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Abstrakt 

 

 

Název:  Vliv aktuálních psychických stavů na výkon v soutěži TeamGym Junior 

 

Cíle:  Hlavním cílem práce je zjištění prožívaných aktuálních stavů před 

závodem a určení vlivu, jaký mají na podaný sportovní výkon v daném 

závodě. V práci je také porovnáván rozdíl mezi výkony a psychickými 

stavy týmu a jeho jednotlivých členů v závodech pohárových a 

v závodech postupových. Dílčím cílem práce je také představení 

TeamGymu, který je poměrně mladou a neznámou disciplínou. 

 

Metody: Výzkumnou metodou použitou pro zjištění aktuálních psychických stavů 

gymnastek je dotazníková metoda SUPSO vytvořená Oldřichem 

Mikšíkem. Tento dotazník je podáván členkám zkoumaného týmu vždy 

před závodem. Metodami použitými pro určení sportovního výkonu je 

rozbor videozáznamů z vybraných závodů, rozbor výsledkových listin a 

rozhovory s trenérkou týmu a rozhodčími soutěže TeamGym. 

 

Výsledky: Výsledkem práce je popsání psychických stavů všech členek týmu a 

jejich vývoj v průběhu sezóny. Jsou také určeny dosažené sportovní 

výkony a zjištěna souvislost mezi nimi a prožívanými psychickými stavy. 

Výsledky mohou být použity k určení stavů nejvíce ovlivňujících výkon 

a jejich následné regulaci v budoucích závodech pro dosažení lepších 

výkonů. 

 

 

Klíčová slova: sportovní výkon, TeamGym, sportovní psychologie, dotazník,  

 

 



 
 

Abstract 

 

 

Title:   Influence of Actual Psychical States on Sport Performance in TeamGym 

 

Purspose:  The main aim of this bachelor’s theses is to determine the actual physical 

states experienced before the competition and finding out the influence 

they have on athlete’s performance. The difference between the 

performances and psychical states in cup competitions and competitions 

where team can move on to the next roun dis also dicused in this theses. 

The TeamGym as a young and not so well known discipline is also 

introduced in this theses. 

 

Methods: The research method used for discovering actual psychical states of 

gymnasts is the questionnaire method SUPSO founded by Oldřich 

Mikšík. This questionnaire is applied on members of the team before 

every competition. The methods used for determination of the 

performance are analysis of video rekord of every competition, analysis 

of obtained results and interviews with coach of the team and TeamGym 

judges. 

 

Results: As a result of this theses is the description of psychical states of all the 

members of the team and it’s evolution during the season. The sport 

performances are also evaluated and the connection between them and 

the psychical states are discovered. The results could be used for 

determination of states most influencing the performance and their 

regulation before next competition for obtaining better ones. 

 

 

Keywords:  sport performance, TeamGym, sport psychology, questionnaire,  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně na základě literatury 

a pramenů uvedených ve zdrojích. 

 

 

V Praze dne 24. 4. 2013       Podpis 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto bych chtěla poděkovat PhDr. Vladimíru Janákovi za odborné vedení této práce. 

Dále bych ráda poděkovala všem členkám TeamGymového družstva T. J. Sokol Praha 

Královské Vinohrady, které ochotně vyplňovaly dotazníky a velmi mi pomohly při 

realizaci výzkumu. 



 
 

OBSAH 

 

1 ÚVOD ............................................................................................................. 8 

2 CÍLE A ÚKOLY ............................................................................................ 9 

2.1 Cíle .......................................................................................................... 9 

2.2 Úkoly ....................................................................................................... 9 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA .................................................................. 10 

3.1 Aktuální psychické stavy ...................................................................... 10 

3.1.1 Předstartovní stavy ........................................................................... 10 

3.1.2 Startovní stavy .................................................................................. 11 

3.1.3 Postartovní stavy............................................................................... 11 

3.1.4 Regulace aktuálních psychických stavů ........................................... 12 

3.1.5 Aktivace ............................................................................................ 13 

3.1.6 Motivace ........................................................................................... 14 

3.1.7 Nálada a emoce ................................................................................. 16 

3.1.8 Struktura osobnosti ve sportu ........................................................... 16 

3.2 Sportovní výkon .................................................................................... 19 

3.3 TeamGym .............................................................................................. 23 

3.3.1 Pohybová skladba ............................................................................. 25 

3.3.2 Akrobacie .......................................................................................... 26 

3.3.3 Trampolína........................................................................................ 27 

4 METODOLOGIE PRÁCE ........................................................................... 29 

4.1 Výzkumný soubor ................................................................................. 29 

4.2 Výzkumné metody ................................................................................ 30 

4.2.1 Dotazník SUPSO .............................................................................. 30 

4.2.2 Pozorování pomocí videozáznamu ................................................... 32 

4.2.3 Rozbor sekundárních dat .................................................................. 32 



 
 

4.3 Sběr dat .................................................................................................. 32 

4.4 Analýza dat ............................................................................................ 33 

5 VÝSLEDKY ................................................................................................. 34 

5.1 T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady – družstvo nad 16 let ............. 34 

5.1.1 Výkon družstva ................................................................................. 34 

5.1.2 Předzávodní psychické stavy týmu ................................................... 36 

5.2 Závodnice č. 1 ....................................................................................... 40 

5.3 Závodnice č. 2 ....................................................................................... 42 

5.4 Závodnice č. 3 ....................................................................................... 45 

5.5 Závodnice č. 4 ....................................................................................... 47 

5.6 Závodnice č. 5 ....................................................................................... 50 

5.7 Závodnice č. 6 ....................................................................................... 52 

5.8 Závodnice č. 7 ....................................................................................... 55 

5.9 Závodnice č. 8 ....................................................................................... 57 

5.10 Závodnice č. 9 ....................................................................................... 60 

5.11 Závodnice č. 10 ..................................................................................... 63 

5.12 Vliv aktuálního psychického stavu na výkon ........................................ 66 

6 DISKUSE ..................................................................................................... 73 

7 ZÁVĚR ......................................................................................................... 75 

SEZNAM ZDROJŮ ............................................................................................ 76 

SEZNAM GRAFŮ .............................................................................................. 79 

SEZNAM TABULEK......................................................................................... 80 

 

 

 

 



8 

 

1 ÚVOD 

 

Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání vlivu aktuálních psychických stavů na 

výkon závodnice v soutěži TeamGym Junior. V současnosti se při sportovním tréninku 

začíná klást stále větší důraz také na přípravu psychickou. Na tom, že psychické stavy 

mají na sportovní výkon značný vliv, se shodují všichni autoři, kteří se tímto tématem 

zabývají. Během studia literatury jsem se nesetkala s žádným názorem, který by tento 

vliv, jakkoliv velký, popíral. 

Výběr sportu a zkoumaného týmu nebyl náhodný. Jsem jeho aktivní členkou přes deset 

let a podílím se na přípravě týmu závodícího v mladší kategorii. Během tréninku na 

psychickou přípravu není mnoho času, přesto jsem na sobě i svých svěřenkách 

vypozorovala, že psychický stav předzávodní se může velmi silně promítnout do 

psychických stavů soutěžních, které výkon v soutěži velmi silně ovlivňují. Určit, jak 

silný je ve skutečnosti tento vliv, je hlavním cílem této práce. Zjištění, jaké stavy jsou 

nejsilněji prožívané před soutěží, a jaký vliv na výkon v soutěži doopravdy mají, 

pomůže identifikovat stavy, které mají na výkon pozitivní vliv, a naopak ty, které dobrý 

výkon brzdí. Na základě těchto zjištění je poté možné věnovat se psychické přípravě 

více, popřípadě naučit se regulovat tyto stavy pro zajištění lepšího výkonu. Tato práce 

může také pomoci identifikovat jedince, jejichž výkon je psychickými stavy ovlivněn 

více, což umožní soustředit se na jejich psychickou přípravu jednotlivě, a tak, aby měla 

co největší účinek. 

TeamGym je poměrně mladou gymnastickou disciplínou, jejíž kořeny se nacházejí ve 

skandinávských zemích. Skládá se ze tří disciplín – pohybové skladby, akrobacie a 

trampolíny. Přestože je TeamGym zatím poměrně neznámý, v posledních letech se 

začíná jeho základna rozšiřovat i mimo Evropu a další nárůst se dá nadále očekávat. Jde 

o sport, který je atraktivní nejen pro diváky, ale i samotné závodníky. To je dáno 

zejména různorodostí jednotlivých disciplín, které vyžadují kombinaci elegance, 

techniky a akrobatických dovedností. Celá soutěž má nesmírný spád a dynamiku. I 

proto jsem si vybrala pro svou práci právě tento sport, který zatím bohužel není tak 

rozšířen. 
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2 CÍLE A ÚKOLY 

 

2.1  Cíle 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, zda existuje vztah mezi předstartovními 

psychickými stavy závodnic a jejich výkonem v daném závodě. Pokusím se také zjistit, 

jestli je nějaký rozdíl mezi předstartovními stavy pociťovanými v závodě pohárovém a 

v závodě postupovém. Cílem je také vysledovat, jestli u závodnic před závodem 

převažují pocity komfortu nebo dyskomfortu a jaká je jejich hladina aktivace.  

Dílčím cílem je také představení TeamGymu, který je sice poměrně mladou a neznámou 

disciplínou, ale jeho obliba postupně stoupá. 

 

2.2  Úkoly 

Pro realizování stanovených cílů práce je třeba splnit následující dílčí úkoly: 

1. Studium odborné literatury vážící se k zvolenému tématu a vymezení základních 

pojmů - aktuální psychické stavy, sportovní výkon a TeamGym 

2. Stanovit a popsat metodologická východiska výzkumu aktuálních psychických stavů 

a sportovního výkonu 

3. Zajistit si výzkumný soubor respondentů 

4. Sběr dat pomocí dotazníku SUPSO a pozorování 

5. Analyzovat získaná data 

6. Popis a vyhodnocení výsledků výzkumu a zjištění případné souvislosti mezi nimi 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

3.1  Aktuální psychické stavy 

Aktuální psychické stavy jsou různě výrazné změny v psychice, které provází účast 

sportovce v soutěži. Mají charakter přípravných, pohotovostních reakcí. 14, s. 107 

Nejčastěji jsou dělené na stavy předstartovní, startovní (soutěžní) a stavy postartovní 

(posoutěžní). 

Různé sporty a sportovní disciplíny si vyžadují různou dobu trvání aktuálních 

psychických stavů. 14, s. 109 TeamGym patří mezi sporty, kde jednotlivé disciplíny 

trvají poměrně krátkou dobu a jsou mezi nimi různě dlouhé přestávky. Dochází tu 

k regulaci stavů soutěžních mezi nástupy na jednotlivé disciplíny, to si vyžaduje 

opakovanou relaxaci a opětnou reaktivaci. 

 

3.1.1 Předstartovní stavy 

Tyto psychické stavy mají bezprostřední vliv na stavy soutěžní a mohou tak ovlivnit 

výkon sportovce zejména na začátku soutěže. 8, s. 173 Soustřeďují se v nich 

očekávání nadcházejícího boje. Objevují se ve chvíli, kdy si sportovec začne 

uvědomovat svou účast v soutěži. 10, s. 201 

Vzhledem k tomu, že je soutěž vystoupením veřejným, sportovec prožívá napětí 

z očekávání, provázené příznaky trémy. Dalšími příznaky jsou obavy o výsledek nebo 

předstartovní úzkost. Velmi typická je také tvorba negativních hypotéz, a u některých 

sportovců se také objevuje tendence hledat předem zdůvodnění případného neúspěchu. 

Čím se závod přibližuje, množství úzkostných myšlenek stoupá. Všechny tyto stavy 

mohou být doprovázeny různými psychofyziologickými příznaky, jako jsou žaludeční 

potíže, potivost, časté močení nebo zadýchávání se. Pokud je sport doprovázen určitou 

mírou rizika, jakým akrobatická část TeamGymu zcela jistě je, projevuje se napětí 

z očekávání jako strach. Platí, že čím větší strach je, tím větší je poté euforie po 

zdárném dosažení cíle. 23, s. 52 
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3.1.2 Startovní stavy 

Startovní stavy jsou druhem psychických stavů, které jsou spojeny se vstupem 

sportovce do atmosféry soutěže. Nepatří do nich jen stavy, které sportovec prožívá těsně 

před startem, ale i stavy spojené s bezprostřední přípravou na závod. Sportovec je 

ovlivněn atmosférou místa konání akce, kontaktem s konkurencí nebo různými 

událostmi, které předchází startu. Mimo vlivy spojenými s místem konání může být 

sportovec také ovlivněn vědomím důležitosti soutěže nebo vírou ve svou formu. 

Všechny vlivy výše uvedené se soustřeďují do psychického tlaku, který je na sportovce 

vyvíjen. Mezi startovní stavy patří stavy soutěžní, které jsou spjaty se samotným 

průběhem soutěže. Jejich obsahem je vlastní činnost sportovce v utkání. 8, s. 172 

Slepička, Hošek a Hátlová (2006) vymezují startovní stavy jako: „emotivitu, která 

provází sportovní činnost od zahájení do konce. Má povahu usilování, boje, zvládání a 

kvalitativně velmi záleží na průběhu činnosti, jejím zdaru či dílčích frustracích.” Říkají, 

že cílem je dosáhnout takzvaného radostného zaujetí. 23, s. 54 

 

3.1.3  Postartovní stavy 

Postartovní stavy bezprostředně navazují na stavy soutěžní. Vyplývají z výsledku 

závodu a očekávání s nimi spojenými. Tyto stavy mají hlavně charakter nálad
1
, ať už 

jde o radost z vítězství, spokojenost s výsledkem, či zklamání. Velmi důležitou roli na 

ně mají i vlivy ze společenského prostředí sportovce. 14, s. 109 Jsou vyvolány 

vlastním hodnocením právě proběhlé soutěže a trvají zpravidla několik hodin. Žádoucí 

je stav zvýšené aktivace pozitivního směru, která se dostavuje po dosažení úspěchu a 

má pro sportovce charakter odměny. 10, s. 202 

Podle Hoška a Hátlové se po závodě dostavují emoce úspěchu a neúspěchu. Cílem 

sportování je podle nich právě úspěšnost, která je odměnou, sebepotvrzením, což vede 

k následné sebedůvěře. Při dosažení radostné euforie jsou všechny ostatní emoce a stavy 

odsunuty do pozadí. Při dosažení triumfu v kolektivním sportu může dojít i k citové 

nákaze a jiným projevům hromadného chování. Opakem je smutek, který provází 

                                                           
1 Náladou je označován každý déletrvající emoční prožitek, citové rozpoložení nebo citová situace. 12, s. 

158 
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soutěžní neúspěch. Ten může mít podobu rezignace, regrese, kompenzace nebo vzteku 

vedoucího k agresi. Tyto negativní emoce mohou vést ke snížení motivace, což může 

mít za následek až úplně opuštění sportovní činnosti nebo naopak k vzestupu motivace 

do dalšího tréninku a sportovních bojů. 23, s. 56 

 

3.1.4 Regulace aktuálních psychických stavů 

Vliv aktuálních psychických stavů na výkon sportovce je patrný, existuje však několik 

možností, jak tyto stavy regulovat, aby bylo dosaženo stavu optimální aktivace.  

Jednou z možností regulace je použití biologických prostředků. Patří sem zejména 

dobrá životospráva sportovce s vhodným jídelníčkem a kvalitním spánkem. Tento typ 

regulace ovlivňuje zejména předstartovní a postartovní stavy. Možné je také použití 

některých psychofarmak. 9, s. 128 

Dalším typem prostředků regulace jsou prostředky fyziologické. Mají stejně jako 

prostředky biologické vliv zejména na předstartovní a postartovní stavy. Patří mezi ně 

hlavně rozcvičení, dechová cvičení a masáž. 9, s. 129 

Psychologickým prostředkem regulace aktuálních psychických stavů je zejména slovo. 

Má vliv na snížení napětí i mobilizaci sportovce. Mezi psychické prostředky patří také 

talismany, rozptýlení sportovce nebo naopak jeho koncentrace na soutěž. Pozitivní 

účinky má také zpěv, pokřiky nebo rituály, které provádí jednotlivý sportovec nebo 

sportovní tým před závodem. 9, s. 129 

Dalším typem prostředků jsou prostředky pedagogické. Důležitou roli zde hraje autorita 

trenéra, ale i rozcvičení před soutěží nebo cvičení pro snížení napětí ve svalech. 9, s. 

130 

Jedinec se může stát členem týmu z několika důvodů. Ať už je to snaha zlepšit své 

individuální schopnosti a dosáhnout nějakého výsledku nebo ho k tomu vedou důvody 

sociální. V týmu by vždy měla nastat jistá forma soudržnosti, proto, aby tým dosahoval 

co nejlepších výkonů. Soudržné týmy sledují stejné cíle, touhy, a kolektivní identitu. 

Věří v to, že tým je schopen dosáhnout vytyčených cílů. 11, s. 456 

Proto v týmových sportech hraje důležitou roli regulace vztahů meziosobních. Tato 

regulace patří zejména osobě trenéra týmu, který musí pomoci nalézt optimální míru 

mezi vztahy rivality a vzájemné shovívavosti mezi jednotlivými členy týmu. 10, s. 130 
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Pokud převažují vztahy konkurence, je výkon narušen rivalitou mezi členy týmu, kteří 

spolu optimálně nespolupracují. Hrozí také vznik konfliktů, které mohou stabilitu týmu, 

a tím i jeho výkon, podlomit. Optimální výkon je však ohrožen i vztahy nadměrné 

spolupráce. V týmu při ní dochází k nedostatku motivace k individuálním výkonům a 

rozvíjí se obecná shovívavost. 10, s. 206 

Regulační prostředky je také možné dělit podle jejich účelu, a to na prostředky zvyšující 

aktivaci, snižující aktivaci, prostředky snižující negativní prožitky neúspěchu a 

prostředky na odstranění psychologických důsledků únavy. 10, s. 202 

 

3.1.5 Aktivace 

Choutka (1971) aktivací označuje: „schopnost mobilizovat duševní i tělesné síly ke 

splnění určitého úkolu.” 14, s. 107 

Aktivací je ve fyziologii označován celkový stav organismu. Projevem tohoto stavu 

jsou pak psychické stavy. 5, s. 95 

Bukač chápe aktivaci jako přechod z klidového stavu do stavu herního nabuzení a 

rozpoložení. Rozlišuje aktivační sílu a aktivační útlum, které dokážou mobilizovat 

veškeré rezervy sportovce, nebo naopak veškeré snahy potlačovat. Pokud sportovec 

dosáhne optimální aktivace a nachází se v dobrém rozpoložení a pohodě, provádí celou 

řadu úkonů automaticky, lehce a s jistotou. 3, s. 222 

 

Rozlišují se tři stupně aktivace: 8, s. 172 

1. stav nadměrné aktivace – takzvaná sportovní horečka, většinou se projevuje 

v diskoordinaci všech zúčastněných funkcí, zvýšenou dráždivostí a oslabením 

útlumových procesů v centrální nervové soustavě 

2. stav nepřiměřeně nízké aktivace – tento stav, někdy nazýván apatií, je způsoben 

převahou útlumových procesů v centrální nervové soustavě, snižuje svalový tonus a 

projevuje se diskoordinací pohybů 

3. stav optimálně zvýšené aktivace – tento stav je nazýván bojovou pohotovostí, je 

emocionálně kladný s vysokou pohotovostí k reakci a s pozitivně prožívaným vnitřním 

napětím 
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Aktivační úroveň sportovce má prokazetelný vliv na sportovcův výkon. Čím je jeho 

aktivace vyšší, tím jeho výkon vzrůstá, alespoň do určité míry. Aktivační úroveň má 

tendenci kolísat a často se skokově měnit. Je nutné rozlišovat optimální stupeň aktivace 

u různých druhů sportu a také její směr, který může být negativní nebo pozitivní. 

Gymnastika, která je řazen panem Dovalilem do sportů koordinačně náročných, si žádá 

nižší optimální stupeň aktivace, než sporty koordinačně méně náročné. 8, s. 172 

Sportovci by se měli učit, jak těchto optimálních stavů dosáhnout. 

 

Obrázek č. 1: Optimální aktivační úroveň 

 

Zdroj: Slepička, Hošek, Hátlová (2006) 

 

3.1.6 Motivace 

Motivace je podle Dovalila (1992): „snahou řešit daný pohybový úkol na nejvyšší 

možné úrovni, tedy dosažením maximálního výkonu.” 9, s. 156 

Čechová s Rozsypalovou (1996) na ní nahlíží jako: „na souhrn všech skutečností, které 

podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal, či nekonal.” Základním zdrojem 

motivace jsou vnitřní potřeby, tedy vlastnosti organismu, které pobízí k vyhledávání 

určité podmínky nezbytné k životu. Druhým zdrojem motivace jsou naopak pobídky 

vnější, které u člověka potřebu vyvolávají a mohou ji i uspokojit. 5, s. 27 

Bukač (2005) říká: „Motivace určuje kolísavost a stabilitu přístupu k sobě samému, 

přípravě a potřebě seberealizace.” 3, s. 220 
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Podle Rity Atkinson je motivace stav, který aktivuje chování a dává mu směr. Je 

vnímána subjektivně jako vědomá touha. Na rozdíl od touhy, které se můžeme vzdát, je 

ovládání vlastní motivace mnohem složitější. Vědomá volba je tedy spíše důsledkem 

motivačních stavů, než jejich příčinou. 20, s. 420 

Motivace může mít dlouhodobě různý charakter. Pokud jde o motivaci tréninkovou, 

mluvíme o motivaci dlouhodobé. Motivace krátkodobého charakteru je poté motivací 

k samotnému výkonu k soutěži. 14, s. 5 

Motivace má řadu vnějších i vnitřních motivů. Mezi vnější motivy patří také hmotné 

odměňování, které je efektivní pokud nepřebíjí vnitřní motivy, je v něm obsažena 

společenská i sportovní hodnota ceny faktické výkonnosti a je udělováno v přijatelné 

míře. 3, s. 220 

Motivace může mít různě vysokou hladinu, která se může měnit. Negativní úroveň 

motivace je označována jako přemotivování, projevuje se falešnými představami, 

zeslabuje realitu, připravenost a koncentraci. Často vede k přecenění vlastních sil a 

dovedností a přináší domněnku neohroženosti. 3, s. 220 

Ve sportu je velmi důležitá motivace po sportovním výkonu, tedy motivace výkonová. 

Lisa Gallagher Tuleya ji definuje jako potřebu, která jedince žene k tomu, aby se 

zdokonaloval, byl úspěšný nebo vynikal. 30, s. 5 

Potřeba výkonu, tedy výkonové motivace, je doprovázena také potřebou po 

společenském uznání. 5, s. 27 Výkonová motivace vzniká jako rozdíl dvou 

protichůdných tendencí. První z nich je tendence dosažení úspěchu a druhou je tendence 

vyhnout se selhání. Většina sportovců se řadí mezi lidi, kteří mají velkou potřebu 

úspěchu, a převažuje u nich tendence dosažení úspěchu oproti snaze vyhnutí se selhání, 

mají tedy velkou výkonovou motivaci. 23, s. 76 

Mezi znaky motivace patří vnitřní psychická hnací síla chtění, konkrétně zaměřené vůle, 

úsilí a snahy spojené s cílenou představou a prostředky k jejímu dosažení. 3, s. 43 

Motivovaný sportovec se pozná podle tří věcí. První z nich jsou volby, které dělá. Patří 

mezi ně výběr sportu, rozhodnutí trénovat více, než je plánováno a stanovování si 

vyzívajících cílů. Motivace sportovce se také ukazuje v jeho snaze, jak intenzivně 

trénuje, soutěží a sleduje dosažení svých cílů. Důležitým faktorem ukazujícím 
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motivovanost sportovce je vytrvalost, s jakou dokáže své cíle následovat, i přes různé 

překážky. 4, s. 124 

 

3.1.7 Nálada a emoce 

S motivací úzce souvisejí i emoce. Emoce mohou fungovat jako její aktivátor a 

směřovat chování stejným způsobem jako základní motivace. Emoce je podle Rity 

Atkinson (2012): „složitý stav tvořený mnoha složkami, jehož výsledkem je připravenost 

k určitému chování.” Negativní emoce, jako vztek strach a smutek, jsou provázeny 

vyšší aktivací, která je právě u sportu, z důvodu dosažení vyššího výkonu, velmi častá. 

20, s. 479 

Emoce je podle Hartla a Hartlové (2010): široká škála citových prožitků a 

doprovodných fyziologických změn. Je podle nich silnější, a proto hůře uchopitelnější, 

než rozumové procesy. Jde v podstatě o hodnotící kladné nebo záporné reakce na určitý 

podnět. 13, s. 126 

Slepička, Hošek a Hátlová (2006) říkají, že: „sport je emociogenní”, což znamená, že je 

zdrojem emocí. Je dokonce jednou z nejemociogennějších činností člověk, zejména 

díky nejistotě sportovního výsledku, sportovním prožitkům a soutěživosti sportovních 

aktivit. 23, s. 51 

Různé sportovní činnosti si vyžadují různou úroveň emočního napětí. Emoční afekty 

zvyšují zejména sílu tělesnou a zhoršují výkon mentální. Emoce se dělí na stenické, 

které povzbuzují činnost a jejich zástupcem je například vztek. Opakem jsou emoce 

astenické, které činnost tlumí, jejich příkladem je strach. 23, s. 60 

 

3.1.8 Struktura osobnosti ve sportu 

Zabývat se strukturou osobnosti je v tomto případě podstatné, protože právě 

individuální stránka struktury osobnosti podmiňuje úroveň aktivace sportovce před 

soutěží. 8, s. 172 

Osobností sportovce je podle Slepičky, Hoška a Hátlové (2006): „individuální svéráz 

člověka, jeho celek typických a příznačných duševních vlastností, ve sportu navíc 
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s vědomím jeho charakteristik tělesných, které se integrovaně do sportovní činnosti 

neustále promítají.” 23, s. 84 

Rozdílem mezi obecným pojetím osobnosti a pojetím osobnosti ve sportu, je právě 

důraz na somatické stránky základu osobnosti, ne jen na jeho stránky duševní. Osobnost 

každého sportovce se v průběhu jeho sportovní kariéry vyvíjí a mění a má nesporný vliv 

na jeho sportovní výkonnost. Aby se tato výkonnost zvyšovala, je úkolem, zejména 

trenéra, pracovat nejen se svalovým aparátem sportovce, ale s celou jeho osobností. 

Porozumění sportovcově osobnosti je jedním z hlavních aspektů trenérské práce. 23, s. 

85 Každý sportovec má jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, na kterou působí celá 

řada rozmanitých vlivů, proto se ke každému musí přistupovat jednotlivě. 

K poznání osobnosti sportovce se musí zodpovědět tři základní otázky: co chce, co 

může a jaký je. 23, s. 87 Co sportovec může je otázkou týkající se jeho schopností, 

otázka co sportovec chce, sahá do oblasti motivačně volní. Otázka týkající se toho, jaký 

sportovec je, je vyjádřen profilem osobnosti sportovce, jeho temperamentem, 

charakterem sociálními vazbami, ale i jeho tělesným schématem. 23, s. 88 

 

Osobnost sportovce je dlouhodobě určována působením tří skupin činitelů: 23, s. 86  

1. vrozené anatomicko-fyzické předpoklady sportovce 

2. předsportovní, sportovní a mimosportovní životní prostředí 

3. společenskovýchovné působení – nesystematické učení nápodobou i 

systematické institucionální učení 

 

Důležitým prvkem sportovcovi osobnosti je jeho tělesné sebepojetí. To určuje, jak 

sportovec vnímá svoje tělo, a jak o něm přemýšlí. 23, s. 87 

Ve sportu, který je zaměřený na výkon, se hledá osobnost sportovně talentovaná. 

V praxi se většinou pomocí různých metod zjišťuje hlavně instrumentální složka 

talentu. Do ní patří senzomotorické schopnosti a kondice, stejně jako pohybová a 

hráčská inteligence. Druhou, a pro tuto práci více zajímavou složkou sportovně 

talentované osobnosti, je složka motivačně emoční. Její nejdůležitější součástí je hlavně 

stabilita emocí sportovce, ale patří sem například i emoční zralost jedince nebo jeho 
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potřeba výkonu. Poslední složkou sportovního talentu je složka charakterová, do které 

patří osobnostní integrita a koherence, které se projevují jako volní dispozice a 

sportovcova psychická odolnost. Mezi nejdůležitější vlastnosti, které by sportovně 

talentovaná osobnost měla mít, patří sebekontrola, vytrvalost, nezdolnost, svědomitost, 

odpovědnost a pracovitost. 23, s. 91 

Existuje mnoho teorií osobností, z hlediska osobnosti. Ve sportu je však důležitá 

souvislost mezi sportovcovými psychickými vlastnostmi a jeho tělesnými tvary. Jednou 

z těchto teorií je teorie psychiatra E. Kretchmera, který podle vztahu mezi diagnózou 

pacientů a jejich tělesnou schránkou pojmenoval tři základní tělesné typy, ke kterým 

přiřadil jejich převažující vlastnosti. 

Astenický, neboli leptosomní somatotyp se vyznačuje protaženým vzrůstem, úzkými 

rameny a boky a dlouhými končetinami. Pyknický typ se vyznačuje sklonem k tloušťce, 

krátkým masivním krkem, širokým obličejem, zdůrazněnými břišními proporcemi a 

krátkými končetinami. Atletik má postavu se širokými rameny, plastickou muskulaturu 

a relativně štíhlé nohy. 18, s. 140 

 

Obrázek č. 2: Základní typy stavby těla (podle Kretchmera) 

 

Zdroj: Nakonečný (1995) 
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U křehkých a hubených asteniků převažuje osobnostní vlastnost schizotýmie, podobná 

introverzi.
2
 Pyknici jsou spojováni s vlastností cyklotýmie, která se podobá extroverzi.

3
 

Jedinci atletického typu se vyznačují viskozitou.
4
 23, s. 92 

Podobně rozdělil podle somatotypů osobnosti i W. H. Sheldon, a to na endomorfy, 

ektomorfy a mesomorfy. Ektomorfie s vlastností cerebrotomie má sklon k napětí, 

nepokoji, přecitlivělosti a vzrušivosti. Tento somatotyp je nejtypičtější u vytrvalců. 

Endomorfii přiřadil vlastnost viscerotonie, spojenou se sklonem k poživačnosti, 

hedonismu, klidu a pomalosti. Tento somatotyp se ve sportu objevuje zejména u 

vrhačských disciplín, zápasníků nebo vzpěračů. Mesomorfie se vyznačuje somatonií, 

typickou pro usilovné řešení problémů, netrpělivostí a ctižádostivostí, často na zátěž 

reaguje agresí. 23, s. 92 

 

3.2  Sportovní výkon 

Výkon je dočasný výskyt akce nebo schopnosti, jejíž úroveň se mění z důvodu vlivů 

motivace, únavy a prostředí. 7, s. 433 

Sportovní výkon je cílem veškerého snažení sportovců, ale i jejich trenérů. Dosažení co 

nejvyšší výkonnosti jednotlivce nebo týmu v daném sportovním odvětví, která se 

projeví dobrým sportovním výkonem v soutěži je tím, k čemu celý sportovní trénink 

směřuje. 23, s. 11 Maximální sportovní výkony se dají rozlišit na absolutně maximální 

a výkony relativně maximální. Absolutně maximální sportovní výkon je orientovaný na 

stav světový, pohlaví nebo některé věkové kategorie. Je většinou uváděn v podobě 

rekordů. Relativně maximální jsou naopak výkony, které jsou maximální vzhledem 

k možnostem a schopnostem daného sportovce. 8, s. 170 Právě relativní hodnocení 

sportovního výkonu je hlavním motivátorem sportovce pro další zlepšování. 14, s. 6 

Sportovní výkon je realizován ve specifických pohybových činnostech, jejichž obsahem 

je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly příslušného sportu a v nichž sportovec 

                                                           
2
 Introverze – faktor osobnosti, který se vyznačuje uzavřeností, nepřístupností, introvertní osoby mají 

sklon k sebepozorování, straní se společnosti, jsou spíše vážné, nedůvěřivé, spolehlivé, opatrné, trpělivé a 

zdrženlivé, mají sklon k pesimismu 18, s. 168 
3
 Extroverze – extrovertní osoby milují společnost, jsou družné, nenucené, impulzivní, bezstarostné, mají 

rádi změny, rády se předvádějí, jsou otevřené, přístupné a mají sklon k optimismu a agresi18, s. 167 
4
 Viskózní charakter – psychomotoricky klidní a pomalí, v extrémních případech těžkopádní a neobratní 

jedinci, mají malou citlivost a vzrušivost, nejčastějším afektem je u nich explozivní zuřivost, jsou 

převážně flegmatičtí 18, s. 143 
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usiluje o maximální uplatnění vývojových předpokladů. 10, s. 11 Stejný pohled na něj 

mají i Lehnert, Novosad a Neuls (2001) považují sportovní výkon za projev 

specializovaných schopností sportovce. „Jeho obsahem je uvědomělá pohybová činnost 

zaměřená na řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly jednotlivých disciplín, závodů, 

soutěží a utkání.” 19 Tato pohybová činnost je realizována prostřednictvím 

pohybových činností, které jsou charakterizovány výkonovou motivací.
5 

Choutka s Dovalilem (2009) říkají, že: „Sportovní výkon je výrazem zpředmětněných 

schopností sportovcem rozvíjených cílevědomým dlouhodobým tréninkem. Je cílem 

tréninkového procesu, ale současně procesem rozvoje sportovce. Proto je chápán 

současně jako průběh i výsledek sportovní činnosti.” Sportovní výkon rozlišuje vlastní 

průběh dané činnosti, a také její konečný efekt. 14, s. 5 

Výkon je výsledkem řešení určitého pohybového úkolu. Sportovní výkon je 

demonstrován prostřednictvím sportovní činnosti, která je podle Dovalila převážně 

pohybová. Sportovec však při této činnosti reaguje i na vývoj situace, či změnu 

podmínek. Jde o činnost uvědoměle řízenou. 14, s. 13 

Řešení daného pohybového úkolu probíhá v různých podmínkách. TeamGym se stejně 

jako jiné gymnastické disciplíny řadí zejména do podmínek standardních a neměnných. 

Pohybová skladba, kterou cvičenci cvičí je stále stejná s neměnnou choreografií, stejně 

jako akrobatické řady a skoky na trampolíně, které jsou předem domluvené a trénované 

právě v předváděných vazbách. I zde však může při závodě dojít k nepředvídaným 

okolnostem, ke kterým se v soutěži TeamGym Junior řadí zejména chyba závodníka 

před vámi, případně vaše vlastní. Vzhledem k tomu, že celá soutěž probíhá v ohromném 

tempu a závodníci předvádějí jednotlivé série s malými rozestupy mezi sebou, může 

právě tato situace znatelně ovlivnit výkon nejen jedince, ale i celého družstva. Velmi 

důležité je tu proto předvídání budoucího řešení, takzvaná schopnost anticipace, která 

spočívá ve vytváření modelů možných řešení s časovým předstihem. Zkušenostmi 

schopnost anticipace roste. 14, s. 13 V TeamGymu může být příkladem situace, kdy 

už z rozběhu, odrazu, případně letové fáze závodníka před vámi vyvodíte jeho pád, jste 

tedy nuceni přizpůsobit svůj rozběh, či směr a rychlost vašeho skoku tak, abyste podali 

svůj výkon v dané situaci co nejlépe, nezranili závodníka před vámi, a co nejméně 

ohrozili výkon závodníka za vámi. 
                                                           

5
 výkonová motivace = snaha řešit daný pohybový úkol na nejvyšší možné úrovni, tedy dosažením 

maximálního výkonu 9, s. 156 
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Genese sportovního výkonu je dána zaprvé vrozenými dispozicemi, které představují 

dědičný základ motoriky a psychiky člověka. Pro dosažení sportovního výkonu 

vrcholné úrovně je míra vrozených dispozic nezastupitelná. 8, s. 171 Na tyto dispozice 

má posléze vliv prostředí, kde člověk vyrůstá a přírodní a sociální podmínky, ve kterých 

žije. Sportovní trénink poté řízeně ovlivňuje výkonnostní úroveň jedince, což vede k 

vyšší trénovanosti, která je základem sportovního výkonu. 10, s. 14  Všechny tyto 

faktory působí současně, v nerozlučné jednotě. 14, s. 7 Sportovní výkon je tak 

výsledkem mnoholetého působení nejrůznějších vlivů, z tohoto působení pak vyplyne 

určitá skladba faktorů, která umožňuje podat konkrétní sportovní výkon. 10, s. 18 

 

Obrázek č. 3: Schéma sportovního výkonu 

 

Zdroj: Dovalil (2009) 

 

Sportovní výkony mají různý obsah a různé zaměření. Tento fakt je dán různorodostí 

úkolů, které musí sportovec řešit. Gymnastika patří mezi úkoly složitější a jejich řešení 

má většinou tvořivý charakter. Výkonová motivace má na tyto úkoly rozhodující vliv a 
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žene sportovce k realizaci úkolu na co nejvyšší úrovni. Tím se stává hnací silou růstu 

výkonu. Tento růst je podmíněn rozvojem a zdokonalováním výkonnostní kapacity
6
 a 

připravenosti sportovce k výkonu. Na výkonnostní kapacitu mají vliv jak pohybové a 

psychické schopnosti, tak i sportovní dovednosti. Důležitým předpokladem pro 

výkonový růst je také připravenost sportovce k výkonu.
7
 8, s. 171 Výkonnostní 

kapacita se projevuje v trénovanosti sportovce, jejíž vysoká úroveň vede k maximální 

sportovní výkonnosti, označované jako sportovní forma. Jejím hlavním ukazatelem jsou 

poté právě sportovní výkony. 15, s. 31 

Dovalil (2009) vidí sportovní výkon jako: vymezený systém prvků, který má určité 

zákonité uspořádání a propojení sítí vzájemných vztahů. 10, s. 15 Mezi proměnné, 

které sportovní výkon ovlivňují tak patří faktory somatické, kondiční, technické, 

taktické a psychické. Právě z hlediska faktorů psychických, které mají v této práci 

nejpodstatnější místo, je TeamGym, potažmo gymnastika, sportem senzomotorickým, 

náročným na koordinaci. Blížeji by se dalo říci, že je sportem esteticko-koordinačním, u 

kterého je nejdůležitější zvládnutí komplexních pohybových struktur s důrazem na 

krásné provedení a umělecký dojem sportovcova vystoupení, často i v souladu s 

hudebním doprovodem. 10, s 45  

Sportovní výkon je také nutné rozlišovat podle svého nositele, kterým může být buď 

samotný sportovec, nebo celý tým. Úroveň výkonu individuálního je závislá pouze a 

jenom na jedinci, jeho tělesných a duševních předpokladech a schopností je využít 

v soutěži. Kolektivní výkon je oproti tomu kromě výkonů jednotlivců založen také na 

kvalitě sociálních vztahů uvnitř kolektivu a schopnostech jednotlivců podřídit svou 

individuální činnost potřebám celku. 8, s. 170  TeamGym je z mého pohledu sportem 

specifickým z toho důvodu, že ač se jedná o sport týmový, lze v něm nalézt také značný 

prvek individuální. Není na rozdíl třeba od sportovních her, hlavně v disciplínách 

akrobacie a trampolíny, tolik založen na vzájemné spolupráci, ale zejména na 

individuálním výkonu jednotlivců. Cílem však není taková situace, kdy jeden výrazně 

převýší ostatní, mělo by jít o kompaktní celek. Oproti tomu v pohybové skladbě je 

nutná naprostá kooperace všech členů týmu, synchronizace a jednota cvičení. Nejsou 

zde tak výrazně rozlišeny role jednotlivých cvičenců, protože roli mají ve výsledku 

                                                           
6
 výkonnostní kapacita = souhrn tělesných a duševních schopností jedince, podložených odpovídající 

úrovni fyziologických funkcí organismu, které jsou pro daný sportovní výkon nezbytné 8, s. 171 
7
 připravenost k výkonu = soubor schopností podávat, popřípadě opakovat, maximální sportovní výkon 

odpovídající možnostem výkonové kapacity v nejobtížnějších podmínkách soutěží. 8, s. 171 
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všichni téměř stejnou. Tato rozmanitost disciplín a úkolů s nimi spojených tak podle mě 

tvoří TeamGym naprosto jedinečným.  

Důležitým pohledem na sportovní výkon je také pohled společenský. Sportovní výkon 

má totiž v životě společnosti důležitý a nezastupitelný význam. Je společenskou 

hodnotou, projevem schopností jedince, souborem hodnot, který má význam nejen pro 

sportovce samotného, ale také jsou významnou součástí kultury a kulturního života 

společnosti. 8, s. 170 Společenská podmíněnost dává sportovnímu výkonu smysl a cíl. 

14, s. 5 

Sportovní výkon je od jiných typů výkonu velmi odlišný. Zaprvé patří do sféry 

mimopracovní a jeho cílem není vytváření materiálních hodnot, ale sportovní výkon 

sám o sobě. Zadruhé je důležitou součástí života sportovce. Zvyšuje fyzické i psychické 

síly jedince, rozvíjí jeho osobnost, nabízí mu možnost sebeuplatnění a formuje jeho 

životní režim a motivační strukturu. 14, s. 6 

 

3.3  TeamGym 

TeamGym je poměrně mladou gymnastickou disciplínou, která vznikla na půdě 

Evropské gymnastické federace UEG v roce 1994 pod názvem Euroteam. K 

přejmenování soutěže na TeamGym došlo v roce 2003.  Důvodem byla zejména snaha o 

rozšíření Euroteamu i za hranice Evropy. Změna názvu měla také pomocí přidání slova 

Gym snadněji přiblížit, o jaký sport se jedná i neznalému divákovi. 21 

Tato gymnastická disciplína vychází zejména z gymnastiky sportovní a nabízí 

příležitost gymnastům, kteří se nechtějí zúčastnit všech čtyř (ženská) nebo šesti 

(mužská) disciplín klasické gymnastiky, závodit. 1 Nabízí také možnost týmové 

spolupráce.  Mimo to jsou soutěže TeamGym velmi atraktivní jak pro diváky, tak pro 

samotné účastníky zejména díky jedinečné kombinaci elegance, skvělé techniky a 

efektivních akrobatických dovedností. Celá soutěž má velkou dynamiku a spád. 

Atmosféra je ještě doplněna hudebními doprovody, které jsou součástí každé disciplíny. 

26 

Kořeny TeamGymu lze nalézt již v první polovině 20. století ve skandinávských 

zemích, kde se začaly postupně tvořit i první soutěže. Od počátku 90. let 20. století se 

začínají konat i první mezinárodní soutěže. První evropský šampionát se uskutečnil v 
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roce 1996 ve Finsku v Jyvaaskyle a od té doby se koná každý sudý rok. Česká republika 

byla jeho hostitelem v roce 2006, kdy se nejlepší evropské týmy setkaly v Ostravě. Na 

domácí půdě se ze čtyř českých družstev probojovalo do finále pouze družstvo GK 

Vítkovice, které nakonec obsadilo páté místo. Největšího úspěchu český TeamGym 

dosáhl již na druhém mistrovství Evropy v Dánsku v roce 1998, kdy se na medailových 

příčkách umístila hned dvě česká družstva. Sokol Brno se umístil na místě třetím a 

družstvo FTVS UK Praha se stalo evropskými šampiony. 21 Na posledním 

mistrovství, které se konalo na podzim roku 2012 v dánském Aarthusu se ani jednomu 

ze tří družstev reprezentujících Českou republiku nepodařilo probojovat do finálových 

bojů. 2 

Nejvyšším orgánem zastřešujícím TeamGym je již zmíněná Evropská gymnastická 

federace. Každé 4 roky její Generální shromáždění volí pětičlennou technickou komisi. 

Pro období 2010 – 2013 je tato komise složena z prezidenta technické komise Keitha 

Hughese z Velké Británie a čtyř členů: vice-prezidentky Heli Lemmetty, sekretáře Pera 

Sjostranda, Rosy Dvoracek a zástupce České republiky Petra Grygy. 27 

V České republice se kromě soutěže TeamGym pořádají také od roku 1995, kdy se 

konal nultý ročník přeboru České obce sokolské, závody v soutěži TeamGym Junior 

(dříve Euroteam Junior). Soutěž TeamGym Junior je určena především pro mladší 

závodníky, kteří se kvůli věkovým omezením nemohou soutěží TeamGym účastnit, 

nebo pro méně zdatné starší závodníky. V TeamGymu Junior se závodí podle 

zjednodušených a upravených pravidel vydaných Evropskou gymnastickou federací v 

roce 2004 a z pravidel Euroteam – Junior vydaných v roce 2000. Jsou výsledkem práce 

Komise všeobecné gymnastiky ČGF – sekce TeamGym, která je složena ze zástupců 

České gymnastické federace (dále ČGF), České obce sokolské (dále ČOS) a České 

asociace Sport pro všechny (dále ČASPV). V této soutěži se každoročně koná Přebor 

ČOS a Mistrovství České republiky ČASPV, ze kterých nejlepší týmy postupují na 

Mistrovství České republiky TeamGym a TeamGym Junior pořádané ČGF. Tyto týmy 

již nemají možnost postoupit na Mistrovství Evropy. 21 

Soutěže TeamGym Junior se zúčastňují družstva složená z 6 až 12 účastníků a 

maximálně dvou náhradníků. Tato družstva mohou být ženská (dívčí), mužská 

(chlapecká) nebo smíšená. Závodí se ve třech věkových kategoriích: kategorii do 11 let 

– Junior I, kategorii do 16 let – Junior II a kategorii nad 16 let – Junior III. O zařazení 

týmu do věkové kategorie rozhoduje věk nejstaršího závodníka v týmu. Závodníky je 
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také možné ostaršit, to je možné pouze o 2 roky. Závodník může závodit pouze v jedné 

kategorii a za jeden tým. 17, s. 6 

Soutěže TeamGym se také účastní 6 až 12 - ti členná družstva v ženské, mužské a 

smíšené kategorii. Věkově se však dělí na Junior (v České republice Junior IV), což je 

kategorie od 13 do 17 let a kategorii Senior, která je stejně jako Junior III kategorií nad 

16 let. 28 

Závodníci jednoho týmu musí mít stejné oblečení, které má působit estetickým a 

sportovním dojmem. Výjimkou jsou družstva smíšená, kde mohou být drobné odlišnosti 

s ohledem na pohlaví. Ženy musí mít neprůsvitný gymnastický dres s volitelnou délkou 

nohavic a rukávů. Jsou povoleny legíny. Muži mohou mít gymnastický dres nebo triko, 

nátělník. Bandáže a ortézy jsou povoleny, nejsou povoleny šperky a doplňky. Trenéři 

poskytující záchranu musí být oblečeni sportovně a nesmí mít šperky. 17, s. 15 

Závodí se ve třech disciplínách – v pohybové skladbě, akrobacii a skocích z malé 

trampolíny. Družstvo, které dosáhne nejvyššího součtu bodů ze všech disciplín, se stává 

vítězem. 25 

 

3.3.1 Pohybová skladba 

Pohybová skladba je disciplínou, které se musí povinně zúčastnit všichni členové 

družstva. Je prováděna na hudební doprovod, který nemusí být instrumentální. Doba 

trvání skladby je pravidly stanovena mezi 2:30 a 3:00 minutami. Cvičení je prováděno 

na cvičební ploše pokryté gymnastickým kobercem, která by měla být jednolitá a mít v 

soutěži TeamGym Junior rozměry 12x12 metrů. 17, s. 18 

Pohybová skladba se skládá z prvků gymnastických, kterými jsou skoky, piruety, 

obraty, rovnovážné, či silové prvky a takzvané prvky kategorií. Povinné prvky kategorií 

jsou u ženských týmů vlny trupem, u mužských týmů pohyby swingové a u týmů 

smíšených je to cvičení ve dvojicích. Každý tým musí zařadit osm povinných prvků, 

tedy dva prvky z každé z uvedených kategorií. Gymnastické prvky, které tvoří základ 

pohybové skladby, jsou doplněny prvky akrobatickými, mezi které patří například 

kotouly, přemety nebo salta. Prvky by měly být vybrány s ohledem na výkonnostní 

úroveň daného družstva a měly by být vzájemně co nejvíce provázány, ne prováděny 

izolovaně s dlouhými prostoji mezi sebou. U pohybové skladby se také hodnotí soulad 
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cvičení s hudebním doprovodem a charakterem tohoto doprovodu.  Na základě pravidel 

je vyžadována i změna tempa cvičení, která však není podmíněna změnou tempa 

hudebního doprovodu. Podstatným prvkem je různá dynamika provedení pohybů, které 

musí být prováděny různou intenzitou a silou. Družstvo je povinno zařadit šest různých 

formací, tedy rozmístění závodníků po ploše, a mělo by využít celou cvičební plochu. 

Cvičení by mělo být prováděno ve všech úrovních - vsedě, vleže a ve stoji, a v různých 

směrech. 17, s. 19 

U pohybové skladby se hodnotí její kompozice, obtížnost zvolených prvků a provedení 

cvičení. Pokud je kromě individuálně dokonale provedeného cvičení a dokonalosti 

kombinací všech prvků, cvičení uměleckým zážitkem, může rozhodčí přidělit k výkonu 

celého družstva ještě bonifikaci v podobě 0,1 – 0,2 bodu. Maximální bodový zisk, který 

může být za pohybovou skladbu udělen je 10 bodů a skládá se z 2,5 bodu za kompozici, 

2,5 bodu za obtížnost cvičení, 4,8 bodu za provedení a maximálně 0,2 bodu za 

bonifikaci. Pohybovou skladbu hodnotí vrchní rozhodčí spolu se třemi rozhodčími 

řadovými. Součástí panelu jsou také dva kontrolní rozhodčí, kteří sledují čas, formace a 

přítomnost povinných prvků. 17, s. 17 

 

3.3.2 Akrobacie 

Na rozdíl od pohybové skladby se této disciplíny nemusí účastnit všichni členové 

družstva. Podmínkou však je, že se pohybové skladby zúčastnili. Program je prováděn 

na instrumentální hudební doprovod, může trvat maximálně 2:45 min. Akrobacie se 

skládá ze tří různých sérií dynamických akrobatických řad, které musí být tvořeny 

nejméně dvěma různými akrobatickými prvky spojenými přímo a bez mezikroků. V 

každé sérii se představí šest závodníků daného týmu, kteří předvádějí své akrobatické 

řady s malými rozestupy mezi sebou. Je nutné dodržovat streaming.
8
 Po dokončení 

každé série se závodníci vrací společně poklusem do výchozího postavení na začátku 

akrobatického pásu. Pravidly je dáno, že v první sérii musí všichni závodníci předvést 

stejnou akrobatickou řadu. Pokud se tak nestane, dostane celé družstvo srážku za 

nesprávně provedený program. Ve druhé a třetí sérii již mohou závodníci předvádět 

řady od sebe odlišné, ale musí dodržet zásadu intenzifikace.
9
 Podmínkou také je, že 

                                                           
8
 streaming = vždy nejméně dva závodníci družstva musí být v pohybu ve stejném okamžiku 17, s. 26 

9
 intenzifikace = řada s vyšší obtížností musí následovat za řadou s nižší obtížností v dané sérii 17, s. 23 
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minimálně jedna ze tří sérií musí být provedena s řadami s rotací vpřed
10

 a minimálně 

jedna ze tří sérií musí být provedena s řadami s rotací vzad.
11

 Důležitá je také 

rozmanitost prvků, závodníci nemohou předvést stejnou akrobatickou řadu ve více 

sériích. 17, s. 23 

Družstvo může za akrobacii dostat maximálně 10 bodů, a to 1,0 bodu za kompozici, 4,0 

bodu za obtížnost, 4,8 bodu za provedení a 0,2 bodu za bonifikaci. Obtížnost dané řady 

vychází z hodnoty prvku s nejvyšší obtížností, ke které mohou být ještě přidány 

přídatné hodnoty za vazby, počet prvků v řadě, těžší polohu salta, rotace v saltu nebo 

opakování salta.
12

 Dvojná salta nejsou na akrobacii v soutěži TeamGym Junior 

povolena. Akrobacie je hodnocena vrchním rozhodčím, třemi řadovými a dvěma 

kontrolními rozhodčími, kteří kontrolují správné provedení programu. 17, s. 24 

Při akrobacii je dovoleno jednomu trenérovi poskytovat záchranu
13

, vyžaduje-li to 

bezpečnost. Dopomoc
14

 je trestána bodovou srážkou, stejně jako jakýkoliv verbální či 

neverbální kontakt s trenérem. 17, s. 8 

Mezi nářadí používané na akrobacii patří náběhový pás, pružný akrobatický pás, 

doskoková plocha, bezpečnostní zóna a přídatná bezpečnostní žíněnka. 17, s. 45 

 

3.3.3 Trampolína 

Stejně jako akrobacie, ani trampolíny se nemusí účastnit všichni členové družstva. 

Program je prováděn na instrumentální hudební doprovod a časový limit je 2:45 minuty. 

Závod na trampolíně se skládá ze tří různých sérií skoků prováděných po rozběhu 

odrazem z malé trampolíny. V každé sérii se představí šest členů družstva, kteří 

předvádějí své skoky v rychlém sledu za sebou s odpovídajícími rozestupy. V první 

sérii musí všech šest závodníků předvést stejný skok. Pokud gymnasta předvede jiný 

prvek, je udělena srážka za nesprávně provedený program. Ve druhé a třetí sérii mohou 

jednotliví gymnasté předvádět různé skoky, ale musí být dodržena zásada intenzifikace. 

                                                           
10

 série s řadami vpřed = nejméně dva prvky dané řady musí být s rotací vpřed, jedním z nich musí být 

prvek s nejvyšší obtížností v řadě 17, s. 24 
11

 série s řadami vzad = nejméně dva prvky dané řady musí být s rotací vzad, jedním z nich musí být 

prvek s nejvyšší obtížností v řadě17, s. 24 
12

 například řada rondát-flik-salto toporně má hodnotu: 1,7(salto vzad) + 0,4 (provedení toporně) + 0,2 (tři 

prvky v řadě) = 2,3 bodu 17, s. 41 
13

 přímá záchrana = fyzický zásah zachránce, který se snaží vyloučit zranění cvičence 6 
14

 dopomoc = různé zásahy a opatření při provádění cvičení, která cvičení usnadňují a zlehčují 6 
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I u trampolíny je požadována rozmanitost skoků, opakování skoku v jiné sérii je 

penalizováno srážkou. Každý tým musí alespoň jednu ze tří sérií předvést přes 

přeskokové nářadí, a alespoň jedna ze tří sérií musí být celým týmem předvedena bez 

přeskokového nářadí. Přeskokového nářadí se musí závodníci dotknout oběma rukama. 

Po dokončení každé série se všech šest závodníků vrací do výchozího postavení na 

rozběhovém páse poklusem bez přídatných pohybů. 17, s. 28 

Družstvo může při svém cvičení na trampolíně dosáhnout maximálně 10 bodů, a to 1,0 

bodu za kompozici, 4,0 za obtížnost, 4,8 bodu za provedení a 0,2 za bonifikaci 

přidělenou rozhodčími za virtuozitu cvičení. Hodnota prováděných prvků může být 

zvýšena přidání přídatné hodnoty za složitější polohu v saltu (schylmo, toporně) nebo za 

přidání vrutu. Na trampolíně jsou dvojná salta povolena, trojná salta v kategorii 

TeamGym Junior povolena nejsou. Trampolína je hodnocena jedním vrchním, třemi 

řadovými a dvěma kontrolními rozhodčími. 17, s. 29 

Záchrana při cvičení na trampolíně je povinná při všech prvcích a během celého cvičení 

družstva. Dva trenéři stojí na doskokové ploše za trampolínou, aby mohli rychle 

reagovat v případě nebezpečí. Pokud nejsou přítomni, vrchní rozhodčí nemůže povolit 

zahájení závodu. Dopomoc a jakákoliv verbální či neverbální komunikace mezi 

trenérem a závodníky je penalizována. 17, s. 8 

Mezi nářadí používané u této disciplíny patří trampolína, přeskokové nářadí, rozběhový 

pás, doskoková plocha a přídatná bezpečnostní žíněnka. Přeskokovým nářadím 

používaným v soutěži TeamGym Junior je kůň našíř, bedna našíř a přeskokový stůl, či 

„jazyk”. 17, s. 46 
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4 METODOLOGIE PRÁCE 

 

4.1  Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor je tvořen členkami družstva dorostenek a žen reprezentujících T. J. 

Sokol Praha Královské Vinohrady v soutěži TeamGym Junior. Tým je v současné době 

tvořen 10 závodnicemi, které se všechny ochotně zúčastnily vyplňování dotazníku 

v zimní a jarní části sezóny 2012/2013. Vzhledem k tomu, že závodnice soutěží 

v kategorii Junior III, která je definována pouze spodní věkovou hranicí 16 let, je jejich 

věkový rozptyl velmi výrazný. Nejmladší závodnici je 16 let, oproti tomu nejstarší 

člence týmu je 30 let. 

 

Graf č. 1: Věkové složení týmu 

  

 

Výběr týmu byl záměrný, neboť jsem sama jeho členkou. Jedná se o poměrně malou 

skupinu, jejíž větší reprezentativnost může tvořit především věkové rozpětí. Jedná se o 

vzorek s částečně ovlivněným výběrem. Vzhledem k mé osobní vazbě k tomuto týmu je 

zajištěna 100% návratnost dotazníků a výborná spolupráce a diskuze při hodnocení 

výkonů. 
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4.2  Výzkumné metody 

4.2.1 Dotazník SUPSO 

První výzkumnou metodou, která bude pro realizaci této práce použita, je dotazníková 

metoda SUPSO vytvořená Oldřichem Mikšíkem v roce 2004. Byla vytvořena pro 

zjišťování psychických stavů a lze ideálně využít pro zjištění předstartovních a 

posoutěžních stavů sportovce. 24 

V záhlaví dotazníku se nacházejí otázky demografické, které zjišťují 

respondentovo pohlaví, jméno, příjmení a datum narození. Respondent tam také uvede 

situační pozadí a datum a hodinu vyplnění.  

V dotazníku je psychický stav zjišťován pomocí různých komponent, které jsou 

vyjádřeny pomocí pojmů různých emocí a stavů 24: 

1. Psychická pohoda – vyjádřená pojmy spokojený, svěží, dobře naladěný a klidný 

2. Aktivnost, činorodost – vyjádřena pomocí pojmů energický, činorodý, 

temperamentní a průbojný 

3. Impulsivnost, odreagování se – vyjádřeny pomocí pojmů náladový, výbušný, těžko 

se ovládám a vzteklý 

4. Psychický nepokoj, rozlada – vyjádřeny pomocí pojmů rozmrzelý, nespokojený, 

netrpělivý a neklidný 

5. Psychická deprese, pocity vyčerpání – vyjádřeny pomocí pojmů otrávený, 

pesimistický, zmořený a vyčerpaný 

6. Úzkostné očekávání, obavy – vyjádřeny pomocí pojmů napjatý, nejistý, úzkostně 

naladěný a prožívání obav 

7. Sklíčenost – vyjádřena pomocí pojmů smutný, nešťastný, přecitlivělý a osamělý 

Tyto otázky, které tvoří hlavní část dotazníku, jsou založeny na škálování, kdy každý 

respondent přiřazuje danému stavu hodnotu na verbální škále od vůbec ne, přes mírně, 

středně, silně, až po velice. Respondent tak určí míru svého aktuálního pociťování 

daného stavu vybráním určité kategorie na stupnici škály. 16, s. 174 

Druhá část dotazníku se skládá z otázek otevřených, dotazujících se na zážitky a hlavní 

činnosti, které respondent realizoval. Na zadní straně se také dotazník zabývá 
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zjišťováním subjektivních potíží respondenta, zejména fyziologického základu, jako 

jsou bolesti hlavy, problémy se spánkem nebo žaludeční potíže. Respondent jim 

přiřazuje hodnotu na škále od 0 do 4, podle stupně jejich pociťování. Na konci je také 

prostor vyjádřit jiné obtíže, než které jsou v dotazníku uvedeny, v otevřených otázkách. 

Díky problémům s přístupy, se nepodařilo k příručce na vyhodnocení dotazníku dostat. 

Vzhledem k tomu, že byl po celou sezónu používán k zjišťování aktuálních psychických 

stavů, byl díky tomu, že se jedná o dotazník standardizovaný, ponechán. Bylo však 

nutné vyřešit, jak dotazník vyhodnotit a jak jednotlivé dotazníky porovnat. Každé 

závodnici je proto v každém závodě přidělena váha, kterou jsou všechny její odpovědi 

vynásobeny, aby byl eliminován subjektivní posun pomyslné střední odpovědi každou 

závodnicí. Váha je vytvořena pomocí průměru ze zaznamenaných hodnot závodnice, 

který je poté porovnán se standardním průměrem, tedy hodnotou 3. Po vynásobení 

všech zadaných hodnot je součet všech bodů u každé závodnice 84. Ty jsou rozvrženy 

mezi jednotlivé komponenty jejího aktuálního psychického stavu podle uvedeného 

pociťování. Hodnoty pro celý tým jsou vytvořeny průměrným počtem bodů, které 

komponenta získala u všech závodnic v daném závodě. 

 

Tabulka č. 1: Průměry a váhy odpovědí závodnic 

  

závod č. 1 závod č. 2 závod č. 3 závod č. 4 závod č. 5 

Průměr váha Průměr Váha Průměr váha Průměr váha průměr Váha 

závodnice 1 2,21 1,36 2,29 1,31 2,14 1,45 X x 2,25 1,33 

závodnice 2 1,82 1,65 1,82 1,65 2,11 1,42 1,57 1,91 1,61 1,9 

závodnice 3 2,64 1,14 1,89 1,59 2,86 1,05 X x 2,61 1,15 

závodnice 4 2,04 1,47 1,89 1,59 2,04 1,47 X x 1,61 1,9 

závodnice 5 X x X X 2,89 1,09 2,21 1,42 2,07 1,45 

závodnice 6 2,14 1,4 X X X x 2,04 1,47 1,89 1,62 

závodnice 7 2,04 1,47 1,89 1,59 2,22 1,35 1,79 1,68 1,79 1,68 

závodnice 8 1,86 1,61 1,93 1,55 2,14 1,4 1,79 1,68 1,64 1,83 

závodnice 9 X x 1,43 2,1 1,96 1,53 1,46 2,05 1,5 2 

závodnice 10 2,64 1,14 2,86 1,05 2,61 1,15 2,93 1,02 2,93 1,02 
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4.2.2 Pozorování pomocí videozáznamu 

Pozorování pomocí videozáznamu je jednou z metod pozorování s použitím techniky. 

Závodnice budou pozorovány v přirozených podmínkách, pozorování nebude přímo 

skryté, protože závodnice vědí, že jsou natáčeny, ale v průběhu závodu na to nemyslí. 

Pozorování je spíše zjevné, ale průběh zkoumaného jevu nijak nenarušuje. V mém 

případě jde o typ pozorování mechanického, protože pozorování je zaznamenáno 

pomocí videokamery. Pozorování není přímo strukturované, ale rozbor probíhal podle 

velmi podobných vzorců při každém závodě. 

Po vyhodnocení dotazníků budou získané výsledky týkající se aktuálních psychických 

stavů porovnány s výkonem jednotlivých účastnic. Výkony budou posuzovány 

rozborem videozáznamů pořizovaných z každého závodu a každé disciplíny. Posuzován 

bude aktuální výkon závodnice v závodě, s jejími možnostmi známými z tréninků. 

Hodnotit výkon bude trenérka týmu a dvě rozhodčí soutěže TeamGym Junior. Výkony 

jsou hodnoceny podle podobné škály, jako ve výše uvedeném dotazníku. Hodnotící 

budou vybírat z pěti hodnot – velmi podprůměrný, podprůměrný, průměrný, 

nadprůměrný a velmi nadprůměrný výkon. Hodnocení každé řady budou zprůměrována, 

čímž vznikne hodnocení každé disciplíny zvlášť. 

 

4.2.3 Rozbor sekundárních dat 

K dalšímu hodnocení výkonu bude také použit rozbor výsledkových listin z každého 

z posuzovaných závodů, doplněn v některých případech i rozborem archů jednotlivých 

rozhodčí, na kterých se nachází individuální srážky za každou závodnici. Jedná se o 

data sekundární, protože byla primárně sebrána za účelem vyhodnocení výsledku 

závodu. Data jsou vždy přístupná z webových stránek organizátora závodu, případně 

přímo z jeho rukou v případě archů srážek jednotlivých rozhodčích. 

 

4.3  Sběr dat 

Sběr dat probíhal během podzimu a zimy 2012 a jara 2013, kdy se tým zúčastnil pěti 

závodů, dvou pohárových a tří postupových. Závodnice byly dotazovány vždy před 

zahájením závodu pomocí dotazníkové metody SUPSO. Při vyplňování jsem byla vždy 

přítomna pro zaručení správnosti a poctivosti vyplnění, stejně tak jako pomoc, zejména 
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v úvodu, při vysvětlení pojmů nebo zodpovězení jakýchkoliv otázek. Dotazování však 

bylo téměř vždy bezproblémové a s počtem opakování zabíralo vždy méně času. 

  

4.4  Analýza dat 

Analýza dat byla provedena pomocí programu MS Excel, který byl použit k vytvoření 

kódovací knihy. Data takto zaznamenaná byla poté použita k vytvoření grafů a tabulek 

pro lepší znázornění výsledků. Použity byly také funkce součet, průměr a CORREL a 

některé další vzorce. 

Výkon je zhodnocen rozborem předvedeného programu každé ze závodnic individuálně 

i jako členky týmu s ohledem na její známé možnosti. Výsledky byly konzultovány 

s trenérkou týmu Danielou Suchánkovou a dvěma rozhodčími soutěže TeamGym 

Junior. V potaz byly také brány dosažené známky a výsledky v jednotlivých závodech.  

Výkony týmu jsou hodnoceny podle dosažených známek v jednotlivých disciplínách, 

které jsou porovnány s průměrem vytvořeným ze známek dosažených všemi týmy 

v dané kategorii. Podle tohoto porovnání je možné určit, zda byl výsledek týmu 

v závodě a disciplíně nadprůměrný nebo podprůměrný. 

Jediný závod, kde toto porovnávání může být zkreslené je pohárový závod v Příbrami, 

kterého se účastnila pouze dvě družstva. Dosažený výsledek tak může být pouze lepší 

nebo horší. 

Hodnota psychického stavu závodnice je vypočítána sečtením pozitivních komponent, 

od kterých jsou odečteny komponenty negativní. Tím je získáno číslo, které vyjadřuje, 

jak pozitivně nebo negativně se závodnice před závodem cítila. Jeho závislost je 

srovnána s dosaženým výkonem závodnice v závodě pomocí korelační analýzy.  
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5 VÝSLEDKY 

 

5.1  T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady – družstvo nad 16 let 

Zkoumané družstvo závodí v soutěži TeamGym Junior v kategorii Junior III. V letošní 

sezóně se zúčastnilo dvou pohárových závodů – Poháru města Příbram (říjen 2012) a 

Poháru města Třebíč (březen 2013). Družstvo také startovalo postupně na třech 

postupových závodech – TeamGym Junior – Oblast Praha (listopad 2012), Oblast 

Západ (prosinec 2012, a posléze také na Přeboru ČOS (leden 2013), ze kterého 

postoupilo na Mistrovství České republiky, které se uskuteční na konci dubna 2013. 

 

5.1.1 Výkon družstva 

Tabulka č. 2: Seznam závodů 

  Závod počet týmů umístění výsledek 

č. 1 Oblast Praha 8 3. 19,95 

č. 2 Oblast západ 5 2. 21,65 

č. 3 Přebor ČOS 5 2. 20,65 

č. 4 Pohár Příbram 2 1. 20,54 

č. 5 Pohár Třebíč 4 2. 20,05 

 

 

Pohybová skladba 

Graf č. 2: Dosažené výsledky – pohybová skladba 
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Z výsledků znázorněných v předchozím grafu je možné vidět, že ve všech postupových 

závodech tým dosáhl v pohybové skladbě výsledků nadprůměrných. Naopak 

v závodech pohárových šlo o výsledek spíše průměrný - při závodě v Příbrami, nebo 

výsledek podprůměrný - při závodě v Třebíči. Známky se v postupových závodech 

pohybovaly těsně kolem 8 bodů, což je velmi slušné skóre. V pohárových závodech 

byla dosažená známka mnohem nižší – 7,5 nebo dokonce 6,6 bodu, což dokazuje, že 

podprůměrnost výsledku nebyla dána jen konkurencí v závodě, ale hlavně špatným 

výkonem týmu. 

 

Akrobacie 

Graf č. 3: Dosažené výsledky - akrobacie 

 

 

Výsledky dosažené v akrobacii jsou téměř přesným opakem výsledků z pohybové 

skladby. V závodech postupových má tým tendenci dosahovat spíše podprůměrných 

výsledků. Výjimkou je pouze závod Oblasti západ, kde tým zaznamenal druhou 

nejvyšší známku a jeho výsledek v této disciplíně byl nadprůměrný. I přesto však byla 

známka nižší než v závodech pohárových, a spíše průměrnou známkou s ohledem na to, 

jakých známek tým normálně dosahuje. Jedním z důvodů nadprůměrného výsledku 

mohou být také velmi nízké známky ostatních týmů v soutěži, ve které je konkurence 

poněkud nižší. V obou pohárových závodech dosáhl tým výsledků nadprůměrných, 

zaznamenal dokonce nejvyšší známku závodu. 
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Trampolína 

Graf č. 4 – Dosažené výsledky - trampolína 

 

 

Trampolína je disciplínou, ve které tým dosahuje většinou výsledků nadprůměrných. 

Jedinou výjimkou je pohárový závod v Příbrami, ve kterém tým dosáhl výsledku 

podprůměrného. Dosáhl výsledku horšího, než druhé zúčastněné družstvo, přesto 

známka 6,57 je známkou spíše průměrnou.  

 

5.1.2 Předzávodní psychické stavy týmu 

 

Závod č. 1 

Graf č. 5: APS před 1. závodem 

 

P=15,8%; A=16,8%; O=10,1%; N=14,3%; D=13,8%; U=19,3%; S=9,9% 

pozitivní komponenty = 32,6% 

negativní komponenty = 67,4 
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Nejvíce zastoupenou komponentou v tomto závodě jsou pocity úzkostného očekávání a 

obav, jde ale o procento, které je srovnatelné s oběma pohárovými závody. Negativní 

komponenty celkem tvoří více než dvě třetiny celého předzávodního psychického stavu 

týmu. Za povšimnutí stojí zejména nejvyšší dosažené skóre v pocitech aktivnosti a 

činorodosti. Naopak nejnižšího skóre ze všech závodů dosáhly stavy impulsivnosti a 

odreagování se, což je vzhledem k jejich negativní povaze, velmi pozitivním jevem. 

Celkově nejmenší zastoupení mají stavy sklíčenosti. 

 

Závod č. 2 

Graf č. 6: APS před 2. závodem 

 

P=17,1%; A=16,4%; O=10,1%; N=14,2%; D=12,7%; U=20%; S=9,6% 

pozitivní komponenty = 33,5% 

negativní komponenty = 66,5% 

 

V tomto závodě je opět vidět velmi výrazný převis negativních komponent nad 

pozitivními. Přesto zde bylo zastoupení pozitivních komponent druhé nevyšší za celou 

sezónu. Tyto dvě komponenty také zaznamenaly druhé a třetí nejvyšší zastoupení 

v psychickém stavu závodnic před soutěží. První místo opět s 20% zaujaly stavy 

úzkostného očekávání a obav. Bylo tu také, společně s prvním závodem, zaznamenáno 

poměrně nížší zastoupení stavů impulsivnosti a odreagování se, které značí zhoršenou 

ovladatelnost a nesoustředěnost. Celkově tento závod z hlediska psychických stavů 

patřil spíše mezi ty pozitivnější. 
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Závod č. 3 

Graf č. 7: APS před 3. závodem 

 

P=12,7%; A=13,1%; O=11,7%; N=16,3%; D=13,3%; U=22,2%; S=10,7% 

pozitivní komponenty = 25,8% 

negativní komponenty = 74,2% 

 

V tomto závodě byl převis negativních komponent nad komponentami pozitivními 

vůbec největší ze všech. Pocity úkosti a obav dosáhly hodnoty 22,2%. Tento velmi 

vysoký údaj lze vysvětlit především důležitostí závodu, která byla ze všech závodu, 

jichž se tým zatím v sezóně zúčastnil vůbec nějvětší. I v ostatních negativních 

komponentách bylo zaznamenáno jejich nejvyšší procentuální zastoupení 

v pociťovaných psychických stavech z celé sezóny. Jedinou výjimkou byly stavy 

vyčerpání, které byly pociťovány ze 13,3%. Pozitivní komponenty psychického stavu 

byly naopak pociťovány zdaleka nejméně, ve srovnání s ostatními závody. Její aktuální 

psychický stav byl před tímto závodem nejhorším ze všech. 

   

Závod č. 4 

Graf č. 8: APS před 4. závodem 
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P=19,6%; A=16,7%; O=10,7%; N=13,8%; D=11,9%; U=18,6%; S=8,7% 

pozitivní komponenty = 36,3% 

negativní komponenty = 63,7% 

 

Z hlediska téměř všech komponent byl tento závod nejlepším ze všech. Rozdíl mezi 

pozitivními a negativními komponentami byl menší než u ostatních závodů. Bylo zde 

také dosaženo velmi vysokého zastoupení stavů psychické pohody, které zde jako 

v jediném závodě, zaujaly první místo a předčily stavy obav. Ty mají zastoupení také 

veliké, ale zdaleka nejnižší v porovnání s ostatními závody. Nejnižší výsledek byl 

zaznamenán u všech negativních komponent s výjimkou stavů impulsivnosti.  

 

Závod č. 5 

Graf č. 9: APS před 5. závodem 

 

P=17,4%; A=14,6%; O=10,7%; N=13,8%; D=14,4%; U=19,2%; S=9,9% 

pozitivní komponenty = 32% 

negativní komponenty = 68% 

 

V tomto závodě bylo dosaženo velmi vysokého skóre u stavů psychické pohody. Nižší 

zastoupení pozitivních stavů mají na starosti snížené stavy aktivnosti. Řekla bych, že to 

může mít za vinu velmi brzký čas tohoto závodu, spojený s poměrně dlouhou ranní 

cestou a brzkým stáváním. Je pravděpodobné, že proto pocity vyčerpání v tomto závodě 

dosáhly své nejvyšší hodnoty z celé sezóny. V ostatních negativních komponentách 

bylo dosaženo spíše nižších výsledků v porovnání s ostatními, proto lze tento závod 

hodnotit i přes únavu pozitivně. 
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5.2  Závodnice č. 1  

rok narození: 1996 

členkou týmu: 2 roky 

 

Graf č. 10: APS závodnice 1 

 

Graf č. 11: Výkon závodnice 1 

 

 

 Závod č. 1 

Ze subjektivních potíží uvedených v dotazníku tato závodnice před závodem pociťovala 

velmi zvýšenou potivost a silné nutkání na WC. Z dalších potíží zmínila mírné 

žaludeční obtíže a nechutenství. Pociťovala také zvýšenou tělesnou únavu. 

V pohybové skladbě závodnice předvedla průměrný výkon doplněný několika osobními 

chybami. Akrobacie se jí celkem povedla. Předvedla tři velmi vyrovnané série skoků, 

které však umí předvést i lépe, proto nedostala vysoké hodnocení. Problémem bylo 

zejména zaujetí přesných poloh v jednotlivých saltech. Na trampolíně předvedla při 

přeskoku výkon dobrý, ale ničím výjimečný. Celkově je její výkon v závodě hodnocen 

jako mírně nadprůměrný.  
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Nejvyšší hodnotu v tomto závodě, 21%, dosáhly stavy úzkostných obav a očekávání. 

Nejnižší hodnotu naopak dosáhla komponenta impulsivnosti a odreagování se. Vysoké 

zastoupení měly stavy aktivnosti, které předčily i stavy psychické pohody. Stejné 

zastoupení měly i stavy psychického nepokoje. U stavů psychické deprese a vyčerpání 

zaznamenala nejnižší hodnoty ze všech.  

 

 Závod č. 2 

I v tomto závodě označila závodnice za nejsilněji projevující se potíže se silnou 

potivostí a velmi zvýšeným nutkáním jít na WC. Také jí provázeli mírné žaludeční 

obtíže a zvýšená tělesná únava. 

Výkon v pohybové skladbě byl ohodnocen jako průměrný, doplněný drobnými 

osobními chybami. Při akrobacii předvedla dobré skoky, se solidní výškou i dopadem. 

Výkon na trampolíně lze hodnotit jako velmi dobrý, zejména díky dobrému zpevnění a 

dobrým dopadům. Celkový výkon v závodě je hodnocen jako nadprůměrný. 

 Suverénně nejvyšší zastoupení v předzávodním psychickém stavu měla komponenta 

obav, která měla největší zastoupení ze všech závodnic. Měla také ze všech nejnižší 

skóre psychické pohody. Docházelo k silnému pociťování aktivnosti a psychického 

nepokoje. Ve srovnání s předchozím závodem byl její psychický stav horší, zejména 

díky prožívaným obavám. 

  

 Závod č. 3 

Před tímto závodem závodnice pociťovala velmi zvýšenou potivost a nutkání na WC, 

stejně jako zvýšenou tělesnou únavu a mírné žaludeční obtíže. 

I v tomto závodě předvedla závodnice průměrnou pohybovou skladbu s drobnými 

osobními chybami. Výkon na akrobacii byl dobrý, s mírnými problémy v dopadu. Na 

trampolíně nešla závodnice v tomto závodě ani jednu řadu. 

V pociťování obav dosáhla závodnice při tomto závodě svého vrcholu. Byly pociťovány 

celými 26%. Naopak v komponentě psychické deprese a pocitů vyčerpání dosáhla 

nejnižšího skóre ze všech. Oproti jiným závodům pociťovala velmi nízké stavy 

aktivace. Naopak psychický nepokoj a impulsivnost měly vysoké zastoupení. Celý 

psychický stav závodnice před závodem lze hodnotit jako velmi negativní. 
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 Závod č. 4 

Tato závodnice se nezúčastnila pohárového závodu v Příbrami kvůli pohmožděnému 

kolenu.  

 

 Závod č. 5 

Závodnice před tímto závodem pociťovala mírně zvýšenou potivost a zvýšené nutkání 

na WC. Uvedla také zvýšenou tělesnou i psychickou únavu. 

Pohybovou skladbu zacvičila standardně bez větších chyb, mírně rozhozená a 

nezpevněná. Během akrobacie předvedla celkem povedené, zpevněné řady. Na 

trampolíně neskákala ani jednu řadu. Celkově je její výkon v tomto závodě hodnocen 

jako průměrný. 

Nejvyšších hodnot před závodem dosáhla závodnice ve stavech aktivace. Také 

psychická pohoda byla zastoupena 15,8%, což je nejvýše ze všech závodů. Stavy obav 

byly hodnoceny velmi nízko. Celkově byl psychický stav závodnice před tímto 

závodem velmi dobrý, hlavně v porovnání se závody ostatními. 

 

5.3  Závodnice č. 2  

rok narození: 1996 

členkou týmu: 2 roky 

Tato závodnice nezaškrtla v žádném závodě subjektivní potíže, po pozdějším rozhovoru 

označila pouze pociťování mírné potivosti. 

 

Graf č. 12: APS závodnice 2 
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Graf č. 13: Výkon závodnice 2 

 

 

 Závod č. 1 

Během tohoto závodu předvedlá závodnice celkem kvalitní výkon při pohybové skladbě 

s několika drobnými chybami. Její skoky při akrobacii byly nižší než je obvyklé a řady 

o něco pomalejší. Také skoky na trampolíně byly nízké s ne úplně kvalitními dopady. 

Její celkový výkon je hodnocen jako mírně podprůměrný. 

V tomto závodě dosáhla závodnice nejnižšího skóre ze všech ve stavech sklíčenosti. 

Nejsilněji byly zastoupeny stavy očekávání a obav, 21,5 %. Velmi vysoké zastoupení 

měly i stavy psychické pohody a aktivnosti. Stejné hodnoty jako sklíčenosti dosáhla 

závodnice také u stavů impulsivnosti.  

 

 Závod č. 2 

Pohybovou skladbu zacvičila v tomto závodě bez větších chyb, i akrobacie se jí celkem 

povedla. Na konci řad měla mírné problémy s dopady. Trampolínu zaskákala 

nadprůměrně, hlavně díky hodnocení přeskoku. Celkově byl její výkon v tomto závodě 

nadprůměrný. 

V tomto závodě závodnice pociťovala stavy psychické pohody zdaleka nejméně ze 

všech. Nejvíce ze všech naopak pociťovala psychický nepokoj, 15,6%. Velmi vysoké 

zastoupení měly stavy aktivnosti, které byly zastoupeny 17,6%. Celkově byl stav 

závodnice před závodem negativní. 

 

 Závod č. 3 

Během tohoto závodu závodnice předvedla průměrně zacvičenou skladbu s několika 

osobními chybami. Na trampolíně skákala pouze řadu s přeskokovým nářadím, která se 
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jí velmi povedla. Největším problémem byla akrobacie, kde se nevyvarovala pádu. 

Proto je její výkon v celém závodě hodnocen jako průměrný. 

V tomto závodě závodnice nejvíce pociťovala stavy obav, 22%. Na druhém místě se 

17% umístily stavy aktivace a také psychického nepokoje. Psychickou pohodu 

pociťovala oproti jiným závodům nejméně. Celkově lze její psychický stav před tímto 

závodem hodnotit jako negativní. 

 

 Závod č. 4 

Pohybová skladba byla předvedena kvalitně, bez větších chyb. Řady na akrobacii 

předvedla v dobrém tempu a s kvalitní výškou i dopady. Skoky na trampolíně již tak 

vydařené nebyly, lze je hodnotit jako průměrné, zejména kvůli dopadové fázi. Celkově 

však její výkon v závodě lze hodnotit jako mírně nadprůměrný. 

Závodnice v tomto závodě dosáhla druhého nejvyššího skóre ze všech v pociťování 

psychické pohody, v jejím psychickém stavu byla zastoupena 22,7%. Nejnižšího skóre 

oproti ostatním cvičenkám dosáhla v zastoupení stavů vyčerpání a deprese. I její 

pociťování aktivace bylo v tomto závodě nejvyšší ze všech závodů v sezóně, 18,3%. 

Celkově se jeví, že psychický stav závodnice před tímto závodem byl velmi dobrý. 

 

 Závod č. 5 

Závodnice se v tomto závodě představila pouze v pohybové skladbě. Její výkon zde byl 

lehce podprůměrný, s množstvím drobných chyb. 

Závodnice v tomto závodě dosáhla opět nejnižšího skóre ze všech cvičenek 

v pociťování psychické deprese a vyčerpání. Její psychická pohoda přesáhla i tady 

hranici 20%. Svou roli zde ale hrálo i pociťování obav, se svým zastoupením 20,4%. 

Aktivaci hodnotila spíše níže než u jiných závodů, proto její psychický stav lze hodnotit 

jako neutrální. 
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5.4  Závodnice č. 3  

rok narození: 1994 

členkou týmu: 3 roky 

 

Graf č. 14: APS závodnice 3 

 

Graf č. 15: Výkon závodnice 3 

 

 

 Závod č. 1 

Subjektivní potíže provázející závodnici před tímto závodem byly velmi zvýšená 

potivost a nutkání na WC, stejně jako mírné žaludeční obtíže. Pociťovala také zvýšenou 

tělesnou a psychickou únavu. 

Závodnice se kvůli svému předchozímu zranění účastnila pouze pohybové skladby. 

Tady předvedla podprůměrný výkon, který byl plný drobných chyb a působil 

nekoncentrovaně. 

V tomto závodě závodnice zaznamenala nejnižší hodnoty pocitů aktivace ze všech 

cvičenek. Naopak nejvyšších hodnot dosáhla jak v pocitech impulsivnosti, tak 

sklíčenosti. Svým procentuálním zastoupením se před pozitivní komponenty zařadily i 
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stavy obav, psychické deprese a vyčerpání. Předzávodní stav závodnice lze označit za 

velmi špatný. 

 

 Závod č. 2 

Před tímto závodem závodnice sledovala mírně zvýšenou potivost a nutkání na WC. 

Označila také zvýšenou tělesnou a psychickou únavu. 

V tomto závodě byl výkon závodnice v pohybové skladbě ohodnocen jako 

podprůměrný, zejména kvůli její nezpevněnosti a množství drobných chyb. Výkon na 

akrobacii byl naopak celkem dobrý a zpevněný. Na trampolíně se nezpevněnou 

závodnice opět promítla do průměrného hodnocení. Průměrně je hodnocen i její výkon 

v celém závodě. 

V tomto závodě naopak závodnice dosáhla na nejvyšší zastoupení pozitivních 

komponent psychického stavu, tedy psychické pohody a aktivace, nejvyšší ze všech. 

Obě dvě se u ní ve svém zastoupení dostaly přes 20%. Naopak nejnižší hodnoty byly 

zaznamenány u psychického nepokoje a úzkostných obav. Aktuální psychický stav před 

závodem byl velmi dobrý. 

  

 Závod č. 3 

Závodnice označila před tímto závodem velmi zvýšenou potivost a nutkání na WC. 

Pociťovala mírné žaludeční obtíže, problémy se spánkem, zvýšenou tělesnou a velmi 

zvýšenou psychickou únavu. 

V tomto závodě předvedla závodnice pohybovou skladbu plnou chyb. Těch se dopustila 

i na akrobacii, kde jeden skok skončil dokonce pádem. Trampolína byla naopak 

zaskákána dobře. Celkově je její výkon v tomto závodě hodnocen podprůměrně. 

Opakem závodu předchozího byl psychický stav závodnice v tomto závodě. Dosáhla 

nejnižšího skóre v obou dvou pozitivních komponentách, které byly dohromady v jejím 

celkovém psychickém stavu zastoupeny pouze 13,8%. Nejvyšších hodnot naopak 

dosáhla ve všech negativních komponentách, kromě pociťování obav. Úplně nejvíce 

byly zastoupeny psychický nepokoj a deprese. Psychický stav před tímto závodem byl 

velmi špatný. 
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 Závod č. 4 

Závodnice se tohoto závodu neúčastnila, protože byla těsně po operaci vazů v kotníku. 

 

 Závod č. 5 

Závodnice před tímto závodem pociťovala zvýšenou potivost a silné nutkání na WC. 

Uvedla také zvýšenou tělesnou a psychickou únavu. 

Výkon v pohybové skladbě byl u této závodnice podprůměrný, s velkým množstvím 

osobních chyb. Během akrobacie naopak předvedla velmi kvalitní a zpevněné skoky. 

Také trampolínu zaskákala nadprůměrně, zpevněně a s dobrou výškou. Celkově je 

výkon v závodě hodnocen jako lehce nadprůměrný. 

V tomto závodě zaznamenala nejvyšší skóre v komponentě sklíčenosti ze všech 

závodnic. Všechny komponenty pociťovala s velmi podobným zastoupením na 

celkovém psychickém stavu. I když nejvíce pociťované obavy měly zastoupení  16,4%, 

rozdíl od nejméně zastoupených stavů impulsivnosti s 11% je velmi malý.  

 

5.5  Závodnice č. 4  

rok narození: 1994 

členkou týmu: 1 rok 

 

Graf č. 16: APS závodnice 4 
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Graf č. 17: Výkon závodnice 4 

 

 

 Závod č. 1 

Před tímto závodem pociťovala závodnice žaludeční problémy, problémy se spánkem a 

nechutenství. Byla u ní také zvýšená potivost a nutkání na WC. Také měla problémy 

s bolestí zad. 

V tomto závodě závodnice během pohybové skladby předvedla výkon mírně 

podprůměrný, ne zcela zpevněný a s několika osobními chybami. Výkon v akrobacii byl 

dobrý, předvedla i nově naučené prvky. Skoky na trampolíně byly naopak nezpevněné a 

se špatnými dopady. Celkově i výkon v celém závodě je hodnocen jako průměrný. 

Závodnice v tomto závodě pociťovala zdaleka nejvíce ze všech cvičenek stavy obav, 

které jsou na jejím psychickém stavu zastoupeny 26,2%. Nejvyššího skóre dosáhla také 

u psychického nepokoje. Pravděpodobnou příčinou je fakt, že šlo o její první závod 

s tímto týmem a první závod po dlouhé pauze. Celkový stav před závodem byl spíše 

negativní. 

 

 Závod č. 2 

Závodnice pociťovala ze subjektivních potíží zvýšenou potivost a nutkaní na WC. Také 

uvedla mírné nechutenství a tělesnou únavu. 

Kromě sestavy, která byla zacvičena s množstvím drobných chyb, byl výkon této 

závodnice v závodě nadprůměrný. Na akrobacii předvedla velmi dobré skoky s rotací 

vzad. Na trampolíně skočila dobré skoky s jistými dopady. 

I v tomto závodě se pociťování obav u závodnice dostalo přes hranici 20%, což bylo 

nejvíce ze všech. Stavy psychické rozlady měly i nadále celkem vysoké zastoupení, 
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15,1%. To byl stejný podíl jako stavy psychické pohody. Stav závodnice před tímto 

závodem byl spíše negativní a plný obav.  

 

 Závod č. 3 

Před tímto závodem pociťovala závodnice problémy se spánkem a žaludeční problémy. 

Byla u ní zvýšená potivost a nutkání na WC. Také uvedla zvýšenou psychickou a 

fyzickou únavu. 

I v tomto závodě výkon na pohybové skladbě nebyl dobrý. Horší výkon však závodnice 

předvedla na akrobacii, kde jediná její řada skončila pádem. Trampolíny se v tomto 

závodě vůbec nezúčastnila.  

Pociťované obavy v tomto závodě se u ní dostaly na nejvyšší zastoupení ze všech 

závodů, tedy na 26,3%. Závodnice i nadále silně pociťovala stavy psychické nepohody 

a méně stavy pohody a aktivace. Stejně jako v předchozím závodě dosáhla nejnižší 

hodnoty ze všech u komponenty impulsivnosti. I tady je aktuální předzávodní stav 

negativní. 

 

 Závod č. 4 

Závodnice se tohoto závodu nezúčastnila, protože ještě nebyla členkou tohoto týmu. 

 

 Závod č. 5 

Před tímto závodem závodnice pociťovala zvýšenou potivost a nutkání na WC. Uvedla 

také zvýšené nechutenství a psychickou i fyzickou únavu. Závodnice pociťovala bolest 

v kotníku. 

Vystoupení závodnice v pohybové skladbě je hodnoceno jako podprůměrné, rozházené 

a s osobními chybami. Akrobacie se jí naopak velmi povedla. Předvedla nově naučené 

prvky ve velmi dobrém provedení. Během trampolíny nešla ani jednu řadu. Celkově lze 

její výkon v závodě hodnotit jako průměrný. 

Závodnice opět dosáhla nejvyššího skóre u pociťovaných obav ze všech cvičenek. 

Naopak její skóre psychické pohody bylo ze všech nejnižší. Výrazně byly zastoupeny 

stavy psychické nepohody, 18%. 
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5.6  Závodnice č. 5  

rok narození: 1993 

členkou týmu: 4 roky 

 

Graf č. 18: APS závodnice 5 

 

Graf č. 19: Výkon závodnice 5 

 

 

 Závod č. 1 

Tohoto závodu se závodnice neúčastnila kvůli léčbě poraněných vazů v koleni. 

 

 Závod č. 2 

Tohoto závodu se závodnice neúčastnila kvůli léčbě poraněných vazů v koleni. 

 

 Závod č. 3 

Před tímto závodem závodnice uvedla velmi zvýšenou potivost a nutkání na WC. Před 

závodem měla také problém s usínáním. Označila i nechutenství a velmi vysokou 
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fyzickou i psychickou únavu. Je nutné upozornit, že toto byly první závody po jejím 

zranění. 

Výkon předvedený v pohybové skladbě je hodnocen jako průměrný. Šlo o skladbu 

kvalitně odcvičenou, bez větších chyb. Akrobacie je hodnocena jako mírně 

podprůměrná, zejména kvůli jednomu nepříliš povedenému dopadu. Trampolína byla 

naopak odskákána v dobré výšce a zpevnění skoků, s dobrými dopady. Její výkon 

v celém závodě je ohodnocen jako průměrný. 

Závodnice v tomto závodě velmi silně pociťovala úzkostné obavy, byly v jejím 

celkovém psychickém stavu zastoupeny 26%. Důvodem byl pravděpodobně fakt, že se 

vracela po dlouhém a vážném zranění, které ještě nebylo zcela doléčené. Stavy 

psychické pohody byly celkově zastoupeny pouze necelými 16%. Celkově předstartovní 

stav nebyl dobrý. 

 

 Závod č. 4 

Závodnice před tímto závodem pociťovala velmi zvýšenou psychickou a fyzickou 

únavu. Uvedla problémy se spánkem, silnou potivost a nutkání na WC. Označila také 

mírné nechutenství. Během tohoto závodu došlo ke zranění závodnice. 

V tomto závodě závodnice předvedla velmi dobrý a koncentrovaný výkon v pohybové 

skladbě. Vysoce nadprůměrný výkon předvedla na trampolíně, kdy všechny její skoky 

byly předvedeny zpevněně a v dobré výšce. Předvedla během ní také poprve nově 

naučený, těžký prvek. Horší hodnocení na akrobacii vychází zejména z jednoho 

nepovedeného skoku, při kterém došlo k jejímu zranění, které mohlo za vynechání 

následujících dvou závodů. Celkově však je její výkon hodnocen jako nadprůměrný. 

V tomto závodě závodnice dosáhla nejvyššího skóre ze všech, co se týče úzkostných 

obav, které pociťovala 23,4%. Nejnižší hodnoty ze všech měla naopak u stavů aktivace 

a impulsivnosti. Pozitivní komponenty byly zastoupeny také celkem vysoko. Její 

psychický stav před závodem nebyl, kromě prožívání obav, vůbec špatný. 
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 Závod č. 5 

Před tímto závodem pociťovala velmi silné nutkání na WC a potivost. Označila silné 

poruchy spánku, tělesnou i psychickou únavu. V tomto závodě závodila s přetrženým 

křížovým vazem. 

Výkon v pohybové skladbě byl během tohoto závodu průměrný, s několika malými 

chybami. Akrobacie byla provedena ve velmi dobrém tempu a se solidní výškou skoků 

a zpevněním. Trampolína byla odskákána velmi nadprůměrně, skoky byly vysoké, 

zpevněné a s velmi dobrými dopady. Celkově je její výkon hodnocen jako 

nadprůměrný.  

V tomto závodě opět dosáhla nejnižšího hodnocení aktivace ze všech cvičenek. Velmi 

silně opět prožívala obavy, 22%. To lze pravděpodobně také připsat předchozím 

zraněním. Stavy psychické pohody se u ní v tomto závodě dostaly na 20,7%. Velmi 

zastoupeny byly také stavy vyčerpání.  Celkově byl její stav před závodem celkem 

dobrý.   

 

 

5.7  Závodnice č. 6  

rok narození: 1992 

členkou týmu: 6 let  

 

Graf č. 20: APS závodnice 6 
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Graf č. 21: Výkon závodnice 6 

 

 

 Závod č. 1 

Závodnice před tímto závodem uvedla mírné bolesti hlavy, žaludeční obtíže, 

nechutenství, velmi zvýšenou potivost a nutkání na WC. Pociťovala zvýšenou tělesnou 

únavu a bolest v koleni. 

Během tohoto závodu předvedla vysoce kvalitní výkon v pohybové skladbě. Prvky byly 

dotažené, dobře a včas provedené v souladu s hudbou i ostatními členkami týmu. 

Naopak prvky v akrobatických řadách byly provedeny hůře než je u této závodnice 

běžné. Byly nezpevněné a řady byly pomalé. Podprůměrné hodnocení na trampolíně 

vychází hlavně z jedné velmi velké chyby během provedení skoku. Celkově je 

hodnocen výkon v tomto závodě jako průměrný. 

Závodnice zaznamenala nejvyššího skóre u obou dvou pozitivních komponent 

psychického stavu ze všech. Jejich zastoupení bylo 20% u psychické pohody a dokonce 

23,3% u stavů aktivace. Naopak stavy úzkostných očekávání a deprese pociťovala 

nejméně ze všech. Celkový stav závodnice před tímto závodem byl dobrý.  

 

 Závod č. 2 

Závodnice se tohoto závodu nezúčastnila kvůli zánětu v koleni. 

 

 Závod č. 3 

Závodnice se tohoto závodu nezúčastnila kvůli poraněnému kolenu. 
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 Závod č. 4 

Před tímto závodem uvedla závodnice mírně zvýšenou potivost a tělesnou únavu. Také 

uvedla lehké problémy se vstáváním.  

V tomto závodě předváděla nadprůměrné výkony ve všech disciplínách. Pohybová 

skladba i akrobacie byly provedeny zpevněně, koncentrovaně a ve velmi dobrém tempu. 

Skoky na trampolíně byly vysoké a zpevněné. Celkově byl výkon hodnocen velmi 

nadprůměrně, i díky tomu, že šlo o její první závody po dlouhodobém zranění kolene. 

V tomto závodě dosáhla závodnice nejvyššího skóre ze všech u stavů impulsivnosti a 

psychické nepohody. Naopak nejnižší hodnoty měla u stavů obav a sklíčenosti. Nejvíce 

zastoupeny byly v jejím celkovém psychickém stavu pocity psychické pohody a 

aktivnosti, obě komponenty 17,5%. Její celkový aktuální psychický stav před závodem 

byl pozitivní. 

 

 Závod č. 5 

Před závodem závodnice označila mírně zvýšenou potivost, problémy s usínáním a 

probouzením se během noci, zvýšenou fyzickou únavu a bolest kolene, kotníků a třísla. 

V tomto závodě předvedla závodnice velmi dobře provedenou pohybovou skladbu. 

Akrobacie byla provedena velmi dobře, zpevněně a s dobrou výškou skoků. Také 

trampolína byla provedena velmi dobře s dobrou výškou a zpevněním skoků. Celkový 

výkon v závodě je hodnocen jako nadprůměrný. 

Závodnice ze všech cvičenek nejvíce pociťovala v tomto závodě stavy impulsivnosti a 

nejméně stavy obav a sklíčenosti. V jejím celkovém psychickém stavu však měly 

největší zastoupení pozitivní komponenty psychické pohody a aktivnosti, obě 17,4 %. 

Její stav před tímto závodem byl velmi dobrý.  
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5.8  Závodnice č. 7  

rok narození: 1991 

členkou týmu: 6 let 

 

Graf č. 22: APS závodnice 7 

 

Graf č. 23: Výkon závodnice 7 

 

 

 Závod č. 1 

Závodnice před tímto závodem označila velmi zvýšenou psychickou i fyzickou únavu. 

Pociťovala také velmi zvýšenou potivost a ospalost. 

Závodnice v tomto závodě předvedla velmi slušně zacvičenou pohybovou skladbu 

s minimem drobných chyb. Akrobacie byla na její poměry zacvičena průměrně, 

v celkem slušném tempu, ale skoky byly skočeny poměrně nízko. Trampolína byla 

zacvičena nadprůměrně, zpevněně a v dobré výšce se slušnými dopady. Celkově je její 

výkon hodnocen jako nadprůměrný. 

Závodnice ze všech ostatních členek týmu před tímto závodem nejméně pociťovala 

psychickou pohodu. Na jejím celkovém psychickém stavu byla zastoupena 12,3%. 

Nejvíce zastoupeny byly naopak obavy, celými 22%. Na druhém místě se s 15,8% 



56 

 

umístily stavy psychické deprese a nepokoje. Celkově její stav nebyl před závodem 

velmi dobrý. 

 

 Závod č. 2 

Ze subjektivních potíží označila tato závodnice před závodem pouze zvýšenou potivost 

a tělesnou únavu. 

V tomto závodě předvedla velmi dobrou pohybovou skladbu. Akrobacie byla zacvičena 

velmi dobře, bez větších chyb. Skoky na trampolíně byly vysoké, zpevněné a s celkem 

kvalitními dopady. Celkově je hodnocen výkon v závodě jako nadprůměrný. 

Dosáhla ze všech nejvyšší skóre ve stavech impulsivnosti. Ta měla na jejím celkovém 

psychickém stavu zastoupení 11,3%. Nejvyšší zastoupení měly stavy aktivace, 18,9%. 

Vysoký podíl 16,9% měly stavy psychické pohody, ale také stavy obav. Celkově byl její 

psychický předzávodní stav vyrovnaný a spíše pozitivní.  

 

 Závod č. 3 

Před tímto závodem pociťovala závodnice zvýšenou fyzickou i psychickou únavu. Také 

uvedla velmi zvýšenou potivost a problémy se spánkem. 

Výkon v pohybové skladbě byl dobrý, bez většího množství chyb. Předvedené 

akrobatické řady byly zacvičeny celkem dobře, s několika menšími chybami 

v dopadech. Trampolína byla zaskákána mírně nadprůměrně, s celkem slušným 

zpevněním a doskoky, ale nižší výškou. 

V tomto závodě závodnice dosáhla nejvyššího skóre ze všech ve stavech aktivace a 

naopak nejnižšího u stavu psychického nepokoje. Největší zastoupení na jejím 

celkovém psychickém stavu měly obavy 21%. Také její pociťování aktivace 19,3% bylo 

velmi vysoké. Psychická pohoda, stejně jako psychický nepokoj měly shodně 

zastoupení 14,5%. Celkově byl aktuální stav závodnice před závodem spíše horší. 

 

 Závod č. 4 

Závodnice před tímto závodem pociťovala zvýšenou potivost a nutkání na WC. Také 

uvedla zvýšenou fyzickou únavu. 
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Jak graf ukazuje, celkový výkon v závodě je hodnocen jako nadprůměrný. Závodnice 

předvedla dobré cvičení ve všech disciplínách, výkon byl koncentrovaný, v dobrém 

tempu a zpevněný. 

I v tomto závodě dosáhla závodnice nejvyššího stupně aktivace, ta byla v jejím 

celkovém psychickém stavu zastoupena 20%. Stejné procentuální zastoupení měly také 

stavy úzkostného očekávání a obav. Velmi vysoké, 18,1%, zastoupení měla však také 

psychická pohoda. Celkový stav před závodem byl, až na stavy očekávání, dobrý. 

 

 Závod č. 5 

Před tímto závodem závodnice pociťovala zvýšenou fyzickou a psychickou únavu. Také 

uvedla zvýšenou potivost a problémy se spánkem. 

Pohybovou skladbu závodnice předvedla s několika menšími chybami. Výkon na 

akrobacii byl naopak velmi dobrý, skoky vysoké a řady předváděné v dobrém tempu. I 

výkon na trampolíně byl nadprůměrný, skoky zpevněné a s dobrými dopady. 

Před tímto závodem dosáhla nejvyšších hodnot psychické pohody ze všech. Na jejím 

celkovém stavu měla zastoupení 22%. Také aktivace s 18% pomohla k dotvoření velmi 

pozitivního psychického stavu před tímto závodem. Ostatní komponenty byly 

zastoupeny kolem 10%, s výjimkou obav, které tvořily 16% psychického stavu. 

 

5.9  Závodnice č. 8  

rok narození: 1988 

členkou týmu: 8 let 

 

Graf č. 24: APS závodnice 8 
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Graf č. 25: Výkon závodnice 8 

 

 

 Závod č. 1 

Závodnice před tímto závodem pociťovala velmi zvýšenou potivost a nutkání na WC. 

Uvedla také problémy se spánkem, nechutenství a velmi zvýšenou psychickou a 

fyzickou únavu. 

Podala velmi kvalitní výkon v pohybové skladbě, kde nepředvedla téměř žádné chyby. 

V akrobacii předvedla skoky nižší než obvykle. Na trampolíně ukázala závodnice velmi 

dobrý výkon, vysoké a zpevněné skoky. Celkově je výkon hodnocen jako lehce 

nadprůměrný.  

Závodnice před tímto závodem pociťovala nejvíce ze všech cvičenek stavy vyčerpání, 

naopak nejníže ze všech pociťovala psychický nepokoj. Největší podíl na jejím 

celkovém stavu měly stavy psychické pohody a aktivace, které byly společně s pocity 

vyčerpání zastoupeny 19,3%. Celkově byl její stav, až na zvýšenou únavu, velmi dobrý. 

 

 Závod č. 2 

Před tímto závodem uvedla závodnice velmi zvýšenou potivost i nutkání na WC. Také 

označila velmi silnou psychickou i fyzickou únavu.  

Pohybovou skladbu závodnice zacvičila velmi dobře, téměř bez chyb. Řady na 

akrobacii byly naopak pomalé s nejistými dopady. Trampolína byla odskákána velmi 

nadprůměrně, s vysokými a zpevněnými skoky a jistými dopady. 

I v tomto závodě dosáhla závodnice u pocitů vyčerpání nejvyšší hodnoty ze všech. Na 

jejím celkovém stavu měly zastoupení 18,5%, a byly zastoupeny nejvíce ze všech 

komponent. Druhý nejvyšší podíl měly stavy obav s 16,7%. Pozitivní komponenty 
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dosáhly obě shodně 14,9%. Celkový psychický stav před tímto závodem byl horší, 

s velkým zastoupením vyčerpání.  

 

 Závod č. 3 

Před tímto závodem pociťovala závodnice velmi silnou psychickou a fyzickou únavu. 

Z dalších subjektivních problémů uvedla velmi zvýšenou potivost a nutkání na WC. 

Předvedla velmi dobrou pohybovou skladbu. Její výkon na akrobacii je hodnocen jako 

průměrný, řady byly předvedeny celkem dobré, ale v nižším tempu a výšce. Skoky na 

trampolíně byly standardně dobré, vysoké a zpevněné. Celkově je její výkon hodnocen 

jako nadprůměrný. 

I v tomto závodě měly nejvyšší podíl na jejím celkovém psychickém stavu pocity 

vyčerpání, které byly stejně jako pocity obav zastoupeny 16,7%. Velmi byly zastupeny i 

stavy aktivace 16,6%. Celkově nebyl rozdíl mezi různými pociťovanými stavy nijak 

veliký. Nejnižší zastoupení měly impulsivnost a sklíčenost 10%. 

  

 Závod č. 4 

Před tímto závodem pociťovala závodnice velmi zvýšenou potivost a nutkání na WC. 

Uvedla také problémy se spánkem, zejména s probouzením a ospalostí během dne. 

Cítila zvýšenou psychickou i fyzickou únavu. 

V tomto závodě závodnice zacvičila pohybovou skladbu velmi dobře s minimem chyb. 

Akrobatické řady byly předvedeny velice dobře, až na řadu vzad, ve které skok nebyl 

zpevněný. K trampolíně závodnice nenastoupila vzhledem k bolesti v kotníku. Celkově 

je její výkon v tomto závodě hodnocen jako lehce nadprůměrný. 

U tohoto závodu měla závodnice opět nejvyšší zastoupení pocitů vyčerpání ze všech 

cvičenek, naopak nejnižších hodnot dosáhla u pocitů psychického nepokoje. Celkově 

v jejím psychickém stavu však měla největší zastoupení psychická pohoda - 22%. Již 

zmiňované stavy vyčerpání měly stejně jako aktivace a obavy zastoupení 16%. Celkově 

je její psychický stav před tímto závodem hodnocen nadprůměrně. 
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 Závod č. 5 

Závodnice uvedla mezi subjektivní potíže, které jí provázely před tímto závodem velmi 

zvýšenou potivost a nutkání na WC. Pociťovala zvýšenou fyzickou i psychickou únavu 

a problémy s probouzením. 

Výkon v celém tomto závodě je hodnocen jako nadprůměrný. Pohybová skladba byla 

předvedena standardně s několika drobnými chybami. Akrobacie byla velmi dobrá 

s čistými dopady a rychlými řadami. Skoky na trampolíně byly dobré a vysoké až na 

mírné uvolnění.  

Stejně jako v závodech předchozích, i zde dosáhla cvičenka nejvyšší hodnoty ve stavech 

vyčerpání ze všech. Tentokrát to bylo i nejvyšší zastoupení na psychickém stavu této 

závodnice ze všech závodů, tedy 19,5%. Stejný podíl měly před tímto závodem i stavy 

obav. Nejnižších hodnot ze všech závodnic dosáhla v komponentách impulsivnosti a 

psychického nepokoje. Celkem velké zastoupení měla i psychická pohoda 17,3%. Stav 

závodnice před závodem nebyl, až na zvýšenou únavu, špatný. 

 

5.10 Závodnice č. 9  

rok narození: 1988  

členkou týmu: 5 let 

 

Graf č. 26: APS závodnice 9 
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Graf č. 27: Výkon závodnice 9 

 

 

 Závod č. 1 

Závodnice se tohoto závodu neúčastnila kvůli pohmožděnému kolenu. 

 

 Závod č. 2 

Závodnice před tímto závodem pociťovala mírné žaludeční potíže a nechutenství. 

Uvedla i zvýšenou tělesnou únavu a problémy se spánkem. Mezi další subjektivní 

potíže zařadila velmi zvýšenou potivost a nutkání na WC. Před závodem pociťovala 

silnou bolest zad. 

V tomto závodě předvedla téměř bezchybnou pohybovou skladbu. Nižší hodnocení na 

akrobacii vychází z nižší výšky skoků. Trampolína byla velmi dobrá, s kvalitní výškou 

skoků i dopady. Celkově je její výkon v závodě hodnocen jako nadprůměrný. 

Závodnice v tomto závodě zaznamenala nejnižší skóre u komponent aktivnosti a 

psychické deprese ze všech cvičenek. Nejvyšší zastoupení na jejím psychickém stavu 

měly pocity psychické pohody 22,5%. Na hranici 20% se dostaly pocity obav a 

úzkostného očekávání, na což mohl mít vliv její návrat po zranění a bolest zad. Právě 

díky vysokému pociťování psychické pohody oproti nepokoji, lze její stav před tímto 

závodem označit za dobrý. 

 

 Závod č. 3 

Závodnice před tímto závodem uvedla velké obtíže se spánkem, zejména problémy 

s usínáním a probouzením se během noci. Pociťovala také velmi silnou potivost a 

nutkání na WC. Dále uvedla nechutenství, tělesnou únavu a nachlazení. 
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Pohybová skladba byla v tomto závodě zacvičena téměř bez chyby. I výkon na 

akrobacii je, oproti jiným cvičenkám, hodnocen jako nadprůměrný, zejména díky 

zpevnění skoků a kvalitním dopadům. I její výkon na trampolíně byl velmi dobrý. 

Celkově je její výkon v závodě hodnocen jako nadprůměrný. 

Před tímto závodem bylo pociťování pozitivních komponent u závodnice velmi nízké, 

jejich podíl na celkovém psychickém předzávodním stavu byl pouze 23,5%. Oproti 

tomu pociťování obav a úzkostného očekávání samo o sobě zaznamenalo podíl 27,5%. 

Vysoké zastoupení měl také 16,5% psychický nepokoj. Stav závodnice celkově nebyl 

dobrý. 

 

 Závod č. 4 

Závodnice před tímto závodem pociťovala velmi silné nutkání na WC a potivost. 

Uvedla také velmi mírnou tělesnou únavu a nechutenství. 

V tomto závodě předvedla solidní pohybovou skladbu bez větších chyb. Velmi dobrý 

výkon předvedla na akrobacii, kde všechny řady předvedla čistě, v dobrém tempu a 

výšce. Vystoupení na trampolíně bylo průměrné, zejména kvůli nižší výšce skoků, než 

je u závodnice obvyklé. Celkově je její výkon hodnocen jako mírně nadprůměrný. 

V tomto závodě dosáhla závodnice nejvyššího skóre ze všech v pociťování psychické 

pohody. Na jejím celkovém aktuálním předzávodním psychickém stavu měly podíl 

24,4%. Ostatní stavy oproti tomu měly poměrně nižší zastoupení. Druhé nejvyšší bylo 

prožívání obav se 17,1% a třetí byla aktivnost se 14,7%. Celkově tak měly stavy 

pozitivních komponent velmi silné zastoupení na celkovém stavu, který lze proto 

hodnotit jako velmi dobrý.  

 

 Závod č. 5 

Závodnice před tímto závodem pociťovala zvýšenou potivost a nutkání na WC. Dále 

označila mírné problémy se spánkem a psychickou a fyzickou únavu. Mezi další 

problémy zařadila bolesti kolena a svědivost ekzému. 

Jak vyplývá z grafu, závodnice v tomto závodě předvedla nadprůměrný výkon. 

Pohybová skladba byla zacvičena jen s několika málo drobnými chybami, skoky na 

akrobacii i trampolíně byly v dobré výšce a zpevněné. 
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Nejvyšší hodnotu zastoupení na psychickém stavu u této závodnice před závodem měly 

pocity obav, vysokým podílem 26,2%. Důvodem zřejmě byl ne příliš dobrý fyzický stav 

závodnice před závodem. Druhé nejvyšší zastoupení měla psychická pohoda 16,7%. 

Díky vysoké míře prožívaných obav lze celkový stav závodnice před závodem hodnotit 

jako ne příliš dobrý. 

 

5.11 Závodnice č. 10  

rok narození: 1982 

členkou týmu: 14 let 

Graf č. 28: APS závodnice 10 

 

Graf č. 29: Výkon závodnice 10 

 

 

 Závod č. 1 

Závodnice uvedla před závodem fyzickou i psychickou únavu. Pociťovala zvýšenou 

potivost a nutkání na WC. Mezi další subjektivní potíže zařadila mírnou bolest hlavy a 

problémy se spánkem. 

V tomto závodě předvedla podprůměrný výkon v pohybové skladbě, která byla 

provedena s množstvím osobních chyb a horším držením těla. Akrobacie byla zacvičena 
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na poměry závodnice standardně, v mírně pomalejším tempu. Skoky na trampolíně byly 

zaskákány v dobré výšce a s dobrými dopady. Celkově je její výkon hodnocen jako 

průměrný. 

Zdaleka největší podíl na celkovém psychickém stavu závodnice před tímto závodem 

měla aktivnost, která měla zastoupení 20,2%. Druhý nejvyšší podíl měly pocity obav 

s 16,3%. Pocity psychické pohody se stejně jako stavy psychického nepokoje promítly 

do celkového stavu 14,8%. Celkový psychický stav závodnice před závodem byl velmi 

aktivní, ale negativní. 

 

 Závod č. 2 

Před tímto závodem pociťovala závodnice zvýšenou potivost a nutkání na WC. Uvedla 

problémy s probouzením a únavou během dne. Zaznamenala zvýšenou fyzickou i 

psychickou únavu. 

Pohybová skladba byla odcvičena s množstvím osobních chyb. Akrobacie byla 

předvedena dobře, v dobrém tempu a výškou skoků. Trampolína byla zaskákána velmi 

nadprůměrně, vysoko a zpevněně. Celkově je její výkon v závodě hodnocen jako 

nadprůměrný. 

Závodnice v tomto závodě zaznamenala nejnižší hodnotu sklíčenosti ze všech cvičenek. 

Nejvíce zastoupenou komponentou na psychickém stavu byla opět aktivnost. Tentokrát 

podílem 18,8%. Psychická pohoda byla zastoupena 17,5%, stejně jako pocity obav. 

Celkově byl stav závodnice velmi dobrý a velmi aktivní a činorodý, doprovázený 

zvýšenými obavami. 

 

 Závod č. 3 

Ze subjektivních potíží před tímto závodem pociťovala závodnice zejména velmi 

zvýšenou potivost a nutkání na WC. Uvedla také problémy s usínáním a psychickou 

únavu. 

V tomto závodě předvedla nejhorší výkon v pohybové skladbě vůbec. Byl plný chyb, 

nezpevněný a nekoncentrovaný. Výkon na akrobacii byl průměrný, s celkem kvalitními 

skoky, v pomalejším tempu. Trampolína byla zaskákána dobře, vysoko i s dobrými 

dopady. 
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Mírně překvapivé je nejvyšší dosažené skóre této závodnice v komponentě psychické 

pohody mezi všemi cvičenkami. Její celkové zastoupení na předzávodním stavu 16,4% 

lze hodnotit jako pozitivum. Nejvyššího podílu opět dosáhla komponenta aktivnosti, 

tentokrát 17,9%, stejně jako komponenta obav. Ostatní komponenty, s výjimkou 

sklíčenosti, také přesáhly zastoupení 10%, proto lze hodnotit stav závodnice před 

závodem jako celkem dobrý a velmi vyrovnaný. 

 

 Závod č. 4 

Před tímto závodem závodnice pociťovala zvýšenou fyzickou a psychickou únavu. 

Uvedla zvýšenou potivost a nutkání na WC.  

Výkon v pohybové skladbě byl podprůměrný, s několika osobními chybami. Výkon 

na akrobacii byl dobrý, skoky byly provedeny v pořádku, v mírně pomalejším tempu. 

Trampolína byla zacvičena velmi dobře, skoky vysoké, zpevněné a s dobrými dopady. 

Celkově je výkon v závodě hodnocen jako mírně nadprůměrný.  

V tomto závodě dosáhla nejnižšího skóre v komponentě psychické pohody ze všech 

závodnic, naopak všechny předčila v hodnotách impulsivnosti. Nejvyšší zastoupení na 

celkovém aktuálním psychickém stavu před závodem mělo pociťování obav 19,4%. 

Aktivnost byla opět vysoká, v tomto závodě měla podíl 18,2%. Zastoupení psychické 

pohody bylo 14,6%, stejně jako psychického nepokoje. Předzávodní stav závodnice byl 

velmi aktivní, celkem vyrovnaný, doprovázený obavami. 

 

 Závod č. 5 

Závodnice označila před tímto závodem zvýšenou psychickou i fyzickou únavu. 

Z dalších subjektivních potíží uvedla zvýšenou potivost a nutkání na WC. 

Výkon v pohybové skladbě byl podprůměrný, s množstvím drobných chyb a rozházený. 

Akrobacie byla zacvičena dobře, se skoky v dobré výšce a tempu. Trampolína byla také 

velmi dobrá, skoky vysoké a zpevněné. Celkový výkon je však hodnocen jako 

průměrný. 

V tomto závodě opět dosáhla závodnice nejvyššího skóre ze všech cvičenek 

v komponentě aktivnosti. Měla celkové zastoupení na jejím psychickém stavu 18,2%. 

Vysoko byly také pociťovány obavy, které dosáhly téměř 20%. Psychická pohoda měla 
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podobné zastoupení jako psychická nepohoda. Celkový stav byl velmi aktivní a 

vyrovnaný, s velkou mírou obav, velmi podobný druhému pohárovému závodu. 

 

5.12 Vliv aktuálního psychického stavu na výkon 

Závodnice č. 1 

Tabulka č. 3: Vliv APS na výkon závodnice 1 

ZÁVOD APS VÝKON 

č. 1 -32,6 3,17 

č. 2 -36,8 3,5 

č. 3 -49 3,25 

č. 5 -28,2 3,5 

   

 

koef.= 0,382258 

 

Nejlepší aktuální psychický stav měla závodnice v pohárovém závodě v Třebíči, kde 

podala jeden ze svých nejlepších výkonů. Nejhorší pociťovala před Přeborem ČOS, ve 

kterém její výkon patřil k těm horším. Hodnota korelačního koeficientu ukazuje přímou 

lineární závislost mezi oběma znaky. Závislost není velká, což může být dáno i tím, že 

se závodnice některých disciplín neúčastnila. Po bližším zkoumání jednotlivých 

disciplín se ukázala silnější závislost mezi psychickým stavem a výkonem na akrobacii, 

kde koeficient dosáhl hodnoty 0,63. Vliv aktuálního psychického stavu na výkon se u 

této závodnice prokázal. 

 

Závodnice č. 2 

Tabulka č. 4: Vliv APS na výkon závodnice 2 

ZÁVOD APS VÝKON 

č. 1 -28 2,5 

č. 2 -31,2 3,67 

č. 3 -32,6 3,17 

č. 4 -15,2 3,5 

č. 5 -26,8 2,5 

   
   koef.= 0,16253 
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Nejlépe se závodnice cítila v pohárovém závodě v Příbrami, kde dosáhla jednoho ze 

svých lepších výkonů. Nejhorší psychický stav pociťovala před Přeborem ČOS, kde byl 

její výkon průměrný. Koeficient vyjadřuje slabou přímou lineární závislost mezi oběma 

jevy. Při bližším prozkoumání vlivu aktuálního psychického stavu na jednotlivé 

disciplíny, se projevila silnější lineární závislost mezi oběma jevy na akrobacii, kde byl 

korelační koeficient 0,62. Naopak u výkonu na trampolíně se prokázala závislost 

nepřímá, koeficient měl hodnotu -0,54. I u této závodnice se vliv předzávodních stavů 

na její výkon v soutěži prokázal. 

 

Závodnice č. 3   

Tabulka č. 5: Vliv APS na výkon závodnice 3 

ZÁVOD APS VÝKON 

č. 1 -36,8 2,83 

č. 2 -36,4 3,67 

č. 3 -36,8 1,5 

č. 5 -41,8 3,25 

   koef.= -0,2542 

  

Nejhorší výkon předvedla závodnice při Přeboru ČOS, kdy její psychický stav nebyl 

nejhorší. Ten pociťovala před pohárem v Třebíči, kdy byl její výkon hodnocen jako 

mírně nadprůměrný. Korelační koeficient poukazuje na mírnou nelineární závislost 

mezi oběma jevy. Při rozboru jednotlivých disciplín se nejsilnější vztah ukázal u 

výkonu na trampolíně, kde hodnota dosáhla 1. Tento výsledek je velmi ovlivněn tím, že 

se závodnice trampolíny účastnila jen ve dvou závodech. Velmi silný vliv má psychický 

stav i na pohybovou skladbu, kde má koeficient hodnotu 0,6. Vliv aktuálního 

psychického stavu na výkon se u této závodnice prokázal.  
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Závodnice č. 4 

Tabulka č. 6: Vliv APS na výkon závodnice 4 

ZÁVOD APS VÝKON 

č. 1 -41 2 

č. 2 -8 3 

č. 3 -60,9 2 

č. 5 -33,2 3,33 

   

   

 

koef.= 0,692801 

 

Hodnota koeficientu u této závodnice poukazuje na velmi silnou lineární závislost mezi 

oběma jevy. Zajímavé je, že rozdíl mezi jednotlivými prožívanými psychickými stavy je 

veliký, rozdíly mezi jednotlivými hodnoceními výkonu už tak velký není. Při bližším 

rozebrání disciplín se prokázala silná lineární závislost u dvou z nich, u pohybové 

skladby dosahoval koeficient 0,99 a u akrobacie 0,77. Vliv aktuálního psychického 

stavu na výkon závodnice se prokázal. 

 

Závodnice č. 5 

Tabulka č. 7: Vliv APS na výkon závodnice 5 

ZÁVOD APS VÝKON 

č. 3 -58 3 

č. 4 -32,8 3,67 

č. 5 -31,8 4 

   

 

koef.= 0,956488 

 

Hodnota koeficientu značí velmi silnou lineární závislost mezi zkoumanými jevy, 

zejména pokud jsou zkoumány sportovní výkony ze všech disciplín dohromady. 

Z jednotlivých disciplín byla nejsilnější závislost zjištěna u výkonů z trampolíny. 

Celkově se vliv aktuálního psychického stavu na výkon prokázal.   
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Závodnice č. 6 

Tabulka č. 8: Vliv APS na výkon závodnice 6 

ZÁVOD APS VÝKON 

č. 1 -11,2 3 

č. 4 -25,2 4,5 

č. 5 -25,6 4,17 

   

 

koef.= -0,97245 

 

Korelační koeficient u této závodnice vypovídá o velmi silné závislosti mezi aktuálním 

psychickým stavem a výkonem. Tato závislost je ovšem nepřímá. Závodnice dosáhla 

nejhoršího výkonu v závodě, kde se podle ukazatelů cítila nejlépe. Přímá závislost se 

projevila pouze u pohybové skladby, kde měl koeficient hodnotu 0,52. Celkovou 

nepřímou závislost psychického stavu na výkon ukázal koeficient u akrobacie, kde měl 

hodnotu -0,98 a u trampolíny -0,99. Vliv aktuálního psychického stavu na výkon 

v závodě se prokázal, i když opačný, než lze předpokládat. 

 

Závodnice č. 7 

Tabulka č. 9: Vliv APS na výkon závodnice 7 

ZÁVOD APS VÝKON 

č. 1 -39,8 3,83 

č. 2 -23,8 4,33 

č. 3 -27,2 4 

č. 4 -20 4,17 

č. 5 -16,8 4,17 

   

 

koef.= 0,7982 

 

U této závodnice koeficient značí celkem silnou přímou závislost mezi sledovanými 

jevy. Nejhorší výkon předvedla ve stejném závodě, kde pociťovala i nejhorší psychický 

stav, tedy při oblasti Praha. V pohárových závodech, kde byl její psychický stav lepší, 

naopak předváděla výkony velmi dobré. Nejsilnější závislost mezi oběma jevy je možné 

sledovat u akrobacie, kde je hodnota korelačního koeficientu 0,92. Také na trampolíně 



70 

 

je závislost přímá, s hodnotou 0,54. Naopak u pohybové skladby se ukázala závislost 

nepřímá, s hodnotou koeficientu -0,4. Celkově se vliv předzávodního stavu na výkon 

závodnice prokázal. 

 

Závodnice č. 8 

Tabulka č. 10: Vliv APS na výkon závodnice 8 

ZÁVOD APS VÝKON 

č. 1 -19,2 3,17 

č. 2 -34 3,67 

č. 3 -30,8 3,83 

č. 4 -20,16 3,75 

č. 5 -32,8 4 

   

 

koef.= -0,65573 

 

Závislost aktuálního psychického stavu této závodnice na jejím výkonu má souhrnně, i 

ve všech dílčích disciplínách, vždy nepřímý charakter. Z koeficientu vyplývá, že jde o 

závislost celkem silnou. Nejvíce se tato závislost projevila u trampolíny, kde má 

korelační koeficient hodnotu -0,76. Vliv předzávodních stavů na její výkon je nesporný, 

přestože je opačný, než by se dalo logicky usuzovat. 

 

Závodnice č. 9 

Tabulka č. 11: Vliv APS na výkon závodnice 9 

ZÁVOD APS VÝKON 

č. 2 -25,2 4 

č. 3 -44,4 4,17 

č. 4 -18,4 3,83 

č. 5 -36 4,17 

   

 

koef.= -0,93826 

 

I u této závodnice se prokázala velmi silná nelineární závislost mezi oběma 

zkoumanými jevy. Nejhorší výkon zaznamenala při pohárovém závodě v Příbrami, kdy 



71 

 

pociťovala nejlepší psychický stav před závodem. Z jednotlivých disciplín byl 

nejsilnější vliv předzávodního stavu zjištěn u trampolíny, kdy měl korelační koeficient 

hodnotu -0,73. U akrobacie nebyl vliv prokázán téměř žádný. Celkově se však vliv 

aktuálního psychického stavu na výkon závodnice prokázal i v tomto případě. 

 

Závodnice č. 10 

Tabulka č. 12: Vliv APS na výkon závodnice 10 

ZÁVOD APS VÝKON 

č. 1 -25,2 3,33 

č. 2 -23,1 3,67 

č. 3 -26,4 2,83 

č. 4 -28,8 3,67 

č. 5 -28,8 3,5 

   

 

koef.= -0,02381 

 

U této závodnice se závislost mezi dvěma jevy celkově neprokázala. To je především 

dáno jejími nevyrovnanými výkony v jednotlivých disciplínách. Pokud se na ně 

zaměříme jednotlivě, pohybová skladba značí lineární závislost mezi předzávodními 

stavy a výkonem, korelační koeficient zde má hodnotu 0,53. Naopak nelineární 

závislost se objevila u akrobacie, kde má koeficient hodnotu -0,61. Vliv aktuálních 

psychických stavů na výkon je prokazatelný, vzhledem k nevyrovnanosti výkonu mezi 

jednotlivými výkony je však velmi rozličný. 

 

Tabulka č. 13: Vliv APS na výkon celého družstva 

APS CELKEM PS A T 

-29,22 19,95 8 5,4 6,55 

-27,32 21,65 8,05 6,2 7,4 

-40,68 20,65 7,95 5,7 7 

-22,94 20,54 7,5 6,47 6,57 

-30,18 20,05 6,6 6,45 7 

     koef.= 0,081129 -0,17108 0,523739 -0,25301 
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Závislost mezi zkoumanými jevy se projevila ve výsledcích celého družstva nejvíce u 

akrobacie, kde se jedná o závislost přímou. V obou ostatních disciplínách je závislost 

spíše nepřímá a ne tak velkého charakteru. Přesto i tady je možné alespoň minimální 

vliv aktuálních psychických stavů na výkon družstva v závodě pozorovat. 
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6 DISKUSE 

 

Dosažení závěru, že aktuální psychický stav opravdu má vliv na výkon závodnice 

v soutěži, nebyl překvapivý. Během vyhodnocování výsledků se však objevilo několik 

jiných zajímavostí. 

Ve všech závodech byl velký rozdíl mezi stavy psychické pohody a aktivity a 

negativními komponentami psychického stavu, které je většinou převyšovaly dvou 

třetinovým a větším poměrem. To hovoří o velmi negativním naladění celého týmu před 

všemi závody. Velkou měrou k tomu přispěla komponenta úzkostných očekávání a 

obav, která ve všech závodech, mimo pohárového závodu v Příbrami, dosáhla 

největšího procentuálního podílu na celkovém předzávodním stavu. Většinou se tato 

hodnota pohybovala kolem 20%. Žádný jiný z negativních psychických stavů na tuto 

hodnotu ani zdaleka nedosáhl.  

Podle očekávání bylo nejhoršího psychického stavu dosaženo v závodě Přeboru ČOS, 

který byl ze zatím uběhnuté sezóny vůbec nejdůležitější, protože se na něm sešla 

sokolská družstva z celé republiky a bojovalo se o nominace na Mistrovství České 

republiky, což je nejvyšší soutěží v TeamGym Junior vůbec. 

Při porovnání psychického stavu u pohárových a postupových závodů je jasně vidět, že 

v postupových závodech závodnice zřejmě vnímají vyšší vyvíjený tlak na dobrý 

výsledek. V obou pohárových závodech pociťované stavy psychické pohody dosáhly 

většího procentuálního zastoupení než v závodech postupových. Pociťování obav má i u 

nich podstatné zastoupení, které podle mě vyplývá z toho, že v pohárových závodech 

závodnice zejména na akrobacii zkoušejí nové a těžší prvky. Přesto je menší než u 

všech závodů postupových. Opačně je tomu samozřejmě u závodů postupových, kde 

mají obavy vyšší zastoupení a psychická pohoda zastoupení nižší. V ostatních 

komponentách žádný pozorovatelný rozdíl mezi závody pohárovými a postupovými 

není. 

Rozdíl v dosahovaných výkonech mezi postupovými a pohárovými je znatelný hlavně 

v disciplínách pohybová skladba a akrobacie. Velmi dobrých výsledků v pohybové 

skladbě tým dosáhl ve všech závodech postupových. Naopak v závodech pohárových 

bylo její předvedení velmi průměrné nebo dokonce podprůměrné. Akrobacie byla na 

obou pohárových závodech zacvičena velmi dobře a tým za ní obdržel na svou normu 
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nadprůměrné známky. Naopak ve dvou ze třech postupových závodů se jim akrobacie 

nepovedla a byla hodnocena velmi podprůměrně.  

Výjimečný svým výsledkem byl závod Oblasti západ, kdy tým dosáhl na nejvyšší 

bodový součet z celé sezóny. Výší zastoupení psychické pohody se dá tento závod 

srovnávat se závody pohárovými. Vysoko zde bylo také hodnoceno prožívání aktivace. 

Negativní komponenty měly většinou střední nebo vyšší hodnoty, proto je těžké tento 

dobrý výkon vysvětlit. 

I individuální výsledky byly zaznamenány lepší v závodech pohárových. V obou byly 

všechny nadprůměrné, výjimkou je jenom závodnice číslo 2, která v Třebíči získala 

výkon mírně podprůměrný. Podobné hodnocení je i u závodu Oblasti západ.  

Zaměříme-li se na jednotlivé závodnice, jde u několika z nich vysledovat konstantně 

špatné, a u některých naopak velmi dobré, hodnocení v některé z disciplín. Největší 

rozdíly jsou v provedení pohybové skladby. Velmi kvalitní výkony v této disciplíně ve 

všech závodech předvádí závodnice číslo 6, 7, 8 a 9. Velmi špatné hodnocení naopak 

dostávaly závodnice číslo 3, 4 a 10. Je tu vidět, že pohybová skladba záleží spíše na 

zkušenostech, pohybové průpravě během let, technice a muzikálnosti. Psychický stav 

proto tento výkon nemusí tolik ovlivňovat. 

U některých hodnot docházelo k jejich nejnižšímu nebo nejvyššímu pociťování vždy 

jednou osobou. Nejvýrazněji se to projevilo u komponenty pocitů vyčerpání, kdy jí 

vždy nejvýše pociťovala závodnice číslo 8, bylo tomu tak ve čtyřech z pěti případů, 

v pátém byla její hodnota druhá nejvyšší. Možné vysvětlení tohoto jevu je, že tato 

závodnice zároveň trénuje družstvo mladších žákyň, které závodí vždy ve stejný den. 

Stejná závodnice naopak dosahovala nejnižších hodnot u komponenty psychického 

nepokoje.  

Závodnice číslo 4 dosáhla nejvyšší hodnoty u komponenty úzkostných očekávání a 

obav ve všech závodech, kterých se zúčastnila. Důvodem je pravděpodobně její 

nedávný příchod do týmu, a návrat do závodního prostředí po poměrně dlouhé 

přestávce. Nejnižších hodnot u stejné komponenty naopak dosahovala ve všech 

závodech, kterých se zúčastnila závodnice číslo 6. I poté, kdy se vrátila po zranění. 
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7 ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo zjištění, zda existuje vliv aktuálního psychického stavu závodnice 

na její výkon v soutěži. Tento cíl byl dosažen, a ze získaných výsledků je zcela jasně 

možné prohlásit, že vliv předzávodních psychických stavů na výkon je zřejmý, liší se 

však u každého jednotlivce.  

Celý výzkum byl zkomplikován problémem s přístupovými právy k příručce na 

vyhodnocení dotazníku, s jehož použitím jsem dlouhou dobu počítala. Nakonec byl 

použit k dotazování, kdy díky jeho standardizaci nebyla nutná pilotáž, zjišťování 

vhodnost pojmů a další úkony nutné při tvoření dotazníku vlastního. Vyhodnocení bylo 

provedeno vlastním alternativním způsobem. Díky němu bylo možné zjistit zastoupení 

všech sedmi komponent psychického stavu, jak je Oldřich Mikšík uvádí. Už však 

nebylo možné porovnat zjištěné výsledky s populační normou, ani určit míru aktivace 

závodnic, čímž nedošlo k částečnému splnění jednoho z cílů. 

Respondenty bylo TeamGymové družstvo dorostenek a žen z T. J. Sokola Praha 

Královské Vinohrady, které má v současnosti deset členek. Ke sbírání dat docházelo 

v průběhu zatím proběhnuté části sezóny 2012/2013, kdy se tým účastnil celkem pěti 

závodů. 

Ze získaných výsledků plyne, že aktuální psychický stav má největší vliv na akrobacii. 

V ní také tým dosahuje mnohem lepších výsledků v závodech pohárových, kde 

závodnice pociťují více psychické pohody a méně obav. V závodech postupového 

charakteru závodnice předvádějí akrobacii poměrně horší a pociťují větší poměr obav a 

méně psychické pohody. Výkon na trampolíně je ve všech závodech podobný a spíše 

nadprůměrný. V pohybové skladbě lze znatelně odlišit dvě skupiny závodnic. První se 

pohybová skladba povedla ve všech závodech, druhé v ní naopak stabilně dosahují 

podprůměrných výsledků.  

Právě na zlepšení provedení pohybové skladby se bude nutné v budoucnu zaměřit. 

Regulace psychických stavů by se měla v budoucnu zaměřit zejména na zvýšení 

aktivace závodnic pociťujících větší fyzickou i psychickou únavu. Další podstatnou 

součástí psychické přípravy týmu by mělo být omezení obav a zlepšení psychické 

pohody jednotlivých členek.  
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