou se pojednává ve spoustě publikacích, 

avšak ve spojitosti s akrobatickým rokenrolem nejsou o této oblasti známé žádné 

poznatky. Z tohoto důvodu moji snahou a úkolem zároveň bude prozkoumat terén, od 

čehož očekávám hlubší poznání dané problematiky a také nalezení budoucích směrů 

výzkumu.  

Součástí soutěží akrobatického rokenrolu v kategorii A je předvedení akrobatické 

sestavy, jejíž pohybový obsah představuje pro taneční pár vysoké nároky co se týče 

fyzické zdatnosti, ale vyžaduje i značnou psychickou odolnost, neboť jednotlivé 

akrobatické figury v podání tanečnic nabývají velmi riskantní povahy. Předmětem práce 

je tedy zabývání se psychologickými aspekty strachu u jednotlivých tanečnic.  

Z výzkumu vzešlá zjištění mohou informovat a obohatit všechny, které tato oblast 

zajímá, avšak jsou určena především pro trenéry, kteří by na základě zprostředkovaného 

proniknutí do dané problematiky měli ctít skutečnost, že vrcholový výkon se neskládá 

pouze ze složky fyzické, ale i psychické.  
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2 CÍL A ÚKOLY 

Problematika zkoumání odlišností u jedinců s různou mírou strachu z akrobacie je 

oblastí, která není doposud zmapovaná. Jedná se tedy o explorační výzkum, jehož 

zaměření je deskriptivní, cílené na zorientování se v daném problému a porozumění mu, 

neboť jde v podstatě o první uchopení dané oblasti. Cílem práce je informovat o 

základech psychologie sportu a akrobatického rokenrolu. 

 

Dílčí úkoly práce: 

  Provést literární rešerši k dané problematice a zpracovat teoretická východiska 

práce 

 Vytyčit cíl a dílčí úkoly práce 

 Zpracovat metodiku práce, charakterizovat použité metody zpracování 

 Vytvořit typ nestandardizovaného dotazníku 

 Realizace dotazníkového šetření 

 Sběr dat a zpracování výsledků 

 Doporučení pro společenskou praxi 

 

2.1 ODBORNÁ OTÁZKA 

Určitá míra strachu se objevuje ve všech sportovních odvětvích u všech 

sportovců, avšak příčinou vznikání obav mohou být rozdílné podněty. Předpokládáme, 

že strach u tanečnic akrobatického rokenrolu v soutěžní kategorii A bude pramenit 

především z riskantního pohybového obsahu akrobatické sestavy. Očekáváme 

potvrzení, že akrobatický rokenrol je založen na absolutní vzájemné důvěře tanečních 

partnerů.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část informuje o akrobatickém rokenrolu jakožto gymnastickém sportu 

v souvislosti s jeho historickým vývojem, metodikou tréninku a v neposlední řadě 

vymezením pravidel soutěžní kategorie A. 

Teoretický úvod do sledované problematiky plynule přechází od akrobatického 

rokenrolu k druhé klíčové oblasti bakalářské práce a tou je v širokém pojetí psychologie 

sportu. V užším pojetí tato část pojednává o fenomenální emoci strachu a její spojitosti 

se sportovní činnosti. 

 

3.1 AKROBATICKÝ ROKENROL 

Akrobatický rokenrol je svým obsahem řazen mezi gymnastické sporty, avšak 

WRRC (World Rock-and-roll Confederation) je od roku 1955 přidruženým členem 

mezinárodní taneční federace (IDSF). Toto sportovní odvětví tedy představuje 

disciplínu na pomezí tance a akrobacie.   

Úspěch je závislý na fyzické zdatnosti, pohybovém nadání a hudebním cítění. 

jelikož jde o tanec koedukovaných dvojic, vyžaduje tento sport i vzájemnou toleranci 

tanečních partnerů. Taneční kategorie nejsou rozděleny jen podle věku, ale mají i svůj 

specifický obsah, který je vymezen podle pravidel WRRC. Rozlišují se kategorie párové 

a kategorie formací. Párové kategorie jsou rozděleny na soutěžní kategorie: Děti, Žáci, 

Junior a seniorské kategorie C, B, A. Kategorie formací se rozlišují: Dívčí formace 

(junior, senior) a párové formace (junior, senior). Sportovní výkon v kategorii A se 

skládá z předvedení taneční (krokové)  a akrobatické sestavy. 

Trénink akrobatického rokenrolu vychází z obecné teorie sportovního tréninku a 

z metodiky sportovní gymnastiky, především z nácviku dovedností dynamické 

akrobacie. Co se týče všeobecné tělesné přípravy, v rozvoji pohybových schopností se 

nejvíce upřednostňuje u mužů cvičení pro rozvoj síly a rychlosti. Tyto schopnosti se 

uplatňují zejména při výhozu a dopadu partnerky v akrobatických částech sestavy. U 

tanečnic převládá rozvoj pohybové koordinace a kloubní pohyblivost. Speciální 

pohybová příprava má jednu složku, která je pro tanečnice i tanečníky společná a 

druhou složku naopak odlišnou. Společná část se vztahuje k nácviku tanečních kroků a 
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synchronizovaných výrazových pohybů trupu a končetin. Odlišná část se týká 

specifických činností tanečníka a tanečnice v akrobatické sestavě. U mužu se jedná 

hlavně o silovou přípravu svalů dolních končetin, u žen o nácvik akrobatických 

dovedností a jejich přenosu do podmínek akrobatických  figur prováděných v 

akrobatické sestavě. Velmi využívanou pomůckou v metodice speciálního tréninku jsou 

závěsné lanče, kterými se zajišťuje bezpečnost sportovců. Součástí speciálního tréninku 

je i nácvik pohybové souhry tanečního páru (Kolektiv autorů, 2009). 

 

3.1.1 HISTORICKÝ VÝVOJ 

Rokenrol představuje mladou sportovní disciplínu, která je pro diváky velmi 

přitažlivá. Je spjat s nástupem nové populární hudby, která vznikla v padesátých letech 

minulého století spojením černošského a městského folklóru (rythm and blues) a 

americké lidové písně (counry and western). Některé historické prameny hovoří o 

vzniku rokenrolu v klasickém pojetí v souvislosti s jinými tanečními styly jazzového 

původu jako lindy hop, swing, boggie woogie. Původ akrobatického rokenrolu má 

kořeny ve Francii, kde se konalo v roce 1964 první mistrovství světa. V roce 1972 byl 

celý akrobatický rokenrol jako soutěžní disciplína  zastřešen hned dvěma organizacemi. 

První byl European Rock-and-roll Association (ERRA), druhá nesla název Federation 

Mondiale de Jazz (FMDJ). Obě organizace začaly pořádat své vlastní mistrovství světa, 

někdy i pod jiným názvem. Bylo jen otázkou času, kdy se obě organizace spojí do 

jedné. K tomu došlo 3. 11. 1983, kdy vznikla World-Rock-and-roll Confederation 

(WRRC), která měla 13 členů. Závodní páry se rozdělily na dvě kategorie: profesionální 

a amatérské. Toto rozdělení bylo ale v roce 1990 zrušeno a vznikla tak jediná kategorie 

nazývaná „taneční soutěžní páry“. V akrobatickém rokenrolu se konají každý rok 

mistrovství světa i Evropy. Dále se pořádá Turnaj mistrů, který je tvořen několika 

pravidelně organizovanými mezinárodními závody.  

Česká republika (tehdy ještě jako Československo) byla přijata za člena WRRC 

také v roce 1990. Český svaz akrobatického rokenrolu byl zaregistrován 4. 5. 1990 a je 

řádným členem ČSTV (Kolektiv autorů, 2009). 

V současnosti má WRRC, která organizuje soutěže, vydává směrnice, 

každoročně svolává valnou hromadu, pořádá trenérské semináře a mezinárodní zkoušky 
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porotců, třicet svazů. Akrobatický rokenrol, sport na rozhraní tance, gymnastiky, 

aerobiku a sportovní akrobacie,  je dnes dynamicky se rozvíjejícím sportem. Svými 

výsledky se v posledních letech zařadil mezi nejúspěšnější sporty v ČR (Soutěžní řád 

ČSAR, platný od 19.3.2011). 

 

3.1.2 PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A 

 Sportovní výkon v nejvyšší kategorii A se skládá z předvedení taneční (krokové) 

a akrobatické sestavy (Kolektiv autorů, 2009). 

 Časové rozmezí taneční sestavy je 1 min. – 1min. 15sec a to včetně možné 

předehry. Tempo musí splňovat podmínku 50 – 52 T/min. V taneční sestavě se nesmí 

provádět žádné akrobatické figury, ale povoluje se závěrečná zvedací póza.  

 Délka akrobatické sestavy se pohybuje v rozmezí 1 min. 30 sec. – 1 min. 45 s. 

včetně možné předehry v tempu 48 – 50 T/min. Pár musí předvést minimálně šest 

akrobatických figur. V sestavě se mohou provést maximálně dvě dvojná salta, z toho 

jedno musí být v provedení vpřed a jedno v provedení vzad. Jakákoliv kombinace 

s dvojným saltem není povolena. Rotace o více než 360° okolo horizontální osy (včetně 

salta s dopadem na ramena a salta s dopadem do tzv. Itala) se smí provádět pouze  

v semifinále a finále soutěže. Akrobatická sestava kategorie A musí obsahovat rotaci 

vpřed, rotaci vzad a Itala. Tyto prvky musí být provedeny z nástupu z ruky nebo 

z Bettarini (úzký sed roznožný pokrčmo na zádech partnera, chodidla opřeny o ruce 

partnera) . V sestavě též nesmí chybět točená figura - velké motání, hladká šála popř. 

přetáčená šála (Soutěžní řád ČSAR, platný od 19.3.2011). 

 

3.2 EMOCE 

 Psychologický slovník popisuje emoce jako zastřešující subjektivní zážitky 

libosti a nelibosti provázené fyziologickými změnami, motorickými projevy 

(gestikulace, mimika), stavy menší či větší pohotovosti a zaměřenosti (Hartl, Hartlová, 

2004).  
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 Podle Nakonečného (1992) jsou emoce především vnitřním fenoménem. 

Fenoménem jsou rovněž fyziologické změny v organismu, s nimiž jsou emoce spojeny, 

avšak v emocích jde hlavně o zážitky a ne všechny fyziologické změny v organismu 

jsou prožívány. 

 Literatura rozděluje emoce do šesti tříd: (Machač, Machačová, Hoskovec, 1985). 

 Emoce primární (radost, strach, zlost, smutek). 

 Emoce související se smyslovou stimulací (např. bolest, hrůza, rozkoš) 

 Emoce související se sebehodnocením (např. hrdost, stud, pocit viny) 

 Emoce týkající se jiných lidí (např. láska, soucit, nenávist) 

 Emoce hodnotící (např. humor, údiv, krása) 

 Nálady (např. mrzutost, úzkost, povznesená nálada) 

 

3.2.1 EMOCIONALITA SPORTU 

 „Historie lidstva a životní zkušenosti jasně prokazují, že hybnou pákou lidských 

činů nejsou v prvé řadě vůle či inteligence, ale emoce. Z pohledu vrcholového sportu se 

jedná o poslední pomyslné závaží, které pokládáme na misku vah v okamžiku 

sportovního výkonu, kde na jedné straně je soupeř a na druhé naše „umění“. O tom, zda 

budeme vítězi či odejdeme se sklopenou hlavou, rozhodují často právě emoce. Ty, které 

„produkujeme“ v okamžiku daného výkonu! Pokud jsou negativní, ničí nás a pomáhají 

soupeři. Pokud jsou pozitivní, dodávají sílu nám a ničí soupeře!“ (Jelínek, Hůrková, 

2011, str.9) 

 Vysvětlit pojem emoce patří k obtížnějším problémům psychologie, než by se na 

první pohled zdálo. Všichni si zcela určitě pod tímto pojmem něco představíme, jsme 

přesvědčeni, že víme, co to slovo vyjadřuje, ale jakmile se pokusíme sdělit co přesně 

míníme, objeví se potíže. Pro někoho jsou emoce rušivým prvkem jednání a prožívání, 

protože když je člověk vzrušen zlostí nebo i radostí, klesá přesnost výkonu. 

Nesoustředěný , emocemi naplněný sportovec nevyskočí dost vysoko, ani neskočí dost 

daleko, netrefí se při střelbě, nedá v rozhodujícím okamžiku gól. Jiní proti tomu 

namítají, že bez emocí nelze podat žádný výkon, protože není dostatečný důvod. 

Výzkumy ukázaly, že obě strany mají pravdu (Šimek, 1995). 
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Paulík (1986) považuje emoce ve sportovní činnosti za jakýsi spouštěcí faktor, 

kdy emoce zahrnují také její prožitkovou sféru. Emocionální zážitky se ke sportu váží 

snad ještě mnohem silněji než k některým běžným činnostem. Sport obsahuje celou 

řadu různě silných emocionálních podnětů pro všechny, kdo se na nich podílejí 

(sportovec, trenér, diváci,..). 

Dle Vaňka (1970) sportovec zaujímá ve sportovní činnosti určité stanovisko 

k předmětům, jevům, událostem, lidem, k vlastním činům i k sobě samému. Něco 

způsobuje radost, něco žal, hněv, strach atd. To všechno jsou různé druhy 

emocionálních zážitků, spojených se sportem, jsou to různé formy vztahu sportovce ke 

skutečnosti, zážitky toho, co na něho působí. Zdrojem emocionálních zážitků sportovce 

se tedy stává objektivní skutečnost, která může se sportem souviset těsněji nebo volněji. 

Sportovní emocionální zážitky jsou jednou z forem odrazu reality, která se sportem 

souvisí. Jsou odrazem vztahů této reality ke sportovci. Mnohé z vnímaného nemusí být 

sportovci jen příjemné, ale i lhostejné. Ve sportu vznikají složité emocionální zážitky, 

které v sobě často zahrnují protikladné emoce a city, např. agresivita vůči sportovnímu 

soupeři, který je dobrým přítelem nebo odsouzení hrubé hry spoluhráče apod. 

Všeobecně je možné říci, že cokoliv, co napomáhá dosažení cíle sportovního tréninku, 

vyvolává kladné emoce a city, a to, co tomuto cíli bráni, naopak emoce záporné. Značné 

obtíže jsou však spojeny s dalším bližším hodnocením a sledováním emocí. Přibližně 

víme, co si představit, poví-li nám desetibojař, že má strach z běhu na 400m, nebo 

fotbalista, že cítí nenávist k určitému oddílovému funkcionáři. Problémy ale nastávají, 

chceme-li takovéto podobné stavy popsat konkrétněji, specifikovat jejich podobu. 

Posledním argumentem poté bývá: “Je nutné to prožít“. Z toho je patrné, že i pouhé 

vylíčení emocí není jednoduché. Vědecká psychologie se ale nemůže spokojit s pouhým 

konstatováním a popisem citů, musí se pokusit o jejich vysvětlení a roztřídění. 

Zkoumání emocí bylo věnováno již mnoho úsilí, ale značné překážky představuje 

zejména neurčitost citů, obtížnost jejich zachycení a vyjádření.  

 Vrcholový sport se dá považovat za jakýsi život nanečisto. V porovnání 

s běžným životem se ve sportu střídání euforických stavů štěstí a zklamání, psychické 

tlaky související s řešením krizových situací, a mnoho dalších stresových faktorů 

vyskytuje mnohem častěji. Z toho důvodu je nutné se naučit svoje myšlenky a city 

hlídat, korigovat a nasměrovat tak, aby se staly tím správným podnětem, který 
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rozhoduje o vítězství. Je důležité si uvědomit, že v otázkách kolem emocí hrají 

podstatnou roli přijaté sugesce a vlastní fantazie (Jelínek, Hůrková, 2011). 

  Kulturní vývoj není zastáncem silných emočních projevů a výlevů. Výchova 

vždy směřovala k tomu, aby člověk své emoce tzv. „držel na uzdě“, kontroloval se a 

příliš se neprojevoval. Odborně se tomuto jevu říká emoční impolze, která může 

z hlediska psychohygieny způsobit dlouhodobě negativní účinky (neschopnost projevit 

emoci, citová oploštělost, tendence k úzkostnosti aj.). Proto jsou pro současného 

moderního člověka velmi důležité situace, kdy může své emoce zcela svobodně 

projevit, nechat jim volný průchod a využít jejich energii k aktivitě. Dnešní člověk se 

svými emocemi uchyluje do světa imaginativní a virtuální sféry. Dokladem je například 

oblíbenost hrůzostrašně podívané, četby a počítačových her, což ve svých důsledcích 

vede k hypokinézi (nečinnost). Naproti tomu mají emoce ve sportovní činnosti  výhodu 

aktivního spojení se svalovou činností a to přináší daleko lepší možnosti emočního 

odreagování, zbavení se nepříjemného napětí (emoční katarze) a k tomu možnost 

energetizace zdraví prospěšných pohybových aktivit. Sport je tedy pro člověka přínosný 

nejen díky svým biologickým efektům, ale i díky emoční prožitkové příležitosti, která 

zvyšuje kvalitu života (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

 

3.2.2 ČINITELÉ EMOTIVITY VE SPORTU 

 Vznik emocionálních stavu je ve sportovních soutěžích jevem velmi 

frekventovaným a přirozeným, jelikož podmínky soutěží vyvolávají u většiny sportovců 

anticipační tenzi, která je základem pro vznik obav a úzkosti. Za důvod se považuje 

skutečnost, že je velký okruh příčin selhání v soutěži a úspěch jednoho sportovce 

zákonitě znamená neúspěch ostatních. Ani jednoznačný favorit si nemůže být jistý 

s úspěchem pokaždé (Vaněk, Hošek, Rychtecký, Slepička, 1984). 

 

3.2.2.1 Posuzování činitelů emotivity 

 Sledování a posuzování emocí skýtá řadu obtíží. Emoce se sledují nepřímo a to 

prostřednictvím analýzy jevů, které je doprovází. Ve sportovním tréninku má význam 

metoda výrazu, která je založená na zkoumání pantomimiky a mimiky sportovce 
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prožívajícího určité emocionální stavy. Obecně komunikace mezi lidmi je vyznačována 

výrazem. Díky vcítění lidé poznávají výraz, který vyjadřuje radost, hněv, strach a další. 

Byly provedeny pokusy s fotografiemi, kdy se jednotlivým pokusným osobám 

předkládala řada snímků lidí a úkolem bylo jejich výraz určit. Hádající osoby přitom 

nebyly obeznámeny, jakou emoci osoby při fotografování prožívali. I přesto většina 

hádajících správně odhalila emoci vyfotografovaných osob, což dokládá fakt, že pouhý 

výraz člověka dokáže velmi napovědět, co právě prožívá. Tato skutečnost se dá při 

sportovní činnosti velmi dobře pozorovat (např. cílové fotografie běžců, fotografie 

sportovců na stupních vítězů, momentky ze sportovního utkání atd.). Výraz sportovce 

nám zkrátka dává informaci o jeho citovém stavu. Tato informace se však týká 

především kvality jeho emoce, tedy směru jeho aktivační úrovně, ale intenzita dané 

emoce může být tímto způsobem určena jenom velmi hrubě, jelikož promítnutí míry 

emoce do výrazu člověka je záležitostí dosti individuální. Důležitou úlohu při sledování 

emocí mají různé přístroje. Elektroencefalograf (FEG) měří akční potenciály centrální 

nervové soustavy a jejich analýzou tak můžeme získat informaci o intenzitě emoci. 

Kožní odpor (KGR) se měří pomocí psychogalvanometru . Při poklesu kožního odporu 

naopak vzrůstá emoční napětí. Emoce jsou doprovázeny jemnými pohyby, chvěním těla 

a narušují tak celkovou koordinaci pohybů. Ke sledování emocí se využívá i zkoumání 

tělesných změn (změny dýchání, tepové frekvence, krevního tlaku, metabolismu, 

hormonální rovnováhy apod.), které lze zjistit obvyklými fyziologickými metodami 

(Macák, Hošek, 1989).         

        

3.2.2.2 Vnitřní a vnější činitelé emotivity 

 Podle Macáka a Hoška (1989) se působící činitelé emotivity dají rozdělit na 

vnitřní a vnější. K vnitřním patří: 

 Porušení vnitřního prostředí (např. hypoglykémie při vytrvalostní disciplíně, 

nepříjemná poloha, velké teplo ve spojení s dráždícím potem apod.) 

 Porušení psychické rovnováhy, která vzniká na základě konfliktů mezi motivy, 

mezi přáním a skutečností atd. Patří sem i nejzávažnější porušení osobnosti 

sportovce, kdy se fixované sebevědomí dostává do neharmonického vztahu se 

sociálním hodnocením výkonů sportovce 
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 Stav nervové soustavy, tedy její úroveň vzrušivosti vyjádřenou aktivační 

úrovní a podmíněnou např. únavou, narušením biorytmů, oslabením po nemoci 

atd. 

U vnějších činitelů emotivity mluvíme o tzv. emociogenních situacích ve sportu. 

Vyčlenit je můžeme zhruba takto: 

 Nedostatek možností se adaptovat. Sportovec není schopně adekvátně reagovat 

na dané podněty v dané situaci. Zpravidla to bývá v situacích nových, 

nezvyklých a neočekávaných, což u sportovce souvisí s jeho sportovním 

věkem, tedy jeho zkušenostmi.  

 Příliš vysoké motivace vznikající nadměrnou zodpovědností za sportovní 

výkon, což je typické pro předstartovní stavy před důležitou soutěží/závodem 

nebo když má sportovec touhu kompenzovat  svůj předchozí neúspěch 

výkonem naopak velmi dobrým. 

 Podmíněné emoce ve sportu vznikají opakovanými nepříjemnými emočními 

zážitky v určitém prostředí. Obzvláště snadno se podmiňuje strach, např. 

opakovaná porážka s určitým startovním číslem atd. 

 Infekce emocí probíhá zejména ve sportovních souborech lidí (např. mezi 

diváky, ve sportovním týmu, kdy se může emoce šířit podobně jako nákaza). 

Příkladem je opět strach. Psychologickým podkladem se stává proces 

identifikace 

 Stresové situace ve smyslu mnoha komplexních zátěží, které jsou ve sportu 

velmi rozšířené. Sportovec tak pořád balancuje na hranici stresové situace 

 

3.2.3 ČASOVÝ SLED EMOCÍ VE SPORTU 

 Z časového hlediska  se psychické stavy sportovců  zpravidla dělí na 

předstartovní, soutěžní a pozávodní. Historicky na sebe poutají největší pozornost 

předstartovní stavy (Hošek, 1979). 

 Tyto stavy jsou dobře známy a dají se též objektivně prokázat. Jejich regulace je 

zdůvodňována  subjektivní nepříjemností stavů a jejich negativním vlivem na průběh 

sportovní činnosti, potažmo na sportovní výkon (Dovalil a kol., 2005). 
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3.2.3.1 Předstartovní stavy 

 Sportovní soutěž je zpravidla vystoupením před veřejností, kterému předchází 

napětí z očekávání. Napětí se projevuje příznaky trémy, známé i z jiných oblastí při 

vystupování před lidmi. Emoční průběh závisí na důležitosti závodu, ale i na osobnosti 

sportovce. Ve sportovní oblasti se nachází vyhraněných „trémistů“ celkem málo, přesto 

emočně labilní jedinci prožívají předstartovní stavy dlouho předem a to se značnou, 

stupňující se intenzitou. Mezi hlavní příznaky předstartovního stavu patří obavy o 

výsledek, napětí z očekávání a předstartovní úzkost. Sportovec často přemýšlí o 

okolnostech závodu a obsahově je typická tzv. tvorba negativních hypotéz (Slepička, 

Hošek, Hátlová, 2006). 

 „Řečeno sportovní mluvou: Finále důležitého závodu vyvolává představy a 

hypotézy: Dopadne to tak či onak? A tyto představy spouštějí emoce! Strachy, jež 

máme ukryty v naší mysli, „zazdíváme“ do svého výkonu. Jinými slovy lze říci: 

Příčinou strachu jsou naše vnitřní interpretace, hodnocení daných událostí a jejich 

výsledné předpovědi, které si vědomě či podvědomě v duchu předestíráme.“(Jelínek, 

Hůrková, 2011, str. 71). 

 Podle Espositové (2008) Strach z veřejného vystupování  není projevem vady 

charakteru ani osobní slabosti. Jedinci trpící strachem z veřejných vystoupení  se 

jednoduše bojí, že je ostatní budou odsuzovat a stanou se terčem kritiky.  

 Sportovec má tendence veškeré informace o nadcházejícím závodě, o soupeřích, 

o počasí atd. interpretovat pro svou osobu jako negativní a spojovat s nimi 

problematičnost jeho vystoupení. V předstartovním stavu sportovec přesvědčuje sebe i 

ostatní, že jeho šance na úspěch jsou velmi malé. Zcela obvyklé jsou i tendence hledat 

předem zdůvodnění pro eventuelní neúspěch (problematické okolnosti přípravy, 

choroba, tréninkové manko apod.). Množství takto negativních myšlenek s blížícím se 

závodem stoupá. Podle výzkumu bylo zjištěno, že množství úzkostných myšlenek  

(kognitivní intruze) zaplňuje až 83% času, který je k dispozici.  

S přibližujícím se startem se postupně objevují psychofyziologické příznaky, 

které mohou být značně pestré (zadýchávání a pocení bez příčiny, žaludeční obtíže, 

sucho v ústech, nechutenství, nespavost, svalová ztuhlost, časté močení, někdy i stolice, 

typické je pocení dlaní, tachykardie apod.). Sportovec zpravidla své příznaky 
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předstartovního stavu dobře zná, takže jejich nástup negativní reakce ještě více posiluje 

a to ve smyslu: Už je to tady, to bude zas průšvih.“ 

Zvláštní povahu mají předstartovní stavy v rizikových sportech. Napětí 

z očekávání nabývá povahy strachu z nezdařeného pokusu, který má často charakter 

režimu, ze kterého není jednoduché „vystoupit“ (skoky, proplouvání, lety, překonávání 

apod.). Tento stav je impulsem k vylučování adrenalinu (hormonu strachu) 

z nadledvinek. Funkcí adrenalinu v organismu je zajištění přípravy na svalovou práci 

(vzestup tepové frekvence, krevního tlaku, svalového tonu, vyplavování glukózy do 

krevního oběhu). Teorie stresu říká, že jde o jakousi mobilizaci organismu v souvislosti 

s poplachovou reakcí. Emocionálně to souvisí s „výzvou“ úkolu, na který se sportovec 

připravuje a který má zvláštní povahu přitažlivosti kombinovanou se strachem. Strach je 

chápán jako součást investice sportovce do činnosti, která se při zdárném dokončení 

úkolu z emočního hlediska zhodnotí jako pozitivní. Tento jev se nazývá zvratová teorie 

emocí ve sportu. Platí čím větší strach, tím je větší euforie dosažení cíle. Obliba 

adrenalinových sportů stále stoupá, což patrně souvisí s nedostatkem přirozených 

namáhavých stresových podnětů a stresového napětí v současné technizované 

společnosti. Jev, kdy je tento deficit nahrazován rizikovým adrenalinem, se nazývá 

substituční hypotéza.  

 Co se týče typologie předstartovních stavů, tak se mluví o předstartovní horečce 

a předstartovní apatii. Předstartovní horečka se objevuje častěji, je spojená s neklidem, 

třesem, nervozitou, výbušností a „zimničními stavy“. Naopak předstartovní apatie se 

projevuje jako rezignace předem, lhostejnost, pasivita a poraženectví. Může se stát, že 

se budou tyto dva  protikladné stavy střídat i u jednoho člověka.  

 Těsně před zahájením soutěže předstartovní stavy gradují. Příznivý vliv na ně 

má rozcvičení a někdy mohou jejich vliv rušivě poznamenat první momenty 

sportovního vystoupení. Negativní vliv předstartovních stavů spočívá především ve 

zhoršení kvality života sportovce před startem a v rušivém zásahu do životosprávy 

v podobě nechutenství a nespavosti před soutěží (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006).  
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3.2.3.2 Soutěžní stavy 

 Soutěžní stavy představují emotivitu, která doprovází sportovní činnost od 

zahájení až do jejího konce. Její povaha se dá charakterizovat jako určité usilování, boj 

a zvládání, přičemž kvalitativně velmi záleží na průběhu příslušné činnosti, jejím 

úspěchu či dílčích frustracích. Není pravidlem, že se vždy musí jednat o soutěž, závod, 

turnaj či strukturou podobnou organizační jednotku, protože k obdobným stavům může 

docházet i v průběhu tréninku. Sport znamená vždy srovnávání s určitým standardním 

výkonem, dále porovnání interindividuální, nebo i srovnávání s představou. Tou 

nejvyšší metou prováděcího stavu ve sportu je takový stav, kdy je sportovec maximálně 

zaujatý a fascinovaný sportovní činností samotnou. Americký psycholog 

Czikszentmihalyi tyto stavy komplexně a experimentálně zkoumal a nazval je 

jednoduše „flow“. U nás se tento výraz překládá poněkud otrocky, nepříliš výstižně, a to 

jako stavy plynutí. Zmíněný autor mluví také „optimal experience“ námi přeložené jako 

optimální zkušenost, což nám obsahově moc neříká, lépe tento výraz vystihuje pojem 

radost, radostné zaujetí. Mimo hry a sport, kde se stavy „flow“ objevují nejčastěji, 

mohou být prožívány i v jiných činnostech, zejména tvořivých (uměleckých, 

vědeckých, pracovních) a zábavných činnostech, které svým průběhem mohou člověka 

doslova strhnout (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

  

3.2.3.3 Pozávodní stavy 

 „Vítězství znamená, že jsem úspěšná, kompetentní a ceněná osoba. Prohra 

znamená neúspěch, pocit nekompetentnosti a bezcennosti. Přiměřená míra dosažených 

úspěchů a výher posiluje pocit kompetentnosti, což také posiluje snahu pod dokonalosti. 

Avšak pokud sportovci neprožívají alespoň v malé míře úspěch, pak z neúspěchu 

obviňují sami sebe a myslí si, že nejsou dostatečně schopní či talentovaní.“ (Martens, 

2006, str. 133). 

 Tyto stavy jsou tedy zásadně ovlivněny výsledkem činnosti, harmonií 

s předchozí aspirační úrovní, která určuje pocity úspěchu a neúspěchu, tedy radosti a 

smutku. Běžné stavy po tréninku jsou určeny pocitem splnění úkolu a mírou únavy. 

Paradoxem je, že pocit únavy („dostat do těla“) má eustresové účinky a je prožíván 

pozitivně jako uspokojení z tréninkové investice do rozvíjení výkonnosti. Cílem 
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sportování je úspěšnost, která má charakter endogenní odměny, sebepotvrzení a 

následující sebedůvěry. Euforie z vítězství překrývá všechno ostatní, včetně např. 

obrovského vyčerpání z vytrvalostního výkonu. Vítěz „odkládá únavu“ na pozdější 

dobu, aby si mohl triumf prožít a vychutnat. To, že je to vůbec možné, má za příčinu 

vylučování endogenních opiátů v mozku ve stavu velké únavy a napětí. Tyto látky 

(enkefaliny, endorfiny) mají vysoce euforizační účinky a díky tomu zvyšují odolnost 

organismu vůči bolesti a únavě. Ze sociálně psychologického hlediska sportovec 

v těchto situacích prožívá radost ze zlepšení své sociální pozice, v případě týmového 

triumfu vznikají momenty citové nákazy a prvky hromadného chování. , kdy výsledkem 

se stává gradace do extatického veselí (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

 Větší psychologický problém nastává podle Dovalila (2005) v případě, že 

výsledek v soutěži je velmi neuspokojivý. Pro sportovce to představuje negativní 

prožitky neúspěchu (deprese, beznaděj, rezignace,.), kterým obvykle trenéři nevěnují 

dostatečnou pozornost, což může mít negativní dopad jak z hlediska etického (např. 

„léčba“ alkoholem), tak z hlediska psychologického (např. snížení zájmu o sport, ztráta 

sebedůvěry).  

 

3.2.4 AKTIVAČNÍ TEORIE EMOCÍ A PŘEDPOKLADY K VÝKONU 

 Zdrojem velkých metodologických problémů při sledování emocí je fakt, že jsou 

jevem, které nelze vysvětlovat jen psychologicky. K plnému pochopení emocí je 

zapotřebí si uvědomit jak stránku psychologickou, ale také fyziologickou, 

neurologickou i biochemickou stránku. Koncepce, která zahrnuje všechny tyto aspekty , 

protože vznikla vlastně jejich souhrnem, se nazývá aktivační teorie. Tato teorie je proto 

velmi vhodná pro obecný výklad emocí a pro svůj vztah k výkonnosti organismu, 

zvláště vyhovuje pro výklad emocí ve sportovní činnosti. Existuje několik možností 

v chápání teorie aktivace, obecná shoda panuje v názoru, že aktivace je velmi 

dynamický jev, které vytváří souvislé kontinuum jednotlivých aktivačních úrovní od 

nejnižší po nejvyšší. Úroveň aktivace je chápána jako pohotovost organismu k reakci. 

Její rozmezí začíná na úrovních velmi nízkých (teoreticky smrt, prakticky bezvědomí, 

spánek apod.) a končí na úrovních velmi vysokých (afekty strachu, vzteku apod.). 

Aktivační teorie emocí vychází metodologicky z elektroencefalografie  a z teoretického 
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hlediska je založena na neurofyziologických poznatcích o součinnosti mozkové kůry a 

podkorových center. Podkorová  centra, zejména retikulární formace a limbický systém, 

se podílí svými výboji na vytváření tonické aktivace mozkové kůry. Míra integrované 

elektrické aktivity mozkové kůry je pak vlastním ukazatelem aktivační úrovně 

organismu. O změnách aktivační úrovně svědčí ještě řada dalších ukazatelů (kožní 

změny, změny tepové frekvence apod.). Postupné nebo náhlé zvyšování a snižování 

aktivační úrovně probíhá v závislosti na působících vnitřních a vnějších faktorech, které 

mohou mít různý aktuální nebo potencionální význam. Tímto vytváří aktivační teorie 

přijatelný výklad dynamické stránky chování a v této souvislosti i aktivující vliv 

různých vnějších a vnitřních činitelů  - emoce, motivy atd. (Vaněk, 1970). 

 Sportovní činnost je charakteristická velmi silnou emocionalitou, která je daná 

zátěžovým a současně přitažlivým programem sportu. Na základě zvýšené úrovně 

aktivace se při sportovní činnosti mobilizují všechny síly organismu, především jeho 

energetické zdroje. Utváří se tak připravenost k činnosti v závislosti na programu 

jednání, se kterým vytváří aktivační úroveň v přirozených podmínkách činnosti jednotu. 

Podnět, nebo program, který je pro sportovce málo významný, vyvolává malý aktivační 

efekt, zatímco podnět psychologicky významný má silný mobilizační a energický 

účinek. Vzniklá úroveň aktivace má potom zpětný vliv na realizaci výkonu sportovce 

nebo na vhodnost jeho reakce na podnět. Změna aktivační úrovně nemusí bezvýhradně 

souviset s programem jednání. Může být ovlivněna farmakologicky (hormony, 

psychofarmaka, ale i placebo), tělesným cvičením (protahování, rozcvičení), 

autoregulačními zásahy (uvolnění, soustředění) a psychickými vlivy (představa, volní 

úsilí). Nejvýznamněji ale aktivační úroveň člověka regulují jeho vědomé procesy. 

Hlavní regulační význam pro úroveň aktivace sportovce má jeho pochopení 

individuálního a společenského významu situace. Mechanismus aktivační úrovně 

pomáhá organismus připravit k situaci, především situacím, které si vyžadují vzhledem 

k svému zátěžovému charakteru velkou mobilizaci reserv organismu. Sportovní akce 

patří právě mezi tyto situace, protože vyžadují z fyziologického hlediska dobré 

přizpůsobení oběhového systému, elektrolytickou rovnováhu uvnitř organismu a 

dostatečnou dodávku energie pro svalstvo (Vaněk, Hošek, Rychtecký, Slepička, 1984). 

 Centra emocí v mozku se nacházejí v bazálních a limbických strukturách, které 

jsou funkčně spojeny s endokrinním systémem, tj. hlavně s hypofýzou a nadledvinami. 
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Následkem tohoto spojení se sympatickou inervací se z organismu vyplaví 

katecholaminy. Adrenalin zreguluje cévní tonus a ze zvýšeného rozpadu lipidů zajistí 

dodávky mastných kyselin a glukózy pro myokard. V případě, že to nestačí, nastupuje 

další dodávka cukru z uvolněných aminokyselin. Takovýmto způsobem stupňování 

aktivační úrovně se zvyšuje neurohumorální a vegetativní činnost. Zvýšení svalového 

tonu a vyplavení glukózy do krve zajišťuje předpoklad k intenzivní pohybové činnosti. 

Tímto je dán základní význam aktivační úrovně pro sportovní výkonnost. Každý 

sportovní výkon ovšem vyžaduje vhodnou míru aktivace. Příliš nízká nebo naopak příliš 

vysoká aktivační úroveň je z hlediska sportovního výkonu nevýhodná. Střední úroveň 

aktivace se jeví pro sportovní výkon jako nejoptimálnější. Podrobněji osvětluje tuto 

otázku hypotéza tzv. “převrácené U-křivky“, která dává do souvislosti vztah aktivační 

úrovně a úrovně výsledku činnosti. Hypotéza vychází z představy, že se výkon zvyšuje 

se stoupající aktivační úrovní pouze do určitého okamžiku a další její stoupání znamená 

výkonový pokles. Hypotéza “převrácené U-křivky“ je znázorněna na obr. 1 (Macák, 

Hošek, 1989). 

 

Obrázek č. 1 - Znázornění hypotézy převrácené U-křivky 

 Podle této hypotézy se nízký výkon může vysvětlit buď nízkou aktivační úrovní 

(např. únava) a nebo velmi vysokou (např. vysoká odpovědnost, která vystupňuje 

motivaci  a může vést až k podstatně horšímu výkonu). Hypotéza “převrácené U-

křivky“ je velmi názorná  a často umožňuje pochopit aktuální selhání výkonnosti 

sportovce, ale i přesto je na místě si uvědomit, že její platnost je omezená. Např. 
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horolezec v zájmu záchrany vlastního života, což je pro něho činnost extrémně 

motivovaná, je schopen podat mnohdy neuvěřitelně vysoké výkony, ačkoliv také jeho 

míra aktivace je zřejmě velmi vysoká. Ve většině sportovních činností, především 

s nároky na přesnost a jemnou koordinaci, se ale uvedená hypotéza stále potvrzuje.  

 Rozpoznání optimální aktivace pro jednotlivé sporty a nalezení cesty k jejich 

navození je největším úspěchem a uměním psychologické přípravy sportovce (Dovalil a 

kol., 2005). 

Proto problémem zůstává hledání optimální aktivační úrovně pro rozdílné sporty 

a různé sportovce a s tím spojený problém navozování vhodné úrovně aktivace. 

Z hlediska sportovního výkonu pouze vhodná a optimální aktivační úroveň zajišťuje 

účelné a plastické chování sportovce. Vrcholové sportovní výkony představují pro 

sportovce krajní psychickou zátěž, protože jsou spojeny s úsilím o maximální výkon 

v obtížných podmínkách sportovní soutěže. Aktivační úroveň je velmi labilním jevem, 

proto v důsledku velkých psychických zátěží značně kolísá od častých afektů dolů, 

někdy až projevům apatie, a zpět. Díky těmto oscilacím aktivační úrovně je záhy 

vysvětlitelné  časté kolísání špičkových sportovních výkonů, které jsou  emoční vlivy 

velmi citlivé (Vaněk, Hošek, Rychtecký, Slepička, 1984). 

 Doposud jsme uvažovali jen o vyšší či nižší aktivační úrovni, tedy jen o 

kvantitativní stránce emocí nebo-li jejich intenzitě.  Avšak podle Vaňka (1970) mají 

emoce i  zákonitosti kvalitativní, které určují nejméně dvě dimenze: pozitivní a 

negativní. Z tohoto důvodu lze potom mluvit o aktivační úrovni nízké nebo vysoké a 

současně pozitivní nebo negativní ve smyslu vhodnosti k určitému druhu aktivity. 

V tomto pojetí už nejen na výšce určité aktivace, ale i na vztazích mezi aktivační úrovní 

kladného a záporného typu. Vysoká úroveň aktivace záporného typu se projevuje 

pohotovostí k averzi,k antipatii, k obranným reakcím, vzniká sklon k obavám, strachu, 

úzkosti a následkem toho subjektivně vzniká odpor k činnosti. Vlastní jednání, které 

vyplývá z realizace programu, je potom narušeno především primitivními tendencemi, 

vznikajícími především ze strachu (potřeba utéci, znehybnět, stát se nenápadným 

apod.). Ve vypjatých podmínkách sportovních soutěží převládá zpravidla nadměrná 

vysoká aktivační úroveň emočně negativního typu. Vrcholný sportovní výkon bývá 

zpravidla podmiňován namáhavými až bolestivými procedurami, vyvolávajícími 

negativní emoce, které musí být následně regulovány a to za silné podpory volního úsilí. 
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Málokdy vyústí negativní aktivační úroveň přímo v zanechání činnosti, ale je zdrojem 

jakéhosi vnitřního konfliktu, který je vážnou překážkou v podání úspěšného výkonu. 

Následkem je ovlivnění zejména poznávacích procesů, tím vede k omylnému 

zpracování informací, což se projevuje neadekvátním, málo plastickém chování  - 

sportovec se relativně hůře vyrovnává s požadavky dané situace. Velmi dobře se dají 

tyto mechanismy pozorovat při silných negativních předstartovních stavech. Brzký 

nástup aktivace, její nadměrná výška a negativní směr tu bývají obzvláště patrné. Z toho 

následně pramení celková neekonomičnost, která spolu s případnou diskoordinací a 

ostatními negativními vlivy nepříznivě ovlivňuje sportovní výkon. 

 

3.2.5 STENICKÉ A ASTENICKÉ EMOCE VE SPORTU 

 Z kvalitativního hlediska rozdělil Kant emoce na stenické a astenické. Stenické 

emoce sportovní činnost povzbuzují a posilují, astenické ji naopak tlumí. Názory na 

funkci emocí v lidském organismu nejsou jednotné. Existují podklady pro teorii emoční 

dezorganizace chování nadměrnou excitací (porušení korových funkcí, např. při 

panice). Jsou ale i důkazy, že emoce usnadňují chování, protože zvětšují citlivost 

jedince na významné podněty a zvětšují produktivitu činnosti (př. pozitivní vliv 

emočního zaujetí) (Vaněk, Hošek, Rychtecký, Slepička, 1984). 

 Jak moc jsou emoce účinné pro člověka se dnes zkoumá na základě jejich 

prokázané funkce mobilizovat energii a to prostřednictvím zvýšené aktivační úrovně. 

Metaforicky se může říci, že emoce slouží k boji. V nejkrajnějším případě boji o život, 

ale také boji v dosažení dalších, různě významných cílů (Macák, Hošek, 1989).  

 Jelínek a Hůrková (2011) hovoří o existenci dvou pólů emocí. Příjemný a 

nepříjemný. Nazýváme je všelijakými jmény, ale v zásadě všechny negativní emoce, ať 

už je označujeme za strach, vinu, vztek nebo frustraci, cítíme velmi podobně – jsou 

zkrátka nepříjemné, ba dokonce škodlivé. Svoji nepříjemností nám náš emocionální 

průvodce sděluje: Pozor! To, na co teď myslíš, není v souladu s tím, co ve skutečnosti 

chceš. Takovým emocím můžeme říkat třeba špatná frekvence, negativní vibrace nebo 

minusová polarita. Naopak díky pozitivním emocím se cítíme dobře, protože vyvolávají 

příjemné stavy a náš emocionální rádce nám tím pádem říká: To, na co teď myslíš, je 

v souladu s tím, co doopravdy chceš.   
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3.3 STRACH 

 „Strach, to je emoce emocí, v mnoha případech proklínaná, jindy s respektem 

uctívaná. Strach, to je pro mnohé největší destruktivní síla v mysli člověka, pro jiné 

dobrý rádce a pomocník“ (Jelínek, Hůrková, 2011, str. 17). 

 

3.3.1 STRACH VERSUS ÚZKOST 

 Velmi často se stává, že je strach je zaměňován za úzkost a naopak. Pravdou je, 

že úzkost a strach jsou pojmy natolik příbuzné, že mnoho autorů nepovažuje za důležité  

je rozlišovat. Rozdíl je jenom v tom, že úzkost (anxiozita) vzniká při nereálném, 

neurčitém ohrožení sportovce, ale strach je zaměřen na určitý konkrétní objekt 

(Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

 Mezi strachem a úzkostí nejsou ostré hranice, ale jsou mezi nimi plynulé 

přechody. Je-li strach méně či více přiměřenou reakcí na nějaký škodlivý objekt, tak pak 

úzkostnost - chceme-li maximálně zdůraznit odlišnost  - může být relativně stálá 

vlastnost osobnosti. Úzkostný člověk se cítí ohrožený, aniž by věděl čím (Machač, 

Machačová, Hoskovec, 1985). 

 Vymětal (2004) definuje strach jako nepříjemný prožitek závislý na určitý objekt 

nebo situaci, které vyvolávají obavy z ohrožení. Strach je tedy reakcí na poznané 

nebezpečí. 

 

3.3.2 STRACH INTUITIVNÍ A RACIONÁLNÍ 

 Strach je složitý fenomén. Člověk může mít strach o sebe i o druhé, o život, o 

materiální věci, ale může se strachovat i například před zkouškou ve škole, před 

návštěvou zubaře apod. Je dobré si však položit otázku , zda je strach vždy škodlivý. 

Neexistuje jednoduchá odpověď, jelikož každý člověk je rozdílný a reaguje na strach 

jiným způsobem. Mnohdy se tvrdí, že je důležité, aby člověk v sobě trochu strachu měl, 

jinak by se choval a jednal nerozvážně a to hlavně v situacích, kdy jde o život. Toto 

tvrzení hovoří o pozitivním významu strachu intuitivního, přirozeného regulátoru 

našeho jednání, nebo-li jakési ochranné pojistky života. Tento strach chrání naše životy 
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a  naše těla před nepříjemnou bolestí. Pro lepší pochopení stačí uvést pár příkladů: 

Lezení do velkých výšek, skoky přes propast nebo třeba pouhé nerozvážné přebíhání 

přes silnici o hustém provozu.  Jestliže budete mít strach ze skoku do neznámé vody, tak 

ji před skokem prozkoumáte, zda je hloubka dostatečně bezpečná, či se tam nenachází 

nějaká překážka nebo kámen. V těchto a spoustě dalších podobných příkladů se jedná o 

strach pozitivní, který by se neměl u dětí rušit a neměl by ani být terčem výsměchu a 

pohrdání. Jedná se o strach, který přinucuje k rozmýšlení, opatrnosti, varuje před 

unáhleným jednáním. Pokud se tedy hovoří o tzv. intuitivním strachu, není tím myšlen 

úlek, ani strach racionální, který pociťujeme v kině, ani trému před vystoupením či před 

sportovním výkonem. To je největší rozdíl mezi intuitivním strachem – a obavami, 

úzkostí, panikou, či strachem racionálním.  

 Přínos intuitivního strachu je prokázán. U racionální strachu se o přínosu určitě 

mluvit nedá, ba naopak, takový strach má totiž negativní vliv na každého člověka. 

Strach ze ztráty společenského postavení, ze selhání při sportovním výkonu, z výsledku 

soutěže – zdá se, racionální strach je jakýsi ochránce našeho ega. Jedná se o strach, 

který už není schopný posunout pomyslnou laťku na vyšší úroveň u jakékoliv činnosti, 

naopak zpravidla výkon razantně snižuje. Ve sportovní činnosti je v podstatě příčinnou 

přinejmenším markantní stagnace každého vrcholového sportovce. Tento strach je dá se 

říci racionální obavou, kterou si sami vytváříme. Jedná se o jakousi negativní hypotézu, 

předpověď neúspěchu, která směřuje k určité změně dotýkající se daného člověka. 

Racionální strach, který je vyprodukovaný naší myslí, je destruktivní (Jelínek, Hůrková, 

2011). 

 

3.3.3 ONTOGENEZE STRACHU 

  Strach se vyvíjí postupně  s věkem, a to od jednoduchých úlekových reakcí 

kojence k reakcím na situace složitější, jejichž zdrojem je neznámé prostředí nebo 

nečekané smyslové podněty. Postupem času je strach spojován s dosavadními prožitými 

zkušenostmi a více vázán na představivost. Náklonnost ke strachu souvisí 

s konstitučními vlastnostmi člověka a s emocionální stabilitou či labilitou a 

dosavadními zážitky a zkušenostmi (Hartl, Hartlová, 2004). 
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 . Po narození z důvodu celkové nerozlišenosti emocionálních procesů děti 

reagují na nepříjemné a bolestivé podněty v zásadě stejně – křikem a reflexními pohyby 

(Paulík, 2010). 

 U novorozence se projevují jen emoce klidu a vzrušení. Za předstupeň strachu se 

považuje Moroův reflex, kdy dítě reaguje na náhlou ztrátu opory zavřením očí, pohyby 

hlavy, upažováním, zatínáním pěstiček a pokrčováním nohou. Dalším podnětem, na 

který začíná novorozenec reagovat strachem je nečekaný silný hluk. Později, když dítě 

začíná lézt, se objevuje strach z hloubky. Teprve zhruba v pěti letech života se dítě 

začíná bát tmy. Z této postupnosti je dobře vidět obranná účelovost vzniku jednotlivých 

strachů. I bez zkušeností se pocity strachu vyvíjejí až v době, kdy lze předpokládat jeho 

preventivní funkci. Základní tendence ve vývoji je od důvěry k nedůvěře, od absence 

strachu k projevům strachu. Tato tendence lze dobře demonstrovat  na vzniku sociálních 

citů. Ve chvíli, kdy se nad 2-4 měsíčním dítětem nakloní cizí osoba, dítě se usměje. 

Kdyby naprosto stejné situace nastala u 8-12 měsíčního dítěte, reaguje strachem. Přitom 

u staršího dítěte nemusí být negativní zkušenost s lidmi podmínkou (Hošek, 2001). 

U Předškolních dětí strach nejvíce ovlivňují bohaté fantazijní představy. Reakce 

strachu se dětí učí v kontaktu s dalšími lidmi, např. napodobováním a nebo 

instruktivním „strašením“. Děti mnohdy úzkostně reagují na pocit ohrožení bezpečí a 

jistoty, což jim zajišťuje hlavně rodina. V průběhu školní docházky patří nuda a strach 

k nejzávažnějším zdrojům vzniku negativního vztahu ke škole. Možných zdrojů strachu 

je ale celá řada. V období dospívání bývá zdrojem obav souvislosti s formováním 

vlastní identity a sebedůvěry. Velký význam v tomto období spočívá také v  osobním 

vzhledem, v uznávání vrstevníků, v partnerských vztazích, v úspěšnosti studia, sportu 

apod. V dospělosti se okruh podnětů, které mohou způsobovat strach, dále rozšiřuje a to 

v souvislosti s rodinným a partnerským životem, jeho ekonomickým zajištěním, 

pracovní či sportovní kariérou a jejím ukončením, zdravotním stavem (svým i blízkých 

osob) a v poslední řadě i s otázkami života a smrti (Paulík, 2010).  

 

3.3.4 STRACH PŘI SPORTU 

 Z hlediska strachu Jelínek a Hůrková (2011, str. 21) rozdělují sporty do tří 

kategorií: 



29 

 

 Sporty, kde nás ovlivňuje ryze racionální strach z porážek či zklamání, jako 

například lukostřelba, atletika, plavání atd. 

 Sporty, při kterých naši mysl mohou zapalovat strachy oba, ať již racionální či 

strach z bolesti až ze smrti. Mezi takovéto sporty můžeme řadit skoky na 

lyžích, sjezdové lyžování, gymnastiku, překážkové dostihy, bojová umění ... 

 Sporty, kde může převládat strach o život nad strachem racionálním. Například 

extrémní motoristické soutěže. 

Hošek (1979) popisuje strach z neúspěchu ve sportovní činnosti, který lze rozdělit 

do čtyř typů: 

1) strach ze zranění při nezdaru v riskantní činnosti 

2) strach z poklesu sociální prestiže po negativním hodnocení lidí 

3) strach z poklesu hodnocení sebe samého  

4) strach z predikce zprostředkovaných  následků neúspěchu 

Strach je ve sportu velmi významným citem. Všeobecně vzniká z ohrožení 

hodnot. Postupné se přibližování k nebezpečí vede víceméně ke zvýšení aktivační 

úrovně negativního směru. Významně je ovlivněno chování a vědomí člověka. První 

úrovní při přechodu překvapení ve strach je úlek, což je druh náhlého strachu před 

nečekaným nebezpečí. Úlek způsobují značně generalizované podněty, které působí 

zejména svou neočekávaností a relativní intenzitou vzhledem k danému prostředí, 

přitom vlastní ohrožení hodnot subjektu nemusí být objektivně ani tak závažné, jak se 

zdá. Pro sportovce to neznamená přímé nebezpečí (např. výstřel ze startovní pistole za 

zády právě se soustředícího skokana  do výšky).  

U málo zkušených závodníků je strach mnohem častější a intenzivnější. Určitá 

úroveň ovládaného strachu v podobě obavy se objevuje ve všech sportech u všech 

sportovců. Tyto „strachy“, které jsou převážně předmětné, mají v jednotlivých 

sportovních činnostech specifický charakter (strach skokana do vody je určitě jiný než 

strach sjezdaře), protože jsou vázány především na specifické strachové podněty a 

situace. Z tohoto důvodu má pak odvaha v jednotlivých sportech ryze specifický 

charakter, je tedy specifickou odolností vůči určitým strachům a ukazuje se, že je 

poměrně málo přenosná do jiných sportovních situací. Ale na druhou stranu má strach 
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silné přenosné účinky ve smyslu citové nákazy na druhé osoby  (Slepička, Hošek, 

Hátlová, 2006). 

Strach má autokatalytickou vlastnost, tj. sebezesilování strachu, což vede ještě 

k většímu prohlubování negativních představ týkajících se obávané události (Macák, 

Hošek, 1989). 

Tím vzniká jakýsi uzavřený bludný kruh. Naše myšlenky a představy vyvolávají 

strach, který vede k narušení našich pohybů, k poklesu výkonu, k selhání v soutěži – 

a to vede znovu k dalším myšlenkám strachu, který je tímto ještě více posilován 

(Jelínek, Hůrková, 2011).  

Projevy strachu jsou dobře experimentálně prozkoumané. Zpravidla se dělí na 

biologické a psychologické projevy. Mezi biologické projevy strachu patří vzestup 

systolického krevního tlaku, vzestup tepové frekvence, pokles kožního odporu, 

zblednutí, snížení sekrece slin a žaludečních šťáv, snížená motilita žaludku, zvýšená 

peristaltika střev ve spojení se zvýšenou mikcí a defekací, zvýšení svalového tonu, 

tremor, drkotání zubů, apnoe při úleku, pupilární reflex (rozšíření očních panenek), 

pilomotorická reakce („husí kůže“), změny složení krve (katecholaminy a kortizol jako 

po stresu), studený pot, nutkání ke zvracení atd. (Hošek, 2001). 

Většina těchto tělesných změn, k nimž dochází během této emoční aktivace, je 

zapříčiněna aktivací sympatického oddílu autonomního nervového systému, který 

připravuje tělo na  boj nebo útěk obrazně řečeno (Atkinson, 2003). 

Za psychologické projevy strachu se považují  zastřený nebo narušený hlas 

(případně úplná bezhlasnost), pocity staženého hrdla a pocity svíravosti, tísně, 

sklíčenosti, ohrožení, bezmocnosti. Ve strachu můžeme křičet, volat o pomoc, prosit 

atd. Strach má ochranný charakter ve smyslu se stáhnout, uniknout, schovat, vzdálit se, 

poskytnout hrozícímu nebezpečí co nejmenší možnosti (Nakonečný, 2000). 

Při cvičení je projevem strachu váhání s pokusem, odkládání cvičení, dávání 

přednosti ostatním, odůvodňování odkladu pokusu (např. zavazování tkaničky), 

zahájení rozběhu a zastavení, návrat zpátky s výmluvou, že nevyšel rozběh apod. 

(Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 
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3.3.5 PŘEKONÁVÁNÍ STRACHU 

Pro překonávání strachu se využívá řady prostředků, přičemž nejčastější jsou: 

 Příklady mají tendenci „táhnout“ (exempla trahunt), zvládnutí cviku většinou a 

momenty nápodoby mohou pomoci překonat strach. 

 Zlehčení pokusu, dopomoc, trenažérový prvek, přiblížení odrazu, snížení výšky 

apod. pomáhá zvládnout strach. 

 Diváci („hecování“), zvláště diváci opačného pohlaví pomáhají překonávat 

strach, je to ale křehký nástroj, někdy může vést ke studu  a tím k úplnému 

odmítnutí aktivity, ale obecně má koedukované cvičení menší počet 

strachových odmítnutí. 

 Sugestivní přemlouvání, které počítá s autoritou vedoucího (cvičitele) a podobu 

citového nátlaku, např. „neboj se, ty na to máš, jen se pořádně rozběhni, odraz 

se a uvidíš, jak je to snadné“, nepočítá se ani tak s racionální argumentací, jako 

spíše s citově prodlouženou vírou cvičence v předkládanou sugesci, 

prodlouženou autoritou cvičitele. 

 Slib odměny, respektive trestu za provedení, potažmo neprovedení cviku. 

 Zavedení herního prvku, např. sázení apod. (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006). 

Podle Hoška (2001) se v boji s úzkostí a strachem využívají i speciální prostředky 

jakou jsou vytěsnění strachu (překrytí jinou silnou emocí), systematická desensibilizace, 

sugesce a hypnóza, psychofarmaka a relaxace.  

Relaxační techniky (Jacobsonova progresivní relaxace, Shultzův autogenní 

trénink atd.) představují jinou možnost než aktivní přístup a nácvik. Relaxace je 

založená na celkovém svalovém uvolnění, podobně jako při zaměření pozornosti jinam, 

kdy nepůsobí úzkost a strach tak velkou intenzitou jako při svalovém napětí (Paulík, 

2010).  

Obrovský význam má vizualizace. Pokud sportovec vizualizuje a přehrává si svůj 

sportovní výkon v mysli, musí se vždy bezpodmínečně soustředit na proces a na 

úspěšný konečný výsledek. Zde příklad na ukázku: Představte si, jak úspěšně provádíte 

trestné střílení v hokeji, jak vykonáváte kličku na brankáře, jak puk končí v bráně 

soupeře a vy se radujete. Je důležité si vybavit naprosté detaily a to nejen vizuální, ale 

třeba i zvukové – hukot diváků nebo zvuk bruslí při pohybu na ledu. Když se Vám to 



32 

 

podaří, je to taková celková , holografická zkušenost, která je tak opravdová, že se v těle 

rozlévá stejně libý pocit jako při skutečném úspěchu. Mnoho lidí si myslí, že když 

budou uvažovat a myslet pozitivně nebo si pouze vizualizovat to, co chtějí, že je to 

dostačující. Ale není. Jestliže si bude sportovec představovat příliš automaticky a 

nevyvolá si přitom ten kýžený pocit, tak to nefunguje. Člověk musí cítit do morku kosti, 

že ten gól dal, cítit ten pocit radosti, tu neuvěřitelnou vibraci, chvění po celém těle, které 

prožívá každý sportovec při úspěchu. Nesmíte si říkat „Kéž by se mi to povedlo“ nebo 

„možná to někdy dokážu“. Je to totiž o definitivním pocitu, který je s úspěšným 

výkonem spojený. Důležité je si uvědomit, že co chceme dokázat ve fyzické sféře, je 

nutné si nejprve uvědomit ve sféře myšlenkové. Jedná se o jakýsi vnitřní monolog, který 

je za potřebí nějak řídit, dalo by se říci i hlídat. Žádný sportovec věnující se sportu na 

vrcholové úrovni nechce prohrát. Ale kolik z nich před významným závodem na prohru 

myslí a má z ní strach? Kolik z nich si říká: Nesmím zkazit to či ono, a co když to 

zkazím ostatním? V tomto případě je více než na místě své myšlenky hlídat. Každý 

může zasáhnout a změnit svůj vnitřní monolog týkající se různých předpovědí, jakýchsi 

hypotéz, které obsahují výsledky toho či onoho (Jelínek, Hůrková, 2011). 

  



33 

 

4 METODOLOGIE 

4.1 OSLOVENÍ RESPONDENTI 

Vzhledem k malému počtu tanečních párů v kategorii A v ČR jsem byla nucena 

oslovit i některé páry ze zahraničí, a tak jsem vytvořila dotazník i v anglickém jazyce. 

Oslovila jsem tanečnice ze Slovenska, Polska a Švýcarska, které se účastnily 

mezinárodní soutěže v akrobatickém rokenrolu v ČR. Rozdala jsem 15 dotazníků, 

celkem se mi vrátilo 10 řádně vyplněných. 

 

4.2 CHARAKTERISTIKA DOTAZNÍKU 

Podle Ferjenčíka  (2000) existuje mnoho výzkumných otázek, na které je obtížné 

hledat odpovědi ptaním se jednotlivých lidí osobně tváří v tvář. Obzvláště tam, kde 

potřebujeme jednu a tu samou sadu otázek  podat velkému počtu lidí, bude určitě 

výhodnější, když jim ji zadáme najednou – simultánně.  Základní podoba dotazníku 

není nic jiného něž standardizované interview předložené v písemné podobě.  

K výhodám dotazníku patří především jeho anonymita, která by měla zajistit 

důvěru respondenta k výzkumníkovi, respektive k výzkumu. K výhodám také patří více 

času na přemýšlení nad otázkami v dotazníku. Velmi výhodné je i to, že dotazník 

umožňuje kontakt s respondentem, který může být i velmi vzdálený od místa realizace 

výzkumu. Největší plus dotazníku ovšem spočívá v množství respondentů, které může 

dotazník oslovit. Žádná jiná metoda nedokáže získat informace od takového vysokého 

počtu  respondentů jako metoda dotazníků.  

Dotazník má ale i své nevýhody. Nemůžeme mít záruku, že dotazník byl vyplněn 

skutečně respondentem, popřípadě, jestli se s někým neradil, jak má dotazník vyplnit. 

Dále otázky v dotazníku mohou být pro respondenta  formulované nejasně, 

nesrozumitelně a neadekvátně předpokládanému vzdělání a schopnostem příslušných 

respondentů. Značný problém představuje návratnost. Ideální případ nastává v případě 

stoprocentní návratnosti, k tomu však dochází jen zřídka (Ondrejkovič, 2005). 

Vytvořený nestandardizovaný dotazník se skládá z  uzavřených otázek, tanečnice 

tedy měly na výběr z několika variant odpovědí. Dvě otázky jsem ponechala otevřené.  
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Pro ukázku uvádím použitý dotazník: 

 

DOTAZNÍK 

Jsem studentka Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Zabývám 

se problematikou akrobatického rokenrolu ve spojení s často se objevující emocí 

strachu. S Vaší pomocí, v podobě vyplnění tohoto dotazníku, bych chtěla proniknout do 

této oblasti o něco hlouběji a získat tak cenné informace, které budou součástí 

závěrečné bakalářské práce. Dotazník je zcela anonymní. Předem moc děkuji za 

spolupráci, Radka Hlaváčková 

 

VĚK: 

1. Věnovala jste se dříve nějakému jinému gymnastickému sportu? (Pokud ano, 

jakému?) 

     ANO    NE 

 

2. Soutěžila jste i v jiných tanečních kategoriích, než jste se dostala do 

kategorie A? (Pokud ano, ve které taneční kategorii jste soutěžila?) 

     ANO   NE 

 

3. Důvěřujete svému tanečnímu partnerovi, že Vás vždy bezpečně chytí? 

     ANO   NE 

 

4. Máte strach z náročných akrobatických figur? (Pokud ano, jak se u Vás strach 

projevuje?) 

     ANO    NE  NĚKDY 
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5. Vnímáte strach z akrobatických figur pozitivně nebo negativně? 

     POZITIVNĚ  NEGATIVNĚ 

 

6. Jste si v akrobacii vždy 100% jistá?  

     ANO   NE 

 

7. Z které akrobatické figury máte největší strach? 

 

točené figury/ dvojné salto vpřed/ dvojné salto vzad/ figury s dopadem na partnera 

 

8. Jaké materiální pomůcky používáte při tréninku akrobacie? 

 

9. Při nácviku akrobatických figur v tréninku Vám trenér poskytuje přímou 

dopomoc (fyzická pomoc trenéra) nebo pouze nepřímou dopomoc (trenér není 

v přímém fyzickém kontaktu, jen přihlíží a radí) 

     PŘÍMÁ  NEPŘÍMÁ 

 

10. V případě pádu/nepovedené figury opakujete pokus ihned po nezdaru?  

     ANO   NE 

 

11. Utrpěla jste již z důvodu pádu nějaké zranění? (Pokud ano, jaké?) 

     ANO    NE 

 

12. Máte strach ze zranění nebo spíše z neúspěchu v soutěži? 

     ZRANĚNÍ  NEÚSPĚCH 
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13. Máte větší strach z akrobatických figur  v soutěži než v tréninku?  

     ANO   NE 

 

14. Pomáhá Vám k překonání strachu a nervozity v soutěži přítomnost 

povzbuzujících diváků?  

     ANO    NE 

 

15. Narůstá  Váš strach s věkem? 

     ANO   NE 

 

16. Spolupracovala jste někdy se sportovním psychologem? 

     ANO   NE¨ 

 

17. Využíváte nějaké relaxační techniky? (pokud ano, jaké?) 

     ANO   NE 

 

18. Máte nějaké ověřené osobní zkušenosti, jak strach z akrobacie porazit? 

 

QUESTIONNAIRE  

I am a student of the Faculty of Physical Education and Sport at Charles 

University. I deal with the issue of acrobatic rock and roll combined with frequent often 

emotion of fear. With your help, in the form completing this questionnaire, I would like 

to break into this field a little deeper and get valuable information that will be part of the 

final thesis. The questionnaire is completely anonymous. Many thanks in advance for 

your cooperation, Radka Hlaváčková  

 

AGE: 
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1. Have you previously done any other gymnastics sports? (If yes, what?) 

     YES   NO 

2. Have you competed in other categories of dance, before you get into the 

category of A? (If yes, the dance category in which you compete?) 

     YES   NO 

 

3. Do you believe your dancing partner that you will always be safely caught? 

     YES   NO 

 

4. Are you afraid of challenging acrobatic figures? (If yes, how fear manifests 

itself in you?) 

     YES    NO  SOMETIME 

 

5. Do you see the fear of acrobatic figures positively or negatively? 

     POSITIVELY  NEGATIVELY 

 

6. Are you always in acrobatics absolutely sure? 

     YES   NO 

 

7. The acrobatic figures that have the greatest fear? 

Rotated figures                                 Double somersault foward 

            Double somersault back                    figure with impact on partner 

 

8. What material aids Do you use in training of acrobatics? 
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9. In training of acrobatics does your coach provide direct assisted (coach is in 

direct physical contact) or only indirect assisted (coach is not in direct physical contact, 

just watching and advising)? 

     DIRECT  INDIRECT 

 

10. In the case of a fall / unsuccessful attempt  Do you repeat the experiment 

immediately after it?  

     YES   NO 

 

11. Have you had any injuries  because of the fall. (If yes, what?) 

     YES    NO 

 

12. Do you have fear of injury or rather from the failure in the competition? 

     INJURY  FAILURE 

 

13. Do you have a greater fear of acrobatic figures in the competition than in 

training? 

     YES   NO 

 

14. Does encouraging the audience help you to overcome fear and nervousness in 

the presence of competition, encouraging the audience? 

     YES    NO 

 

15.  Does your fear grow with age? 

     YES   NO 
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16. Have you ever worked with a sports psychologist? 

     YES   NO 

 

17. Do you use any relaxation techniques? (if yes, what?) 

     YES   NO 

 

18. Do you have a certified personal experience, how to defeat fear of acrobatics? 

 

4.3 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

 Po návratu dotazníků nazpět jsem provedla statistické vyhodnocení. Výsledky 

jsou interpretované pomocí sestavení tabulek četností a výsečových grafů 

prostřednictvím funkcí v Excelu. 
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5 VÝSLEDKY 

1. Věnovala jste se dříve nějakému jinému gymnastickému sportu? (Pokud 

ano, jakému?) 

 U této otázky jsem si chtěla potvrdit domněnku, že většina tanečnic 

akrobatického rokenrolu královské  soutěžní kategorie  A za sebou musí mít nějakou 

gymnastickou minulost a to z důvodu velmi náročného pohybového obsahu akrobatické 

sestavy. 

Tabulka č.  1 - četnost odpovědí – otázka č. 1 

Odpověď Četnost (%) 

ANO 6 60 

NE 4 40 

Graf č. 1 - otázka č. 1 

 

Výsledky u této otázky celkem potvrzují, co jsem očekávala. Před soutěžením 

v akrobatickém rokenrolu se 60% dívek věnovalo ještě jinému gymnastickému sportu, 

přičemž 1 dívka se věnovala sportovní akrobacii a 5 dívek sportovní gymnastice. Přesto 

však zůstává skutečnost, že 40% z dotazovaných tanečnic se dříve jinému 

gymnastickému sportu nevěnovalo.  

  

ANO 
60% 

NE 
40% 

Otázka č. 1 

ANO 

NE 
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2. Soutěžila jste i v jiných tanečních kategoriích, než jste se dostala do 

kategorie A? (Pokud ano, ve které taneční kategorii jste soutěžila?) 

 U této otázky mě zajímalo, zda se nějaká tanečnice dostala rovnou do nejvyšší 

soutěžní kategorie A, aniž by předtím absolvovala soutěže v nižších kategoriích. Podle 

mého názoru náhle vstoupit do této kategorie je možné jen za předpokladu, že se 

dotyčná dříve věnovala sportovní gymnastice či jinému gymnastickému sportu. 

Tabulka č.  2 - četnost odpovědí - otázka č. 2 

Odpověď Četnost (%) 

ANO 6 60 

NE 4 40 

Graf č. 2 - otázka č. 2 

 

 Z dotazovaných dívek odpovědělo 60%, že soutěžilo i v jiných tanečních 

kategoriích akrobatického rokenrolu, z nichž 2 dívky absolvovaly soutěže v kategorii B 

a zbylé 4 dívky měly cestu k soutěžní kategorii A mnohem delší, protože soutěžily 

v kategoriích: Děti, Žáci, Junior a seniorské kategorie C, B. Jedna z dívek dokonce 

tančila i v dívčí seniorské formaci. 40% tanečnic, které se začaly věnovat 

akrobatickému rokenrolu rovnou vstupem do kategorie A,  patří právě k těm dívkám, 

které u otázky č. 1 odpověděly, že přichází z oblasti sportovní gymnastiky. Odpovědi 

tedy splnily mé očekávání.  

ANO 
60% 

NE 
40% 

Otázka č. 2 

ANO 

NE 
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3. Důvěřujete svému tanečnímu partnerovi, že Vás vždy bezpečně chytí? 

Domnívám se, že důvěra tanečnice ke svému tanečnímu partnerovi patří 

k základním stavebním kamenům toho, aby mohl taneční pár akrobatický rokenrol 

vůbec provozovat. Proto mě zajímalo, jestli je tomu tak i ve skutečnosti. 

Tabulka č.  3 - četnost odpovědí – otázka č. 3 

Odpověď Četnost (%) 

ANO 9 90 

NE 1 10 

Graf č. 3 - otázka č. 3 

 

 Výsledky u této otázky mě nijak nepřekvapily. Ačkoliv prozradím, že jsem 

očekávala možná i dokonce 100% odpovědí ANO.  

 

4. Máte strach z náročných akrobatických figur? (Pokud ano, jak se u Vás 

strach projevuje?) 

Náročný pohybový obsah tanečnice v akrobatické sestavě bere  dech kdekomu a 

mnohé z nich samo sebou napadne otázka, zda ta dívka má vůbec strach. I já sama jsem 

byla napjatá, jaké výsledky od tanečnic dostanu nazpět.  Projevy strachu mají spoustu 

podob, ať už po stránce fyzické nebo psychické. V případě odpovědi ANO jsem 

ANO 
90% 

NE 
10% 

Otázka č. 3 

ANO 

NE 
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požádala ještě o popis, jak strach na dívku působí, protože mě zajímala případná 

podobnost či odlišnost v pociťování strachu.  

Tabulka č.  4 - četnost odpovědí – otázka č. 4 

Odpověď Četnost (%) 

ANO 5 50 

NE 3 30 

NĚKDY 2 20 

Graf č. 4 - otázka č. 5 

 

 Z dotazovaných tanečnic odpovědělo 30%, že strach z náročných akrobatických 

figur nemá, 20% se s projevy strachu potýká někdy a 50% tanečnic, tedy celá půlka ze 

všech dotazovaných přiznává, že má z náročných akrobatických figur strach. Na otázku, 

jak se u nich strach projevuje, se všechny ve výpovědi shodly na tachykardii. Dále pak 

dívky jednotlivě uvedly potící se ruce, třes, váhání s pokusem a celkově snížená 

sebedůvěra.   

 

5. Vnímáte strach z akrobatických figur pozitivně nebo negativně? 

Na odpovědi u této otázky jsem byla obzvláště zvědavá. Na první pohled by se 

nejspíš každému zdálo, že výsledky budou vykazovat jasnou převahu negativního 

ANO 
50% 

NE 
30% 

NĚKDY 
20% 

Otázka č. 4 

ANO 

NE 

NĚKDY 
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vnímání strachu. Každý člověk je však rozdílný a proto i vnímání strachu je zcela 

individuální.   

Tabulka č.  5 - četnost odpovědí – otázka č. 5 

Odpověď Četnost (%) 

POZITIVNĚ 7 70 

NEGATIVNĚ 3 30 

Graf č. 5 - otázka č. 5 

 

 Zde se ukázalo, na co jsem poukazovala. Vnímání strachu, byť příčinou může 

být i stejný podnět (v našem případě náročné akrobatické figury), může být zcela 

rozdílné. 70% tanečnic odpovědělo, že vnímá strach pozitivně, 30% negativně.  

 

6. Jste si v akrobacii vždy 100% jistá?  

U této otázky jsem chtěla zjistit, zda je míra osvojení akrobatických figur tak 

vysoká, že si je dívka v akrobacii vždy zcela jistá. 

Tabulka č.  6 - četnost odpovědí – otázka č. 6 

Odpověď Četnost (%) 

ANO 10 100 

NE 0 0 

POZITIVNĚ 
70% 

NEGATIVNĚ 
30% 

Otázka č. 5 

POZITIVNĚ 

NEGATIVNĚ 
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Graf č. 6 - otázka č. 6 

 

 Výsledné dopovědi byly ohromující, k 100% jistotě neinklinuje ani jedna 

z dotazovaných.   Příčinu lze hledat v mnoha aspektech, přikláním se k vysvětlení, že 

100% jistota je možná snad jen za předpokladu nepřítomnosti jakýchkoliv rušivých 

okolností (únava, nemoc, vypjaté podmínky soutěže apod.).  

 

7. Z které akrobatické figury máte největší strach? 

Akrobatická sestava se skládá z nepřeberného množství možností provedení 

akrobatických figur. Vybrala jsem 4 kategorie figur, které se svým pohybovým 

obsahem liší a to: Točené figury, dvojné salto vpřed, dvojné salto vzad a figury 

s dopadem na partnera. Chtěla jsem se dozvědět, z které z těchto akrobatických figur 

mají tanečnice největší respekt.  

Tabulka č.  7 - četnost odpovědí – otázka č. 7 

Odpověď Četnost (%) 

Točené figury 0 0 

Dvojné salto vpřed 1 10 

Dvojné salto vzad 4 40 

Figury s dopadem na partnera 5 50 

ANO 
100% 

NE 
0% Otázka č. 6 

ANO 

NE 
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Graf č. 7 - otázka č. 7 

 

 Výsledky jasně ukazují, že točené figury nepředstavují pro tanečnice žádné 

obavy, s čímž jsem počítala, protože při provádění ať už hladké šály nebo velkého 

motání je tanečnice s partnerem v neustálém kontaktu. Naopak největší strach mají 

tanečnice z figur s dopadem na partnera, odpovědělo tak 50% z dotazovaných. Hned 

další figura v pořadí představující pro tanečnice obavy je dvojné salto vzad, ze všech 

dotazovaných ho označilo 40% dívek, 10% připadá na dvojné salto vpřed. 

 

8. Jaké materiální pomůcky používáte při tréninku akrobacie? 

Tuto otázku jsem ponechala otevřenou. Chtěla jsem zjistit, jak na tom jsou 

jednotlivé kluby co se týče vybavení, zda mají v tréninkovém procesu všichni stejné 

podmínky. Po zpracování všech výpovědí však mohu konstatovat, že na tom jsou kluby 

v porovnání velice podobně, jedná se o žíněnky, trampolíny, duchny, lanče a u dvou 

dotazníků se objevily dokonce jámy.  

 

9. Při nácviku akrobatických figur v tréninku Vám trenér poskytuje přímou 

dopomoc (fyzická pomoc trenéra) nebo pouze nepřímou dopomoc (trenér není 

v přímém fyzickém kontaktu, jen přihlíží a radí)? 

Točené figury 
0% 

Dvojné salto 
vpřed 
10% 

Dvojné salto 
vzad 
40% 

Figury s 
dopadem na 

partnera 
50% 

Otázka č. 7 

Točené figury 

Dvojné salto vpřed 

Dvojné salto vzad 

Figury s dopadem na 
partnera 
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O existenci nepřímé dopomoci vím, ale já osobně nejsem jejím zastáncem, proto 

mě zajímalo, jestli je v nějakém klubu akrobatického rokenrolu tato dopomoc 

upřednostňována před dopomocí přímou.  

Tabulka č.  8 - četnost odpovědí – otázka č. 9 

Odpověď Četnost (%) 

PŘÍMÁ 9 90 

NEPŘÍMÁ 1 10 

Graf č. 8 - otázka č. 9 

 

 90% tanečnic potvrdilo využívání dopomoci přímé.  

 

10. V případě pádu/nepovedené figury opakujete pokus ihned po nezdaru? 

Je všeobecně známé, a to nejen v akrobatickém rokenrolu, ale ve sportu vůbec, že 

by se nemělo končit špatným pokusem, aby se zamezilo vzniku případného strachu. Při 

odkládání pokusu se strach jenom prohlubuje. Tuto otázku jsem položila proto, abych 

zjistila, jestli pár a trenér tuto zásadu respektují a řídí se jí.  

Tabulka č.  9 - četnost odpovědí – otázka č. 10 

Odpověď Četnost (%) 

ANO 9 90 

NE 1 10 

PŘÍMÁ 
90% 

NEPŘÍMÁ 
10% 

Otázka č. 9 

PŘÍMÁ 

NEPŘÍMÁ 
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Graf č. 9 - otázka č. 10 

 

 Téměř naprostá většina (90%) odpověděla, že při nepovedené figuře provádí 

záhy další pokus, 10% se tímto pravidlem neřídí.  

 

11. Utrpěla jste již z důvodu pádu nějaké zranění? (Pokud ano, jaké?) 

Domnívám se, že akrobatický rokenrol patří ke sportovnímu odvětví s vysokým 

počtem úrazů, ale jsou to jen mé domněnky. I přes nespočet pokusů jednotlivých 

akrobatických figur v tréninku se, jak i odhalila otázka č. 6, nemůže docílit 100% 

jistoty. Z tohoto důvodu mě moc zajímalo, jak je na tom z hlediska úrazů akrobatický 

rokenrol v soutěžní kategorii A doopravdy.  

Tabulka č.  10 - četnost odpovědí – otázka č. 11 

Odpověď Četnost (%) 

ANO 5 50 

NE 5 50 

ANO 
90% 

NE 
10% 

Otázka č. 10 

ANO 

NE 
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Graf č. 10 - otázka č. 11 

 

 Na základě vzešlých výsledků se nedá jednoznačně určit, že akrobatický 

rokenrol patří mezi sporty s vysokým počtem úrazů. Z mého vzorku dotazovaných se 

50% tanečnic při provádění akrobatických figur zranilo a 50% ne. Z jednotlivých 

odpovědí usuzuji, že mezi nejčastější zranění tanečnic patří výrony kotníků. Dále byly 

v dotaznících uvedeny zlomeniny rukou, různé pohmožděniny a jedna dotazovaná 

utrpěla otřes mozku.   

 

12. Máte strach ze zranění nebo spíše z neúspěchu v soutěži? 

 Podle mého názoru budou výsledky u této otázky do jisté míry ovlivněny 

výpověďmi u předcházející otázky, tedy tanečnice, které již nějaké zranění z důvodu 

nepovedené figury/pádu utrpěly, budou mít tendence obávat se spíše zranění nežli 

neúspěchu v soutěži. Tato myšlenka je opět ale samozřejmě jen mou hypotézou, která se 

nemusí potvrdit. Předstartovní stavy jsou typické jakýmsi očekáváním a napětím, kdy 

sportovec může podlehnout tvorbě tzv. negativních hypotéz, všechny okolnosti týkající 

se závodu začne interpretovat pro svou osobu jako negativní, zkrátka se obává možného 

neúspěchu. Avšak v rizikových sportech, a tím akrobatický rokenrol bezesporu je, se 

nemusí objevovat obavy jen z výsledku, ale i ze zranění. Z tohoto důvodu mě velmi 

zajímalo, jak tanečnice tuto otázku zodpoví, jestli je pro ně strach ze zranění 

psychologicky silnější než strach z neúspěchu či naopak.  

ANO 
50% 

NE 
50% 

Otázka č. 11 

ANO 

NE 
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Tabulka č.  11 - četnost odpovědí – otázka č. 12 

Odpověď Četnost (%) 

ZRANĚNÍ 5 50 

NEÚSPĚCH 5 50 

Graf č. 11 - otázka č. 12 

 

 Dotazované se opět stejně jako u předchozí otázky rozdělily ve svých 

odpovědích na polovinu. 50% tanečnic se více obává neúspěchu a 50% zranění. Jak 

jsem již avizovala, souvislost s předchozí otázkou je možná, jelikož 4 dívky z 5, které 

byly následkem nepovedené figury/pádu zraněny, odpověděly, že větší strach mají 

právě ze zranění.  

 

13. Máte větší strach z akrobatických figur  v soutěži než v tréninku?  

Soutěže jsou charakteristické určitou atmosférou plnou napětí a očekávání, zcela 

odlišnou od atmosféry v běžném tréninku, kde není v určitou danou chvíli na taneční 

pár kladen takový tlak. Navíc nácvik akrobatických figur v tréninku probíhá relativně za 

standardních podmínek (stejná tělocvična), ale soutěže se zpravidla konají v cizím 

prostředí, kde se taneční pár nemusí cítit tak přirozeně jako ve svém domácím prostředí. 

Mým přáním bylo tedy zjistit, zda atmosféra soutěže může způsobit větší obavy 

z akrobatických figur nežli v průběhu tréninku.  

ZRANĚNÍ 
50% 

NEÚSPĚCH 
50% 

Otázka č. 12 

ZRANĚNÍ 

NEÚSPĚCH 
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Tabulka č.  12 - četnost odpovědí – otázka č. 13 

Odpověď Četnost (%) 

ANO 6 60 

NE 4 40 

Graf č. 12 - otázka č. 13 

 

 60% tanečnic potvrdilo, že soutěžní podmínky mají vliv na provádění 

akrobatických figur ve smyslu větších obav z jejich provedení. 40% tanečnic nevnímá 

rozdíl v provádění akrobatických v soutěži či v tréninku. 

 

14. Pomáhá Vám k překonání strachu a nervozity v soutěži přítomnost 

povzbuzujících diváků? 

Je všeobecně známé, že povzbuzování diváků pomáhá sportovce vyhecovat 

k fascinujícím výkonům. Příkladem může být cílová rovinka v běžeckých závodech. 

Sportovec ze sebe náhle dokáže vydat, co za běžných tréninkových podmínek nelze. 

Bouřlivě fandící publikum nemusí podporovat výkony jen z fyzického hlediska, ale 

dokáže sportovce podpořit i po stránce psychické. V této otázce tedy usiluju o získání 

informací týkajících se vlivu povzbuzujících diváků na psychický stav tanečnic, zda jim 

to pomáhá v překonání případného strachu a nervozity či nikoliv.  

ANO 
60% 

NE 
40% 

Otázka č. 13 

ANO 

NE 
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Tabulka č.  13 - četnost odpovědí – otázka č. 14 

Odpověď Četnost (%) 

ANO 8 80 

NE 2 20 

Graf č. 13 - otázka č. 14 

 

 K názoru, že povzbuzující publikum pomáhá překonat strach a nervozitu ze 

soutěže se přiklání 80% z dotazovaných tanečnic. 20% tanečnic odpovědělo NE, 

přičemž svou výpověď vysvětlily tím, že na závodním parketu okolí vůbec nevnímají. 

 

15. Narůstá  Váš strach s věkem? 

Ontogeneze člověka neznamená jen změna fyziologických projevů, ale člověk se 

mění i po stránce psychologické. Tato otázka tedy směřuje ke zjištění, jestli tanečnice 

pociťují, že jejich strach s přibývajícími roky narůstá či se náklonnost ke strachu 

nemění.  

Tabulka č.  14 - četnost odpovědí – otázka č. 15 

Odpověď Četnost (%) 

ANO 6 60 

NE 4 40 

ANO 
80% 

NE 
20% 

Otázka č. 14 

ANO 

NE 
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Graf č. 14 - otázka č. 15 

 

 60% tanečnic odpovědělo, že jejich strach narůstá s věkem, 40% z dotazovaných 

tuto skutečnost nepotvrdily. Nad konkrétními příčinami nárůstu strachu můžeme jen 

polemizovat, ale vodítkem může být i jedna poznámka v dotazníku, kdy se dotazovaná 

vyjádřila, že důvodem, proč se bojí rok od roku více,  je obava ze zranění, jelikož 

pohybový aparát je vlivem letité dřiny stále více opotřebovanější.  

 

16. Spolupracovala jste někdy se sportovním psychologem? 

Domnívám se, že častým jevem v tréninku je zaměření se pouze na fyzickou 

stránku a mentální stránka je opomíjena. Jsem toho názoru, že pomoc sportovních 

psychologů je ještě v současnosti stále trochu zavrhována a je brána za něco špatného. 

Osobně si ale myslím, že sportovní výkony na vrcholové úrovni jsou mnohdy více o 

hlavě než o fyzických silách. Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jestli tanečnice, které 

v akrobatických sestavách provádějí velmi riskantní pohybový obsah, mají nějaké 

zkušenosti se spoluprácí se sportovním psychologem.  

Tabulka č.  15 - četnost odpovědí – otázka č. 16 

Odpověď Četnost (%) 

ANO 9 90 

NE 1 10 

ANO 
60% 

NE 
40% 

Otázka č. 15 

ANO 

NE 
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Graf č. 15 - otázka č. 16 

 

 Ukázalo se, že ze všech dotazovaných má zkušenosti se sportovním 

psychologem jediná tanečnice. Výsledky mě tudíž nijak nepřekvapily.  

 

17. Využíváte nějaké relaxační techniky? (pokud ano, jaké?) 

Mezi psychologické dovednosti patří i schopnost relaxace, která je založená na 

celkovém uvolnění těla i mysli zároveň.  U této otázky jsem chtěla zjistit, zda tanečnice 

nějaké relaxační techniky využívají anebo je pro ně tato oblast doposud zcela  neznámá 

a cizí.  

Tabulka č.  16 - četnost odpovědí – otázka č. 17 

Odpověď Četnost (%) 

ANO 3 30 

NE 7 70 

ANO 
10% 

NE 
90% 

Otázka č. 16 

ANO 

NE 
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Graf č. 16 - otázka č. 17 

 

 Výsledky ukázaly, že 70% ze všech dotazovaných dívek žádné relaxační 

techniky nevyužívá. 30% dívek odpovědělo, že relaxační techniky využívá, ale při 

otázce jaké, uváděly : spánek, hudba, horká koupel, sauna atd. Uznávám, že zmiňované 

záležitosti určitě mohou představovat pro dotyčnou osobu relaxující pocity, ale 

považovat je za relaxační techniky je trochu nadnesené. Jsem totiž přesvědčená, že 

uvedené „relaxační techniky“ využívá 100% z dotazovaných.  

 

18. Máte nějaké ověřené osobní zkušenosti, jak strach z akrobacie porazit? 

 Tato závěrečná otázka byla položena cíleně, abych získala jakési typy a 

doporučení týkající se problematiky celé této bakalářské práce a třeba se i dozvěděla 

zajímavé rady, jak strach z náročných akrobatických figur porazit. 

 Mnoho dívek odpovědělo, že základem úspěchu je věřit nejen svému tanečnímu 

partnerovi, ale hlavně sobě samé. Další radou bylo maximálně se soustředit na danou 

figuru a nepřemýšlet nad figurami následujícími. Z dotazníků jsem se nedozvěděla tedy 

nic převratného, ale moc se mi líbila odpověď jedné tanečnice: Kdo dělá akrobatický 

rokenrol v kategorii A, se bát nemůže!  

ANO 
30% 

NE 
70% 

Otázka č. 17 

ANO 

NE 



56 

 

6 DISKUZE 

 V konfrontaci dosažených výsledků s teoretickou částí usuzuji, že psychologie 

sportu je  oblastí, která má velmi široké pole působnosti, přičemž jednotlivé 

publikované poznatky týkající se této problematiky se nedají  považovat za dogmatické. 

Stejné psychologické faktory mohou ovlivňovat fyzické výkony u každého jedince 

zcela rozdílně. Stejně tak v protikladu sportovní činnost působí na psychické stavy 

rovněž individuálně. 

Hlavním cílem bakalářské práce byla aplikace problematiky psychologie 

sportovní činnosti na konkrétní sportovní odvětví, v mém případě na akrobatický 

rokenrol, s tím, že všechno bádání se týkalo nejvyšší soutěžní kategorie A. Mým přáním 

bylo odhalit tajemství akrobatického rokenrolu, poznat a pochopit jeho druhou stránku, 

čímž mám na mysli psychologické faktory, které se na finálním výkonu bezesporu 

podílejí. V nejjednodušším slova smyslu se dá říci, že jsem chtěla proniknout do 

myšlenek týkajících se provádění náročných akrobatických figur, které se tanečnicím 

honí hlavou. Mají tanečnice z akrobacie vůbec strach? Jsou si vždy zcela jisté? Jak 

prožívají předstartovní stavy? Tyto a spoustu dalších otázek tohoto typu jsem chtěla 

pomocí studia teoretických podkladů a výpovědí přímo od zdroje rozkrýt  a v zásadě 

zjistit, proč jednotlivé fenomény fungují způsobem, jakým fungují.  

Po prostudování mnohých literárních a internetových zdrojů a zpracování 

dotazníků jsem si vytvořila na zkoumanou oblast jakýsi osobní náhled, který se 

v následujících odstavcích pokusím nastínit. 

Jsem toho názoru, a výsledky to jenom potvrzují, že ideálním předpokladem pro 

dokonalé zvládání akrobatických figur odpovídající úrovni soutěžní kategorie A je 

tanečnice, která se dříve věnovala ještě jinému gymnastickému sportu rázu sportovní 

gymnastiky, sportovní akrobacie nebo třeba i skoky na trampolíně. Konkrétní 

gymnastické sporty vyjmenovávám záměrně, neboť si myslím, že například aerobik či 

fitness nepředstavují nijak významnou výhodu pro akrobatický rokenrol, byť do 

gymnastických sportů samozřejmě patří.  

V odborné otázce bylo stanoveno očekávání, že provozování akrobatického 

rokenrolu je možné jen za předpokladu splnění podmínky existující vzájemné důvěry 
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mezi tanečními partnery. Za tímto tvrzením si stojím a konec konců výsledky 

nepotvrzují nic jiného.  

Výsledkový stav podávající informace, že některé tanečnice se náročných 

akrobatických figur bojí více, některé méně či dokonce vůbec nepovažuji za jev nijak 

významný. Významnější se mi jeví dvojí dimenze vnímání strachu z akrobacie, která 

rozlišuje působení strachu jako záležitost pozitivní nebo negativní. Obojí vnímání 

strachu má podle mého názoru své výhody a nevýhody. V případě, že tanečnice ve 

výpovědi odpoví, že strachem z akrobacie určitě netrpí, pak chápu a rozumím, že 

případný strach pro ni znamená něco nepříjemného, tudíž strach je vnímán negativním 

způsobem. Avšak za výhodu pozitivního vnímání strachu považuji jakousi ochrannou 

funkci před podceňováním provádění náročné akrobacie. Tanečnice poté nebere 

riskantní pohybový úkon na lehkou váhu a proto vzhledem k tomu může být její 

koncentrace vyšší.  

Absolutní jistotu v akrobatických figurách necítí žádná tanečnice. Tento počet se 

může zdát jako alarmující, ale já se domnívám, že docílit 100% jistoty není možné snad 

v žádném sportu na vrcholové úrovni, neboť úroveň výkonů, kterých se ve všech 

možných sportovních odvětvích dosahuje, se pohybuje na hranici lidských možností. 

Konec konců, o čem by potom sport byl, kdyby výkony všech závodníků byly vždy 

jisté. S úsměvem na tváří odpovídám – „o ničem“.  

Předmětem zkoumání bylo i zjišťování, které akrobatické figury se dívky nejvíce 

obávají. Výsledky ukázaly, že největší hrozbou v podobě akrobatické figury představují 

pro tanečnice figury s dopadem na partnera a dvojné salto vzad. Figury s dopadem na 

partnera znamenají pro tanečnice nepřirozený dopad, jednoduše řečeno nedopadají na 

vlastní nohy, což může vysvětlovat existující obavy. Vysvětlení, proč se tanečnice bojí 

více dvojného salta vzad než dvojného salta vpřed, hledám v kladení vyšších požadavků 

na orientační schopnosti.  

K nácviku nových akrobatických figur neodmyslitelně patří trénování v lanči, 

který je obrovským psychologickým pomocníkem v odbourání strachu z neznámé 

figury. Lanč nechybí v žádné tělocvičně sloužící účelům akrobatického rokenrolu. Jsem 

ale přesvědčena, že by měl sloužit opravdu jen v počátcích nácviku, aby se tanečnice na 

druhu této výpomoci nestala závislá.  
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Jak jsem již zmiňovala v odborné otázce, předpokládala jsem,  že hlavní důvod 

strachu tanečnic pramení z rizikového obsahu akrobatické sestavy,  což se ale zjevně 

nepotvrdilo. 50% tanečnic má  větší obavy z neúspěchu v soutěži. K této problematice 

bych se projevila názorem, který v jisté míře kopíruje vyjádření jedné z tanečnic 

výzkumného souboru a to takovým, že tanečnice věnující se akrobatickému rokenrolu 

v soutěžní kategorii A nemohou ve velké míře podléhat strachu. Akrobatický rokenrol 

je svým obsahem řazen mezi sporty esteticko-koordinační, což vymezuje zásadní 

nároky kladené na pohybové dispozice tanečnice. Zkrátka ne každá dívka má 

předpoklady akrobatický rokenrol provozovat.  

Za značný problém považuji situaci, kdy se tanečnímu páru, ať už je to 

z jakéhokoliv důvodu, přestane dařit, a to zejména v soutěži. Každá nadcházející soutěž 

se stává pro taneční pár obrovskou psychickou zátěží, která se projevuje jednoduše 

automatickou tvorbou negativních hypotéz. Taneční pár, v našem případě tanečnice se 

rázem ocitá v začarovaném kruhu, z kterého je jen velmi obtížné dostat se ven. Ač toho 

nejsem skalním příznivcem, v takovýchto situacích bych se nebránila odborné pomoci. 

Široká veřejnost se z mého pohledu staví k odborné pomoci z řad sportovních 

psychologů stále značně nedůvěřivě, v mnoha případech lidé zaujímají až dokonce 

negativní postoj. Bylo by dobré si uvědomit, že sportovní psycholog nerovná se 

klinický psycholog, který je oprávněn předepisovat různé medikamenty. Působení 

sportovního psychologa spočívá pouze ve vytváření postupů a strategií směřujících ke 

zlepšení sportovního výkonu. Já osobně se tedy na spolupráci trojúhelníku sportovního 

psychologa, trenéra a svěřence určitě nedívám skrz prsty, ale zároveň si myslím, že 

nejpřijatelnější stav je, pokud tato pomocná opatření nejsou potřeba.  

Mé doporučení pro tanečnice, které podléhají náklonnosti ke strachu bude znít 

velmi jednoduše –  „věřit si“. Jsem si samozřejmě vědoma, že se nejedná o jednoduchou 

záležitost, ale je potřeba si uvědomit, že stejně tak jako se dají naučit fyzické 

dovednosti, tak i psychologická dovednost sebedůvěry je naučitelná! 
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7 ZÁVĚR 

Náplní bakalářské práce byla problematika řešící otázky psychologických aspektů 

strachu ve spojení s akrobatickým rokenrolem. Výzkumný soubor byl tvořen 

tanečnicemi akrobatického rokenrolu soutěžní kategorie A z  České republiky, 

Slovenska, Polska a Švýcarska. Spolupráce se zahraničními kluby mi byla umožněna 

prostřednictvím udržovaných  konexí klubu akrobatického rokenrolu VSK FTVS Praha. 

Jsem moc vděčná za toto umožnění, neboť na jeho základě dostala bakalářská práce 

širší rozměr.  

Jako zdroj informací ke shromáždění poznatků mi posloužil vytvořený 

nestandardizovaný dotazník, který byl určen již výše zmíněnému výzkumnému souboru.  

Každou otázku z dotazníku jsem ve výsledcích prezentovala formou přehledných 

tabulek a grafů s potřebným komentářem.  

Jestliže shrnu veškeré získané poznatky dohromady, docházím k závěru, že 

akrobatický rokenrol představuje sportovní odvětví, ve kterém se objevuje nejen strach 

racionální, tedy strach negativní charakteristický ryze obavami z neúspěchu a zklamání, 

ale i strach intuitivní týkající se obav z bolesti, zranění až smrti.  

Z důvodu nízkého počtu dotazovaných tanečnic mi nepřijde na místě vyvozovat 

nějaké obecně platné závěry. Stanovené úkoly práce byly splněny a budu jenom ráda, 

když se bakalářská práce stane cenným materiálem pro kohokoliv, koho problematika 

vlivu strachu na sportovní výkony zajímá. Domnívám se však, že získané poznatky by 

měly obohatit zejména trenéry, kteří by na základě prostudování této oblasti měli mít na 

paměti to, že sportovní výkon je projevem nejen fyzických, ale i duševních sil. Je nutné 

si uvědomit, že i volba vhodných tělesných cvičení, prostředků a metod v tréninkovém 

procesu může pocit strachu z akrobatických figur velmi významně ovlivnit. 

Touto pilotní studií byla do jisté míry rozkryta problematika vnímání strachu 

z náročných akrobatických figur u tanečnic. Proto si myslím, že pro budoucí výzkum by 

bylo velmi zajímavé zpracovat totožné téma, ale předmětem výzkumu by byli muži, 

respektive tanečníci akrobatického rokenrolu.  
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