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ABSTRAKT 

Název práce 

 Psychologická příprava ve sportovním plavání 

Cíl práce 

 Cílem práce je zjistit informovanost a vyuţití psychologické přípravy a zvládání 

emočních stavů v soutěţních situacích ve sportovním plavání. Výzkumným souborem 

jsou plavci a plavkyně reprezentačních druţstev České republiky. 

Metody 

 Ke sběru dat bylo pouţito dotazníkové šetření. Dotazník byl sestaven pro účely 

práce a revidován odborníky z oblasti psychologie a plavání. Zpracování výsledků bylo 

provedeno pomocí metod zobrazení kvantitativních dat – tabelačně a graficky. 

Výsledky 

 Výsledky šetření ukazují na vědomí reprezentačních plavců o významnosti 

psychologické přípravy. Celkově ji však povaţují v rámci svého tréninku 

za nedostatečnou. Spolupráci se sportovním psychologem vyuţívá jen malá část 

dotazovaných. Z psychologických metod se mezi plavci nejvíce uplatňují slovní 

působení, autoregulační prostředky a vyuţití hudby.  

Klíčová slova 

 Plavání, metody psychologické přípravy, soutěţní stavy, emoce. 



 

 

 

SUMMARY 

Title of work 

 Psychological training at the sports swimming 

Goal of work 

 Goal of work is to ascertain the degree of foreknowledge and the utilization 

of the psychological training as well as managing the emotive condition in contest 

situations at sports swimming. The role of the research object played the men and 

women swimmers of the representative teams of the Czech Republic. 

Techniques and methodology 

 Collection of dates is based on a questionnaire survey. This questionnaire survey 

was put together for the sake of the goal´s purpose and revised by specialists 

at psychology and swimming. The gained data are presented by means of the quantitive 

projection in the chart and graphic form. 

Outcome 

 The final outcome proves a certain cognizance of the competitive swimmers 

about the relevance of the psychological training. But by most of them is 

the psychological training considered as insufficient. Only few of the respondents take 

the advantage of coactions with a sports psychologist. The most frequented 

psychological methods used by swimmers are - verbal influencing, self-regulatory 

resources and music incentive. 

Key words 

 Swimming, psychological training methods, contest condition, emotions. 
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1. ÚVOD 

 Dnešní moderní společnost vyţaduje od člověka, aby se přizpůsobil prostředí, které je 

vzdálené od duchovního světa, světu plného technických vymoţeností, rychlých řešení 

a rozhodnutí. Člověk nemá čas, se zabývat vlastními pocity, myšlenkami, obavami, protoţe 

doba vyţaduje, aby postupoval kupředu. Slabý jedinec můţe začít podléhat tlaku okolí, 

přívalu nových informací a situacím, se kterými se musí kaţdý den měřit a vyrovnávat. 

Je pro něho velmi sloţité, aby si našel chvíli volna, ponořil se sám do sebe, uvolnil se 

a relaxoval. Čím dál častěji se vyskytuje u lidí emoční napětí, úzkost, nervozita, strach, stres 

a koneckonců se naruší i emoční stabilita jedince. 

 Rozdíl mezi ,,obyčejným“ člověkem a vrcholovým sportovcem můţe být propastný. 

Pokud má sportovec zázemí, nadstandardní podmínky, podporu sponzorů, rodiny, trenéra a 

okolí se můţe starat jen o sebe a o svoje výkony. Jeho jedinou úlohou je podávat kvalitní 

výkony a relaxovat. To pro mladší sportovce není tak jednoduché, často nechá odpočívat tělo, 

ale mysl je stále zaměstnána a nedokáţe se náleţitě a důkladně uvolnit. Při dnešním masovém 

pojímání tělesné výchovy a sportu všeobecně, není jednoduché se prosadit se jako 

individuální osobnost. V České republice se kluby snaţí zaloţit co největší tréninkovou 

základnu, z důvodu získání financí a většího výběru talentů pro pokročilejší věk. Trénink se 

bere jako skladba, která vyhovuje momentálně nejlepšímu jedincovi a zbytek se musí 

přizpůsobit. Ale v plavání někdy přicházejí výsledky v pozdějším věku (14 -19 let), proto je 

pro sportovce těţké si udrţet integritu. Ta by se mohla udrţovat cílenou týmovou přípravou a 

právě různými psychologickými cvičeními. Jakmile má plavec štěstí a dostane se přes toto 

masové období, nastává problém. V dnešní době světová ale i evropská plavecká špička 

nesmírně vyrovnaná. Na pár výjimečných jedinců všichni plavci podávají výkony na stejné 

úrovni, s rozdílem několika setin. 

 Jakmile se podíváme na výsledky, zjistíme, ţe přední místa ve světových ţebříčcích 

zaujímají hlavně američtí plavci. České plavání se mohlo v minulých letech spoléhat 

především o dvojici Ilona Hlaváčková a Květoslav Svoboda. V současné době jsou na jednu 

aţ dvě výjimky mezi českými plavci a světovou špičkou propastné rozdíly. Tak jak je moţné, 

ţe při stejné zátěţi, tréninkových metodách, objemech a kilometrech ve vodě český plavec 

nedokáţe vyhrát? 

 Někteří by mohli hned namítnout, ţe je to z nedostatku financí, nedostatečného zázemí 

a prostředí. Ale co kdyţ za tím vším stojí něco jiného? Odpovědí na tuto můţe být právě 

psychologická příprava. Co chybí českým plavcům k top výkonu? Můţe to být sebevědomí, 



 

9 

 

kterým např. oplývají američtí plavci. Od nejmladšího plaveckého věku se věnují nejen 

fyzické, ale také psychické stránce tréninku různými formami, ať uţ hravými cvičeními, nebo 

důkladnou analýzou. 

 Jeden z nejznámějších amerických psychologů James M. Hogg, věnující se plavání 

dlouhodobě s americkou reprezentací téţ tvrdí: ,,Všichni plavci sledují ten stejný tréninkový 

trend tréninkových metod. Rozdíly mezi nimi mohou být právě v mentálních schopnostech 

jedince, jejich vyuţití a kontrola při výkonu“ (Hogg, 1995). 

 Z vlastní zkušenosti můţeme soudit, ţe informovanost, praxe popř. úroveň činností 

v rámci psychologické sloţky tréninku je v českém plavání spíše zanedbávaná. Počet plavců 

a trenérů, kteří zařazují do svých tréninkových plánů metody psychologické přípravy, je málo. 

Více se setkáme s případy nezáměrného vyuţití metod nebo prostředků psychologické 

přípravy. 

 Ve své práci bychom se chtěli soustředit na mladé perspektivní české plavce, kterým 

bude předloţen dotazník. Od jeho vyplnění očekáváme zjištění aktuálního stavu 

psychologické přípravy mezi reprezentační populací plavců, u kterých předpokládáme, ţe by 

měli s psychologickými metodami ve svém tréninku pracovat. Pro srozumitelnost 

psychologických pojmů jsou otázky v dotazníku doplněné i krátkými výklady. Chceme tím 

zajistit lepší kvalitu výsledků a zamezit vzniku nejasností z pohledu respondenta. 

 Touto prací bychom chtěli poukázat na význam psychologické přípravy v plaveckém 

tréninku a poukázat na to, ţe by plavecká příprava mohla být jedním z kroků, jak se přiblíţit 

ke světové plavecké špičce.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 PLAVÁNÍ 

2.1.1 CHARAKTERISTIKA SPORTOVNÍHO PLAVÁNÍ 

Tradiční kritéria pro třídění sportů jsou podle času, prostředí, počtu lidí a organizační povahy 

(zimní, letní, sálové, outdoorové, vodní, letecké, motoristické, individuální, týmové, plavecké, 

míčové, pálkovací, jezdecké, olympijské, střelecké, bojové apod.). Skupiny se překrývají 

a prolínají. 

Z pohledu psychologické typologie sportů řadíme plavání do skupiny sportů funkčně - 

mobilizačních s vysokými nároky na mobilizaci energetických funkcí sportovce. Tato 

mobilizace můţe mít buď povahu krátkodobou, jednorázovou, kdy jde o koncentrovaný 

vzmach energie bodovým způsobem. Mobilizace můţe mít i povahu dlouhodobou a to je 

doména vytrvalostních sportů, kde psychologicky vstupuje do popředí otázka vůle 

podmiňující spolu s energetickým krytím vytrvalost sportovce. (Slepička a kol., 2006). 

 Z hlediska senzomotorického učení zařazujeme plavání také mezi sporty funkčně-

mobilizační. Plavání je pohybová aktivita cyklického charakteru s velkým aerobním 

potencionálem, podobně jako běh, běh na lyţích, cyklistika či veslování. Plavání je 

charakteristické malým počtem pohybových dovedností, jednoduchou pohybovou strukturou, 

značnou standardizací provedení a malou variabilitou pohybu. Patří mezi sporty vytrvalostní 

s dobou zátěţe pro překonání závodních tratí 50 m aţ 1500 m. 

 Oproti ostatním sportům je plavání v některých ohledech výhodnější, jako je např. 

šetření pohybového aparátu. Při plavecké lokomoci jsou významněji zatěţované paţe. Proto 

plavání není otázkou jen vrcholového anebo kondičního sportování, ale je výhodné i 

pro osoby se zdravotním postiţením a s nadváhou. Významně můţe napomáhat 

při rehabilitaci po úrazech dolních končetin či jako způsob regenerace anebo kompenzace 

při jiných sportech (Čechovská, Miler, 2008). 

 Úloha psychiky a psychologické přípravy při sportech cyklického charakteru spočívá 

v cílevědomé maximální mobilizaci všech funkcí lidského těla s cílem dosáhnout co nejvyšší 

výkonnost. Vytrvalostní disciplíny kladou nároky na dlouhodobé vypětí vůle, vytrvalost a 

houţevnatost. Důleţitým poţadavkem je vysoké psychosomatické tempo, fyzická a psychická 

výkonnost. Mezi významné psychologické faktory můţeme zařadit i specifické dovednosti 

spojené se subjektivním vnímáním prostředí, známé jako ,,pocit vody“ (Kodým in Zídek 

a kol., 1978). 
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 Sportovní činnosti se z hlediska trvání rozdělují na krátkodobé a dlouhodobé. Mezi ty 

krátkodobé se řadí atletické sprinty, skoky, hody, vrhy anebo vzpírání. Plavání, stejně jako 

cyklistika, běh, běh na lyţích, veslování se řadí mezi dlouhodobé činnosti. Dlouhodobé 

činnosti jsou charakterizované převáţně jako sporty převáţně cyklického charakteru, kde se 

většinou vyuţívají speciální průpravné prostředky anebo přirozená lokomoce. 

Při dlouhodobých pohybových činnostech jsou zvýšené nároky na psychiku. Pramení 

z nutnosti maximálně mobilizovat fyzické a psychické síly do určitého časového úseku.  

Důraz se téţ klade na zvládání nepříjemných pocitů vlastního těla, sebejistotu a psychickou 

odolnost. Na rozdíl od krátkodobých činností, kde je důleţité vysoké psychosomatické tempo, 

u dlouhodobých činností je to schopnost odolávat únavě. 

 Sportovní plavání je etapa plavecké přípravy zaměřená na rozvoj sportovního výkonu. 

Jeho měřítkem je rychlost, s jakou byla zvolená trať plaváním překonána. Z tohoto hlediska 

můţeme plavecký výkon vymezit ve dvou rovinách: 

 v rovině individuálně maximálních moţností kaţdého plavce, která je charakteristická 

pro výkonnostní sport. 

 v rovině absolutně nejvyššího výkonu, která je charakteristická pro vrcholový sport. 

(Hoch, 1983) 

2.1.2 STRUKTURA PLAVECKÉHO VÝKONU 

 Sportovní výkony se realizují ve specifických pohybových činnostech, jejichţ 

obsahem je řešení úkolů, které vymezují pravidla příslušného sportu. Tyty činnosti, 

ovlivňované vnějšími podmínkami, zaznamenají především určité poţadavky na  jedince, 

přitom jde o komplexní integrovaný projev mnoha tělesných a psychických funkcí člověka, 

podpořený výkonovou motivací. Z hlediska systémového přístupu lze tento komplex chápat 

jako jistý celek, sloţený z dílčích vzájemně propojených částí, tj. interpretovat sportovní 

výkon jako vymezený systém prvků, který má určitou strukturu, tj. zákonité uspořádání 

a propojení sítí vzájemných vztahů (Dovalil a kol., 2008). 

 Sportovní výkon ve svojí vnitřní podstatě určují faktory, komponenty, které mají 

vnitřní organizaci, strukturu. To je dynamickou jednotkou, při které nejen celost 

a samostatnost jednotlivých částí, ale především jeho optimální působení komplexně určují 

sportovní výkon (Joch, 2001). 

 S vyuţitím systémového přístupu lze interpretovat sportovní výkon jako vymezený 

systém faktorů (také se pouţívá označení prvky, komponenty, determinanty aj.), který má 
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určitou strukturu. Její jednotlivé prvky mohou být jednodušší a dobře identifikovatelné (např. 

somatické znaky), ale i sloţitější (např. koordinační schopnosti).  

 Kaţdý sportovní výkon – z hlediska jeho struktury – charakterizuje jak počet, tak i 

uspořádání faktorů.  Některé výkony mohou být zaloţeny na dominanci převáţně jednoho 

faktoru (monofaktoriální sportovní výkony), jiné jsou postaveny na existenci většího 

zastoupení faktorů (sportovní výkony multifaktoriální) (Jansa, Dovalil, 2007). 

  Výkony v plaveckých sportech mají jedno základní společné propojení – vlastní 

realizaci výkonu ve vodním prostředí (Pokorná, Čechovská, 2009). 

 Plavecký sportovní výkon je komplexním projevem sportovce, který obsahuje všechny 

stránky jeho přípravy a odráţí celou jeho osobnost. Je výsledkem nejen tréninkového procesu, 

ale i výsledkem všech komponent, které se na výkonu více či méně podílejí. V plaveckém 

výkonu se vţdy odráţí vrozené dispozice, vliv tréninkového procesu a sociální prostředí 

(Procházka, Macejková in Čechovská, 2003). 

 Plavecký výkon je aktuální projev specializovaných schopností plavce (výsledek 

adaptace) v uvědomělé činnosti zaměřené na řešení pohybového úkolu, který je vymezen 

plaveckými pravidly. Podstatou plaveckého výkonu je překonat závodní trať v délce 50 aţ 

1500 m co nejrychleji, způsobem vymezeným pravidly, tedy konkrétním plaveckým 

způsobem. Mezi trenérem a plavcem se odehrává sloţitý a mnohostranný rozvoj činitelů, 

které podmiňují růst plaveckého výkonu. Soubor činitelů se dotýká všech stránek osobnosti, 

zasahuje do sféry biologické, psychologické a sociální (Čechovská, 2001). 

 Sportovní trénink plavce vychází z podstaty plaveckého výkonu a zvláštností 

prostředí, v němţ výkon probíhá. Základní poţadavky na silové a vytrvalostní schopnosti 

plavce při výkonech na krátkých, středních a dlouhých tratích jsou rozdílné. 

      Z těchto výchozích skutečností se snaţíme odvolit komplex činitelů, který podmiňuje 

plavecký výkon. Hovoříme o specifické struktuře plaveckého výkonu, která má pro racionální 

řízení tréninku zásadní význam. Z této struktury vyplývá obsah, zaměření, metody i 

prostředky sportovního tréninku plavce. 

V plavání jde v podstatě o tři základní druhy činitelů, které ovlivňují výkon plavce: 

 první skupinu tvoří činitelé antropometrické povahy. Jsou délkové, objemové a plošné 

rozměry těla a končetin, proporce těla a jeho hmotnost, 

 druhou skupinu tvoří činitelé, kteří vystupují jako získané vlastnosti, neboli jako výsledky 

dílčího adaptačního tréninkového působení. Zhruba je dělíme na pohybové dovednosti, 

jejichţ základ tvoří nervosvalová koordinace a pohybové schopnosti (komplexy silových, 
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rychlostních, vytrvalostních a jiných kvalit), které jsou výrazem fyziologických změn 

v činnosti organismu, 

 do třetí skupiny činitelů patří psychické, mentální a rozumové vlastnosti a schopnosti 

jedince. 

Vlastní sportovní výkon (jako finální projev plavce) pak charakterizujeme jako 

kumulativní tréninkový účinek, jako výsledné spojení všech činitelů plaveckého výkonu. 

Neumann, Pfűtzner, Hottenrott (2005) zdůrazňují zaloţení plaveckého výkonu na zvládnutí 

plavecké techniky. 

 Plavecká výkonnost je schopnost plavce podávat plavecký výkon opakovaně v delším 

časovém úseku na poměrně stabilní úrovni. 

 Plavecký sportovní trénink bychom mohli definovat jako specializovaný, sloţitý 

a účelně organizovaný pedagogický proces, jehoţ cílem je rozvoj specializované výkonnosti 

plavce, ve smyslu dosahování individuálně nejvyšší sportovní výkonnosti. Podkladem je 

všestranný rozvoj plavce. 

 Základní předpoklady ovlivňující sportovní výkon se uplatňují v těchto čtyřech 

oblastech:  

1) antropometrické ukazatele 

2) úroveň tělesné a technické připravenosti 

3) motivace a vytrvalost 

4) genetika a prostředí 

 Ve sportovním plavání Macejková (2001) rozlišuje čtyři hlavní skupiny faktorů, které 

determinují plavecký výkon: 

1) somatotyp, 

2) funkční mechanismy, 

3) motorické faktory, 

4) psychické ukazatele.  

Faktory ovlivňující plavecký výkon: 

a) Somatické faktory 

 Plavecký výkon kromě jiného závisí na somatických vlastnostech plavce, určenými 

charakterem trati a specializací plavce na daný plavecký způsob. Někdy se však stává, ţe 

některé parametry tělesného rozvoje se neshodují s poţadavky dané disciplíny. V takovýchto 

případech plavci kompenzují potřebné nedostatky v tělesné stavbě (výška a hmotnost těla, 

sloţení těla, velikost záběrových ploch, délka tělesných segmentů a jejich vzájemné proporce) 
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nadměrnou úrovní rozvoje jiných vlastností a schopností (Dovalil, Perič in Jansa a kol., 

2007). 

b) Funkční faktory 

 Limitujícím faktorem v plavání je vysoká úroveň aerobní a anaerobní kapacity 

v různém poměru podle délky disciplíny. Z fyziologického hlediska, další potřebné faktory 

pro podání optimálního výkonu jsou vysoké hodnoty spotřeby kyslíku (VO2max.), nízká 

klidová tepová frekvence, velká vitální kapacita plic. Rozhodující je však schopnost tito 

ukazatele dokázat optimálně vyuţívat. 

c) Motorické faktory 

 Faktory spjaté s plaveckým výkonem jsou rychlostní schopnosti, silové schopnosti, 

vytrvalost a kloubní pohyblivost. Rozhodující význam má propojení těchto faktorů 

v závislosti na charakteru a délce trati. Limitujícím faktorem můţe být správné zvládnutí 

techniky. V aplikaci pohybových schopností v plavecké technice tvoří základ záběrová síla, 

oporná reakce, překonání hydrodynamického odporu a vytváření plavecké propulze a 

plaveckého kroku. 

d) Psychologické faktory 

 Tuto skupinu faktorů podmiňující výkon tvoří psychické vlastnosti osobnosti plavce. 

Ti se projevují jako samostatnost (patří sem samostatnost při vyuţití psychologických 

postupů), sebedůvěra, houţevnatost, ctiţádostivost, sebeovládání, schopnost koncentrace, 

optimální schopnost nabudit se na výkon, odolnost vůči únavě a vnitřní motivace. 

Ve vrcholovém plavání právě tyto vlastnosti mohou být rozhodující pro podávání nejlepších 

výkonů. Komplexní soubor těchto vlastností a schopnost sportovce je pouţít, můţe být 

způsobem, jak se dostal na vrchol (Procházka, Macejková in Čechovská, 2003). 

 Schopnosti a předpoklady plavců mohou být tréninkem zlepšené, avšak přímo 

v tréninkovém procesu nejsou dominantní. To znamená, ţe představují fázi procesu, kde 

výkonnostní ,,stavebnice‘‘ má určité omezení a tím se celý systém stává nedostatečným. Tyto 

faktory jsou známé jako limitující anebo determinující faktory, protoţe jako první sniţují 

anebo zvyšují výkon. (Stager, Tanner, 2004). 

2.1.3 SLOŽKY PLAVECKÉHO TRÉNINKU 

 Členění plaveckého sportovního tréninku probíhá v teoretické rovině, protoţe v praxi 

se všechny sloţky navzájem prolínají a jedna bez druhé by nemohla dosáhnout poţadovaného 

efektu. 
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Kondiční příprava 

 Kondiční příprava primárně ovlivňuje pohybové schopnosti sportovce (Dovalil, 2008).  

Kondiční příprava se orientuje na ovlivňování pohybových schopností ve dvou oblastech: 

a) vytvoření široké pohybové základny, která slouţí jako východisko pro b) rozvoj speciálních 

pohybových schopností. Ty zabezpečují v souladu s technicko-taktickými dovednostmi 

provedení sportovního výkonu na poţadované úrovni (Dovalil in Jansa a kol., 2007).

 Kondiční příprava se zaměřuje na zdokonalení a vytváření všestranného pohybového 

základu, ovlivňování pohybových schopností, všeobecných i speciálních. 

Rozvoj všeobecných pohybových vlastností je charakteristické pro trénink dětí formou 

pestrého a různorodého tréninku, kdy je potřeba dosáhnout všestranného rozvoje jedince. Je 

zaměřená na rozvoj funkčních moţností organismu na základě všeobecného motorického 

vývoje. Speciální kondiční příprava se odvíjí od specifik daného sportu, jejichţ obtíţnost 

spočívá v natrénování specifických pohybů. V plavání sem můţeme zařadit například starty, 

obrátky, atd. (Macejková in Jursík a kol., 1990) 

 V tréninkové jednotce se lze věnovat pohybovým schopnostem buď monotematicky 

(pohybové schopnosti jsou rozvíjené jakoby samostatně – rychlost, síla, vytrvalost apod.), 

nebo diferenciovaně (rozvoj několika schopností dohromady – obvykle s podobnou strukturou 

– rychlost a obratnost, rychlost a síla apod.). Přitom je velmi důleţité řazení tréninku 

jednotlivých schopností i sledu cvičení, která jsou závislá na řízení pohybu CNS a 

na poţadavcích zapojení jednotlivých zón energetického krytí (Dovalil in Jansa a kol., 2007). 

Technická příprava 

 Technická příprava je sloţka sportovního tréninku, zaměřující se na osvojování 

sportovních dovedností (= učením osvojený předpoklad správně řešit poţadovaný pohybový 

úkol), jejich stabilizaci a příslušnou míru variability. Všechny tyto úkoly jsou obvykle také 

spojovány pod pojmem technika, jíţ se rozumí určitý způsob provedení pohybů při sportovní 

činnosti (tj. způsob řešení stanoveného pohybového úkolu v souladu s pravidly a zákonitostmi 

pohybů. Druhým základním pojmem je styl jako individuální odlišnost techniky jednotlivce 

od ideálního provedení.  

 Technika plavání má mezi faktory plaveckého výkonu zvláštní postavení. 

Prostřednictvím techniky se mohou projevovat ostatní faktory výkonu. Hovoří se o 

nezastupitelnosti technické přípravy v jednotlivých etapách plaveckého tréninku. V etapě 

přípravného a základního tréninku je hlavním úkolem neučit plavce technické provedení 

lokomoce bez zásadních nedostatků ve všech fázích pohybových cyklů. V následných etapách 
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specializovaného a vrcholného tréninku se technická příprava zaměřuje na zvýšení 

individuální účinnosti především záběrových pohybů s celkovou efektivitou plavecké 

lokomoce (Pokorná, 2008). 

Ve vývoji techniky se zkoušejí stále nové přístupy. Charakteristické je napodobování 

techniky nejlepších světových plavců, které vyuţívá praktickou zkušenost. Plaveckou 

techniku je nutné se naučit, osvojit si ji a dokázat ji pouţít. Osvojování a zdokonalování 

techniky z počátku vyţaduje velké fyzické a psychické úsilí, proto je úzce spjato s ostatními 

sloţkami plaveckého tréninku.  

 V technice, pokud he zvládnutá účelně, se projevují také všechny individuální 

vlastnosti jedince, čímţ vytvářejí individuální plavecký styl. Styl je správné provedení 

techniky přizpůsobené zvláštnostem jedince (Macejková in Jursík a kol., 1990). 

Taktická příprava 

 V plaveckém výkonu nezastává taktická příprava primární úlohu, ale je jeho 

neoddělitelnou součástí. Taktika neznamená jen vybírat v kaţdé sportovní situaci optimální 

řešení a snaţit se ho zrealizovat, ale je to téţ soubor poznatků a zobecněných zkušeností, jako 

i znalost pravidel daného sportu. V přenesení do plavání se často taktizuje v závodě, který se 

skládá z kvalifikace (rozplaveb), semifinále a finále. Jestliţe je plavec natolik dobrý závodník, 

můţe s trenérem naplánovat strategii postupu do finále, aby dosáhnul co nejlepšího výkonu. 

Další moţností je taktizovat v závislosti na délce závodní tratě, jiná taktika se volí na 50 m 

trať, jiná na 1500 m. Vyuţít moţností taktické přípravy lze také ve štafetovém závodě, kde se 

volí a taktizuje s pořadím plavců, podle výkonnosti, zkušeností a předpokladů. Je proto 

vhodné vyuţít individuální předpoklady a zkušenosti plavce. Ty jsou podloţené schopností 

zobecnit a v praxi vyuţívat vlastní a cizí zkušenosti. K tomu slouţí cílevědomé rozvíjení 

v tréninku. Taktika musí být dynamická a variabilní. Plavcovo taktické myšlení je na dobré 

úrovni tehdy, jakmile je schopný zvolit v nepředvídatelných situacích optimální řešení a 

dosáhnout dobrého výkonu. 

Psychologická příprava 

 Se zvyšující výkonností narůstá i vliv psychologické přípravy na výkon. Proto je 

důleţité s psychologickou přípravou začít co nejdříve, aby byl sportovec schopný se zlepšovat 

a učit se další sloţky či metody psychologické přípravy. 

 Psychologická příprava je proces, který je chápaný jako rozvoj a optimalizace 

psychických předpokladů prostřednictvím psychologických metod. Je to proces za určitým 



 

17 

 

účelem, musí být plánovitý a také se musí sledovat jeho průběh a účinky (Seiler, Stock 

in Tomešová, 2000). 

 Rozvoj tělesných a psychických vlastností sportovce můţe být úspěšný jen v tom 

případě, jedná-li se o dlouhodobý proces. Není to něco, co se naučíme za chvíli, ale je nutné 

se tomu systematicky věnovat. Psychiku sportovce ovlivňují i fyziologické procesy, proto je 

důleţité rozvíjet morálně volní vlastnosti k překonání negativních dopadů těchto procesů. 

(Juřina in Hoch, 1983).  

 Plánovitá výchovná práce se musí uskutečňovat jak u začátečníků, tak u nejlepších 

závodníků, a to nejen při tréninku, ale i mimo něj. Vedoucí úlohu má trenér (Tippmann, 

1983). 

 Trenér a sportovec se snaţí o rozvoj výkonové motivace, regulaci emocionálních 

procesů v podmínkách plaveckých závodů, vytváření základu pro samostatné chování a 

jednání, formování charakteru sportovce. Před závody nastává speciální situace, která se 

v emociálních reakcích liší od tréninku, proto je důleţité věnovat i tomuto období zvláštní 

přípravu. 

2.2 PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA 

 Psychologická příprava je souhrn psychicko - pedagogických prostředků a metod, 

které jsou v rámci tréninku nedílně spojeny s ostatními sloţkami přípravy. 

 Psychologická příprava sportovce je cílevědomé vyuţití psychologických poznatků 

k prohloubení efektivity tréninkového procesu. Cílem psychologické přípravy sportovce je 

na základě psychologických poznatků zvýšit účinnost ostatních sloţek sportovního tréninku a 

v soutěţi stabilizovat výkonnost na úrovni dosaţeného stavu trénovanosti. Při dobré 

psychologické přípravě by sportovec měl v jakékoliv soutěţi podat výkon, na který je 

trénován. Psychologická příprava sportovce je zbraní proti selhání výkonnosti 

z psychologických příčin (Dovalil, 2002). 

 Jejím úkolem je seznámit sportovce se všemi podmínkami nastávající soutěţe 

a vypracovat pro ně odpovídající plán činnosti. Úkolem bezprostřední psychologické přípravy 

je mobilizace vědomí i organizace jednání sportovce v okolnostech nastávající soutěţe 

probíhající ve fázi orientace v detailních podmínkách a ve fázi plné koncentrace na hlavní 

momenty činnosti (Vaněk a kol., 1980). 

 Psychologická příprava je dlouhodobý proces, který by měl být doprovázený 

dostatečnou frekvencí a intenzitou, ve kterém se sportovec učí zvládat psychickou zátěţ 

spojenou s výkonem a očekáváním, vyrovnává se s ní a snaţí se jí vyuţít ve svůj vlastní 
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prospěch. Psychologické dovednosti, které si člověk v tomto procesu osvojí, by ho měly 

posouvat v jeho osobním rozvoji a sportovec by měl být schopný je přenést i mimo sportovní 

činnost. Vyvrcholením cílevědomé a dlouhodobé přípravy je vlastně schopnost sportovce se 

koncentrovat a podat optimální výkon v kaţdé situaci (Weinberg, Gould, 2007). 

 V individuálních sportech, kam se samozřejmě řadí i sportovní plavání se 

psychologická příprava projevuje ve formování specifických rysů osobnosti jedince, 

zvyšování jeho odolnosti vůči vnějším vlivům, v prohlubující se optimalizace stavu 

připravenosti a z toho vyplývající sebedůvěry. Celý proces je relativně zjednodušen tím, ţe je 

výsledkem konfrontace specifických poţadavků daného sportu s věkovými a individuálními 

zvláštnostmi plavce (Slepička, 1988).  

 Např. výsledky studie plavců reprezentantů ukázaly, ţe existují rozdíly v osobnostním 

profilu plavců, nejvíce u muţů rozdílného věku. Výsledky poukázaly také na důleţitost 

znalosti osobnosti plavce pro motivační preference ve vztahu k závodům, ale i k tréninku 

(Chrástová, 2008). 

2.2.1 ČASOVÉ ČLENĚNÍ PSYCHOLOGICKÉ PŘÍPRAVY 

 Psychologická příprava je dlouhodobý proces řešící mnoho úkolů a problémů. Tvůrčí 

přístup je dán především velkou individuální variabilitou sportovců, ale i proměnlivými 

podmínkami, v nichţ tréninkový proces probíhá. 

 Podle Choutky a Dovalila (1991) se psychologická příprava z časového hlediska dělí 

na přípravu: dlouhodobou a přípravu krátkodobou, která se dělí na několik dalších druhů. 

2.2.2 DLOUHODOBÁ PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA 

 Probíhá průběţně a má obecný charakter. Úzce je propojena s výchovou sportovců a 

v jistém smyslu umoţňuje ovlivňování sportovce v průběhu tréninkového procesu. 

 Dlouhodobá psychologická příprava spolu s výchovou působí na rozvoj osobnosti 

ve smyslu jejího celkového zaměření (zájmy, hodnoty, ideály). V uţším pojetí je zaměřena 

na rozvoj rysů, které podmiňují účinný růst sportovní výkonnosti a jsou nutným 

předpokladem realizace sportovního výkonu na vysoké úrovni. Na dlouhodobé psychologické 

přípravě sportovce se podílejí ve vzájemném působení (interakci) tito tři činitelé: specifické 

poţadavky daného sportovního odvětví (disciplíny), věkové zákonitosti a individuální 

zvláštnosti. 
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Vrcholnou formou psychologické přípravy jsou tréninkové (pomocné) i vlastní (hlavní) 

soutěţe. Zvláště u vynikajících sportovců je míra subjektivní aktivity důleţitým znakem 

a kritériem psychické připravenosti (Choutka, Dovalil, 1991). 

 Dlouhodobá psychologická příprava jednotlivce probíhá podle Jansy a Tomešové 

(in Jansa a kol., 2007) ve čtyřech fázích: 

1) vzdělávací, kdy se sportovci učí o základních psychologických konceptech a jejich 

vztahu ke sportovnímu výkonu, o psychologických dovednostech a jejich vyuţití, 

2) výběrové, kdy dochází k diagnostice současné úrovně psychologických dovedností, 

individuálnímu zhodnocení potřeb sportovce a k výběru a výuce konkrétních technik, 

3) nácvikové, kde se sportovec snaţí zautomatizovat dovednosti mnohonásobným 

opakováním v tréninku, postupně je zařadit do řešení konkrétních situací v soutěţi 

(kdy a proč) a modelovat soutěţe s vyuţitím naučené dovednosti, 

4) hodnotící, kdy se sportovec spolu s trenérem hodnotí pouţití dovedností v soutěţi 

a případně přizpůsobuje další nácvik. 

2.2.3 KRÁTKODOBÁ PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA 

Krátkodobou psychologickou přípravou bývá nazývána příprava na konkrétní soutěţ 

nebo nácvik konkrétní dovednosti pro pouţití v soutěţi. Většinou bývá zaměřena na zvládnutí 

předstartovních stavů, takzvané závodní úzkosti a koncentraci pozornosti (Jansa, Dovalil, 

2007). 

Můţe zahrnovat jak přípravu ke kaţdé mistrovské soutěţi, tak přípravu 

k nejvýznamnější soutěţi roku nebo i několikaletého období. Dělíme ji na:  

 speciální předsoutěţní, jejíţ rozsah zahrnuje 1-4 mikrocykly, 

 bezprostředně předsoutěţní v rozsahu nejvýše 1 mikrocyklu, 

 posoutěţní. 

a) Speciální předsoutěžní psychologická příprava 

 Cílem speciální psychologické přípravy ke konkrétní soutěţi je postupné formování 

optimální připravenosti sportovců s ohledem na konkrétní podmínky soutěţí (termín, denní 

dobu, podnebí, materiální podmínky, soupeře, vnější prostředí – diváky apod.). 

 Ve speciální předsoutěţní psychologické přípravě je základní metodou modelování 

tréninku. Úkoly modelování jsou odvozovány z představy o ideální připravenosti sportovce a 

mají se promítat do všech sloţek tréninku. Ţádoucího efektu lze dosáhnout, tím, ţe se zajistí 
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ostrá konkurence soupeřů, záměrné poškození rozhodčím, nepříznivě reagující obecenstvo 

apod. 

b) Bezprostředně předsoutěžní psychologická příprava  

 Bezprostředně předsoutěţní psychologická příprava je zpravidla moţný maximální 

výkon. Vymezena do několika dnů před konáním soutěţe, jejím cílem je optimalizovat 

psychickou připravenost sportovců tak, aby byli schopni podat v soutěţních podmínkách 

aktuálně 

c) Posoutěžní psychologické působení 

 Posoutěţní psychologické působení je zaměřeno na odstranění případných následků 

úspěšných či neúspěšných soutěţí, tj. stavů, které mohou mít závaţné důsledky pro vývoj 

sportovců. 

Psychologická příprava se také podílí na taktické připravenosti sportovce. Na základě 

důkladného zhodnocení silných a slabých stránek sportovce rámcový taktický plán, který je 

nutno zpravidla dlouhodobě připravovat (Choutka, Dovalil, 1991). 

2.2.4 PRINCIPY PSYCHOLOGICKÉ PŘÍPRAVY 

 Principy psychologické přípravy jsou v nejširším smyslu postaveny na zákonitostech 

učení, vycházející z obecných didaktických principů a poznatků výchovy. Mají však svoji 

specifickou povahu, která vyplývá z psychologických zvláštností sportovních činností. 

1)  Za základní principy se povaţují: 

2) princip uvědomělosti, vycházející ze znalostí cíle tréninku a podporující aktivní účast 

sportovce v přípravě, 

3) princip modelování, tzn. navozování soutěţních podmínek v tréninku, 

4) princip stupňování psychické zátěţe, 

5) princip obměňování psychických zátěţí, předchází přetrénování, přesycenosti 

a udrţuje se potřebné napětí v tréninku, 

6) princip regulace aktivační úrovně, vyuţívá prostředky regulace aktuálních 

psychických stavů, 

7) ovlivňování motivace ke sportovnímu výkonu, 

8) princip individualizace. (Jansa, Dovalil, 2007) 

Všechny principy psychologické přípravy jsou velice důleţité a nelze je od sebe nějakým 

způsobem rozdělit. 
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2.2.5 METODY A PROSTŘEDKY PSYCHOLOGICKÉ PŘÍPRAVY  

 Metody a prostředky psychologické přípravy se vztahují ke způsobům působení 

na psychiku sportovce. Jde o vyuţití slovního působení, vytváření potřebných relaxujících a 

stimulujících situací i pouţití psychoterapeutických zásahů. 

 Příprava má v důsledku regulační úlohy psychických funkcí vztah ke všem ostatním 

sloţkám tréninku. Její místo, pokud jde o souvislost s výkonem, bývá v tréninku nezřídka 

přeceňováno, na druhé straně se objevují někdy extrémní názory, opírající její význam. Jisté 

je, ţe systematická pozornost těmto problémům přináší výsledky v rozvoji pozitivních a 

v omezení působnosti negativních psychogenních vlivů. Vytvářejí se tak předpoklady 

pro vyuţití výkonnostní kapacity. Ale ani sebelépe organizovaná psychologická příprava není 

nic platná, zaostává-li úroveň kondiční, technické či taktické připravenosti (Jansa, Dovalil, 

2007). 

Sebepoznání 

 Sebepoznání povaţujeme za základ psychologické přípravy. Sebepoznání je nezbytné 

pro získání kontroly nad myšlenkami, pocity a chováním, které jsou zdrojem síly, ale i 

příčinou selhání při dosahování sportovního výkonu. Sportovci jsou schopni na tomto základě 

začít systematicky pracovat na nácviku dalších psychologických dovedností, například 

na regulaci předstartovních stavů. Dobrá znalost sebe sama je samozřejmě základem 

pro dosaţení plného potencionálu člověka a sportovce. 

 Cílem sebepoznání je tedy poznat plně a upřímně vlastní dobré a špatné stránky, 

vlastnosti, schopnosti, dovednosti, současnou výkonnostní úroveň. Sportovec se učí všímat si 

vlastních myšlenek, pocitů a chování pře, během a po perfektním závodě a nepovedeném 

závodě – propadáku nebo těţkém tréninku či soustředění a zaznamenávat je do tréninkového 

deníku. Učí se sledovat jejich vliv na vlastní výkon (Jansa, Tomešová in Jansa a kol., 2007). 

Vnitřní řeč 

 Vnitřní řeč je jakýsi vnitřní dialog, vedený tiše nebo nahlas v situacích, kdy o sobě 

člověk přemýšlí. Utváří tím sám sebe, svůj postoj ke světu, k různým situacím, hodnotí své 

schopnosti v těchto situacích, hodnotí význam, který pro něho mají. Vnitřní řeč můţe být 

pozitivní anebo negativní. Pozitivní vnitřní řeč můţe povzbudit nebo pomoci s koncentrací. 

Negativní vnitřní řeč vyvolává úzkost, depresi a sebepodceňování (Jansa, Tomešová in Jansa 

a kol., 2007). 

 Vnitřní řeč pomáhá sportovci k cestě k cestě za úspěchem, pokud ji vyuţívá správným 

způsobem. Jakmile převládají v myšlení negativní myšlenky, správným postupem se můţe 
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sportovec dopracovat k takzvanému přerámování myšlenek, coţ znamená, ţe negativní 

myšlenky obrátí v pozitivní (Tomešová, 2007). 

 Součástí vnitřního dialogu je také sebeinstrukce. Sebeinstrukce jsou vyuţitím vnitřní 

řeči k zaměření pozornosti na klíčový moment techniky. Jsou to krátké větičky, které si 

sportovec říká přesně v přesně stanovené situaci. Měly by být formulované pozitivně 

(Tomešová, 2007). 

Relaxace 

 Relaxace je stav psychického a fyzického uvolnění. Tento stav je charakterizovaný 

sníţením mnoţstvím impulzů přicházejících do mozku z odpočívajících svalů, sníţenou 

tepovou a dechovou frekvencí, sníţením krevního tlaku, svalového tonu a pocení a poklesem 

úzkosti. 

 Regulační metody patří mezi základní autoregulační prostředky ve vrcholovém sportu. 

Sportovec se prostřednictvím těchto postupů naučí ovlivňovat své tělesné a duševní funkce. 

Osvojená a pravidelně uplatňovaná metoda vede k rychlé regeneraci sil, sníţení napětí 

a neklidu a umoţní vyuţívat získané dovednosti regulaci k psychickému stavu před výkonem. 

Sportovec, který pravidelně praktikuje některou z metod je vyrovnanější, klidnější, méně 

křečovitý, dokáţe vyuţít krátkého času k maximální obnově sil. Zvládnutí techniky umoţňuje 

dlouhodobější psychické zatíţení bez ztráty výkonových dispozic. Hlavním cílem těchto 

metod je preventivní působení. 

 Stav relaxace má některé paralely se spánkem, ale není moţné jej s ním zaměňovat. 

Spánek přichází automaticky, kdeţto relaxace je vědomě kontrolována. Aktivně ji vytváříme. 

Při uvolnění se zaměřujeme dovnitř a rušíme psychickou vazbu s okolím (Zika, 1987).  

 Progresivní relaxace je zaloţena na nácviku postupného napínání a uvolňování 

svalových skupin. Princip této metoda spočívá v tom, ţe si cvičící uvědomí rozdíl mezi 

napětím a uvolněním svalstva. Podle autora není ve hře ţádný sugestivní faktor. Efekt cvičení 

plyne pouze z nacvičené dovednosti rozeznávat svalové napětí, které se tak naučí ovládat. 

Střídavým napínáním a uvolňováním svalů se sportovec naučí schopnosti svalového cítění, 

které se pak velmi dobře můţe vyuţít ke kvalitnějšímu a vědomě lepšímu nácviku techniky 

vlastní disciplíny (Jacobson in Jansa a kol., 2007).  

Progresivní relaxace je vhodná pro ty, kteří chtějí své tělo lépe ovládnout a porozumět mu, 

naučit se efektivněji odpočívat a zdokonalit své sebeovládání náročných situací (Zika, 1987). 

 Schultzův autogenní trénink (AT) patří mezi nejznámější a nejrozšířenější metody 

vyuţívané k autoregulaci psychických stavů sportovců. Pouţití autogenního tréninku 
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ve sportovní praxi je vyuţíváno jak k psychologické přípravě na závody, tak i jako 

regenerační prostředek výkonových dispozic sportovce. Protoţe je zde výrazně uplatněna 

autosugestivní sloţka, je metodika vhodná při pouţití v sebevýchově a k odstranění 

neţádoucích vlastností, zvyků a postojů. Podle zkušenosti není vhodný autogenní trénink 

k vylaďování psychického stavu bezprostředně před vlastním startem. Je ale vhodný 

k aplikaci večer před startem. (Zika, 1987). Princip autogenního tréninku spočívá v tom, ţe 

vyvoláme pomocí předepsaného sledu představ a slovních formulí takový stav, který 

umoţňuje vznik projevů, jeţ jsou analogické sugescí vyvolaným stavům, známých 

z hypnotických pokusů. Autogenní trénink je druh koncentrativní autorelaxace (Machač a 

kol., 1985).  

 Relaxační odpověď je metoda zaloţená na principech meditace, jakési relaxace mysli. 

Sportovec se soustředí na svůj dech a na relaxační slovo, které nestimuluje jen jeho myšlení, 

ale napomáhá k jeho celkovému uvolnění (Benson in Jansa a kol., 2007). 

Koncentrace pozornosti 

 Koncentrace pozornosti je stavem mysli, ve kterém není rozdíl mezi tím, na co 

myslíme, a tím, co zrovna děláme. Koncentrace není nikdy zcela ,,ztracena“, je jen zaměřena 

jinam, na podnět, který nesouvisí s prováděnou činností. 

Pro nácvik koncentrace je moţné vyuţít dvou strategií: 

a) Modelovaný trénink 

 Aplikací specifických soutěţních psychických zátěţí v tréninku lze zvýšit odolnost 

jedince i druţstva vůči těmto zátěţím. Z toho plyne psychologický poţadavek, aby 

do tréninku byly zařazovány ,,modely“ soutěţních situací. Odtud název modelovaný trénink. 

Dosud panuje nesoulad mezi skutečností, ţe trénink je převáţně záleţitost zátěţí fyzických 

a v soutěţi převládají zátěţe psychické. Někdy se ironicky konstatuje, ţe trenéři v přípravě 

mají tendenci trénovat sportovce od krku dolů a závody potom dělají potíţe, protoţe jsou 

často záleţitostí těla od krku nahoru. Proto je nutné přiblíţit psychologicky tréninkový proces 

atmosféře vlastní soutěţe. Dosud aţ příliš často se trénuje v psychologicky komfortních 

podmínkách a sportovec potom není adaptován na psychologický diskomfort soutěţe, který 

pramení z pocitů odpovědnosti, z předstartovních startů, z vědomí vyrovnanosti soupeřů, 

z taktických zvratů utkání a velkého psychického napětí, z nutnosti dohánět náskok soupeře, 

z nutnosti hájit vlastní náskok před dotírajícím soupeřem, z nutnosti vyrovnat se 

nespravedlivým výrokem rozhodčího, z nutnosti nezhoršit svůj výkon následkem vlastního 

neúspěchu apod. Všechny tyto a ještě jiné psychické zátěţe můţe vynalézavý trenér navodit 
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v průběhu tréninkové přípravy. Kromě vynalézavosti k tomu trenér potřebuje ještě trochu 

reţisérské a herecké tvořivosti a schopnost sugestivně působit na svěřence, kteří musí ve věci 

modelovaného tréninku spolupracovat přijetím pravidel a atmosféry modelu (Slepička a kol., 

2006). 

 Relativně snadnější formou modelového tréninku je simulace konkrétních psychických 

zátěţí očekávané soutěţe. Děje se to věrným navozením podmínek budoucí soutěţe 

na základě údajů sportovních pozorovatelů. Tato forma modelového tréninku je rozšířena 

především ve sportovních hrách a v úpolech, kde se na závěr přípravy k významné soutěţi 

volí tréninkový protivník s podobným způsobem taktiky sportovního boje, jaká se očekává 

od reálného soupeře ve významné soutěţi. 

 Obtíţnější je modelování obecných psychických zátěţí sportovní soutěţe. Zde musí 

předcházet určitá psychologická analýza frekvence výskytu a intenzity psychických stresů 

v soutěţi a tvořivý pokus o vytvoření adekvátních modelových situací v tréninkových 

podmínkách. Ne vţdy se to podaří úplně. Je pochopitelné, ţe v tréninku nelze 

psychologickými a organizačními prostředky vytvořit zátěţovou atmosféru olympijského 

závodu. Pokusy o vytvoření zátěţových modelů stojí za to, protoţe vybavuje sportovce 

,,adaptačními vzorci“ k překonání nepříznivých okolností závodění. 

 Moderní formou modelovaného tréninku je ,,přetíţený“ trénink (overstres). Znamená 

občasné zatíţení do maxima, s cílem učit sportovce překonávat subjektivně pociťované 

,,moţnosti“. Sportovec s adaptuje na nutnost vyuţívat všech rezerv, ,,vydat se“, ,,jít nad sebe“, 

,,sáhnout si na dno“ ve smyslu psychologickém. Obsahem těchto modelů není jen vysoký 

objem tréninkové práce, ale i ztíţení podmínek, kruhový trénink, zkrácení intervalů a vnucení 

intervalů. Ve smyslu modelování je výhodné pouţít syntetického tréninku, tj. absolvování 

tréninkové jednotky jako závodu s maximem zátěţí (Slepička a kol., 2006). 

b) Rituály 

 Rituály jsou zaměřené na zlepšení schopnosti koncentrace. Jsou jakýmisi rutinními 

postupy, přípravnou akcí před soutěţí, přímo před sportovním výkonem a v některých 

sportech i po chybě. Měly by být vědomě připravované tak, aby sportovci poskytly pocit 

kontroly nad situací, aby dokázal odklonit pozornost od uţ naučených a zautomatizovaných 

pohybů, které by zbytečně zatěţovaly mysl (Jansa, Tomešová in Jansa a kol, 2007). 
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Plánování cílů 

 Plánování cílů je důleţitou motivační technikou, která vede sportovce na cestě 

k výkonu. Plánování cílů je očekávaný výsledek našeho úsilí, které jsme starostlivě 

naplánovali (Moran, 1996). 

 Jansa a Tomešová (in Jansa a kol., 2007) rozdělují plánování cílů na dva typy cílů: 

1) Cíle zaměřené na výsledek (například vítězství v závodě, poráţka určitého soupeře či 

umístění na ţebříčku), dosaţení těchto cílů bohuţel nemusí být pod kontrolou toho, 

kdo je naplánoval. Výkonnost soupeře většinou nelze ovlivnit, je moţné, ţe sportovec 

podá vynikající výkon nad hranicí svých moţností, a přesto prohraje. 

2) Cíle zaměřené na proces (například zlepšení techniky nebo naučení nové dovednosti), 

sportovec se při plánování těchto cílů zaměřuje na to, co lze kontrolovat, na zlepšení 

svých osobních výkonů, na vlastní úsilí, aktivní učení se, kontrolu vlastních myšlenek 

a emocí. Proto mají cíle zaměřené na proces větší motivační sílu. Ve sportu se cílům 

zaměřených na výsledek většinou nelze vyhnout, je proto vhodné plánovat kromě 

výkonnostních i cíle technické (Jansa, Tomešová in Jansa a kol., 2007). 

 Z jiného hlediska lze cíle dělit na krátkodobé (tréninková jednotka či mikrocyklus) 

a dlouhodobé (makrocyklus), vysněné (kdyby vše vyšlo na sto procent) či realistické, 

individuální či týmové nebo výkonnostní, technické, taktické a postojové (profesionální 

postoj k tréninku, třeba dieta, docházka či pravidelný strečink). 

Imaginace (ideomotorický trénink) 

 Imaginace je představa situace nebo pohybu vytvořená v mysli člověka 

bez přítomnosti vnějších podnětů, obyčejně zahrnujících všech pět smyslů, kinestetické 

představy (představy pohybu) a proţitek emocí spojených se situací. Pouţití imaginace 

ve sportu je někdy nazýváno ,,mentálním tréninkem“ nebo ,,vizualizací“ (pokud převaţují 

zrakové představy) (Jansa, Tomešová in Jansa a kol., 2007). Člověk si můţe tvořit představy 

nebo vizualizovat na základě vnitřní nebo vnější perspektivy. Vnitřní vizualizace znamená 

vnímat svoje pocity, učení nastává pomocí pokusů a omylů. Vnější je zaměřená na vytváření 

představ podle videa nebo pozorováním jiných osob (Sugerman, 1999). 

 Sportovci se liší ve schopnosti vytvářet ţivé představy a také ve schopnosti představy 

kontrolovat. Imaginace je nejčastěji vyuţívána k učení a k nácviku dovedností či precizní 

techniky. Sportovec se snaţí představovat si daný pohyb, proţívá buď vizuální, nebo 

kinestetickou představu. V kombinaci s fyzickým nácvikem je učení kvalitnější a rychlejší neţ 
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u samotného cvičení. Účinnost imaginace je zřejmě zaloţena na tom, ţe aktivita neuronů 

v určitých oblastech mozku při aktuálním pohybu je stejná i při představě těchto pohybů. 

Dalším způsobem vyuţití imaginace sportovci je například plánování a nácvik taktiky 

pro závod nebo zápas včetně předzávodních rituálů. Pro zvýšení sebedůvěry se pouţívají 

představy, kdy sportovec vidí podávat bezchybný výkon nebo kdy napravuje chyby, které 

v soutěţi udělal. Imaginace lze pouţít ke kontrole emoční odpovědi pro zvýšení aktivace, 

například představa vzlétajícího letadla nebo vlastních svalů jako silných pruţin, pro navození 

relaxace se pouţívají představy mořské pláţe, tepla nebo nějakého klidného místa (Jansa, 

Tomešová in Jansa a kol., 2007). 

Metody psychologické přípravy lze rozdělit také na autoregulační a heteroregulační. 

Autoregulační metody 

 V autoregulační situaci provádí regulaci psychofyziologického stavu subjekt sám 

na sobě (Machač a kol., 1985).  

 Dýchací cvičení mají výrazný regulační potenciál Právě u dechových cvičení můţeme 

rozlišit cvičení, která mají vliv na sníţení hladiny aktivace. Na druhé straně jsou taková, která 

aktivační hladinu zvyšují. Účinným faktorem regulačního efektu je manipulace s dechem, 

která je odlišná od běţného dýchání. Manipuluje se především s dobou nádechu a výdechu 

a také se zadrţením dechu. Další odlišnosti od normálního dýchání je vyuţití celé kapacity 

dýchacího systému. Toto kritérium splňuje tzv. plný jógický dech (Zika, 1987). 

 Jóga znamená naprosté splynutí bez odlišení. Duchovní ţivot, postavený na vysoce 

morálních a etických základech a předpokládá velký význam rozumu. Jóga se ve svých krijích 

a prakrijích, metodách a technikách podílí na řízení mysli, kontrole a regulaci emocí i těla. 

Jogíni vyznávají přirozený způsob ţivota - co nejvíce venku,       ve slunečním svitu, 

s odpočinkem, relaxací a spánkem pro znovuobnovení celého organismu (Giri, 1999). 

Celý soubor cvičení a metod jógy směřuje k osvobození ,,sebe sama“ (átman) a ke ztotoţnění 

átman s absolutnem, s boţstvím (brahman) cestou koncentrace a meditace (rozjímání). 

Konečným subjektivním výsledkem veškerého úsilí jogínů je stav vytrţení, extáze (samádhi). 

(Machač a kol., 1985).  

 Čchi-kung, technika čchi-kung pochází z Číny a zahrnuje nejrůznější praktiky, jejímţ 

cílem je harmonizace a ovládání energie čchi. Jejich základem je regulace dechu, těla a mysli. 

V Evropě byl čchi-kung byl nejprve pouţíván k léčbě rychlých poruch pohybové a dechové 

soustavy. Ale kromě léčebného uplatnění metody učí, jak danými pohybovými prvky 

a dechovými cviky lze ovládat svou vitální energii čchi, soustřeďovat ji a usměrňovat. Díky 
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vzrůstajícímu zájmu Evropanů o východní bojová umění jeho popularita neustále roste (Čistá, 

2001). 

 Meditace je v podstatě nácvik ovládání pozornosti. Meditováním se označuje 

přemýšlení, pohrouţení se do vlastního nitra. Hledání vnitřní jednoty emocí, postojů 

a myšlení. Technika je odvozena z východních duchovních cvičení. Jedná se o hluboké 

duchovní a mystický proţitek pomocí praktikování určitých meditačních technik, jejichţ 

cílem je uklidnění a uvolnění těla a mysli. To vše má příznivý vliv na psychickou a fyzickou 

kondici (Čistá, 2001). 

 Psychoregulační trénink zahrnuje takové metody, jako jsou psychotonní trénink, 

relaxačně aktivační metoda, komplexní metoda aktivní seberegulace a regulační metody 

odvozené z muzikoterapie. Podstatou Machačovy RAM (relaxačně aktivační metoda) je 

ve faktu, ţe po nácviku relaxace následuje ještě aktivační fáze. Machač uvádí, ţe pro činnost 

konanou na úrovni klidové nebo nízké aktivační úrovně vystačíme s relaxací, ale 

pro náročnější sportovní výkon je potřebný i zásah aktivační. Přináší přehled úkolů, které by 

se měly řešit psychologickým autoregulačním zásahem do akutních psychických stavů: 

 sníţit emočně negativní tenzi (předpovídaní selhání, úzkost, strach), 

 omezit aktuální vnější vazby, tedy psychickou závislost na vnějších regulačních faktorech, 

 zvýšit pohotovost citově kladné rezonance, tj. zvýšit aktivační hladinu pozitivně emočního 

systému, 

 zajistit co nejekonomičtější zacházení s energií, 

 umoţnit mobilizaci potřebných energetických zdrojů v pravém okamţiku (Macák, Hošek, 

1989). 

 Krátká jógická relaxace, tato technika pracuje na rozdíl od předešlých technik 

s manipulací dechu. Cvičící se v průběhu cvičení zaměřuje na manipulaci se svým dechem, aţ 

dosáhne pozvolného zklidnění a uvolnění. Tato technika je vhodná jako regulační prostředek 

k navození spánku. Regulujícím principem tohoto cvičení je dech (Zika, 1987).  

(K autoregulačním metodám se řadí i sebepoznání, vnitřní řeč, koncentrace pozornosti, 

relaxace, plánování cílů, imaginace – viz. prezentovány výše). 

a) Heteroregulační metody 

 V heteroregulační situaci je regulace psychofyziologického stavu prováděna jinou 

osobou, někým jiným. 
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 Hypnóza  je další formou, pouţívanou v psychoterapii pro ovlivnění psychických 

procesů při sportu. Hypnotický stav nelze ztotoţnit s normálním spánkovým stavem (jiné 

záznamy z elektrických potenciálů mozku hypnotizovaných osob). (Machač a kol., 1985). 

Jde o dočasně změněný psychický stav charakterizovaný 

a) zvýšením sugestibility, 

b) vztahem závislosti hypnotizovaného na hypnotizérovi, 

c) změněným stavem vědomí. 

Tyto změny umoţňují dosáhnout u hypnotizované osoby pohlcení sugerovanými záţitky 

a proţívání sugerovaných změn vnímání, úsudku, emocí a paměti tak, jako by v daném 

okamţiku odpovídaly skutečnosti. Hypnotický stav bývá často provázen projevy relaxace, 

ospalosti a útlumu, coţ souvisí s obvyklým relaxujícím nebo uspávacím postupem při jeho 

navozování. Tyto projevy však nejsou nutné a v hluboké hypnóze je lze odstranit. Hypnóza 

můţe mít různou hloubku. Zjednodušeně lze říct, ţe můţe být lehká, střední a hluboká. 

Největší dosaţitelná hloubka u daného jedince záleţí na jeho hypnabilitě, která je relativně 

stálou individuální vlastností (schopností). Pro práci se sportovci, tj. lidmi duševně zdravými, 

se pouţívá převáţně metoda verbálně fixační. Jedná se o jednu z nejznámějších metod, kde se 

kombinuje zraková fixace pevného bodu s opakovanými slovními sugescemi relaxace, 

zavírání očí a usínání (Zika, 1987). 

 Heterosugestivní navození relaxace je efektivním prostředkem heteroregulace. 

Nedoporučuje se však těsně před startem pouţívat navození hluboké relaxace, neboť můţe 

navodit provleklý stav sníţení aktivace, který můţe interferovat s poţadovanou hladinou 

vyladění aktuálního psychického stavu. Tyto metody je vhodné pouţívat večer před startem 

(zejména autogenní trénink). Asi tři hodiny před startem je moţné pouţít aktivizační 

přelaďovací metoda. (Zika, 1987) 

 Verbální heteroregulace. Mezilidská komunikace je nejběţnějším heteroregulačním 

prostředkem, který se frekventovaně vyuţívá spontánně i záměrně při regulaci aktuálních 

psychických stavů.  

Obsahuje několik regulačních komponentů: 

1) Slovní formulace stavu (tzv. verbalizace). 

2) Odreagování (abreakce). 

3) Sugestivní komponenta. 

4) Racionální rozbor situace. 

5) Dodání podpory. 
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 Úspěšní jsou při těchto způsobech heteroregulace ti trenéři, kteří mají vysoký stupeň 

vlastnosti, které se říká empatie. Je to schopnost vcítit se do druhého člověka a dát mu najeto 

to, ţe vím, co se v něm děje (Zika, 1987). 

2.2.6 PSYCHOLOGICKÉ VEDENÍ SPORTOVCE  

 U individuálních sportů je působení na sportovce v soutěţi postaveno na interakci 

závodníka s trenérem. Objektem působení trenéra je většinou jeden závodník. Většina 

individuálních sportů patří mezi ty činnosti, které umoţňují buď pouze distanční interakci, 

nebo neumoţňují interakci vůbec. 

 S poklesem moţnosti vzájemné interakce, tím i moţnosti působení trenéra 

na sportovce v soutěţní situaci, se sniţuje i úloha koučování, chápaného jako ovlivňování 

sportovce v průběhu závodu či utkání. Těţiště působení v těchto sportech přesouvá do období 

bezprostředně před startem sportovce v soutěţi, popřípadě po skončení závodu či utkání. 

 V takovém případě nelze hovořit o koučování, ale spíše o vedení v soutěţi. Koučování 

je součástí vedení v soutěţi a přichází v úvahu u těch individuálních sportů, které umoţňují 

bezprostřední interakci trenéra se závodníkem.  

 Obecně je moţné říci, ţe čím menší jsou moţnosti vlastního koučování, tím vyšší je 

úloha péče o závodníka před startem a po soutěţi. 

 Aktuální psychický stav představuje podmíněnou přípravnou reakci, stav emočního 

očekávání, jehoţ účinky mohou výkon sportovce zlepšit, ale i podstatně zhoršit. V aktuálním 

psychickém stavu je vyjádřená úroveň i směr centrální aktivace, která je ovlivňována 

především emocemi, ale i motivací sportovce. 

V psychologii sportu se rozeznávají 4 základní aktuální psychické stavy. Předstartovní 

a startovní stavy, soutěţní a posoutěţní stavy. V jednotlivých sportech je pro vedení sportovce 

v soutěţi rozhodující, jaké moţnosti má trenér při působení na aktuální psychické stavy 

sportovce.  

Z tohoto hlediska je moţné individuální sporty rozdělit do dvou skupin: 

 Do první skupiny patří sporty, které umoţňují ovlivňovat pouze předstartovní, 

startovní stavy a posoutěţní. Soutěţní stavy nelze ovlivňovat proto, ţe nedochází k interakci 

mezi sportovcem a v některých sportech je činnost je tak krátkodobá (dráhová cyklistika, 

plavání, sjezdové lyţování), ţe rozsáhlejší ovlivnění soutěţního stavu není reálné. 

 Druhou skupinu tvoří individuální sporty, v nichţ je moţné ovlivňovat všechny druhy 

aktuálních psychických stavů sportovce. Tyto sporty umoţňují vzájemnou interakci trenéra 
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a sportovce. Tyto sporty umoţňují vzájemnou interakci trenéra se sportovcem v soutěţi (box, 

zápas, silniční cyklistika atd.). (Slepička, 1988) 

Působení na sportovce bezprostředně před startem 

 Hlavním cílem psychologického přístupu k vedení sportovců je ovlivnění sportovce 

takovým způsobem, aby byl schopen optimálně realizovat svou výkonnostní kapacitu. 

Bezprostředně před startem jde o vytvoření předpokladů pro navozování optimální úrovně 

aktivace v rámci předstartovních  a startovních stavů. 

Vedení sportovce bezprostředně před startem v soutěţi je moţno vymezit časovým obdobím 

od příjezdu do sportoviště do okamţiku startu v závodě či utkání (Slepička, 1988). 

2.3  EMOCE 

 Slovo ,,emoce“ je z francouzského emotion a latinského emovere (vzrušovat).  Emoce 

mají tři stránky: (1) vnitřní záţitek, (2) z vnějšku pozorovatelné chování a (3) fyziologické 

změny, které lze zachytit pomocí vhodné techniky (Machač a kol., 1985). 

2.3.1 EMOCE VE SPORTU 

 Emoce lze definovat jako psychologický stav, který vede organismus do akce. Jsou 

také hodnocením, vztahem, postojem sportovce k osobám, sportovcům, jevům, událostem i 

činnostem. Vyjadřují, zda jím prováděná činnost probíhá úspěšně či neúspěšně, jak se mu daří 

realizovat vytyčené cíle. Oproti vnímání, které odráţí objektivní realitu, vyjadřují emoce 

vztah i postoj sportovce k této realitě (Dovalil a kol., 2008). 

 Sport je emociogenní, tj. je zdrojem emocí. Patrně patří mezi nejemociogennější 

zájmové činnosti člověka. Prakticky mu mohou konkurovat jen hazard, sex a umění. 

Příčinnou je především soutěţivost sportovních aktivit, vyvolávající bouřlivou emoční 

dynamiku, nejistota sportovního výsledku a zastoupení herních a soutěţních proţitků. 

Sportovní proţitky (záţitky) jsou předmětem rozboru z hlediska filozofického (autentičnost) i 

pedagogického (proţitková pedagogika). Z psychologického hlediska je proţitek silná emoční 

vzpomínková epizoda, která má tendenci se asociačně často vybavovat. Časem podléhá 

vzpomínkové (věkové) idealizaci, tj. mění své emoční znaménko spíše v kladném směru. Co 

bylo aktuálně nepříjemné, stává se časem neutrálním, věci neutrální nabývají často kladně 

emoční znaménko a to co bylo aktuálně proţíváno kladně, je vzpomínáno s extatickým 

nadšením. 

 Emoce je reakce na podnětovou událost, skutečnou či imaginativní, přenášející změnu 

vnitřních orgánů i ve svalové oblasti. Projevující se subjektivně charakteristickým způsobem, 
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vyjádřená změnami v obličeji a v chování. Můţe měnit a energizovat následující chování. Je 

to tedy afektivní aspekt zkušenosti, proţitku příjemného či naopak, zájmu apod. I kdyţ je 

prvotní racionální pohnutka, mladý sportovec se s těmito pozitivními i negativními stavy 

seznámí. Jsou vlastně dvojího druhu. 

1) Zaprvé jsou to emoce, které jsou přímo, bezprostředně spojeny s pohybovou sportovní 

činností sportovce, nebo s vlastním oceněním výsledku činnosti (např. zranění 

soupeřem, nedokonalé provedení pohybu, apod.). 

2) Emoce spojené s oceněním výkonu či realizaci akce ze strany druhých lidí 

(spoluhráče, trenéra apod.). 

Nejvýraznější emoce vznikají v nejodpovědnějších momentech (penalta apod.).            Tak 

vznikají i hluboké mravní city v obtíţných chvílích sportovních zápolení – zodpovědnost, 

pocit dluhu za splnění úkolu, hrdost i bojový zápal. Vţdy je nutné vidět obě strany této mince 

– i vztek můţe vést k velkému výkonu. Vůbec však by se sportovec měl naučit ovládat svůj 

emocionální stav a jeho vnější projev, neboť např. i depresivní nálada jedince se šíří rychle. 

Pro pedagogické působení je tu velký problém, protoţe city nelze cvičit nebo vyvolat vůlí 

(nebo jen nedokonale). Slovy mnoho nezmůţeme, lépe je utvářet takové situace, v nichţ 

emocionální stav sportovec proţije. Záţitek je východiskem citové zkušenosti, kterou nutno 

opakovat, aby motivačně působila (Svoboda, 2007). 

2.3.2 AKTIVACE A EMOCE 

 Kdyţ proţíváme intenzivní emoci, jako strach nebo vztek, můţeme si uvědomovat 

mnoho tělesných změn, včetně zrychleného srdečního tepu a dýchání, sucha v ústech, 

zvýšeného svalového napětí, pocení, chvění končetin a staţení ţaludku. Většina 

fyziologických změn, ke kterým dochází během emoční aktivace, je způsobena aktivací 

sympatického oddílu autonomního nervového systému, který připravuje tělo na boj nebo útěk.  

Sympatický systém vyvolává následující změny (nemusí se vyskytnout najednou): 

1) zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence. 

2) Zrychlení dýchání. 

3) Zúţení zornic. 

4) Zvýšení pocení a sníţení vylučování slin a hlenu. 

5) Zvýšení hladiny glukózy v krvi, aby bylo zajištěno více energie. 

6) Zvýšení sráţlivosti krve v případě poranění. 

7) Pokles motility gastrointestinálního traktu. Krev je odváděna od ţaludku a střev 

 mozku a kosterním svalům. 
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8) Vztyčení chlupů na kůţi způsobuje husí kůţi. 

9)  Sympatický systém připravuje organismus k výdeji energie. Jak emoce odpadnou, 

řízení přebírá parasympatický systém – systém uchovávající energii, který vrací 

organismus do normálního stavu. 

 Tyto činnosti autonomního nervového systému jsou spouštěny činností určitých 

oblastí mozku, které zahrnují hypotalamus a části limbického systému. Impulsy z těchto 

oblastí jsou přenášeny k jádrům mozkového kmene, která kontrolují fungování autonomního 

nervového systému. Autonomní nervový systém pak působí přímo na svaly a vnitřní orgány a 

spouští některé výše popsané tělesné změny. Další tělesné změny způsobuje nepřímo 

stimulací vylučování adrenálních hormonů. Jiné hormony, které rozhodující úlohu při reakci 

jedince na stres, jsou vylučovány hypofýzou na přímý signál z hypotalamu (Atkinson, 1995). 

2.3.3 ČASOVÝ SLED EMOCÍ VE SPORTU 

a) Předstartovní stavy 

Sportovní soutěţ je zpravidla veřejným vystoupením, předchází jí napětí z očekávání. Obecně 

jde o příznaky trémy, známé i z jiných oblastí veřejné činnosti. Emoční průběh záleţí na 

důleţitosti závodu a osobnosti sportovce. Ve sportu je vyhraněných ,,trémistů“ relativně málo, 

přesto osoby emočně labilní proţívají předstartovní stavy dlouho předem a se značnou, 

stupňovanou intenzitou. 

Předstartovní stav se váţe k následujícímu závodu a zpravidla začíná konkretizací data příští 

soutěţe. Hlavním příznakem předstartovního stavu jsou obavy o výsledek, napětí z očekávání, 

předstartovní úzkost. O okolnostech závodu sportovec často přemýšlí a obsahově typická tzv. 

tvorba negativních hypotéz. Znamená to, ţe sportovec má tendenci všechny informace o 

nadcházejícím závodě, o soupeřích o počasí apod. interpretovat jako pro sebe negativní a 

spojovat s nimi problematičnost svého vystoupení. Objevuje se i tendence hledat zdůvodnění 

pro eventuální neúspěch předem (odkaz na tréninkové manko, překonanou chorobu, 

problematické okolnosti přípravy apod.). Mnoţství úzkostných myšlenek (kognitivní intruze) 

s přibliţujícím se závodem stoupá. Výzkumně např. bylo zjištěno, ţe dvě hodiny 

před závodem kognitivní intruze zaplňují aţ 83% času, který je k dispozici. 

Jak se start přibliţuje, objevují se postupně psychofyziologické příznaky, které mohou být 

velmi pestré (zadýchání a pocení bez příznaků, sucho v ústech, ţaludeční obtíţe, nechutenství, 

nespavost, časté močení, někdy i stolice, svalová ztuhlost, tachykardie, zvláště typické je 

pocení dlaní). Sportovec většinou vlastní příznaky předstartovního stavu zná a jejich nástup 
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má tendenci vlastní negativní reakce ještě posilovat ve smyslu: ,,uţ je to tady, to zas bude 

průšvih…“. 

U některých významných závodů, spojených s aklimatizací předem, můţe narůstající 

,,spirála“ předstartovního stavu způsobovat problémy. Například olympijských hrách 

u protinoţců, kde je potřeba být alespoň týden předem a v tom týdnu uţ se mnoho netrénuje, 

je více volného času neţ obvykle a všechny reklamy, všechny kontakty a rozhovory směřující 

k nadcházejícím závodům, takţe připomínají neustále blíţící se vystoupení. Sportovec proţívá 

stoupající napětí, nemůţe nepříjemnou úzkost zvládat psychofarmakologicky, protoţe 

anxiolytika v těchto podmínkách představuje sloţitý problém regulace emotivity. 

Zvláštní povahu mají předstartovní stavy v rizikových sportovních činnostech. Napětí 

z očekávání zde povahu strachu z nezdařeného pokusu, který má většinou charakter reţimu, 

ze kterého není snadné ,,vystoupit“ (skoky, lety proplouvání, sjezdy, překonávaní, postupy). 

Tento stav vede k vylučování adrenalinu, ,,hormonu strachu“, z nadledvinek. Adrenalin 

v organismu zajišťuje přípravu na svalovou práci (vzestup tepové frekvence, krevního tlaku, 

svalového napětí, vyplavování glukózy do krevního oběhu apod.). Z hlediska teorie stresu jde 

o mobilizaci organismu s v souvislosti s poplachovou (alarmovou) reakcí. Emočně to souvisí 

,,s výzvou“ úkolu, na který se sportovec chystá a který má zvláštní povahu přitaţlivosti, 

kombinované se strachem. Strach znamená součást investice sportovce do činnosti, která se 

emočně kladně zhodnotí při zdárném dokončení úlohy (zvratová teorie emocí ve sportu. Čím 

větší strach, tím větší euforie dosaţení cíle. Stoupající obliba adrenalinových sportů patrně 

souvisí s nedostatkem přirozených námahových stresových podnětů a strachového napětí 

v současné technizované civilizaci. Rizikový adrenalin tento deficit nahrazuje (substituční 

hypotéza). 

Z hlediska typologie předstartovních stavů se mluví o předstartovní horečce 

a předstartovní apatii.  

Nadměrná aktivace, označovaná jako předstartovní horečka, je stav emočně negativní, 

charakterizovaný zvýšenou dráţdivostí a zeslabením útlumových procesů. Projevuje se jak 

v psychice, tak i v motorice. Většinou narušuje koordinaci všech zúčastněných funkcí. 

Na sportovcovi lze pozorovat křečovitost pohybu, svalový třes. V jeho chování se objevují 

tendence k agresivitě, dochází k oslabení pozornosti a narušení koncentrace. Nadměrná 

aktivace většinou souvisí s vysokou úrovní aspirací (Slepička, 1988). Předstartovní horečka 

je častější, je spojená s neklidem, ,,zimničními stavy“, třesem, nervozitou a výbušností.  
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Předstartovní apatie se projevuje jako lhostejnost, rezignace předem, pasivita, 

poraţenectví. Nízká aktivace, nepřiměřená nárokům očekávané činnosti, vzniká buď jako 

následek nezvládnutí předchozí aktivace, nebo je následkem celkového sníţení emotivity 

závodníka. Při stavu nízké aktivace převaţuje útlum v mozkové kůře. Motorika se vyznačuje 

ochabováním, poklesem svalového tonu, diskoordinací a malátností v pohybech. V chování 

převaţuje pasivita, nezájem o činnost a okolní dění. Nízká aktivace je spojována s výrazně 

sníţenou aspirací (Slepička, 1988). Někdy se mohou dokonce tyto protichůdné stavy střídat 

u jednoho člověka.  

Optimálně zvýšená aktivace je emociálně pozitivní stav, označuje se jako bojová 

pohotovost. Projevuje se přiměřeným vnitřním neklidem, zvládanou motorikou s vysokou 

pohotovostí k reakci. V chování sportovce je patrná bojová nálada se zvýšenou, ale ovládanou 

agresivitou. Optimální aktivace je příznačná pro reálně stanovené aspirace. 

Předstartovní stavy gradují těsně před zahájením soutěţe, příznivě na ně působí 

rozcvičení a někdy můţe jejich vliv rušivě poznamenat počátek sportovního vystoupení. 

Jejich negativní vliv je především ve zhoršení kvality ţivota sportovce před startem 

a v rušivém zásahu do ţivotosprávy (nechutenství, nespavost) před soutěţí. 

 Ve sportovním plavání není moţné ovlivňovat plavce během závodu, proto má velký 

význam skutečnost, ţe vliv aktivace na výkon nezáleţí pouze na její úrovni. Do popředí se 

dostává i otázka vhodnosti načasování k danému okamţiku startu. Optimální a včasně 

zvýšená úroveň aktivace, projevující se v optimální psychické tenzi, je výsledkem součinnosti 

všech psychických adaptačních mechanismů. K dosaţení této součinnosti přispívají jak 

dědičné faktory, tak proces učení, který vyústí v závodnickou zkušenost. Optimální úroveň 

aspirace, vycházející z moţností plavce, sladěných s konkrétními podmínkami soutěţe 

(kvalita soupeřů, kvalita vnějšího prostředí, významnost závodu, atd.) vytváří předpoklady 

pro optimální úroveň aktivace. 
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 Aspirační úroveň je vyjádřením subjektivních nároků na úroveň výkonu v nastávajícím 

závodě. Aspirační úroveň se vytváří většinou na základě představy plavce o svém posledním 

výkonu. V aspiraci se odráţí sebehodnocení prostřednictvím nároků na kvalitu a kvantitu 

činnosti. Aspirační úroveň kaţdého plavce je velmi proměnlivá a závislá na různých 

činitelích. Zejména zkušenost má při jejím stanovení velmi důleţitou úlohu. Mladší plavci 

mívají relativně vyšší aspirační úroveň. Zatímco zkušený plavec si na základě sebehodnocení 

stanoví většinou přesně výsledek, kterého chce v závodě dosáhnout. Dosaţení výkonu 

nad nebo na úrovni aspirace má pro sportovce značnou hodnotu, která se pro něho stává 

potřebou (Slepička, 1988). 

b) Soutěžní stavy 

Je to emotivita, která doprovází sportovní činnost od zahájení do konce. Má povahu 

usilování, boje, zvládání a kvalitativně velmi záleţí na průběhu činnosti, jejím zdaru či dílčích 

frustracích. Nemusí jít vţdy o soutěţ, závod, turnaj či podobnou organizační jednotku. 

K obdobným emočním stavům můţe docházet i v průběhu tréninkové aktivity. Sport vţdy 

znamená srovnání s určitým standardem výkonu, porovnání individuální, nebo srovnání 

s představou. 

 Metou provádějícího stavu ve sportu je stav maximálního zaujetí, stav kdy se daří, kdy 

je sportovec fascinován, strţen činností, pohrouţen v ní, kdy se dostavuje výlev emocí 

v důsledku činnosti. Komplexně a experimentálně zkoumal tyto stavy americký psycholog 

Czikszentmihalyi a nazval je ,,flow“, coţ se poněkud otrocky, nepříliš výstiţně, u nás 

překládá jako stavy plynutí. Autor koncepce také mluví o ,,optimal experience“, coţ se také 

obtíţně překladově vystihuje. Slovní spojení optimální zkušenost, nebo záţitek, nic moc 

obsahově neříká. Lepší uţ je pojem radost, případně radostné zaujetí.  Kromě hry a sportů, 

kde jsou stavy flow častější, mohou být pouţívány i v jiných činnostech především tvořivých 

(uměleckých, vědeckých, pracovních) a zábavných činnostech, které svým průběhem mohou 

člověka strhnout (boj, lov, sex, tanec).  

 Okolnosti radostného zaujetí: 

a) Vzniká v úkolové situaci, akceptované jako výzva, nikoli manipulativně zadané. 

b) Jasné vymezení situace a jasné zpětné vazby. 

c) Soulad mezi nároky situace a dovednostmi jednajícího subjektu, který má pocit, ţe má 

průběh pod kontrolou a je optimálně zatíţen. 

d) Činnost probíhá vlastní logikou (plyne, právě z této okolnosti asi vznikl pojem 

,,flow“), má hladký průběh. 
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e) Samovolná koncentrace na dominantní činnost, vytěsnění všeho ostatního. 

f) Změněné proţívání času, časová kondenzace. 

g) Pohrouţení do aktivity, splynutí s ní. 

h) Autotelické proţívání, tj. smysl je v samotné činnosti, která není prostředkem 

k něčemu, ale sama má hodnotu. 

 Autor koncepce ,,flow“ M. Czikszentmihalyi obvykle jako ilustraci stavu flow uváděl 

příklad z jachtingu, kdy se loď v příznivém kurzu, za příznivého větru a při dobrém nastavení 

plachet dostává do skluzu, přestává se ,,bořit“ ve vodě, hladiny se dotýká menší částí kýlu, 

,,vyloupne“ se z vody, zklidní se a zrychlí. Je-li v závodě, začíná ujíţdět všem soupeřům. 

Posádka je nadšená a snaţí se maximálně udrţet tento stav. Stačí malá chyba v navigaci, 

v trimování plachet, nebo náraz do vlny a skluz se opět mění na namáhavé prodírání vodou. 

Totéţ platí ve windsurfingu, kde lidé na pobřeţí často sledují jezdce, jak na bočním větru 

na sebe natahují plachty a dělají vše pro nastolení a udrţení skluzu a jeho vyuţití např. pro 

skok na vlně. Obdobné stavy, můţeme nalézt i v dalších klouzavých sportech, kdy to ,,jede“ a 

důsledkem je euforické zaujetí jezdce. 

c) Pozávodní stavy 

 Jsou zásadně ovlivněny výsledkem sportovní činnosti, souladem s předchozí aspirační 

úrovní, která určuje emoce úspěchu a neúspěchu, tj. radosti a smutku. Běţné potréninkové 

stavy jsou určeny pocitem splnění úkolů a stupněm únavy (,,dostat do těla“) má eustresové 

účinky a je proţívám libě jako uspokojení z tréninkové investice do rozvoje výkonnosti. 

 Úspěšnost je cílem sportování, má charakter endogenní odměny, sebepotvrzení 

a následné sebedůvěry. Euforie vítěze překrývá všechno ostatní, včetně např. vyčerpání 

z vytrvalostního výkonu. Vítěz ,,odkládá“ únavu, aby mohl proţít triumf. Biologicky jsou tyto 

stavy důsledkem vylučování endogenních opiátů v mozku ve stavech silné únavy a napětí. 

Tyto látky (endorfiny, enkefaliny) mají euforizační účinky a zvyšují odolnost vůči bolesti a 

únavě- Sociálně psychologicky proţívá v těchto situacích sportovec libost ze zlepšení své 

sociální pozice, v případech kolektivního triumfu se přidávají momenty citové nákazy a prvky 

hromadného chování. Výsledkem je gradace do extatického veselí. 

 Smutek v případě neúspěchu má psychologicky povahu frustrace, tj. stavu zmaru, kdy 

byl blokován postup k popsanému úspěchu (cíli sportovního snaţení).  

Frustrace můţe mít řadu následků v chování sportovce: 
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a) Emočně je nejmarkantnější reakcí vztek (ţe se to nepovedlo). Můţe vést k agresi 

a k vzestupu motivace k činnosti. Vzestup motivace c důsledku frustrace je jev pozitivní. 

Vztek můţe energetizovat volní úsilí k bezprostřednímu překonání překáţky, nebo pro další 

trénink. 

b) Pasivní reakcí na frustraci je rezignace. Znamená apatii, lhostejnost, netečnost, osamocené 

smutnění. Vede k dočasnému, nebo i k úplnému zachování sportovní činnosti. Často má 

racionalizační povahu reakce ,,kyselých hroznů“ - ,,vţdyť to nestojí za to“. 

c) Psychoanalytická teorie zdůrazňuje regresi jako důsledek frustrace. Myslí se tím věková 

regrese na dřívější vývojové studium. Dospělý se v důsledku frustrace můţe chovat jako dítě 

(např. pláče, lţe, podvádí primitivně apod.). Ve sportu můţeme v této souvislosti pozorovat 

ve frustrační situaci určité zprimitivnění činností, návrat k dříve osvojeným způsobům 

chování, nebo k k dříve osvědčené technice. 

d) Častou  reakcí na frustraci je kompenzace, tj. náhrada za neúspěch buď na úrovni fantazijní 

(denní snění, zpravidla heroického obsahu), nebo výběr jiné činnosti, která má mít 

z psychologického hlediska povahu ,,spravení chuti“, odčinění hořkosti frustrace. Tak se 

neúspěšný sportovec můţe dodatečně ve veřejném závodě přihlásit na další disciplínu, 

ve které očekává, ţe dosáhne úspěšnější výsledek a tím bude kompenzovat předchozí 

frustraci. 

 Časově se posoutěţní stavy překrývají s regenerací, která je v našich podmínkách 

chápána spíše fyziologicky a z hlediska psychologického by měla vyuţít rovněţ regulaci 

emočních posoutěţních stavů. 

2.3.4 AKTIVAČNÍ TEORIE EMOCÍ A PODKLADY K VÝKONU 

 Kvantitativní stránka emocí, tj. emoční napětí, je dobře měřitelné 

psychofyziologickými metodami (elektroencefalografie, elektromyografie, měření koţního 

odporu aj.). Dynamiku emocí v závislosti na programu činnosti nejlépe vystihuje aktivační 

teorie emocí. Aktivační teorie emocí vychází metodologicky z elektroencefalografie a 

teoreticky je zaloţena na neurofyziologických poznatcích a o součinnosti mozkové kůry a 

podkorových center. Podkorová centra, především retikulární formace a limbický systém, se 

podílejí svými výboji na vytváření tonizujícího napětí mozkové kůry. Míra integrované 

elektrické aktivity mozkové kůry je potom vlastním ukazatelem aktivační teorie úrovně 

organismu. Kromě tohoto ukazatele svědčí o změnách aktivační teorie úrovně ještě řada 

dalších ukazatelů (změny v koţně galvanické reakci, pupilární reflex, změny fyziologických 

ukazatelů, které jsou emocemi ovlivněny, změny výrazu apod.). Postupné nebo náhlé 
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zvyšování a sniţování aktivační úrovně probíhá v závislosti na působících vnějšcích a 

vnitřních faktorech, které mohou mít různý aktuální nebo potencionální význam. Tak vytváří 

aktivační teorie přijatelný výklad dynamické stránky chování. V této souvislosti 

energetizujícího a aktivujícího vlivu různých vnějších a vnitřních činitelů (emoce, motivy aj.). 

 Pro sportovní činnost je charakteristická silná emocionalita, daná zátěţovým 

a současně přitaţlivým programem sportu. Náročný program sportovní činnosti vede 

ke zvyšování aktivační úrovně. Prostřednictvím zvýšené úrovně aktivace se při sportovní 

činnosti mobilizují všechny síly organismu, především jeho energetické zdroje. Vytváří se tak 

připravenost k činnosti v závislosti na programu jednání, s nímţ tvoří aktivační úroveň 

v přirozených podmínkách činnosti jednotu. Program nebo podnět, který je pro sportovce 

málo významný, vyvolává malý aktivační efekt, kdeţto program psychologicky významný má 

silný mobilizační a energetický účinek.  

Vytvořená úroveň aktivace má potom zpětný vliv na realizaci sportovcova programu nebo na 

vhodnost jeho reakce na podnět. Změna aktivační úrovně ovšem nemusí bezvýhradně souviset 

s programem jednání. Můţe výt také jednostranně ovlivněna farmakologicky (hormony, 

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

zásahy (uvolnění, soustředění) a psychickými vlivy (představa, volní úsilí apod.). 

Nejvýrazněji regulují aktivační úroveň člověka jeho vědomé procesy. Hlavní regulační 

význam pro aktivační úroveň sportovce má to, ţe pochopí individuální a společenský význam 

situace. Mechanismus aktivační úrovně napomáhá přizpůsobení organismu situaci, především 

situacím, které vyţadují pro svůj zátěţový charakter velkou mobilizaci rezerv organismu. 

Akce ve sportu patří mezi tyto situace, protoţe vyţadují z fyziologického hlediska dobré 

přizpůsobení oběhového systému, elektrolytickou rovnováhu uvnitř organismu a dostatečnou 

dodávku energie pro svalstvo. V takových situacích se aktivační úroveň zpravidla zvyšuje 

a nachází se v horní části aktivačního kontinua, představovaného emocemi aţ efekty. 

Experimentálně prokázaná centra emocí v mozku jsou v bazálních a limbických strukturách, 

jeţ jsou funkčně spojeny s endokrinním systémem, tj. hlavně hypofýzou a nadledvinkami. 

Následkem tohoto spojení se sympatickou inervací vyplaví z organismu katecholaminy. 

Adrenalin zreguluje cévní tonus a ze zvýšeného rozpadu tuků zajistí dodávky glukózy 

a mastných kyselin pro myokard. Pro případ, ţe to nestačí, připravuje se další dodávka cukru 

z uvolněných aminokyselin. Uvolnění nastává vyplaveným hydrokortizonem na humorální 

podnět ACTH z hypofýzy. Tak vede stupňování aktivační úrovně ke zvýšené činnosti 

neurohormonální a vegetativní. Zvýšením svalového tonu a vyplavením cukru do krve dává 

předpoklady k intenzivní pohybové činnosti. Takto souvisí intenzita emoce, tj. výška 
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aktivace, s předpoklady k výkonu. Tím je dán základní význam aktivační úrovně pro 

sportovní výkonnost. Kaţdý sportovní výkon vyţaduje vhodnou aktivační úroveň.  

Aktivační úroveň příliš nízká nebo příliš vysoká je z hlediska sportovcova výkonu 

nevýhodná. Zhruba platí, ţe optimální výkon souvisí se střední úrovní aktivace. Podrobněji to 

vysvětluje tzv. hypotéza převrácené U-křivky o vztahu mezi aktivační úrovní a úrovní 

výsledku činnosti (schéma). Tato hypotéza vychází z představy, ţe se výkon se stoupající 

aktivační úrovní zvyšuje pouze do určitého okamţiku, pak uţ dochází ke sniţování výkonu 

(Slepička a kol., 2006). 

Podle této hypotézy se můţe nízký výkon vysvětlit buď nízkou aktivační úrovní (např. 

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

motivaci a v některých případech můţe vést k podstatně zhoršenému výkonu). Hypotéza 

převrácené U-křivky je velmi názorná a mnohdy umoţňuje pochopit aktuální selhání 

sportovce. Problémem zůstává hledání optimální úrovně pro rozdílné sportovní činnosti a pro 

různé sportovce a s tím je spojena otázka navozování vhodné aktivační úrovně. Pouze vhodná, 

z hlediska sportovního výkonu optimální, aktivační úroveň zajišťuje účelné, plastické chování 

sportovce. 

 Špičkové sportovní výkony představují pro sportovce krajní psychickou zátěţ, protoţe 

jsou spojeny s úsilím o maximální výkon v obtíţných podmínkách sportovní soutěţe. 

Aktivační úroveň, která je jevem velmi labilním, v důsledku velkých psychických zátěţí a 

emocí značně kolísá od časných afektů dolů, někdy aţ k projevům apatie a zpět. Těmito 

oscilacemi aktivační úrovně lze vysvětlit časté sportovcovo kolísání špičkových sportovních 

výkonů, které jsou na emoční vlivy velmi citlivé, relativně citlivější, neţ např. výkony 

pracovní. Prostřednictvím aktivační teorie emocí je moţno pochopit spojitost emočního 

proţitku s tělesnými změnami v organismu člověka (Slepička a kol., 2006). 

2.3.5 STENICKÉ A ASTENICKÉ EMOCE VE SPORTU 

 Z kvalitativního hlediska rozlišil uţ Kant emoce na stenické a astenické. Stenické 

emoce činnost povzbuzují, posilují, astenické ji naopak tlumí. Příkladem stenických emocí je 

vztek, astenických strach. Názor na funkci emocí v lidském chování není jednotný. Emoce 

mají i zákonitosti kvalitativní, zaloţené na jejich hédonistické funkci. Určují se tak nejméně 

dvě citové dimenze: libost (pozitivní) a nelibost (negativní). (Slepička a kol., 2006) 
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2.3.6 ÚZKOST A STRACH PŘI SPORTU 

 Úzkost a strach jsou pojmy natolik příbuzné, ţe řada autorů nepovaţuje za účelné je 

rozlišovat. Úzkost a strach jsou emoce astenické, tj. tlumící a blokující aktivitu (Hošek, 2003).  

Rozdíl je pouze v tom, ţe úzkost (anxiozita) vzniká při nereálném, neurčitém ohroţení 

sportovce a strach je zaměřen na určitý konkrétní objekt. Úzkost ve sportu je větší 

psychologický problém, protoţe jde o nejasnou předtuchu nebezpečí, kterou subjekt není 

schopen přesně popsat a určit, ale velmi nelibě ji proţívá s bohatým somatickým a aktivačním 

doprovodem. Úzkost je na rozdíl od strachu bezpředmětná, vágní a nespecifická. Je proto 

méně pochopitelná a povaţuje se za patologický jev (Slepička a kol., 2006).  

 Úzkost je chápána ve dvou významech, jako stavová a rysová. Úzkost jako stav je 

aktuální emoce, která vzniká při nereálném ohroţení jedince (nejasná předtucha nebezpečí, 

kterou proţívající subjekt není schopen přesně popsat a určit). Úzkost, či spíše úzkostnost 

jako rys je znakem osobnosti a projevuje se snadným a častým vznikem úzkostných stavů 

(Hošek, 2003). 

  Mezi průvodní jevy a následky úzkosti patří psychomotorický neklid a jaktace (třes, 

a zadrhávání se v řeči), pocity bezmocnosti, stereotypie v jednání, zúţení vědomí, poruchy 

hodnocení, deformace vztahů k okolí, k vlastní osobě, rozkol v motivech, vtíravost představ, 

somatické potíţe aj. Závaţné jsou fyziologické důsledky úzkosti. Z hlediska sportovní 

výkonnosti zaslouţí pozornost především celková svalová ochablost a redukce výkonnosti 

následkem zvýšení tvorby kyseliny mléčné a interference při vyuţití kyslíku a cukru ve 

svalovém metabolismu. 

 Obecně lze vyslovit předpoklad, ţe se stoupající úzkostí roste celková aktivita člověka 

a to je z hlediska výkonnosti pozitivní jev. Přesáhne-li vzestup úzkosti určitou individuální 

hranici, změní se stoupající aktivita v neurotickou reakci a to se odráţí ve výkonnosti člověka 

negativně. U velmi značné části výkonných sportovců byla zjištěna manifestní (zjevná) 

anxiozita. A je vyšší neţ u nesportující populace. Problém anxiozita je aktuálnější u závodně 

starších sportovců, kteří stále bojují o udrţení svých pozic v reprezentaci a před nimiţ jasněji 

vystupuje vidina ukončení závodní činnosti. Na vzniku a intenzitě úzkosti se podílejí ve 

značné míře sociálně psychologické vlivy. Míra anxiozity je proměnlivá. Zpravidla stoupá 

pod vlivem předstartovního stavu. Je vyšší rovněţ u poklesu sportovní formy nebo po sérii 

neúspěchů ve frustrační situaci. Pravděpodobnost vzestupu anxiozity je větší v případě, kdy 

veřejnost uvaluje na sportovce nadměrné břímě odpovědnosti (reprezentace). Rovněţ pod 

vlivem velmi náročného trenéra můţe anxiozita sportovce stoupat. 
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 O původu úzkosti u sportovců není příliš jasno. Podle naší hypotézy vzniká úzkost 

sumací zbytků obav z nedosaţení sportovních cílů, které jsou vţdy aktuální součástí 

předstartovních stavů. Sportovní výkon není jistý a tato nejistota vede v předstartovním stavu 

ke strachu z nedosaţení aspirační úrovně. Část obav se fixuje jako trvalá součást psychického 

stavu sportovce, a tak vzniká sportovní anxiozita (Slepička a kol., 2006).  

 Strach se od úzkosti liší konkrétnější příčinou. Je to emoce, kterou je moţno chápat 

jako obranný mechanismus, bránící člověka před poškozením (Hošek, 2003). 

Strach je ve sportovní činnosti velmi významným citem. Obecně vzniká z ohroţení hodnot. 

Přibliţování se nebezpečí vede vesměs ke zvýšení aktivační úrovně negativního směru, coţ se 

projevuje sníţením aktivity, ochrnutím volní svalové činnosti, třesem apod. velmi výrazněno 

je ovlivněno vědomí a chování člověka. Prvním stupněm při přechodu překvapení ve strach je 

úlek, který je druhem náhlého strachu před neočekávaným nebezpečím. Úlek je vyvolán 

značně generalizovanými podněty, které působí hlavně svou neočekávaností a relativní 

intenzitou vzhledem k prostředí. Vlastní ohroţení hodnot subjektu nemusí být objektivně 

příliš závaţné (Slepička a kol., 2006). 

 Strach i silnější úzkost jsou proţívány jako škodlivé, nepřijatelné, trýznivé napětí, 

často s více či méně výraznými pocity nepříjemné tísně v srdeční krajině nebo kolem ţaludku 

(Machač a kol., 1985). 

 Strach má vlastnost autokatalytickou, tj. sebezesilování strachu, které vede k zesílení 

jeho účinků stupňováním představ negativních důsledků obávané události. Zesílené účinky 

strachu narušují především senzomotorické funkce sportovce. Silné strachy (afekty) mají 

ochromující účinky na diferenciační schopnost sportovce a postihují katastrofálně výběrové a 

tvořivé řešení situací, tj. v podstatě aktivní adaptaci. Slabé a středně silné strachové stavy 

mohou člověka všechny schopnosti člověka naopak mobilizovat ke zvýšené, někdy však 

rovněţ málo diferencované aktivitě. Vleklé strachové stavy obvykle pozvolna zhoršují kvalitu 

a produktivitu psychických a tělesných funkcí. Protipólem strachu je odvaha, projevující se 

jako riskování. Překonávání strachu se děje vyuţitím řady prostředků. Nejčastější z nich jsou: 

zlehčení pokusu, dopomoc, hecování diváků (zejména opačného pohlaví), sugestivní 

přemlouvání, slib odměny, aj. (Slepička a kol., 2006). 

2.3.7 RADOST VE SPORTU 

 Proţívání radosti je nezbytnou podmínkou sportování, nejen zájmového, ale i 

profesionálního, které se psychologicky (motivačně) dostává na úroveň práce, nebo 

zdravotního, které můţe mít povahu doplňku léčby. Čistě drilový, výdělečný nebo rozumový 
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sport bez prvků radostného zaujetí, není vlastně v psychologickém slova smyslu sportem, 

právě pro absenci radostné hravosti. Neradostný sport zpravidla nemá dlouhé trvání (Slepička 

a kol., 2006). 

 



 

43 

 

3. CÍLE PRÁCE, ÚKOLY A VÝZKUMNÉ OTÁZKY  

 Diplomová práce analyzuje vyuţití psychologické přípravy v plaveckém tréninku a 

sleduje problematiku předzávodních, závodních a pozávodních stavů u vrcholových plavců.  

3.1 CÍL PRÁCE 

 Cílem práce je zjistit míru informovanosti a vyuţití psychologické přípravy u 

plaveckých reprezentantů České republiky.  

Dílčí cíle, které jsme si stanovili: 

 Zjistit, zda je psychologická příprava součástí  jejich plaveckého tréninku 

 Zjistit, zda je psychologická příprava pro plavce důleţitá a zda svoji psychologickou 

přípravu povaţují za dostatečnou 

 Zjistit, jaké psychologické metody vyuţívají nejčastěji 

 Zjistit, jak plavci zvládají a proţívají emočně náročné situace během závodů 

3.2  ÚKOLY 

K dosaţení určeného cíle byly stanovené tyto úkoly: 

 Shromáţdit, prostudovat a přeloţit odbornou literaturu týkající se psychologické přípravy 

v plavání 

 Napsat teoretický podklad ke sledované problematice 

 Vytvořit dotazník na základě prostudované literatury 

 Výběr sportovců (plaveckých reprezentantů) 

 Zrealizovat dotazníkové šetření 

 Statisticky zpracovat výsledky a vyhodnotit je 

 Vypracovat písemnou zprávu a závěr  

3.3 VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

1) Vyuţívají závodní plavci psychologickou přípravu, a jakou jí přikládají důleţitost?  

2) Mají plavci o psychologické přípravě kvalitní a potřebné znalosti a povaţují 

psychologickou přípravu za dostatečnou? 

3) Jaké pocity mají plavci v předstartovních stavech? 

4) Jsou plavci schopni koncentrace po celou dobu závodu a nemají problémy s rezignací 

během závodu? 

5) Vyhledávají plavci příčiny nevydařeného závodu a neúspěchu? 
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4. METODIKA PRÁCE 

4.1 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

  Výzkum probíhal na území České republiky v časovém rozmezí 4 měsíců (duben – 

červenec) na jaře roku 2011. Výběr respondentů byl podmíněn členstvím v české plavecké 

reprezentaci pro rok 2010/2011. Spodní věková hranice byla stanovena na 15 let (byla 

podmíněna vývojem osobnosti, schopností adekvátně odpovídat na poloţené otázky a mít 

vlastní zkušenosti z praxe), horní hranice nebyla určená.  

Dotazník byl doručen osobně na soustředění české plavecké reprezentace ve Znojmě, na letní 

mistrovství republiky seniorů v Praze a juniorů ve Zlíně. Zbývajícím členům reprezentace, 

kteří nebyli z nejrůznějších důvodů zastiţeni během těchto 3 sportovních akcí, byl dotazník 

zaslán prostřednictvím e-mailu. Respondenty jsme se snaţili motivovat informačním e-

mailem, osobním proslovem, v kterém jsem vysvětlil důleţitost jejich účasti na výzkumu, tak 

i pravdivého a zodpovědného vyplnění dotazníku. Navíc respondenti byli informováni, ţe 

dotazník je anonymní a jeho výsledky budou pouţity pouze v tomto výzkumu.  

Na promyšlení a vyplnění dotazníku měli respondenti dostatek času, zpravidla 2 – 3 dny u 

osobního předání a u e-mailů měli k dispozici 14 dní na vyplnění.  

 K dobré spolupráci přispěli i osobní vztahy autora s některými dotazovanými, 

plavecká minulost autora a znalost plaveckého prostředí.  

4.2 METODY VÝZKUMU 

 V diplomové práci bylo pouţito ke sběru dat dotazníkové šetření. 

Dotazník 

  Jak uţ název nasvědčuje, slovo dotazník se spojuje s dotazováním, otázkami, který je 

velmi frekventovanou metodou k získávání dat v pedagogickém a psychologickém výzkumu 

(Chrástka, 2007). 

    Je to způsob písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí. Frekventovanost 

vyuţití je dána (zdánlivě) lehkou konstrukcí dotazníku. Dotazník je určen především pro 

hromadné získávání údajů. Myslí se tím získávání údajů o velkém počtu odpovídajících. Proto 

se dotazník povaţuje za ekonomický výzkumný nástroj. Můţeme jím získávat mnoţství 

informací při malé investici času (Gavora, 2010). 
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Ferjenčík (2000) uvádí mezi výhody dotazníku úsporu času, finančních prostředků a lepší 

výchozí pozici pro kvantifikovanost dat. Nevýhody spatřuje v menší pruţnosti a niţší moţné 

srozumitelnosti otázek a niţší věrohodnosti dat. Také vlastní přípravu dotazníku povaţuje za 

více náročnou. 

4.3 POPIS POUŽITÉHO DOTAZNÍKU A DOTAZOVÁNÍ 

 Dotazník jsme vytvořili pomocí odborné literatury. Skládá se z uzavřených i 

otevřených otázek. Struktura dotazníku je rozdělena do tří částí, které řeší samostatné témata 

šetření. Dotazník byl podstoupen k posouzení odborníkům z řad sportovní psychologie a 

sportovního plavání. 

Celé znění dotazníku uvádí příloha 1. 

 Dotazník byl doručen osobně 40 respondentům a 7 respondentům byl zaslán e mailem. 

Z celkového počtu 47 reprezentantů, kteří splnili kritéria výběru (tj. členství v reprezentaci 

ČR a věková hranice od 15 let), řádně vyplnilo a odevzdalo dotazník 37 respondentů. To 

znamená, ţe celková úspěšnost návratnosti dotazníků byla téměř 79 %. Z toho u muţů byla 

úspěšnost 75 % (odevzdalo 21 z 28 dotazovaných) a ţen byla úspěšnost 84 % (odevzdalo 16 

z 19 dotazovaných). 

 Na výzkumu se podíleli respondenti z 18 klubů České republiky, pro lepší plošnou 

představu uvádíme konkrétní jména plaveckých klubů a oddílů: Bohemians Praha, Delfín 

Náchod, Jihlavský plavecký klub Axis, Kometa Brno, KPS Kladno, KPS Ostrava, 

Lokomotiva Trutnov, Olymp Praha, PK Česká Lípa, PK Nový Jičín, PK Slávia Plzeň, SK 

Kopřivnice, SK Motorlet Praha, SK UP Olomouc, SK Zlín, SK Ţatec, Slávia Chomutov a TJ 

Znojmo. 

4.4 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÝCH DAT 

 Pro zpracování dat jsme pouţili sumarizaci dat a základní popisnou statistiku pro 

vyjádření absolutních a relativních četností pro jednotlivé odpovědi v kladených otázkách. 

Výsledky jsme vyjádřili ve formě tabulek a grafů z důvodu osobní preference čtenáře při 

vnímání dat. Tabulky slouţí pro první přehled získaných údajů, grafy vytvářejí geometrický 

obraz dat (Hendl, 2006).    

 Na zpracování získaných dat jsme vyuţili tabulkový procesor Excel. 
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5. VÝSLEDKY 

 Výsledková část je rozdělena na tři části. Otázky, ve které byla dána moţnost jedné 

odpovědi, jsou vyhodnoceny pomocí grafu relativních četností. Otázky, ve kterých 

respondenti mohli volit více odpovědí, jsou zpracovány v grafické podobě absolutních 

četností. Sumarizace výsledků odpovědí jsou dále doplněny tabelačně s četnostmi odpovědí a 

dílčími diskuzemi. V dílčích diskuzích jsou uplatněny i zjištěná data z podotázek, které nejsou 

součástí početní sumarizací. Názvy grafů a tabulek se shodují s názvem řešené otázky. 

5.1 PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA V PLAVÁNÍ (OBECNÁ ČÁST) 

 V této části se budeme zabývat otázkami poloţených v první části dotazníku. Zajímá 

nás, zda plavečtí reprezentanti mají představu o účincích psychologické přípravy, jaké mají 

podvědomí o významu psychologa ve sportu, jestli je psychologická příprava součástí jejich 

plaveckého tréninku, zda spolupracují se sportovním psychologem, jakou důleţitost přikládají 

psychologické přípravě, odkud se o psychologické přípravě dozvěděli, pod vedením koho se jí 

věnují, a jestlipak je jejich informovanost dostatečná a měli by zájem psychologickou 

přípravu lépe zabezpečit či jsou s ní spokojeni. 

Vyhodnocení otázky č. 1 

Graf 1   Máte představu o účincích psychologické přípravy ve sportu?   

 

 

Tab. 1   Máte představu o účincích psychologické přípravy ve sportu? 

 

 

 

81,1%

18,9%

0%

ano

nevím

ne

 
    ano    nevím       ne    celkem 

četnost odpovědí 30 7 0 37 

% 81,1 18,9 0 100 
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Z celkového počtu 37 dotázaných, se 30 (81,1 %) respondentů podle vlastního názoru 

domnívá, ţe má představu o účincích psychologické přípravy ve sportu, 7 (18,9 %) 

respondentů si nebylo jisto, zda mají představu o účincích psychologické přípravy a nikdo 

z dotázaných neuvedl, ţe by o účincích mentální přípravy neměl ţádnou představu (graf 1, 

tab. 1). 

Vyhodnocení otázky č. 2 

Graf 2   Myslíte, ţe má význam práce psychologa ve sportu? 

 

Tab. 2  Myslíte, že má význam práce psychologa ve sportu? 

 

 

 

Na otázku, zda má práce sportovního psychologa ve sportu význam, odpovědělo shodně 

všech 37 (100%) dotázaných plavců, ţe práce sportovního psychologa je ve sportu bezesporu 

velmi přínosná a má velký význam pro sportovce (graf 2, tab. 2). 
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Vyhodnocení otázky č. 3 

Graf 3   Je psychologická příprava součástí vašeho plaveckého tréninku?   

  

Tab. 3  Je psychologická příprava součástí vašeho plaveckého tréninku? 

 

 

 

Psychologická příprava je součástí plaveckého tréninku u 21 dotázaných plavců (13 muţů a 8 

ţen). V otevřené otázce, jaký druh psychologické přípravy plavci vyuţívají v plaveckém 

tréninku, byly uvedeny především tyto způsoby psychologické přípravy: relaxační techniky, 

ideomotorický trénink, autogenní trénink a koncentrace pozornosti. A na upřesňující 

podotázku, jak často plavci psychologickou přípravu zařazují do tréninku, odpovídali 

respondenti následovně: kaţdý den (3 plavci), 3 x týdně (3 plavci), 1 x týdně (2 plavci), 1 x za 

měsíc (2 plavci), před závody (4 plavci) a nepravidelně (2 plavci). Je tedy zřejmé, ţe 

vyuţívání psychologické přípravy je velmi individuální dle kaţdého jednotlivce (graf 2, tab. 

2). 

 Dle odpovědí není u dalších 16 reprezentantů psychologická příprava součástí 

plaveckého tréninku. Důvodem, proč není psychologická příprava součástí jejich plaveckého 

tréninku, nejčastěji uváděli odpověď - lenost, časová tíseň, nedostatek financí a nepřítomnost 

psychologa. 
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Vyhodnocení otázky č. 4 

Graf 4   Spolupracujete se sportovním psychologem?     

 

Tab. 4  Spolupracujete se sportovním psychologem? 

 

 

 

 Se sportovním psychologem dlouhodobě spolupracuje 7 dotázaných plavců (4 muţi 

a 3 ţeny), někdy vyuţívá sluţby a spolupráci s psychologem 7 dotázaných a 23 dotázaných 

plavců (62,2 %) vůbec nikdy nevyuţívalo, ani momentálně nevyuţívá spolupráci se 

sportovním psychologem (graf 4, tab. 4). 

Vyhodnocení otázky č. 5 

Graf 5   Jakou důležitost přikládáte psychologické přípravě?  
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Tab. 5  Jakou důležitost přikládáte psychologické přípravě?  

 

je pro mě 
důležitá 

důležitější 
složky 

tréninku 
neumím 
posoudit celkem 

četnost odpovědí 13 14 10 37 

% 35,1 37,8 27 100 

 

 Z grafu a tabulky 5 vyplývá, ţe pouze pro 13 reprezentačních plavců (21 %) je 

psychologická příprava důleţitá a neobešli by se bez ní. 14 (37,8 % všech dotázaných) plavců 

uvádí, ţe jsou pro ně důleţitější sloţky plaveckého tréninku neţ samotná psychologická 

příprava, tudíţ ji nepovaţují za prvořadou a důleţitou. Zbývajících 10 dotázaných plavců 

neumí posoudit důleţitost psychologické přípravy. 

Vyhodnocení otázky č. 6   

Graf 6   Odkud/od koho jste se dozvěděl o možnostech psychologické přípravě?  

 

Tab. 6  Odkud/od koho jste se dozvěděl o možnostech psychologické přípravě? 

 

trenér/ 
psycholog 

sportovec, 
kamarád škola internet literatura jiné 

neslyšel 
o ní celkem 

Četnost 
odpovědí 20 8 10 3 5 1 1 48 

 

 Z následujícího grafu 6 a tabulky 6 lze vyčíst, odkud nebo od koho se plavci dozvěděli 

o moţnostech psychologické přípravy. Nejčastěji se vyskytovala odpověď - od trenéra či 

psychologa (20 respondentů), dále škola (10), jiný sportovec či kamarád (8), literatura 

(5), internet (3) a jedna plavkyně uvedla, ţe se o psychologické přípravě dozvěděla od svého 

otce a jeden respondent o psychologické přípravě doposud neslyšel, ani o ní nebyl 

informován. Část dotázaných plavců uvedla více moţností. 

20
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Vyhodnocení otázky č. 7 

Graf 7   Psychologické přípravě se věnuji pod vedením (ve spolupráci)?   

 

Tab. 7  Psychologické přípravě se věnuji pod vedením (ve spolupráci)? 

 
psycholog trenéra 

sám/sama 
sebe jiné 

nevěnují se 
jí celkem 

četnost odpovědí 7 12 14 1 9 43 

 

Psychologické přípravě se věnuje ve spolupráci se sportovním psychologem 7 plavců, 

pod vedením trenéra se psychologickou přípravou zaobírá 12 plavců. 14 plavců se věnuje 

psychologické přípravě pod ,,vedením“ sám/sama sebe. Jedna plavkyně spolupracuje 

s bývalým trenérem a 9 plavců se psychologické přípravě nevěnuje a ani s ţádným 

kompetentním odborníkem nespolupracuje. Část dotázaných plavců uvedla 2 moţnosti (graf 

7, tab. 7). 

Vyhodnocení otázky č. 8 

Graf 8   Myslíte si, že je vaše informovanost o psychologické přípravě dostatečná? 
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Tab. 8  Myslíte si, že je vaše informovanost o psychologické přípravě dostatečná? 

 

 

 

Pouze 5 reprezentačních plavců z celkově 37 dotázaných si myslí, ţe jejich 

informovanost o psychologické přípravě je dostatečná a mají o alternativách a moţnostech 

jejího vyuţití kvalitní přehled. 15 plavců (40 %) se domnívá, ţe jejich informovanost je 

nedostatečná a dalších 17 dotázaných plavců neumí posoudit vlastní informovanost 

o psychologické přípravě (graf 8, tab. 8). 

Vyhodnocení otázky č. 9 

Graf 9   Měli byste zájem, aby vaše psychologická příprava byla lépe zabezpečená?  

 

Tab. 9  Měli byste zájem, aby vaše psychologická příprava byla lépe zabezpečená? 

 

 

 

Z celkového počtu 37 plaveckých respondentů by mělo zájem 26 (70 %) respondentů 

o to, aby jejich psychologická příprava byla lépe zabezpečená. Plavci by si přáli, aby došlo ke 

zlepšení především v odbornosti vedení a k pravidelnému vyuţívání psychologické přípravy. 

Pouze 11 respondentů se domnívá, ţe jejich psychologická příprava je dostatečně 

zabezpečená a jsou s ní spokojeni (graf 9, tab. 9). 
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5.2 METODY PSYCHOLOGICKÉ PŘÍPRAVY VYUŽÍVANÉ V PLAVÁNÍ 

V této části se budeme věnovat osobním zkušenostem dotázaných plavců 

s psychologickou přípravou. Zjistíme, jaké psychologické metody regulující psychické stavy 

plavci vyuţívají.  

Vyhodnocení otázky č. 10 

Graf 10   Které z uvedených psychologických regulačních prostředků používáte?  

 

Tab. 10  Které z uvedených psychologických regulačních prostředků používáte? 

 

Z uvedených psychologických regulačních prostředků nejvíce plavci vyuţívají slovní 

působení, uvedlo 22 respondentů. 19 dotázaných plavců reprezentačního druţstva zařazuje 

autoregulační prostředky (tj. sebepřesvědčování, sebepovzbuzování, sebeuklidnění), 18 

plavců vyuţívá k regulaci psychické pohody hudbu a 11 plavců věří rituálům. Relaxaci a jógu 

upřednostňuje 6 plavců, magické prostředky (např. maskot) uplatňuje 6 plavce. Jedná se 

především o ţeny, které pravděpodobně více věří magickým prostředkům. Regulaci 

,,sníţením poţadavků“ se věnují 4 plavci a 2 plavci vyplnili v dotazníku, ţe pouţívají jiné 

regulační prostředky a uvedli, ţe vyuţívají ideomotorický trénink. Respondenti měli v této 

otázce moţnost vybrat více odpovědí (graf 10, tab. 10). 
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Vyhodnocení otázky č. 11 

Graf 11    Které relaxační metody používáte?    

 

Tab. 11  Které relaxační metody používáte? 

 

progresivní 
relaxace 

autogenní 
trénink 

jogínská 
relaxace 

dechová 
cvičení jiné žádné Celkem 

četnost odpovědí  7  9 2 15 9 3 45 

 

Z relaxačních technik jsou jednoznačně upřednostňovány nejčastěji dechová cvičení 

(15 plavců), autogenní trénink (9) a progresivní relaxace (7). Krátkou jogínskou relaxaci 

zařazují 2 plavci. 9 plavců pouţívá jiné relaxační metody a to především spánek. 3 plavci 

nevyuţívají ţádné relaxační metody (graf 11, tab. 11). 

Vyhodnocení otázky č. 12 

Graf 12   Používáte sugesci?         
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Tab. 12  Používáte sugesci?  

 

 

 

Sugesci (tj. ovlivňování myšlení a představ, jemuţ osoba neúmyslně podléhá) pouţívá 

25 plavců (67,6 %), z toho 21 z nich upřednostňuje autosugesci (tzn. formulace si říkáte, 

tvoříte sám) a jen 4 preferují heterosugesci (tzn. formulace vám zprostředkovává druhá 

osoba). Sugesci vůbec nezařazuje 12 dotázaných plavců (graf 12, tab. 12). 

Vyhodnocení otázky č. 13 

Graf 1 3   Používáte imaginaci?   

 

Tab. 13  Používáte imaginaci? 

 

 

 

Imaginaci (tj. záţitek či představa o pohybu nebo situace, vytvořené nebo 

znovuvytvořené v mysli člověka bez přítomnosti aktuálního pohybu nebo situace, obyčejně 

zahrnující všech 5 smyslů) nacvičuje 22 plavců z 37 dotázaných (tj. téměř 60 %). 15 plavců 

moţnosti imaginace nevyuţívá, nebo o ní nemá potřebné vědomosti a informace (graf 13, tab. 

13). 
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Vyhodnocení otázky č. 14 

Graf 14   Používáte modelový trénink (= modelovaný trénink)?    

 

Tab. 14  Používáte modelový trénink (= modelovaný trénink)? 

 

 

 

 

Modelovaný trénink (tj. záměrné vytváření situací v tréninku, odpovídajících 

podmínkám soutěţe) nacvičuje či trénuje pravidelně a dlouhodobě 10 plavců, 15 plavců 

modelový trénink pouţívá pouze před hlavními závody závodního období. Trénink se 

záměrným vytváření situací nepouţívá 12 plavců (graf 14, tab. 14). 

5.3 ČASOVÝ SLED EMOCÍ A JEJICH ZVLÁDÁNÍ 

V této výzkumné části jsme se zabývali tím, jak plavci zvládají emočně náročné 

situace během závodů. Z logického náhledu na časový sled emocí vzhledem k závodu 

(tj. problematika předstartovních, závodních a pozávodních stavů) se kapitola dělí na 3 

podkapitoly. 
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5.3.1 PŘEDSTARTOVNÍ STAVY 

Vyhodnocení otázky č. 15 

Graf 15   Který předstartovní stav je pro vás typický?     

 

Tab. 15  Který předstartovní stav je pro vás typický? 

 

předstart. 
horečka 

předstart. 
apatie 

oba 
protichůdné 

stavy 

stav 
optimální 
aktivace celkem 

počet odpovědí 13 2 11 11 37 

% 35,2 5,4 29,7 29,7 100 

 

Z hlediska typologie předstartovních stavů ve sportu je předstartovní horečka 

nejčastějším předstartovním stavem, projevuje se neklidem, zimničními stavy, třesem, 

nervozitou a výbušností. Také naše výsledky (graf 15 a tab. 15) ukazují u 65 % plavců výskyt 

předstartovní horečky. Pouze projevy předstartovní horečky přiznává 13 respondentů 

a u dalších 11 plavců se projevy horečky střídají s apatií. Pouze 2 respondenti upadají před 

startem do apatie, která je spojená s lhostejností, rezignací předem, pasivitou a poraţenectvím. 

Stav optimální aktivace je typický u zbývajících 11 dotázaných plavců (29,7 %). 
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Vyhodnocení otázky č. 16 

Graf 16   Jaké pocity máte před závodem?    

 

Tab. 16  Jaké pocity máte před závodem? 

 
strach úzkost radost jiné žádné celkem 

četnost odpovědí 15 9 6 12 3 45 

 

O tom, jak se cítí závodníci před závodem, nám vypovídá grafické znázornění 

výsledků. Závodníky nejčastěji doprovází před startem závodu pocit strachu, který obecně 

spojujeme s určitým objektem nebo situací např. ze zvládnutí závodu samotným sportovcem, 

obavou před silným soupeřem, splněním limitu, splněním očekávání, nebo jiných problémů 

spojených např. se zdravotním stavem, tréninkovým mankem apod. Pocit strachu před startem 

vnímá 15 dotázaných plavců. Velmi blízko ke strachu má úzkost. Úzkost vzniká 

při nereálném a neurčitém ohroţení sportovce. Úzkost pociťují těsně před startem 9 

dotázaných plavců. Pocitem radosti oplývá před závodem 6 plavců. Pod odpovědí ,,jiné 

moţnosti“ uvedlo 5 plavců napětí před závodem, 4 plavci uvedli pocit stresu a 3 plavci 

nervozitu před závodem. Tři závodníci, dle jejich vyjádření, nevnímají a nezaznamenávají 

před závodem ţádné pozitivní či negativní pocity (graf 16, tab. 16). 
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Vyhodnocení otázky č. 17 

Graf 17 Máte strach ze špatného výsledku?  

 

Tab. 17 Máte strach ze špatného výsledku? 

 
ano spíše ano nevím spíše ne ne celkem 

četnost odpovědí 6 8 12 8 3 37 

% 16,2 21,6 32,5 21,6 8,1 100 

 

Graf 17 a tabulka 17 nám znázorňují odpovědi, v kterých plavci vyjadřují moţnosti 

strachu ze špatného výsledku. Za špatný výsledek můţe být povaţováno nesplnění limitu, 

stanoveného cíle nebo plánovaného umístění atd. Strach ze špatného výsledku pociťuje 

víceméně 14 závodníků (38 %). Naopak 12 závodníků (32,5 %) si není jisto, zda pociťuje 

strach ze špatného výsledku. 11 plavců (téměř 30 %) nemívá strach ze špatného výsledku. 

5.3.2 ZÁVODNÍ (SOUTĚŽNÍ) STAVY 

Vyhodnocení otázky č. 18 

Graf 18   Přetrvávají předstartovní stavy/pocity i při závodě?     
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Tab. 18  Přetrvávají předstartovní stavy/pocity i při závodě? 

 
 ano někdy nevnímám ne celkem 

četnost odp. 2 7 20 8 37 

% 5,4 18,9 54,1 21,6 100 

 

Zda stavy a pocity strachu pokračují i během závodu naznačuje graf 18 a tabulka 18. 

Pouze 2 respondenti uvedli, ţe pocity vnímající před závodem pociťují i po dobu jejich 

závodu. U 7 závodníků přetrvávají předstartovní pocity pouze někdy. 20 dotázaných plavců 

(54 %) nevnímá pocity z předstartovního stavu v závodě. 8 plavců (21,6 %) se s tímto 

pocitem buď nesetkalo, anebo si je z předstartovních stavů do závodu nepřenáší (graf 18, tab. 

18). 

Vyhodnocení otázky č. 19 

Graf 19   Jste schopen koncentrace během celého závodu?     
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Tab. 19  Jste schopen koncentrace během celého závodu? 

 
ano spíše ano někdy spíše ne ne celkem 

četnost odp. 11 14 6 4 2 37 

% 29,7 37,9 16,2 10,8 5,4 100 

 

Koncentrace během závodu souvisí s důleţitostí závodu, psychickou pohodou, 

sportovní formou atd. 25 dotázaných plavců (67 %) je schopno se koncentrovat na svůj výkon 

během celého závodu. Někdy bývá schopno koncentrace 6 plavců. Jen malá část dotázaných 

plavců (16 %) uvedla, ţe není schopna plné koncentrace na vlastní výkon během celého 

závodu (graf 19, tab. 19).  

Vyhodnocení otázky č. 20 

Graf 20  Dokážete si ,,sáhnout až na dno“ svých možností (sil), když nejste    

               v optimální formě a nejde vám to?       

 

Tab. 20  Dokážete si ,,sáhnout až na dno“ svých možností (sil), když nejste    

               v optimální formě a nejde vám to? 

 
ano spíše ano někdy spíše ne ne celkem 

četnost odpovědí 13 12 9 2 1 37 

% 35,1 32,4 24,4 5,4 2,7 100 

 

Zda si závodník dokáţe ,,sáhnout aţ dno“ svých moţností hodně souvisí s vůlí kaţdého 

jedince. Jak náš výzkum ukázal (graf 20, tab. 20), tak 25 závodníků (67,5 %) je schopno podat 

maximální výkon na hranici svých moţností, i kdyţ se jim například nedaří dle představ 

a nejsou v dobré fyzické nebo psychické pohodě. Jedna čtvrtina dotazovaných závodníků je 

schopna podat maximální výkon, aniţ by byli v optimální formě. Pouze 3 závodníci se 

nedokáţí vyrovnávat s aktuálními problémy v průběhu závodu a podat maximální výkon. 
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Vyhodnocení otázky č. 21 

Graf 21   Je-li rozhodnuto o vašem vítězství, plavete naplno až do konce?   

 

Tab. 21  Je-li rozhodnuto o vašem vítězství, plavete naplno až do konce? 

 
ano někdy ne celkem 

četnost odpovědí 21 15 1 37 

% 56,8 40,5 2,7 100 

 

Je-li rozhodnuto o vítězství daného plavce v závodě, plave v plném nasazení aţ 

dokonce závodu 21 z 37 (56,8 %) dotázaných plavců. Naplno plave někdy i dalších 15 

reprezentačních plavců. U jednoho závodníka, který je pravděpodobně výjimkou mezi 

dotazovanými závodníky, zaznamenáváme negativní odpověď (graf 21, tab. 21). 

Vyhodnocení otázky č. 22 

Graf 22 Máte v závodě tendence k rezignaci a neschopnosti maximálního 

nasazení při vysokém tempu závodu?      
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Tab. 22 Máte v závodě tendence k rezignaci a neschopnosti maximálního   

               nasazení při vysokém tempu závodu? 

 
ano spíše ano někdy spíše ne ne celkem 

četnost odpovědí 1 1 10 13 12 37 

% 2,7 2,7 27 35,1 32,4 100 

 

Poměrně příjemné je zjištění, znázorněné v grafu 22 a tabulce 22, ţe 25 závodníků 

(67,5 %) nemá tendence k rezignaci a neschopnosti maximálního nasazení při vysokém tempu 

závodu. ,,Někdy“ má tendenci k rezignaci 10 plavců, u kterých pravděpodobně záleţí 

na jejich celkovém rozpoloţení a na konkrétní situaci. A dva závodníci mívají sklony 

k rezignaci a k neschopnosti maximálního výkonu při vysokém tempu závodu. 

5.3.3 POZÁVODNÍ (POSOUTĚŽNÍ) STAVY 

Vyhodnocení otázky č. 23 

Graf 23   Prožíváte frustrace, deprese po nevydařeném závodě?    

 

Tab. 23  Prožíváte frustrace, deprese po nevydařeném závodě? 

 
ano spíše ano někdy spíše ne ne celkem 

četnost odpovědí 3 7 15 7 5 37 

% 8,1 18,9 40,5 18,9 13,6 100 

 

Pocity frustrace a deprese po neúspěchu proţívá 10 z 37 dotázaných závodníků 

(27 %). Frustraci a deprimující náladu mívá někdy po nevydařeném závodě 15 závodníků 

(40,5 %). 12 závodníků téměř nemívá nebo nemá sklony k depresím a frustracím (graf 23, tab. 

23). 

  

8,1%

18,9%

40,5%

18,9%

13,6%

ano

spíše ano

někdy

spíše ne

ne



 

64 

 

Vyhodnocení otázky č. 24 

Graf 24 Měli jste někdy v důsledku frustrací po nevydařeném závodě sklon k/ke.? 

   

Tab. 24  Měli jste někdy v důsledku frustrací po nevydařeném závodě sklon k/ke..?   

Téměř všichni sportovci, ať uţ na vrcholové, výkonnostní či jen amatérské úrovni 

zaţili po nevydařeném závodě či soutěţi v důsledku frustrace, stavy vzteku, rezignace, 

regrese, snahy o kompenzaci a další. Ani závodní plavci, nejsou výjimkou. V důsledku 

frustrace po neúspěchu uvedlo sklon ke vzteku nebo třeba aţ agresi 19 plavců (z toho 

převaţují muţi - 15 respondentů). Situace, které ze stavu frustrací vyúsťují k rezignaci jako je 

apatie, lhostejnost, osamocené smutnění atd., zaznamenalo 11 plavců (převáţně ţeny – 8). 

Sklon k regresi (tj. chování jako dítě – pláč, leţ, primitivní podvádění) zaregistrovalo 

v odpovědích 11 plavců (z toho 7 ţen). 5 plavců by řešilo frustraci různou formou 

kompenzace (např. výběr jiné činnosti, sportu atd.).  Z otázaných respondentů neměli či 

nezaţili 3 plavci nikdy pocit frustrace (graf 24, tab. 24). 
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Vyhodnocení otázky č. 25 

Graf 25  Dokážete se odreagovat po nevydařeném závodě?     

 

Tab. 25  Dokážete se odreagovat po nevydařeném závodě? 

 

 

 

Odreagovat se po nevydařeném závodě dokáţe ¾ dotázaných závodních plavců. 

Na otázku jakým způsobem se plavci dokáţí nejlépe odreagovat po nevydařeném závodě, 

uvedli, ţe nejčastěji vyuţívají ke zlepšení nálady a uvolnění od stresových stavů: hudbu, 

posezení s přáteli, společné chvíle strávené s partnerem či partnerkou, nebo provozováním 

jiného sportu. Problémy s odreagováním má a zaţívá 9 dotázaných plavců (graf 25, tab. 25). 

Vyhodnocení otázky č. 26 

Graf 26   Motivuje vás nevydařený závod do dalšího tréninku?    
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Tab. 26  Motivuje vás nevydařený závod do dalšího tréninku?  

 
ano spíše ano někdy spíše ne ne Celkem 

četnost odpovědí 17 8 7 3 2 37 

% 46 21,6 18,9 8,1 5,4 100 

 

S motivací do dalšího tréninku po nevydařeném závodě nemá problém téměř 68 % 

dotázaných plavců. 7 plavců motivuje neúspěch pouze někdy 14 % plavců. U 13,5 % 

dotázaných respondentů pravděpodobně předurčuje nevydařený závod ztrátu motivace 

k dalšímu tréninku (graf 26, tab. 26). 

Vyhodnocení otázky č. 27 

Graf 27  Dokážete zapomenout na předešlý nepovedený závod a plně se připravit 

a soustředit se na následující závod?       

 

Tab. 27  Dokážete zapomenout na předešlý nepovedený závod a plně se připravit  

                a soustředit se na následující závod?  

 
ano spíše ano někdy spíše ne ne celkem 

četnost odpovědí 12 16 5 3 1 37 

% 32,4 43,3 13,5 8,1 2,7 100 

 

Velmi těţká je koncentrace a připravenost na budoucí závod, pokud se zrovna 

předchozí závod nepodařil. Situace je o to těţší, pokud měl závod svoji důleţitost. Z grafu 27 

a tabulky 27 vyplývá, ţe 3/4 dotázaných plavců nemá větší problémy s touto situací a daří se 

jim na předchozí nevydařený závod rychle zapomenout. U 5 závodních plavců se tato situace 

promítá střídavě, občas se jim daří zapomenout, občas ne. U 4 dotázaných (10 %) bývá 

přechod z předešlého neúspěchu na další závod problematický a mají sníţenou schopnost 

soustředění a přípravy na budoucí závod. 
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Vyhodnocení otázky č. 28 

Graf 28   Hledáte příčiny nevydařeného závodu?    

 

Tab. 28  Hledáte příčiny nevydařeného závodu? 

 
ano spíše ano někdy spíše ne ne celkem 

četnost odpovědí 25 5 5 1 1 37 

% 67,6 13,5 13,5 2,7 2,7 100 

 

Příčiny nevydařeného závodu řeší pravidelně nebo téměř pokaţdé 30 dotázaných 

respondentů (81 %). Pouze 2 plavci se svými neúspěchy dále nezaobírají a nepřemýšlí 

o příčinách nezdaru (graf 28, tab. 28). 

Vyhodnocení otázky č. 29 

Graf 29   Hledáte naopak příčiny vydařeného závodu?     
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Tab. 29  Hledáte naopak příčiny vydařeného závodu? 

 
ano spíše ano někdy spíše ne ne celkem 

četnost odpovědí 21 8 3 4 1 37 

% 56,8 21,6 8,1 10,8 2,7 100 

 

Po vydařeném závodě se zaobírá a hledá 29 plavců (78 %) příčiny svého úspěchu 

pravidelně. Příčiny úspěchu hledají 3 plavci někdy a 5 plavců (13 %) nehledá příčiny 

vydařeného závodu vůbec (graf 29, tab. 29). 

Vyhodnocení otázky č. 30 

Graf 30   Dokážete dát otevřeně najevo svou radost po úspěchu?    

 

Tab. 30 Dokážete dát otevřeně najevo svou radost po úspěchu?  

 
ano spíše ano někdy spíše ne ne celkem 

četnost odpovědí 18 11 6 2 0 37 

% 48,7 29,7 16,2 5,4 0 100 

 

Svou radost po úspěchu dokáţe otevřeně najevo proţít 29 dotázaných plavců, dalších 

6 plavců proţívá svou radost otevřeně najevo (pomocí gest, grimas a pokřiků). Pouze někdy 

a 2 plavci jsou spíše introvertními typy a svou radost proţívají, dá se říci sami (graf 30, tab. 

30). 
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Vyhodnocení otázky č. 31 

Graf 31  Míváte stavy přetrénování, emoční přesycenosti, snížení zájmu   

                a psychické únavy? 

  

Tab. 31  Míváte stavy přetrénování, emoční přesycenosti, snížení zájmu 

               a psychické únavy? 

 
ano spíše ano někdy spíše ne ne celkem 

četnost odpovědí 7 3 21 5 1 37 

% 18,9 8,1 56,8 13,5 2,7 100 

 

Velmi závaţné zjištění nám odhalila otázka zabývající se problematikou přetrénování, 

emoční přesyceností, sníţením zájmu a psychické únavy (graf 31, tab. 31). Výsledky nám 

vypovídají o tom, ţe 31 reprezentačních plavců (84 %) z celkových 37 dotázaných trpí nebo 

se potýká se stavy přetrénování, pocity emoční přesycenosti a psychické únavy. Nebo se 

alespoň s takovýmto negativním stavem uţ někdy setkalo v minulosti. Výsledek můţeme 

povaţovat o to závaznější, pokud si uvědomíme, ţe 80 % procent šetřených plavců bylo 

ve věku v rozmezí 15 – 20 let, tzn. uţ v takto raném věku specializace se plavci setkali se 

stavy přetrénování a psychické únavy. Pouze 6 plavců se s těmito stavy podle jejich slov 

nesetkalo. Toto odhalení by mělo být výstraţné a mělo by vést například ke změnám a 

zlepšení vedení psychologické sloţky tréninku.  
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6. DISKUZE 

Diplomová práce analyzuje vyuţití psychologické přípravy v plaveckém tréninku a sleduje 

problematiku předzávodních, závodních a pozávodních stavů u vrcholových plavců. 

Dotazníky správně vyplnilo a odevzdalo 37 respondentů. Z toho bylo 21 muţů a 16 ţen. 

Věkové rozpětí bylo od 15 let (ročník narození 1996), horní hranice nebyla určená. Nejstarší 

respondent byl ve věku 31 let (ročník narození 1980). 

Z naší práce vyplývá, ţe psychologická příprava se pomalu dostává do podvědomí 

sportovců. 81% plavců české reprezentace má představu o účincích psychologické přípravy 

ve sportu. Je nesporné, ţe psychologická příprava jako jedna ze sloţek sportovního tréninku, 

má zásadní význam na sportovní výkon sportovce. I přesto je stále u mnoha sportovců 

psychologická příprava nedoceněná. Respektive plavci neví o mnohých moţných postupech 

a metodách, které by jim mohli pomoci ve zlepšení vlastní výkonnosti, popřípadě lepšího 

pochopení sama sebe.  

Poznatky z nastudované literatury jsme se snaţili pouţít při sestavování otázek, které 

byly pouţity v dotazníkovém šetření. Z velkého počtu moţností a vyuţitelných metod jsme 

vybrali ty, které podle našeho názoru mají k českým plavcům nejblíţe. Literatura nabízí 

mnoho způsobů, dokonce i samotné manuály pro trenéry. Jsou jednoduše aplikovatelné, 

srozumitelné a přínosné. 

 

Vyhodnocení výzkumných otázek: 

VO 1) Využívají čeští plavci (reprezentanti) psychologickou přípravu, a jakou jí přikládají 

důležitost?  

Z výsledků dotazníkového šetření můţeme usoudit to, ţe psychologickou přípravu 

v tréninku vyuţívá vědomě 21 z 37 dotázaných plavců (viz. graf 3, tab. 3). Celkově 28 plavců 

vyuţívá psychologickou přípravu vědomě pod vedením psychologa, trenéra nebo sám/sama 

sebe (viz. graf 7, tab. 7). Dle zjištění, dalších 9 dotázaných plavců vyuţívá psychologickou 

přípravu nevědomě či ne úplně odborně, neboť tito plavci vyuţívají psychologické postupy 

a metody ovlivňující regulaci psychických stavů, aniţ by si sami uvědomovali, ţe se jedná 

o metody a prostředky psychologické přípravy. Všichni dotázaní plavci nemají nejmenší 

pochyby o významu práce sportovního psychologa ve sportu. Ale pouze 13 z 37 dotázaných 

plavců si myslí, ţe je pro ně psychologická příprava důleţitá (viz. graf 5, tab. 5).  

 



 

71 

 

VO 2) Mají plavci o psychologické přípravě kvalitní a potřebné znalosti a považují 

psychologickou přípravu za dostatečnou? 

Informovanost o psychologické přípravě povaţuje za nedostatečnou 15 (40 %) plavců, 

dalších 17 (46 %) plavců neumí posoudit vlastní informovanost a potřebné znalosti 

o psychologické přípravě. Pouhých 5 plavců si myslí, ţe je jejich psychologická příprava 

dostatečně kvalitní a mají o ní potřebné znalosti (viz. graf 8, tab.8). Zájem o lépe 

zabezpečenou psychologickou přípravu by mělo 26 (70 %) závodních plavců ze všech 

dotázaných (viz. graf 9, tab.9). 

Z výsledků můţeme vyvodit doporučení, ţe by plavečtí trenéři měli zapracovat na zlepšení 

psychologické přípravě v plaveckém tréninku, nebo zajistit odborně kompetentního 

pracovníka pro své svěřence. 

 

VO 3) Jaké pocity mají plavci v předstartovních stavech? 

Podle výsledků našeho setření (viz. graf 16, tab. 16) vnímá před startem nepříjemné 

pocity jako jsou strach, úzkost, stres, napětí, nervozitu 30 dotázaných plavců. Pouze 5 

plaveckých reprezentantů vnímá před startem radost a dva plavci nemají ţádné pocity. 

Předstartovní horečku, předstartovní apatii či kombinací těchto protichůdných stavů proţívá 

před samotným závodem 29 dotázaných plavců. Osm plavců je před startem ve stavu 

optimální aktivace (viz. graf 15, tab. 15). 

 

VO 4) Jsou plavci schopni koncentrace po celou dobu závodu a nemají problémy s rezignací 

během závodu? 

Tendenci k rezignaci a neschopnosti maximálního nasazení při závodě nikdy nemělo 

25 dotázaných plavců (67,5 %). Deset plavců se do stavu nízké koncentrace během závodu 

někdy dostalo. Pouze dva dotázaní plavci mají s rezignací v závodě problémy častěji. 

Koncentrace během celého závodu je schopno 25 (67,5 %) závodních plavců z 37 dotázaných 

(viz graf 22, tab. 22). 

 

VO 5) Vyhledávají plavci příčiny nevydařeného závodu a neúspěchu?. 

Příčiny nevydařeného závodu vyhledává 30 (81 %) plavců takřka pokaţdé, 5 plavců se 

zabývá příčinami neúspěchu pouze někdy a jen 2 plavci nehledají příčiny vůbec (viz. graf 28, 

tab.28). Neúspěch motivuje 25 dotázaných plavců (68 %) do další tréninkové činnosti a pouze 

někdy se donutí dalších 7 plavců k vyšší tréninkové činnosti po nepovedeném výkonu 

v závodě (viz. graf 26, tab. 26). 
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Trenér by měl být vedoucí osobnost, která je schopna nasměrovat své svěřence 

k optimálním výkonům. S tím souvisí i schopnost podat některé skutečnosti tak, aby se s nimi 

sportovec dokázal vyrovnat. Trenér by měl umět předat svým svěřencům informace tím 

správným způsobem. Trenér, případně psycholog by měl dlouhodobě pracovat se sportovci, 

připravovat je po psychické stránce a ne připravovat sportovce jen nárazově, např. jen 

před závody, nebo kdyţ se jim zrovna nedaří. Sportovec by měl mít určitou moţnost volby a 

neměl by mít pocit, ţe psychologická příprava je věc, kterou musí absolvovat jen proto, ţe to 

trenér řekl a poţaduje je to. Psychologická příprava by měla být součástí tréninku, a tak by to 

měli cítit i sportovci. Toto akceptování by mohlo dopomoci k tomu, aby se psychologická 

příprava skutečně stala prostředkem ke zlepšení vlastní výkonnosti. Sportovec by měl být 

po psychické stránce schopen čelit stresu, úzkosti a strachu, zvládat případné neúspěchy 

anebo se třeba vyrovnat s úlohou favorita a s očekáváním, které z toho vyplývá. 

Nemůţeme ovšem opomenout velmi zajímavé odhalení týkající se otázky 31, 

zabývající se stavy přetrénování, emoční přesycenosti, sníţení zájmu a psychické únavy. 

Výsledek se nám zdá poněkud znepokojující. Třicet jedna plaveckých reprezentantů ČR 

uvedlo, ţe se setkalo s těmito negativními stavy, které nemají příznivý vliv na jejich 

výkonnost. Dokonce deset z dotázaných plavců pociťuje tyto nepříjemné stavy častěji, ba 

někteří i pravidelně. Domníváme se proto, ţe tyto výsledky by měly být alarmující 

pro plavecké trenéry a ti by neměli nechat tyto varovné signály z řad plavců v podobě jejich 

výpovědí bez povšimnutí. Navíc je přitěţující i fakt, ţe velká většina těchto plavců se nachází 

ve věku 15 aţ 20 a jsou teprve na začátku vrcholové úrovně své plavecké kariéry. 

Ze všech výsledků na jednotlivé otázky v dotazníkovém šetření jsme dospěli 

k překvapivému zjištění. Neboť se neobjevily ţádné významné či rozdílné výsledky, v nichţ 

by se odpovědi muţské populace nějak zásadně lišily od odpovědí ţenské populace. 

Po získání a zpracování všech odpovědí jsme došli k závěru, ţe některé otázky nebo 

jejich pořadí jsme mohli zvolit jinak. Bylo by to nejspíš pro respondenty malinko přehlednější 

a moţná i srozumitelnější. Na druhou stranu se nám podařilo v dotazníku krátce definovat 

a popsat jednotlivé termíny, aby měli respondenti jasno a představu o jednotlivých metodách 

či odborných názvech z prostředí psychologické přípravy a nemohlo tak dojít k nějakým 

záměnám, která by mohla ovlivnit výzkum. 
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7. ZÁVĚR 

Kapitola 7 zahrnuje sumarizaci výsledků a diskuzí dotazníkového šetření, ze kterých 

jsou vyvozeny následující závěry o psychologické přípravě ve sportovním plavání v České 

republice. 

Z výsledků dotazníkového šetření můţeme vyvodit následující závěry: 

Informovanost český plaveckých reprezentantů je poměrně nízká, neboť jen malé 

procento (tj. 16 %) respondentů se domnívá, ţe má kvalitní informace o psychologické 

přípravě, o které se můţe opřít v praxi. 

Pouhá jedna třetina dotázaných plavců povaţuje psychologickou přípravu 

za nezbytnou a důleţitou sloţku svého sportovního plaveckého tréninku. 

Dle výsledků, které vzešly z odpovědí plavců, by o lepší zabezpečenost psychologické 

přípravy měli samotní plavci zájem a nebránili by se jí. Potřebovali by však správné 

nesměrování od kompetentních pracovníků – tj. trenérů a psychologů. 

Podle dosáhnutých výsledků vyuţívá většina plavců alespoň dvě psychologické 

metody. Nejpouţívanějšími metodami psychologické přípravy u sledovaných plavců patří 

slovní působení (vnitřní řeč), autoregulační prostředky, hudba a rituály. 

Z hlediska časového sledu emocí (tj. předsoutěţních, soutěţních a posoutěţních stavů) 

proţívají plavci stavy víceméně individuálně. Zvládání a proţívání soutěţních stavů se odvíjí 

od zkušeností, věku, povahy, ale také od samotného vyuţívaní psychologické přípravy 

závodníkem. Psychologická příprava můţe plavcům dopomoci lépe zvládat tyto emočně 

náročné situace.  

Na závěr můţeme konstatovat, ţe psychologická příprava by měla být součástí 

plaveckého tréninku. A měla by být vyuţívána především dlouhodobě ku prospěchu 

komplexnosti kaţdého sportovce.  

Výsledky diplomové práce mohou být přínosné jak pro plavecké trenéry, sportovní 

psychology, tak i pro širokou populaci závodních plavců. Můţeme doporučit prostudovat 

plavecké praxi výsledky a připomínky v této práci, zkonfrontovat je s reálnou skutečností a 

zamyslet se nad svým dosavadním počínáním v oblasti psychologické přípravy u konkrétních 

plavců, v jednotlivých plaveckých oddílech popř. na jednotlivých stupních přípravy.  
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Předpokládáme, ţe zpracované téma v práci bylo pouze dílčím počinem. Další 

rozpracování vidíme ve studiích detailnějšího rozboru psychologické přípravy plavců, kteří 

vyuţívají sluţeb sportovního psychologa a jejich profitu z této spolupráce nebo rozpracování 

psychologické přípravy mezinárodně úspěšných plavců.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1  Znění dotazníku 

 

DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI 

Právě jste dostali do rukou dotazník, který je součástí diplomové práce zaměřené na 

psychologickou přípravu v plavání.  Prosím Vás o jeho laskavé vyplnění. 

Vámi zveřejněné informace jsou anonymní a budou pouţité jen pro potřeby tohoto výzkumu. 

Při volbě z více variant, Vámi vybranou odpověď zaškrtněte, v případě vhodnosti je moţno 

označit i více variant. (v elektronické podobě – odpověď podtrhni, ne tučně či barevně 

zvýrazni). 

Kvalita tohoto výzkumu je zaloţená především na Vaší osobní zkušenosti a ochotě podělit se 

o ni. 

 

Pohlaví:                                                                           Věk:                        

Plavecký klub/oddíl:                                                      Člen reprezentace: ANO x NE 

Hlavní disciplína / osobní rekord: 

Největší úspěch: 

 

Část A obecná část psychologické přípravy 

1. Máte představu o účincích psychologické přípravy ve sportu? 

a) Ano.      b) Nevím.       c) Ne. 

2. Myslíte, že má význam  práce psychologa ve sportu? 

a) Ano.              b) Ne. 

3. Je psychologická příprava součástí vašeho plaveckého tréninku? 

a) Ano. Jaký druh? …………………………………………………………..           

             Jak často jí provádíte? ……………………………………………… 

b) Ne. Proč? …………………………………………………………………. 

4. Spolupracujete se sportovním psychologem? 

a) Ano.              b) Někdy.               c) Ne. 

 



 

 

 

5. Jakou důležitost přikládáte psychologické přípravě? 

a) Je pro mě důleţitá. 

b) Jsou důleţitější sloţky tréninku. 

c) Neumím posoudit. 

6. Odkud/ od koho  jste se dozvěděl o možnostech psychologické přípravě? 

a) Trenér / psycholog.                  b) Jiný sportovec / kamarád. 

c) Škola.                                     d) Internet. 

e) Literatura.                               f) Jiné: ……………………………………… 

g) Ještě jsem o ní neslyšel. 

7. Psychologické přípravě se věnuji pod vedením (ve spolupráci)? 

a) Psychologa.                            b) Trenéra. 

c) Sám/ sama sebe.                      d) Jiné:………………………………………. 

e) Nevěnuji se jí. 

8. Myslíte si, že je vaše informovanost o psychologické přípravě dostatečná? 

a) Ano.            b) Ne.            c) Neumím posoudit. 

9.  Měli byste zájem, aby vaše psychologická příprava byla lépe zabezpečená  

    a pokud ano v jakém smyslu by to mělo být ?       

……………………………………………………………………...…………..………………

……………………………...………………………………..………………………................ 

Část B  metody psychologické přípravy 

10. Které z uvedených psychologických regulačních prostředků používáte? 

a) Slovní působení (vnitřní řeč). 

b) Magické (maskot). 

c) Regulace sníţením poţadavků. 

d) Autoregulační prostředky (sebepřesvědčování, sebepovzbuzování,   

    sebeuklidnění). 

e) Relaxace, jóga, atd. 

f) Hudba. 

g) Rituály. Jaké? ……………………………………………………………..  

h) Jiné. Jaké? ....................................................................................................  

ch) Ţádné. Proč?............................................................................................... 



 

 

 

11. Které relaxační metody používáte?  

a) Progresivní relaxace (např. Jacobsonova technika - napínaní a uvolňování  

     sval.skupin). 

b) Autogenní trénink (např. Schultzův autogenní trénink). 

c) Krátká jogínská relaxace. 

d) Dechová cvičení (brániční dýchání, rytmické dýchání, dechová vlna). 

e) Jiné. Jaké? ...................................................................................................  

f) Ţádné. Proč? ……………………………………………………………....  

12. Používáte sugesci (tj. ovlivňování myšlení a představ, jemuţ osoba neúmyslně podléhá)? 

a) Ano  

     1)  autosugesce (formulace si říkáte, tvoříte sám) 

     2)  heterosugesce (formulace vám zprostředkovává druhá osoba) 

b)  Ne. 

13. Používáte imaginaci (tj. záţitek či představa pohybu nebo situace, vytvořené nebo 

znovuvytvořené v mysli člověka bez přítomnosti aktuálního pohybu nebo situace, obyčejně 

zahrnující všech pět smyslů)? 

a) Ano.                b) Ne. 

14. Používáte modelový trénink (záměrné vytváření situací v tréninku, odpovídajících 

podmínkám soutěţe) ? 

a) Ano.       b) Pouze před hlavními závody závodního období.        c) Ne. 

Část C časový sled emocí ve sportu - předzávodní stavy 

15. Který předstartovní stav je pro vás typický? 

a) Předstartovní horečka (neklid, zimniční stavy, třes, nervozita, výbušnost). 

b) Předstartovní apatie (lhostejnost, rezignace předem, pasivita,  

     poraţenectví). 

c) Střídají se oba protichůdné stavy. 

d) Stav optimální aktivace. 

16. Jaké pocity máte před závodem? 

a) Strach.    b) Úzkost.    c) Radost  

d) Ţádné.    e) Jiné. Jaké? ………………………………………… 

17. Máte strach ze špatného výsledku? 



 

 

 

a) Ano.     b) Spíše ano.     c) Někdy.     d) Spíše ne.     e) Ne. 

Závodní stavy 

18. Pokračují tyto stavy/ pocity i při závodě? 

a) Ano.     b) Někdy.     c) Nevnímám.     d) Ne. 

19. Jste schopen koncentrace během celého závodu? 

a) Ano.     b) Spíše ano.     c) Někdy.     d) Spíše ne.     e) Ne 

20. Dokážete si ,,sáhnout až na dno“ svých možností (sil), když nejste v optimální   

      formě a nejde vám to ? 

a) Ano.    b) Spíše ano.     c) Někdy.     d) Spíše ne.     e) Ne. 

21. Je-li rozhodnuto o vašem vítězství, plavete naplno až do konce? 

a) Ano.       b) Někdy.         c) Ne. 

22. Máte v závodě tendence k rezignaci a neschopnosti maximálního nasazení       

      při  vysokém tempu závodu? 

a) Ano.     b) Spíše ano.     c) Někdy.     d) Spíše ne.     e) Ne. 

Pozávodní stavy 

23. Prožíváte frustrace, deprese po nevydařeném závodě? 

* Frustrace - je pocit, pokud se něco důleţitého nepovede a v nejbliţší době není šance to napravit 

a) Ano.     b) Spíše ano.     c) Někdy.     d) Spíše ne.     e) Ne. 

24. Měli jste někdy v důsledku frustrací po nevydařeném závode sklon k/ke? 

a) Vzteku (třeba aţ k agresi). 

b) Rezignaci (apatie, lhostejnost, osamocené smutnění; typy reakce: ,,vţdyť to  

     nestojí za to“). 

c) Regresi (chování jako dítě – pláč, leţ, podvádí primitivně, atd.).  

d) Kompenzaci (např. výběr jiné činnosti, sportu, nebo jen fantazijní  

     představy - denní snění). 

e) Nikdy jsem neměl/nezaţil pocit frustrace.  

25. Dokážete se odreagovat po nevydařeném závodě? 

a) Ano. Jakým způsobem? …………………………………………………… 

b) Ne. 

 



 

 

 

26. Motivuje vás nevydařený závod do dalšího tréninku? 

a) Ano.      b) Spíše ano.     c) Někdy.     d) Spíše ne.     e) Ne. 

27. Dokážete zapomenout na předešlý nepovedený závod a plně se připravit a soustředit 

se na následující závod? 

a) Ano.     b) Spíše ano.     c) Někdy.     d) Spíše ne.     e) Ne. 

28. Hledáte příčiny nevydařeného závodu? 

a) Ano.     b) Spíše ano.     c) Někdy.     d) Spíše ne.     e) Ne. 

29. Hledáte naopak příčiny vydařeného závodu? 

a) Ano.     b) Spíše ano.     c) Někdy.      d) Spíše ne.     e) Ne. 

30. Dokážete dát otevřeně najevo svou radost po úspěchu? 

a) Ano.     b) Spíše ano.     c) Někdy.     d) Spíše ne.      e) Ne. 

31. Míváte stavy přetrénování, emoční přesycenosti, snížení zájmu a psychické únavy? 

a) Ano.     b) Spíše ano.     c) Někdy.      d) Spíše ne.     e) Ne. 

 

Děkuji za vyplnění a přeji hodně úspěchů nejen ve sportu.                    

                                                               Bc. Lukáš Mička 

     II. NMgr. TVS 


