
Oponentský posudekdiplomové práce Mgr. Terezy Trčkové: "Dynamika 
aktuálních psychických stavů atletů sprinterů v závodě". 

Vliv aktuálních psychických stavů na výkon, výkonnost vždy lidi zajímal aje 
samozřejmě vděčným námětem vědeckým. Předložená diplomová práce tento 
zájem znovu potvrzuje. Autorka v jejím zpracování zdařile využívá jak své 
erudice psychologické, tak i své osobní zkušenosti v atletice. 

Struktura práce vcelku odpovídá klasickému schématu: od teoretických 
východisek (zvláštní pozornost "flow" stavu) k metodologickým otázkám a 
úvahám, volbě metod, prezentaci výsledků, diskusi a závěrům. Metodologickým 
jádrem sledování byl rozbor a následné hledání shodných i diferenčních znaků v 
osmi vybraných kasuistických studiích (včetně své vlastní), opřených o 
videozáznam, záměrné pozorování a strukturovaný rozhovor, doprovodných 
šetření osobnostními dotazníky PASKO a SP ARO. 

Úvahy autorky jak vést sběr dat, i jak data zpracovat a analyzovat jsou jistě 
správné. V centru zájmu zůstává vztah mezi APS a podanými výkony. Autorka si 
je vědoma složitosti řešeného tématu vytýčených problémových bodů. Ty pak, 
třebaže nejsou vědeckými otázkami, či pracovními hypotézami v pravém slova 
smyslu, stávají se determinantami dalšího zpracování DP. 

"Nálezy"dat jsou v DP prezentovány ve všech případech, ve stejném schématu. 
Počínaje sportovním curriculem atleta (atletky); osobnostním profilem 
z dotazníků PASKO, SP ARO, stanovením typu závodníka, charakteristikou 
předstartovních a startovních stavů, výskytem "flow"stavů, podmínek dosažení 
nejvyššího výkonu a optimálního vyladění. 

Prezentované nálezy a jejich interpretace jsou zpracovány velmi pečlivě. Lze říci, 
že autorka plně využila spektrum dostupných dat. Zjištěné shody a rozdíly ve 
sledovaných parametrech, jak v dotaznících, výsledcích pozorování nejsou 
překvapující. Tak jako jsou APS velmi individuální, bude jejich vliv na výkon 
rovněž individuálně specifický. V komplexní činnosti jakým je jakýkoliv výkon, 
nejen sportovní intervenují i další faktory, které nemohly být například 
sledovány. Svoji roli zde sehrávají nejrůznější kompenzace, které ve složité 
struktuře sportovního výkonu vždy intervenují. 

Lze proto souhlasit se stanovisky, které Mgr. Trčková prezentuje v diskusní části 
práce. Totiž o nutnosti sledování intrapsychických změnách dynamiky APS i 
sportovních výkonů v kontextu dalších intervenujících proměnných jako 
východisko k na míru "ušité"psychologické přípravě. Stejně tak lze přijmout i 
některá další tvrzení autorky, že dělení kondice na psychickou a tělesnou je 
nereálné, poněvadž jsou v úzké interakci. Pouze některé její složky lze 
"objektivně" zjišťovat, a lze je i rozdílně subjektivně prožívat. 



Závěr 

Předložená diplomová práce Mgr. Terezy Trčkové je zdařilým dílem Kromě 
pozitivních zjištění, které jistě nalezly své bezprostřední, praktické uplatnění 
v interakci autorky s jejich probandy, Mgr. Tereza Trčková prokázala, že je 
schopna samostatné teoretické, tvůrčí práce i kvalifikovaně používat standardní i 
klinické vyšetřovací metody a techniky a s nadhledem zjištěné výsledky 
v kontextu širších souvislostech interpretovat. 

Navrhuji, aby DP Mgr. Terezy Trčkové byla přijata k obhajobě. 

Otázka k obhajobě: 
V souvislosti s blízkostí vztahů mezi zpracovatelkou DP a sledovanými probandy 
(sportovci) se nutně vynořuje otázka, proč autorka, alespoň pro obohacení 
interpretačního rámce zjištěných výsledků, nevyužila tréninkových záznamů 
atletů, dynamiku, respektive stabilitu výsledků v tréninku, v závodech; nejen ve 
sledovaném cyklu, ale v delším období, včetně doprovodných fyziologických 
charakteristik? 

Návrh hodnocení: výborně 

V Praze dne 19.4.2006 
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