
Posudek diplomové práce Mgr. Terezy Trčkové: 

"D)namika aktuálních psychických stavů atletů sprinterů v závodě." 

Mgr. Trčková si zvolila pro diplomovou práci téma. které je ji jako špičkové 
sprinterce velmi blízké a současně z hlediska psychologie sportu vysoce aktuální. 
Orientuje se na problematiku vztahu mezi aktuálním psychick)'m stavem a moto
rick)"m výkonem jedince a v centru její pozornosti jsou zážitky "f1ow" - zážitky 
pohlcení vykonávanou činnosti, Plynou ze samotné činnosti, zakládají na dúvěře 
ve své schopnosti. Jde o to dospět k tomuto stavu, ale ne vždy toto pohlcení múže 
vést k odvádění optimálního \":<'kOntL 

Práce se vyznačuje vnitřní sevřeností, logickým uspořádáním, úsporn)'m 
v)jadřováním. Tomu odpovídá i adekvátní výběr, vnitřní členění a obsah výkladu 
v kapitolách orientovaných na teoretická východiska. V organickém sledu a s opo
rou o relevantní odbornou literaturu se zabývá vlivem pohybové aktivity na psy
chiku a vztahem psychiky a V;;,konnosti (z hlediska připravenosti na výkon, pohy
bo'V)'ch herních prožitků a samotného závodu). Zvláštní pozornost přitom věnuje 
zážitkúm "tlow", jejich charakteristice, dimenzím a modelúm z hlediska soudo
b)'ch poznatků psychologie sportu. Hlubší anal)'zu by zasluhovala kapitola věno
vaná typologii výzev ve sportu. Po stručném uvedení problematiky psychických 
staVlt a emocí ve sportu uzavírá tuto část psychologick)lmi aspekty a problémy 
předstartovních stavů, vlastního startu (což je obzvláště dúležitým problémem 
právě u sprintu). Autorka tu prokazuje orientovanost v soudobé odborné literatuře, 
schopnost relevantně, ve vztahu k vymezenému tématu práce, vybrat a uspořádat 
dosud získané poznatky. S poznatky však pracuje spíše jako s danostmi, které sta
ví vedle sebe,. aniž je diskutuje či konfrontuje. 

Ve výzkumné části vymezuje jako hlavní cíl diplomové práce přispět k roz
šíření poznatků o úrovni aktuálních psychických stavů sprinterů v závodě a z to
hoto hlediska stanovuje základní problémové body, na něž bude chtít z hlediska 
determinant psychického stavu a jeho změn s ohledem na subjektivní 
významovost jednotlivých závodů najít odpověď. Tomu odpovídá i výběr 
respondentů a volba metod a metodik)! v)!zkumu, orientace na kasuistický přístup 
ke zpracovávání nálezů. Orientuje se na vrcholové sprintery a sprinterky ČR, 
odpovídající vymezen)!m kriteriím (str.51). Výběr přitom byl nutně zúžen na ty, 
kteří realizují tréninkovou činnost v Praze a okolí, a kteří byli ochotni ke 
spolupráci (podle mého názoru se toto pozitivně i negativně ovlivněno tím, že 
diplomantka je sama jednou z nich, a tudíž i konkurentkou). Z hlediska jak nároků 
na diplomovou práci, tak i povahy vymezeného problému považuji výslednou 
četnost 4 sprinterú a 4 sprinterek za postačující. Spíše kladu otázku, jak)'m 
zpúsobem se Mgr. Trčková vyrovnávala s nezbytnými nároky na objektivizaci 
sebepozorování a nálezii u sebe jako vyšetřujícího a současně vyšetřovaného, resp. 

·i nutného objekrtivního pohledu na ostatní, jí osobně blízké respondenty. Další má 
otázka se vztahuje k tomu, jakým způsobem byly využity nálezy z videozáznamu. 



Nálezy předkládané v podobě kasuistik jsou přehledné a svědčí o autorčině 
dobré orientaci jak v podstatě a povaze studované činnosti, jak i o schopnosti rele
vantně interpretovat data z pozorování a ostatních aplikovan~'ch metod. Jde však 
spíše po jednotlivých metodických nástrojích, drží se spíše nomotetického přístu
pu než idiografické integrace. Vý'vody o podmínkách k dosažení nejvyššího výko
nu se jeví poněkud schématické a generalizující. Zařazení náJezlt Mikšíka do této 
části je méně relevantní a bylo by vhodnější uvést je v diskusi, a to ve vztahu ke 
sv~'m vlastním nálezům. 

Závěr práce je sice stručný', ale V'ý"stižn)!. Je adekvátní jak ve vztahu k pod
statě a povaze řešeného problému, tak i z hlediska vlastních nálezú. 

Závěr: Mgr. Trčková v předložené diplomové práci vymezuje a řeší odbor
ný' psychologický problém, vyžadující integrované spojení znalostí v oblasti vr
cholového sportu a psychologie. Prokázala dobrou orientovanost v odborné litera
tuře a schopnost adekvátně s ní pracovat logicky myslit a samostatně jak formulo
vat tak i v)rzkumně řešit vymezenou psychologickou tématiku. Mám za to, že 
předložená práce sphluje všechny požadavky kladené na práci diplomovou a proto 
doporučuji její přijetí. 

V Praze dne 3. května 2006. e ft}\) 
Prof. PhDr. bldř:d Mikšík DrSc. 


