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Abstrakt

Název: Úroveň psychologické přípravy rozhodčího fotbalu

Cíle: Jedním  z  cílů  práce  je  popsat  psychologické  dovednosti  a  zdůraznit

důležitost psychické přípravy pro rozhodčí fotbalu, popsat způsoby a možnosti jak se

lze psychologicky připravovat. Druhým z cílů je zjistit, jaké psychologické dovednosti

využívají rozhodčí k řízení utkání. Třetí cíl práce je ověřit vznesené hypotézy týkající se

využívání psychologických dovedností v závislosti na zkušenostech.

Metody: V práci je použita metoda analýzy pro rozbor psychologické přípravy,

metoda měření je použita při získávání dat za pomocí dotazníků TOPS. Následně byla

za pomocí statistické metody spearmanova korelačního koeficientu hledána závislost

rozvoje využívání psychologických dovedností na zkušenostech. Metodou komparace

byla  porovnána  podle  výsledků  dotazníku  TOPS  skupina  rozhodčích  s  jinými

testovanými skupinami z jiných výzkumů.

Výsledky: Na  daném  zkoumaném  vzorku  (n  =  29)  jsme  zjistili  za  pomocí

spearmanova  korelačního  koeficientu  určité  signifikantní  závislosti  kladného

i  záporného  směru.  Nemůžeme  proto  obecně  považovat  rozvoj  využívání

psychologických  dovedností  za  statisticky  signifikantní  v  závislosti  na  získaných

zkušenostech.

Klíčová  slova: psychologické  dovednosti,  TOPS,  vzdělávání  rozhodčích  fotbalu,

psychická odolnost



Abstract

Title: Level of football referees psychological preparation

Objectives: One of the aims of this study is to describe mental skills and to highlight

importance of psychological preparation for football referees and describe options of

psychical preparation. Next of the aims will be found which mental skills are most using

by referee by their work. Third aim will be attest hypothesis about using mental skills in

correlation with experiences.

Methods: In our  study we used method of  analysis  for  analysing  psychological

preparation, measurement method for obtaining data with using TOPS questionary. Next

we  by using  statistical  method  of  spearman  corelation  coeficient  found  correlation

between  using  mental  skills  and  experiences.  Method of  comparation  was  used  for

comparing results of TOPS questionary of footbal referees and TOPS results of other

groups of sportmens.

Results: On examined sample (n = 29) we found by using spearman corelation

coeficient  some  significant  correlation  of  positive  and  negative  direction.  For  that

reason we can´t determine progress of using mental skills on experiences for statistical

significant.

Keywords: mental skills, TOPS, education of football referees, mental toughness
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Seznam symbolů a zkratek

TOPS Test of performance strategies

UEFA Unie evropských fotbalových asociací

FIFA Mezinárodní federace fotbalových asociací

HR Hlavní rozhodčí

R Rozhodčí 

AR Asistent rozhodčího

DS Delegát svazu (fotbalové asociace)

FAČR Fotbalová asociace České republiky

OFS Okresní fotbalový svaz

KFS Krajský fotbalový svaz

LKFS Liberecký krajský fotbalový svaz

PFS Pražský fotbalový svaz

VPR Vzdělávací program pro rozhodčí

CORE Centre of refereeing excellence

SFZ Slovenský futbalový svaz

IFAB Mezinárodní výbor pro fotbalová pravidla

S Spearmanův korelační koeficient

MU Masarykova Univerzita v Brně
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ÚVOD

Fotbal  je  bezesporu  světově  nejrozšířenější  sportovní  hrou,  už  díky  minimálním

materiálním  nákladům  na  jeho  provozování.  Lidé  po  celém  světě  jej  provozují  na

různých úrovních a v různých modifikacích jako je malá kopaná nebo futsal,  ať  už

rekreačně, soutěžně nebo jako profesionální fotbalisté. Když v 19. století vznikaly první

fotbalové asociace a byla sepsána první oficiální pravidla hry k soutěžní úrovni fotbalu,

bylo potřeba zavedení funkce rozhodčího. Nejprve se na hřišti objevovali dva rozhodčí

– obdobně jako je tomu dnes ve futsale, postupně se rozdělili podle funkcí na hlavního

rozhodčího a dva asistenty. Dnes můžeme v soutěžích nejvyšší úrovně zpozorovat mimo

hrací plochu i čtvrtého rozhodčího a další dva přidatné asistenty. 

Funkce rozhodčího je velmi specifická a ve své podstatě i složitá. Jeho úkolem je

řídit utkání objektivně v duchu pravidel hry podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Rozhodčí  se  během výkonu svého povolání  potýká  s mnoha psychickými zátěžemi,

které ovlivňují jeho výkonv. On však musí dodržet objektivní řízení hry, což je v oněch

situacích velmi složité. 

Sám již  pátým rokem působím ve funkci  fotbalového rozhodčího,  proto mluvím

i z vlastní zkušenosti. Psychická odolnost je pro rozhodčího jedním z klíčových faktorů

bezchybného řízení utkání. Já, stejně jako mnoho mladých kolegů začínající s profesí

rozhodčího, jsem se někdy velmi špatně vyrovnával s nadávkami hráčů, diváků apod.,

což mi neumožnilo podávat mnohdy bezchybné výkony a také brzdilo můj profesní růst.

Po proniknutí do systému vzdělávání fotbalových rozhodčíchv rámci FAČR a studia

předmětu  psychologie  sportu  na  FTVS UK jsem byl  přesvědčen,  že  psychologická

příprava je vskutku ve vzdělávání rozhodčích odsouvána až na druhou kolej. Ohledně

fyzické  připravenosti  jsou  již  komise  rozhodčích  vybaveny  zkušenostmi  z  řízení

profesionálního fotbalu nejvyšší úrovně, proto se na fyzické přípravě již mnohé zlepšilo

a běžnou součástí krajské komise rozhodčích je fitness trenér rozhodčích.  Stejně tak

taktická  a  teoretická  vybavenost  rozhodčích  prochází  v  současnosti  velmi  dobrým

progresem, kdy se již na seminářích rozhodčích nejnižší úrovně objevují videorozbory a

videomateriály z dílny vzdělávacího úseku pro rozhodčí pod hlavičkou UEFA. Ovšem

jak  je  již  zmíněno  výše  fyzická,  teoretická,  ani  taktická  připravenost  nejsou  pro

rozhodčího vším. 
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Rádi bychom aby následující práce přinesla nové poznatky o psychologické přípravě

fotbalových rozhodčích  a  mohli  z  ní  čerpat  vědomosti  rozhodčí,  kteří  se  potkali  se

stejnými  problémy  jako  já  při  svých  začátcích  ve  funkci,  ale  i  fotbalová  a  široká

veřejnost. Naším cílem je popsat vzdělávací systémy rozhodčích, zdůraznit důležitost

odborně  vedené  psychologické  přípravy  pro  rozhodčí  ke  správnému  výkonu  jejich

funkce a ve výzkumu ověřit rozvoj využívání psychologických dovedností, které jsou

nedílnou  součástí  psychologické  přípravy,  v  závislosti  na  získaných  zkušenostech

rozhodčího.
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 1 PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA

V  dnešním  výkonnostním  sportu,  který  prochází  velkým  progresem  (nemluvě

o profesionálním sportu),  jsou jeho účastníci  pod velkým psychickým tlakem,  který

může mít  mnoho příčin a také nežádoucích důsledků. Důvodem může být touha po

dobrém výsledku, kladení si vysokých týmových či osobních výkonnostních cílů nebo

složitostí  životních  situací  sportovců,  kdy  následně  své  emoce  "odreagovávají  při

sportu"a dochází k vyhrocení situací. 

Ve  sportu  profesionálním  je  tlak  vyvíjen  vertikálním  směrem  –  majitel,  či

investor klubu touží po výsledcích, které znamenají kromě sportovního zisku také zisk

finanční – tlak vyvíjí na vedení klubu – to následně na funkcionáře a realizační týmy

sportovců, kteří požadují po sportovcích maximální výkon. Při utkáních, či zápasech

kolektivních  sportů  může  chyba  jedince  zhatit  dlouhodobé  úsilí  celých  realizačních

týmů, či investorů, proto je potřeba tyto chyby minimalizovat či odstranit. Vědní obor,

který se zabývá studiem osob a jejich chováním ve sportu se nazývá psychologie sportu.

Kromě studia osobnosti a chování se také zabývá (v pohybovém kontextu) praktickou

aplikací  znalostí  oboru.  (Gill,  2000  in  Weinberg  a  Gould,  2007).  Sportovní

psychologové  mohou  pomoci  účastníkům  sportu  získat  subjektivně  psychicky

komfortnější  podmínky  při  sportovních  a  cvičebních  aktivitách  (Weinberg,  Gould,

2007). Aplikací znalostí oboru je mj. i psychologická příprava sportovců (ale i všech

jedinců,  kteří  se  přímo  účastní  sportovního  klání  –  realizačních  týmů,  trenérů,

rozhodčích...), jejíž cílem je sportovce nebo účastníka sportovního úpolení psychicky

připravit a nastolit psychicky odolnějším vůči vlivům, které mají negativní dopad na

jejich výkonnost. Psychologickou přípravu může vést sportovní psycholog, psycholog,

odborný  konzultant  (Hošek,  2009),  ale  velká  její  část  je  také  na  trenérovi

(v mládežnickém sportu je jeho role mnohem významnější pro jeho podstatně větší vliv

na tvorbu osobnosti svěřenců), který je při sportu v bezprostředním kontaktu v mnoha

rozhodujících situacích, které prožívá společně s týmem, nebo svěřenci. Kromě dnes již

často medializované psychologické přípravy sportovců, se psychologie sportu zabývá

také  ovlivněním a  regulací  psychiky sportovců a  zjišťováním efektivity  konkrétních

psychologických metod. Na toto téma již bylo sepsáno mnoho výzkumů.

Kromě profesionálních sportovců, kteří využívají poznatků psychologie sportu
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k dosažení nejvyšší výkonnosti, mohou ze znalostí čerpat i ostatní účastníci sportovních

aktivit  z  řad  dospělých,  mládeže  i  mentálně  nebo fyzicky handicapovaných jedinců

(Weinberg,  Gould,  2007).  Psychologickou  přípravu  však  kromě  sportovců  potřebují

i ostatní jedinci, kteří se přímo účastní sportovních soutěží. Jejich činnost bývá v tomto

směru  někdy  mediálně  přehlížena,  ale  pro  správnou  činnost  týmu  musí  být  dobře

psychologicky vzdělán i samotný trenér.  Dá se říci, že psychologickou přípravu může

využít kdokoliv, kdo podává výkon a chce být při jeho podávání psychicky odolný.

Naším cílem v této práci je však poukázat na důležitost přípravy fotbalových

rozhodčích, jelikož právě oni musí za každé situace podávat bezchybný výkon, protože

každá jejich chyba může silně ovlivnit vývoj i samotný výsledek utkání. Právě příprava

fotbalových  rozhodčích  zůstávala  dlouhou  dobu  opomíjena  v  pozadí  za  kvalitní

přípravou hráčů. V posledních několika letech však přichází do podvědomí fotbalové

veřejnosti kromě teoretické připravenosti rozhodčího také příprava fyzická a také se v

soutěžích nejvyšší úrovně zavádí příprava psychická, která je při interakci s hráči a ve

sportovním prostředí vnímána jako klíčová.
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 1.1 POPIS PSYCHOLOGICKÉ PŘÍPRAVY

Hošek  (2009)  popisuje  psychologickou  přípravu  sportovce  jako  cílevědomé  využití

psychologických  poznatků  k  prohloubení  efektivity  tréninkového  systému.  Cílem

psychologické  přípravy  sportovce  je  na  základě  psychologických  poznatků  zvýšit

účinnost  složek  sportovní  přípravy,  a  v  soutěži  stabilizovat  výkonnost  na  úrovni

natrénované kapacity sportovce. Karageorghis, Terry (2011) říkají, že mentální stránka

odlišuje vítěze od účastníků v případě, že jedinci jsou srovnatelní ve fyzické stránce

i dovednostech. Jinými slovy v takovém případě rozhoduje psychický faktor. Při dobré

psychologické přípravě by sportovec měl v jakékoli soutěži podat výkon, na který je

natrénován – měl by být odolný vůči vlivům, které na něj při soutěži působí, proto také

Hošek  (2009)  psychologickou  přípravu  sportovce  nazývá  "zbraní  proti  selhání

výkonnosti z psychologických příčin". Psychologická příprava při sportu by také měla

přinést  jedinci  psychickou  pohodu  a  pomoci  při  rozvoji  dovedností  (Karageorghis,

Terry, 2011).

Gould a kol. (1999 a 2001) při výzkumu na olympijských sportovcích zjistili, že:

a) atleti, kteří byli psychicky připravování na neočekávanou událost, byli více úspěšní,

než  ti,  kteří  nebyli;  b)  psychologické  dovednosti  užívané  rutinně  jsou  důležité  pro

zvládání psychologických i nepsychologických stresorů; c) vyskytovala se u nich jemná

rovnováha mezi tvrdým tréninkem a přetrénováním, která bývá viděna jako kritická pro

úspěch;  d)  všichni  sportovci  uvedli  psychologickou  přípravu  jako  důležitou,  mající

pozitivní vazbu na úspěch a kvalitní výkonnost; e) negativní faktory byly vnímány jako

nežádoucí (např. výpadek z normálního tréninkového cyklu, zranění, přetrénování atd.).

Psychologickou  přípravu  lze  rozdělit  na  specifickou  a  nespecifickou.  Při

specifické psychologické přípravě je jedinec přímo podrobován psychologické přípravě

– vědomě s cílem připravit se na soutěž nebo utkání, ať už krátkodobě či dlouhodobě. 

Prvky nespecifické psychologické přípravy se mohou objevovat v jakékoli jiné

části sportovní přípravy – během přípravy fyzické, taktické nebo technické – je tedy

prováděna více prostřednictvím trenéra.
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 1.2 METODY PSYCHOLOGICKÉ PŘÍPRAVY

 1.2.1 Adaptace / modelový trénink

Jednou z nejdéle používaných metod, zmiňovaných v psychologické literatuře, kterou je

možné v  tomto odvětví využít, je modelový trénink, který využívá principu adaptace.

Adaptací rozumíme přizpůsobení se podnětu, který na počátku procesu vystupuje jako

stresor nebo tzv. psychická zátěž – jeho přítomnost vzbuzuje ve sportovci např. obavy či

narušuje zaměření jeho pozornosti. Jako podněty zde zpravidla vystupují situační vlivy,

které  svými  psychogenními  účinky nepříznivě  působí  na  činnost  sportovce  (Hošek,

2009) např. diváci, hluk, počasí, rituál soupeře...

Sportovce na situace můžeme připravit nastavením psychologických podmínek

a  atmosféry  (individuálně  podle  druhu  soutěže  ve  které  sportovec  či  tým  působí)

v  tréninku,  které  připomínají  samotnou  soutěž.  Tím  lze  zvýšit  odolnost  jedince

i  družstva  vůči  těmto  podnětům  –  stresorům  (Hošek,  2009),  které  po  adaptaci  již

nebudou mít na výkon týmu či jednotlivce rušivý vliv. Bez adaptace sportovce mohou

mít stresory (zátěže) negativní dopad na emocionalitu (např. pokles či kolísání nálady)

a chování sportovce (vnější projev prožívání sportovce – např. nerozhodnost v důležité

situaci) (Hošek, 2009).

 1.2.2 Regulace aktuálních psychických stavů

Aktuální  psychické  stavy  (dále  APS)  odráží  aktuální  nastavení  psychiky  ve  vztahu

k situaci. Kromě citového naladění je charakterizován i veškerými psychickými procesy.

Ve  sportovní  sféře  tyto  stavy  rozděluje  Hošek  (2009)  na  předstartovní,  soutěžní

a posoutěžní. 

Tyto  psychické  stavy  může  trenér,  psycholog  ale  i  sám  sportovec  zjistit  za

pomocí pozorování a sebereflexe a nebo rozhovoru s trenérem (nejběžnější metody už

díky  minimálním  materiálním  nárokům  na  zjišťování),  ale  také  škálováním  a

testováním, psychologickými testy a v neposlední řadě i biochemickými testy.

Jejich regulace je zdůvodněna subjektivní nepříjemností některých stavů a jejich

negativním vlivem na průběh sportovní činnosti a sportovní výkon. 

 1.2.2.1  Předstartovní stavy 

Předstartovní  stavy se dostavují  ve  chvíli,  kdy si  sportovec  uvědomí  svou účast  ve
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významné soutěži – dopadne na něj tíha důležitosti soutěže a začne vnímat tlak, který je

na  něj  působen.  Po odeznění  předstartovních  stavů –  obvykle  při  začátku podávání

výkonu nastávají stavy soutěžní.

Důležitým  pojmem  v  oblasti  aktuálních  předstartovních  stavů  je  Aktivační

úroveň. Aktivační úroveň určuje pohotovost organismu k reakci. Může se měnit plynule

i rychle.  Podle výšky aktivace můžeme rozlišovat různé aktuální psychické stavy ve

sportu.  Nadměrně  vysoká aktivační  úroveň v předsoutěžních  stavech je  známá jako

"startovní horečka". Může mít negativní směr a poté je nazývána jako "aversivní tréma",

nebo  positivní  směr  –  "přehřátý  start"  –  obojí  je  charakterizováno  vzrušením

a neklidem. Aversivní tréma je typická strachem, pozitivní směr překotnými pohyby,

překotnou mluvou a vysokým pocením. Mezi důsledky může patřit např. "ulitý" start

nebo zbytečný faul na soupeře z počátku utkání.

Příliš  nízká  aktivační  úroveň  je  známá  jako  startovní  apatie  –  projevuje  se

ochablostí, lhostejností a odevzdaností (Hošek, 2009). Její důsledek může být pomalá

reakce na činnost soupeře, nebo také "zaspání" na startu.

 1.2.2.2 Soutěžní stavy

Soutěžní  stavy  navazují  na  stavy  předstartovní  a  trvají  do  zahájení  soutěže,  ale

individuálně mohou přetrvávat i  v celém jejím průběhu. Soutěžní stavy se odvíjí od

průběhu výkonu1 –  zda  se daří,  či  nikoliv,  jak se daří  soupeři,  jak do hry zasahuje

rozhodčí  atd.  Obecně se soutěžní  stav odvíjí  podle  toho,  jak se jedinci  daří  naplnit

stanovené cíle.

 1.2.2.3 Posoutěžní stavy 

Posoutěžní  stav  je  vyvolán  subjektivním  hodnocením  průběhu  a  výsledku  soutěže

(Hošek, 2009) – odráží, s jakou vážností bral účastník průběh soutěže (zápasu) a do jaké

míry je spokojen či zklamán – trvá několik hodin – výjimečně přetrvá do dalšího dne.

Úspěch či  spokojenost má za následek reakce pozitivního směru (veselost,  uvolněné

řečové reakce, blaženost). Může přijít i stav euforie – žádoucí stav, netřeba regulovat,

jen při nadměrném uspokojení  (varování před nadměrnou spokojeností – "usnutím na

vavřínech").

Negativní prožitky neúspěchu představují mnohem větší problém. Díky frustraci,

1 Velmi  často  např.  první  úspěšný  koš  způsobí  opadnutí  trémy  a  navodí  klid  a  jistotu,  ale  třeba
i podcenění. Neúspěšný vstup může způsobit agresi, rezignaci, ale i větši koncentraci a nasazení...
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kterou jedinec prožívá se může dostavit vztek, rezignace, popírání výsledku. V horším

případě mohou přijít i psychické stavy jako je deprese, která představuje již závažný

problém. Stává se, že těmto stavům není mnohdy věnována dostatečná pozornost. Jejich

důsledky mohou být pro jedince destruktivní (léčba alkoholem, přesunutá agrese, ztráta

zájmu o sport, ztráta sebedůvěry apod.) (Hošek, 2009).

 1.2.2.4 Způsob ovlivnění aktuálních psychických stavů

S  APS  lze  určitým  způsobem  pracovat  –  práce  spočívá  především  ve  schopnosti

regulace aktivační úrovně, sebedůvěry,  strachu, úzkosti  a pozornosti  (koncentrace) –

a to jak ze strany trenérů, tak i ze strany samotného jedince. Sportovec, který dokáže

kontrolovat své vědomí, úzkost, koncentraci a motivaci, dokáže kontrolovat také svůj

výkon (Karaegorghis, Terry, 2011). K regulaci těchto pocitů využíváme psychologické

dovednosti (viz kap. 3), ale svou úlohu hraje také pohyb (odbourává napětí atd.) nebo

vhodná hudba (odreagování a relaxace, nebo naopak nabuzení, motivace).

Aby však bylo možné APS rozpoznat, regulovat nebo předvídat, musí jedinec

nejprve  poznat  svoji  vlastní  osobnost,  v  případě  trenéra  osobnost  svěřence  (viz

dovednost sebepoznání). 

 1.2.2.5  Individualizace přípravy z psychologického hlediska

Podobně  jako  u  kteréhokoli  jiného  tréninkového  procesu  lze  použít  2  hlavní  typy

přístupu – buď přistup založený na unifikaci, nebo individualizaci. Unifikaci v tomto

případě  lze  rozumět  jako  převzetí  trendu  –  osvědčené  (populární)  tréninkové

(psychologické) metody,  která již jinde zaručila úspěch. Tím se však potlačí princip

individualizace.  Metoda  individualizace  je  v  psychologické  přípravě  založena  na

poznání (a soustavném poznávání) především vlastní osobnosti jedinců – musí znát své

klady  a  nedostatky  a  dále  soustavné  poznávání  osobnosti  svěřenců  –  jedinci  spolu

navzájem  musí  jednat  podle  požadavků  jejich  osobností  –  měli  by  pracovat  na

minimalizaci nevýhod a růstu kladů.
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 1.3 PSYCHICKÁ ODOLNOST

Psychickou odolnost "mental toughness" lze charakterizovat jako obranu vůči vnějším

i  vnitřním  psychicky  nepříznivým  vlivům.  V  psychologickém  slovníku  (Hartl  a

Hartlová, 2000) je psychologická odolnost charakterizována jako schopnost vyrovnávat

se s životními situacemi společensky přiměřeně a bez patologických reakcí. 

Psychologická odolnost je závislá na vrozených vlastnostech, věku, získaných

životních i sportovních zkušenostech, získaném sebevědomí, tréninku, životním stylu,

vytvořených  postojích  atd.  Vliv  však  může  mít  i  momentální  fyziologický  stav

organismu (např. nemoc) nebo aktuální psychický stav.

Podobně  je  tomu  i  ve  sportovním  prostředí,  ovšem  zde  je  podstatou

psychologické  odolnosti  podávat  takové  sportovní  výkony,  na  které  byl  sportovec

natrénován v tréninku. Jinými slovy je sportovec odolný vůči vlivům, které nepříznivě

působí na jeho výkon. Psychická odolnost spočívá obecně v lepší kontrole jedince nad

svým výkonem i všemi vlivy, které ho mohou ovlivnit. Konkrétně znamená, že jedinec

bude  podávat  vyrovnanou  výkonnost  a  bude  lepší  než  jeho  soupeři  v  zachování  si

vědomí, zaměřenosti a kontroly pod tlakem (Karaegorghis, Terry, 2011).

Psychická odolnost je tedy jedním z hlavních předpokladů úspěchu ve sportu

(Jones,  2002).  Jiné  literární  zdroje  ji  uvádějí  jako  nepostradatelný  psychologický

komponent (Gucciardi a kol., 2008 in Slack a kol., 2013). Nárůst výzkumné činnosti

týkající  se psychické odolnosti  byl způsoben množstvím komunit  (ať už sportujících

nebo ve sportu se pohybujících – m.j. media a analytici), jejichž koncept je založen na

vynikajícím a bezchybném sportovním výkonu (Crust, 2007 in Slack a kol., 2013). 

Bylo  již  sepsáno mnoho  výzkumů,  které  obhájily  důležitost  psychické  odolnosti  ve

výkonnostním i profesionálním sportu – např. Gucciardi a kol. (2009) nebo Jones a kol.

(2002, 2007) (Connaughton a kol., 2011).

Psychická odolnost není důležitá jen pro přímo vzájemně soutěžící jedince při

sportovní soutěži či utkání, ale také pro každého jedince, který musí podávat výkon a na

jehož jednání je závislý průběh utkání. Zejména v kolektivních sportovních hrách je

nedílnou  součástí  sportovního  klání  i  rozhodčí.  Rozhodčí  jsou  při  vykonávání  své

funkce  –  řízení  utkání  –  přicházejí  do  sociálních  interakcí  s  hráči  a  bývají  často
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vystaveni  psychickému  tlaku  (od  diváků,  hráčů,  funkcionářů...)  se  kterým  se  musí

vyrovnat  (Voborný,  2010).  Kureš  (2013)  také  předpokládá  pro  správnou  činnost

rozhodčího  psychickou  odolnost.  Konkrétněji  např.  Slack  a  kol.  (2013)  popsali  na

základě  rozhovorů  s  fotbalovými  rozhodčími  situace,  ve  kterých  fotbaloví  rozhodčí

potřebují  být  psychicky odolní.  Z  jejich  výzkumu  vyplývá,  že  rozhodčí  musí  svou

psychickou  odolnost  prokazovat  i  mimo  samotné  utkání.  Jsou  vystavováni  vlivům

vyžadující psychickou odolnost již před samotným utkání, v poločasové přestávce i po

fotbalovém utkání.

Clough a Clough (2002) in Weinberg, Gould (2007) psychickou odolnost popisují jako

systém 4C = 4 schopností "capacities" :

1. ovládání "controll" – schopnost kontrolovat2 své emoce a chování, zadržovat

emoce ve svém nitru a nedovolit, aby bylo na našem chování znatelné naše prožívání

situace.  Sebekontrolu  můžeme  rozvíjet  vytrvalou  snahou  o  udržení  koncentrace,

vědomím  následků  a  snahou  "zachovat  chladnou  hlavu"  v  situacích,  kdy  emoce

vyplívají na povrch. Je nutné pamatovat na jejich kontrolu a být si vědom následků

ztráty sebekontroly.

2.  angažovanost,  závazek  "commitment" –  tendence  aktivního  chování,  "hrát

v událostech aktivní roli"  – nebát se, reagovat, být aktivní... Tuto schopnost lze budovat

například stanovením si cíle a přidání cíli na důležitosti (Clough a kol., 2002 )

3. výzva "challenge" – vnímat výzvy jako příležitosti k růstu a rozvoji spíše než

jako hrozbu.  Vyhledávat  výzvy a  naučit  se  je  využívat  k  vlastnímu prospěchu.  Být

uvědomělý  a  chtít  rozvíjet  sám  sebe  skrz  překážky.  Rozvíjení  této  schopnosti  lze

vytvářením si náklonnosti ke změně (nové, těžší výzvy v tréninku)

4. uvědomění "confidence" – silná sebedůvěra – být silný ve své mysli. Víra ve

své schopnosti a dovednosti, víra, že zvládnu dosáhnout svých cílů a že dokaži reagovat

na nečekané situace, důvěra v uplatnění natrénovaných dovedností v soutěži. 

2 Co znamená pro jedince ve sportu pojem "kontrola" zjišťovali ve výzkumech Dale (2000), Gould,
Eklund, a Jackson (1992) in Winberg a Gould (2007). Hodnotili ovládací strategie , které vrcholoví
sportovci  používali.  Přes  použití  mnoha  odlišných  strategií  minimálně  40  %  sportovců  uvedlo
následující: a) kontrola myšlení, b) zaměření na otázku, c) racionální myšlení a vnitřní řeč, d) positivní
zaměření  a  orientace,  e)  podpora  společnosti  (okolí),  f)  předsoutěžní  psychologická  příprava
a management úzkosti, g) time management, h) schopnost trénovat chytře a tvrdě.
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Aby jedinec  mohl  uplatňovat  4  výše  zmíněné  komponenty  (4C),  potřebuje  rozvíjet

dovednosti,  které  vytvářejí  celkovou psychickou odolnost.  Psychologické dovednosti

kooperují  jedna s druhou – jedinec potřebuje pro optimální  psychickou připravenost

a odolnost mít osvojené všechny psychologické dovednosti. Podle individuální strategie

však může při soutěži nebo tréninku každý jedinec využívat určité dovednosti více či

méně  (Thomas  a  kol.  1999).  Tyto  níže  zmíněné  psychologické  dovednosti  nejsou

podmíněné geneticky, jak je často mylně předpokládáno, ale je možné na nich během

života zapracovat a rozvíjet je.

 1.4 PSYCHOLOGICKÉ DOVEDNOSTI

V literatuře bývá uváděn různý počet psychologických dovedností podle způsobu pojetí

a rozdělení. Mezi takovéto dovednosti obecně patří:

 1.4.1 Sebepoznání 

Sebepoznání  je  základní  psychologickou  dovedností,  bez  něj  nelze  regulovat  ani

rozvíjet  ostatní  dovednosti.  Je  vhodné  začít  se  sebepoznáním a  sebevnímáním jako

s dovedností, která nám pomůže úspěšně a čistě ovlivnit naše zaměřené chování a výkon

ve sportu nebo fyzické aktivitě (Vealey,  2001). Sebepoznání jako dovednost spočívá

v  poznání  jedincovi  vlastní  osobnosti,  teprve  potom  s  ní  může  efektivně  pracovat

a regulovat své psychické stavy. Nejlépe se dá osobnosti porozumět na základě studia

její struktury (Weinberg, Gould, 2007). 

 1.4.1.1 Struktura osobnosti

Klasifikace dispozičních rysů osobnosti jsou velmi nejednotné, poněvadž psychologové

různých  psychologických  škol  vycházejí  z  různých  aspektů.  Základními  aspekty

osobnostní aktivity člověka podle Nakonečného (2009) jsou: 1. dispozice ke vzrušivosti

–  temperament;  2.  dispozice  k  mentálnímu  (resp.  senzomotorickému)  výkonu  –

schopnosti a dovednosti; 3. dispozice k hodnocení – postoje; 4. dispozice k zaměřenému

jednání (chování).  Struktura osobnosti je problém velmi složitý, už díky nejednotnosti

jednotlivých  psychologických  směrů  i  složitosti  z  biologického  i  fyziologického

hlediska,  proto  je  důkladný  popis  celé  struktury  osobnosti  nad  rámec  této  práce.
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Člověka charakterizuje především jeho individualita – jedinečnost – nejen psychická,

ale i fyzická. Individualitou je myšlena v tomto případě různost a stupeň vrozených

vlastností  (např.  temperament),  ale  také  úroveň  cvičením  dosažených  vědomostí,

dovedností a zkušeností. A to je to, co by měl jedinec v rámci sebepoznání odhalovat na

základě  poznání  osobnosti,  rozpoznání  APS  a  jejich  kognitivních  a  somatických

projevů. Jedinec by si měl být vědom jak ho dokáží tyto stavy ovlivnit, měl by je umět

v konkrétní moment rozpoznat a vědět jakým způsobem je regulovat.

 1.4.2 Práce s představami - imaginace

Imaginace je vnímána jako obrazotvornost a vizuální představy jako součást fantazie.

Weinberg a Gould (2007) imaginaci popisují  jako formu simulace,  která je podobná

senzorické  zkušenosti  (vidění,  cítění,  slyšení),  ale  probíhá  pouze  v  naší  mysli.

Přehráváním si  situací  z  předešlých  utkání  /  soutěží  si  můžeme představit  podobné

situace a reakce při nich v utkání nastávajícím. Nejčastěji se využívá před a po zápase,

význam  má  však  i  v  tréninku  či  během  utkání  (poločasová  přestávka  ve  fotbale,

přestávky mezi třetinami v hokeji...).

V  celkovém  kontextu  může  imaginace  jedinci  sloužit  za  účelem  posílení

motivace  (představa výborného výkonu,  kdy se mi  vše daří),  sebedůvěry (představa

posledního úspěšného výkonu), strategie (představuji si strategii k vítězství – situace, ve

kterých vystupuji, jednám), ale také k regulaci nabuzení a APS (uklidnění – představa

klidného místa) a nastolení koncentrace. V neposlední řadě bává imaginace využívána

jako kognitivní  nástroj  sloužící  k  rozvoji  dílčích dovedností  (Veraksa,  A. Gorovaya,

A.  2011).  Takový  rozvoj  motorických  dovedností  skrze  imaginaci  nazýváme

ideomotorickým tréninkem, plynoucí z psychonervosvalové Carpenterovi teorie (1894).

Ideomotorický  trénink  může  být  velmi  užitečný  doplněk  při  učení  se  nových

dovedností.

V  současné  době  je  sepsáno  mnoho  studií,  které  pozitivně  ověřily  efekt

imaginace. Zkoumanými jedinci byli např. hráči basketbalu, tenisu, plavci, krasobruslaři

atd. Při výzkumech u nich byla prokázána nervosvalová aktivita při ideomotorickém

tréninku,  klíčová  při  učení  se  novým dovednostem.  Autory  výzkumů  jsou  Perry  a

Morris  (1995),  Weinberg  a  Williams  (2001)  in  Weinberg  a  Gould  (2007).  V jiném
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výzkumu Veraksa a Gorovaya (2011) objevili významnou souvislost mezi využíváním

imaginace při sportovní činnosti a úrovní představivosti sportovců. Výzkum prováděl na

mladých  fotbalistech.  Na  základě  jejich  výzkumu  se  dá  tvrdit,  že  vyšší  úroveň

imaginace poskytuje jakýsi základ pro zvýšení výkonu sportovců.

 1.4.3 Stanovení cíle

Cílem můžeme nazvat určitou laťku, výkon nebo výsledek, kterého chce jedinec při

tréninku nebo soutěži dosáhnout. 

Cíle,  které  si  může  jedinec  stanovit,  se  rozdělují  na  objektivní,  subjektivní,

výsledkové,  výkonové  a  procesové  (Weinberg  a  Gould,  2007).  Výsledkem  metody

stanovení  si  cíle  by mělo  být  a)  přímočařejší  zaměření  se  na onen cíl  či  výzvu;  b)

zvýšení úsilí a intenzity výkonu, c) vytrvalost v boji proti selhání nebo nepřízni osudu;

d) podpora rozvoje nových výzev nebo strategií řešící problém (Locke a Latham, 1990

in  Singer  a  kol.  2001).  Cíle  tedy  pomáhají  zaměřovat  pozornost  a  jsou  silným

motivačním zdrojem. 

Aby  byl  jedinec  cíl  schopen  správně  stanovit,  měl  by  se  řídit  heslem  "SMART",

přičemž jednotlivá písmena znamenají následující:

S   - specific – přesnost a specifičnost cíle,

M  - measurable – měřitenost cíle,

A  - attainable – akčnost a vyzývavost cíle,

R  - relevant – realističnost cíle,

T - time + bound – dosažitelnost cíle v určité době.

Efekt stanovení si cíle ve svých výzkumech ověřil např. Burton (1989) in Singer a kol.

(2001),  kdy  na  skupině  29  plavců  prokázal  výkonnostní  růst  po  stanovení  si

výkonnostního cíle. Podobně Anshel a kol. (1992) in Singer a kol. (2001) prokázali na

skupině 54 sportujících studentů vysoké školy, že stanovení si jakéhokoli cíle mělo za

následek rovněž zlepšení výkonu samotného i jeho průběhu.

 1.4.4 Koncentrace

V zahraniční psychologické literatuře je často používáno slovo "focus", které můžeme

volně přeložit jako zaměření, nebo také pozornost. Rozdíl mezi pozorností a koncentrací

je v intenzitě – koncentrace je již  úmyslná zaměřená intenzivní pozornost  na určitý
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podnět,  nebo  činnost.  Užitečné  používání  koncentrace  se  vyznačuje  správným

načasováním a zaměřením (kdy a kde), udržením si zaměření, schopností rychle měnit

pozornost  na  určité  objekty,  bdělostí  a  schopností  umět  vhodně  a  ve  správný  čas

relaxovat. Koncentrace je vědomě, úmyslně zaměřená pozornost s cílem vyřešit úkol,

dosáhnout vytčený cíl a nenechat se vyvést z míry rušivými vlivy, které na jedince při

sportu  působí. Dobrý nástroj  pro nastolení  zápasové koncentrace či  pro její  udržení

v přestávkách mezi  poločasy může být  rutinní  postup.  Rutinní  postup může být  pro

neznalého pozorovatele velmi podobný rituálu,  avšak hlavní rozdíl  je jeho funkce –

rituál je prováděn pro zvýšení sebevědomí (neboli vědomí, že co udělám, se mi vydaří),

avšak rutinní postup je „pouze“ sled pohybů či zaměření se na určité podněty,  které

pomáhají jedinci udržet koncentraci na hru či utkání (může být užívána také vnitřní řeč

– opakování si klíčových slov). 

 1.4.5 Vnitřní řeč - self-talk

Z psychofyziologického hlediska se popisuje jako projev skrytých pohybových reakcí

mluvního aparátu (Nakonečný, 1998). Kdykoliv člověk na něco myslí,  mluví sám se

sebou. Vnitřní řeč má mnoho využití – podněcuje nás k akci, pomáhá něco překonat atd.

Vnitřní řeč má mnoho forem, které se však dají zahrnout do 3 kategorií – pozitivní,

instrukční  a  negativní  (Weinberg,  Gould,  2007).  Pozitivní  vnitřní  řeč  má na jedince

motivační  efekt,  pomáhá  také  zvyšovat  sebedůvěru.  Instrukcionální  typ  spočívá

v instrukcích  jedince  k  sobě  samému –  může se  jednat  o  klíčová  slova  týkající  se

provedení  určité  činnosti  ať  z  hlediska  taktiky či  techniky,  pomáhá  také  zaměřovat

pozornost.  Negativní  vnitřní  řeč  je  nežádoucí  (jeho  důsledkem  může  být  snížení

sebedůvěry nebo ztráta motivace) a je potřeba ji redukovat či odstranit a nahradit vnitřní

řečí pozitivní či instrukcionální. Z hlediska psychologie sportu má vnitřní řeč klíčovou

roli pro výkon. Jedinci, kteří ovládají dobře svou vnitřní řeč, mohou kontrolovat své

myšlenkové pochody a tím i vnější projevy své mysli (Vealey, 2001). 

Demonstrací  důležitosti  vzájemného se prolínání  psychologických dovedností

může  být  psychologická  technika  „STOP“  využívající  kromě  vnitřní  řeči  také

sebepoznání. Tato technika jedinci pomůže zastavit tok negativních myšlenek za pomocí

spontánního  pohybu,  gesta,  nebo  výkřiku  a  z  negativních  myšlenek  musí  jedinec

okamžitě  přejít  k  instrukcionální  vnitřní  řeči  –  např.  „soustřeď  se  na  přihrávku  při

rozcvičení“.  Bez  správného  sebepoznání  či  sebevnímání  by  jedinec  nebyl  schopen
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negativní myšlenky odbourat či změnit.

 1.4.6 Relaxace

Relaxace je dovednost, která jedinci pomáhá regulovat nežádoucí psychické i somatické

stavy organismu, redukuje napětí – kognitivní a somatickou složku úzkosti. Jsou však

mezi jedinci i tací, kteří pociťují povzbudivé účinky na svůj výkon v případě pocitu

úzkosti – někteří dokonce nedokáží bez tlaku na své osoby být ve svém sportu úspěšní

(Weinberg, Gould, 2007), proto u nich dochází pouze k regulaci akutních stavů úzkosti.

Tato  hledaná  hladina  úzkosti  se  podle  Haninovi  teorie  nazývá  "individuální  zóna

optimálního  fungování"  (IZOF)  a  je  pro  podávání  požadovaného  výkonu  nezbytná

(Slepička a kol., 2009).

Úzkost  je  možno  rozdělit  na  složku  –  somatickou  (tělesné  změny –  srdeční

frekvence,  dechová frekvence,  pocení...),  kognitivní  (psychické – narůstající  obavy),

behaviorální (pozorovatelné změny chování) a úzkost v sebedůvěře.

V praxi  se  používá  více  technik,  které  jedinci  pomáhají  relaxovat.  Jejich  základní

rozdělení je na metody, které pomáhají 

a) regulaci somatické složky úzkosti:

- Jacobsonova3 progresivní relaxace,

- dechová cvičení založena na kontrole dýchání,

- biofeedback –  spočívá  v  nastolení  optimální  svalové  tenze  a  reakcí

v  autonomním  nervovém  systému,  regulaci  srdeční  frekvence  a  frekvence  

dýchání;

b) redukce kognitivní složky úzkosti:

- Bensonova relaxační odpověď4,

-  Schulltzův5 autogenní  trénink –  sada  cviků nastolená  tak,  aby produkovala

příjemný pocit, oživení;

c) kombinované techniky:

-  Špagetová  relaxace  (Orlick,  McCaffrey,  1991)  –  metoda  založena  na

3 psycholog E. Jacobson (1888-1893)
4 autorem Herbert Benson (1984)
5 neurolog a psychiatr J. H. Schultz (1897-1970)
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koncentraci a imaginaci, primárně užívaná  u  dětí  (založena  na  pohybu  prstů

a představě, že prsty jsou nejprve neuvařené tvrdé špagety  a  následně  uvařené

a měkké);

d) aktivní relaxace (např. pobyt nebo procházka v klidném a příjemném prostředí);

e) pasivní relaxace (např. spánek).

Správným  a  efektním  používáním  dovednosti  relaxace  by  měla  být  sebekontrola,

a zvýšený psychologický komfort pro vyvíjení sportovního úsilí  (Weinberg a Gould,

2007).

 1.4.7 Sebevědomí - sebedůvěra

Sebevědomí  lze  popsat  jako  a)  sebedůvěru,  vědomí  vlastních  kvalit  a  schopností,

provázené  vírou  v  úspěšnost  budoucích  výkonů;  b)  přesvědčení,  že  člověk  jedná

správně, vhodně a účinným způsobem; c) stav mysli, který se vyznačuje nepřítomností

nejistoty, ostychu nebo rozpaků.

Sportovní psychologové definují jako „víru nebo přesvědčení, že dokáži úspěšně

odvést požadovanou práci“ (Weinberg, Gould, 2007) nebo také přesvědčení, že ze sebe

jedinec dostane nejlepší výkon (Vealey, 2001). Feltz (1988),  Feltz a kol. (2008) našla

přímou souvislost mezi sebevědomím a následným sportovním výkonem. Ze všech 28

studií, kterých se účastnila nebo s nimi pracovala, je zřejmě demonstrována důležitost

sebevědomí při rozlišení úspěšných a méně úspěšných jedinců. Ve studiích byli zapojeni

jedinci z řad olympijských gymnastů,  zápasníků,  plavců a jiných sportovců (Vealey,

2001).

Někteří  sportovní  psychologové  se  domnívají,  že  sebevědomí  nezapadá  do

konceptu  psychologických dovedností,  podobně jako motivace  – která  se  dá rovněž

psychologickými dovednostmi regulovat. Argumentem zde může být, že sebevědomí je

již důsledkem správného využívání psychologických dovedností,  což např. potvrzuje

výzkum Matherse  a  Brodieho  (2011).  Výzkum se  skládal  z  aplikace  psychologické

přípravy  na  rozhodčí  nejvyšší  úrovně  –  po  absolvování  přípravy  se  rozhodčí  cítili

sebejistější a pociťovali zvýšené sebevědomí.
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 2 ROZHODČÍ FOTBALU

Fotbal,  nejpopulárnější  kolektivní  sport,  se  rozšířil  v  podobě  jak  ho  známe  dnes

z Anglie, kde byla v roce 1863 založena první fotbalová asociace. Ovšem jeho kořeny

jsou  již  ve  3.  tisíciletí  př.  n.  l.  v  Číně  (Berndt,  Günter,  2006).  Počátky  řízeného

rozhodování  fotbalu  rozhodčími  souvisí  s  vydáním  prvních  pravidel  anglickou

Fotbalovou  asociací  (FA)  v  roce  1871,  čímž  se  definitivně  oddělil  fotbal  od  rugby

(Voborný, 2012). Z počátku byli na hřišti přítomni dva rozhodčí – podobně jako je tomu

dnes ve futsale či házené, postupem času se rozdělili na jednoho hlavního rozhodčího

(dále HR) a dva jeho asistenty (dále AR), přičemž HR se pohybuje po hrací ploše a AR

se pohybují ve vymezených prostorech mimo ni.  Postavení rozhodčího v současném

fotbale je stále náročnější a jeho odpovědnost značná (Kureš, 2013), proto v některých

profesionálních soutěžích lze spatřit mezi technickými zónami obou týmů také čtvrtého

rozhodčího a další dva pomocné asistenty, kteří kontrolují přestupky, které se staly v

pokutovém území. Pohybují se za brankovou čarou v šířce pokutového území. Celý tým

rozhodčích je zodpovědný za řízení utkání, avšak primárně HR je v kontaktu s děním

přímo na hrací ploše, proto by mu měl celý tým rozhodčích k řízení pomoci.

Pravomoci rozhodčích jsou dány pravidly,  ale neodmyslitelně k jejich práci patří

velká odpovědnost a s tou spojené i spekulace (hráčů, diváků, médií apod.) o správnosti

rozhodnutí. S nimi se musí rozhodčí vypořádat, každý má k vypořádání svou strategii.

Kureš  (2013)  říká,  že  rozhodčí  musí  být  k  správnému výkonu své  práce  připraven

teoreticky i fyzicky a vždy musí být maximálně koncentrovaný a psychicky odolný. 

Díky  konzervativnímu  postoji  řídících  orgánů  fotbalových  soutěží  a  IFAB

k technickým inovacím6, které by pomohly rozhodčím řídit fotbalová utkání, zůstává

úloha  rozhodčího  nezastupitelná  i  do  budoucna.  Výjimkou  bylo  zavedení

komunikačních zařízení pro usnadnění komunikace mezi HR a asistenty v 90. letech,

přidání přídatných asistentů rozhodčích v r. 2011 a zavedení videotechnologie „goal-line

technology“  kontrolující  dosažení  branky  –  zda  míč  přešel  brankovou  čáru  celým

objemem. Ke všem inovacím přistoupily řídící  orgány až po skandálních rozhodnutí

rozhodčích, které vyvolaly bouřlivé diskuze o zavedení výše zmíněných inovací. Tyto

technologie  však  používají  jen  rozhodčí  v  nejkvalitnějších  soutěžích  (většinou

6 podobně jako v hokeji, ke se rozhodčí může zpětně podívat na videozáznam
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profesionální  soutěže  národních  svazů,  mezistátní  soutěže  UEFA a  FIFA),  rozhodčí

nižších  soutěží  se  však  musí  spoléhat  jen  na  vlastní  dovednosti  a  úsudek.  V rámci

FAČR7 působí k 31. 1. 2015 celkem 3856 rozhodčích8. V soutěžním ročníku 2012/2013

působilo v profesionálních soutěžích FAČR (1. a 2. liga) – 63 rozhodčích9 – z toho 24

HR a 39 AR – tedy jen malý zlomek všech rozhodčích, kteří řídí fotbalová soutěžní

utkání v České republice.

 2.1 ÚLOHA ROZHODČÍHO VE FOTBALE

Úloha a povinnosti rozhodčích jsou dány pravidly fotbalu. Přesněji úloha HR je popsána

pravidlem 5 a úloha AR pravidlem 6. Práci čtvrtého rozhodčího a přídatných asistentů

pro pokutové území upravují zvláštní přílohy pravidel fotbalu, či usnesení pravidlové

komise dané soutěže.

Pravidla fotbalu, podobně jako pravidla některých dalších kolektivních sportů, jsou

postavena na dvou principech. Pro některé herní situace je rozhodčímu již předem dán

pravidly přesný postup, a rozhodčí v dané situaci nesmí jednat jinak (např. když míč

přejde postranní čáru), ale pro řadu dalších případů však pravidla opravňují rozhodčího

k  tomu,  aby  tyto  situace  řešil  podle  svého  vlastního  –  subjektivního  –  uvážení

(v pravidlech uváděno jako „podle názoru rozhodčího“). Z toho vyplývají dvě podstatné

skutečnosti: rozhodčí má plné právo řešit tyto situace tak, jak je viděl on sám, a hráči

mají povinnost jeho rozhodnutí respektovat. Může se jednat např. o aplikaci pravidla 12

(zde formulace „pokud podle názoru rozhodčího bylo vražení nedbalé...“ apod.). 

7 Fotbalová asociace České republiky
8 zdroj: http://nv.fotbal.cz/cmfs/index.php
9 zdroj: http://www.rozhodci-fotbal.cz/galerie
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 2.2 NÁROKY NA ROZHODČÍHO FOTBALU 

Pro účely této práce shrneme pravidla  podle nároků na psychiku rozhodčího a  jeho

asistenty. 

 2.2.1  Pravidla důležitá na teoretickou připravenost, odolnost a sebedůvěru.

Jejich přesná znalost a správná aplikace je důležitá pro zachování správných procedur

v konkrétních pravidly daných situacích. Jedná se o pravidla která určují: 

 rozměry, povrch a příslušenství hrací plochy (dále HP) (pravidlo č. 1),

 rozměry míče, tvar a materiál z kterého je míč zhotoven (pravidlo č. 2), 

 počet  hráčů  na  hrací  ploše  v  průběhu  utkání,  jejich  funkce  (kapitán,

zástupce kapitána, brankář) i počet náhradníků na lavičce (pravidlo č. 3),

 správnou výstroj hráčů, zakázané doplňky (pravidlo č. 4)

 procedury provádění a trestní ustanovení přímých kopů (pravidlo č. 13), 

 pokutového kopu (pravidlo č. 14), 

 vhazování (pravidlo č. 15), 

 kopu od branky (pravidlo č. 16),

 kopu z rohu (pravidlo č. 17). 

Nároky na rozhodčího:  Při jakémkoliv porušení těchto pravidel je pravidly přesně

dán postup k řešení závady, který rozhodčí musí za každé situace přesně dodržet (např.

potrestání  hráče  osobním trestem za  řetízek  pověšený na  krku –  tzv.  taxativní  trest,

včetně  přesné  procedury navázání  hry;  nebo např.  povolání  pořadatele  k  odstranění

závady na  příslušenství  hrací  plochy včetně  stanovení  časového limitu  k  odstranění

závady). Tato pravidla stanovují i procedury opětovného navázání hry, dalšího postupu

při neuposlechnutí rozhodčího hráčem či nesplnění časového limitu při likvidaci závady

na HP pořadatelem. Rozhodčí však musí být neústupný pro uplatňování těchto pravidel,

potřebuje silnou sebedůvěru  při  vzdoru  jednotlivců  (hráčů,  funkcionářů),  kteří  často

mylně  argumentují,  že  striktní  dodržování  těchto  pravidel  "fotbal  fotbalem  nedělá"

stylem argumentace k rozhodčímu "kdybys radši koukal na hru a nekontroloval tady

řetízky na  krku...".  V těchto  chvílích  rozhodčí  musí  prokázat  psychickou  odolnost,

neústupnost i sebedůvěru.
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 2.2.2  Pravidla popisující pravomoci a povinnosti hlavního rozhodčího (HR) 
a jeho asistentů (AR).

Pravidla 5 a 6 mají víceméně popisný charakter. Vymezují pravomoci rozhodčího a jeho

asistentů a ukládají jim povinnost určitého rozhodnutí za dané situace.

 Pravidlo určující pravomoci a povinnosti HR (pravidlo č. 5) obecně nařizuje,

že  rozhodčí,  který  je  delegován  řídícím orgánem soutěže  k  řízení  utkání,  je

oprávněn neomezenou pravomocí v uplatňování pravidel. Pravomoc rozhodčího

spočívá především v přerušování hry pro přestupky hráčů, v nařizování herních

a udělování  osobních trestů.  Je oprávněn trestat  přestupky funkcionářů jejich

vykázáním z technické zóny i  z prostoru hřiště. Rozhodčí dbá na bezpečnost

hráčů  kontrolou  jejich  výstroje  a  důsledným trestáním surové hry.  Rozhodčí

přeruší  hru mimo jiné v případě,  že je podle jeho názoru hráč vážně zraněn

a  zajistí  odnesení  tohoto  hráče  z  hrací  plochy.  Dále  zajistí,  aby  hráč,  jehož

zranění krvácí, opustil hrací plochu, přičemž se tento hráč smí na hrací plochu

vrátit,  bylo-li  krvácení  zastaveno a rozhodčí  hráče  zkontroloval.  Rozhodčí  je

jako jediný oprávněn uznat nebo neuznat branku, jeho rozhodnutí je konečné.

Utkání rozhodčí řídí v souladu se zněním a výkladem pravidel a v duchu hry.

 Pravidlo  určující  pravomoci  a  povinnosti  AR (pravidlo  č.  6) nařizuje,  že

v každém utkání jsou stanoveni dva asistenti rozhodčího, kteří se podílí na řízení

utkání. Jsou vybaveni praporky, kterými signalizují zejména situace, kdy je míč

ve hře a ze hry, připravené střídání další situace, ke kterým dojde mimo zorné

pole  hlavního  rozhodčího  a  o  nichž  má  asistent  lepší  přehled.  Asistent

rozhodčího  má  také  mnohem  lepší  přehled  o  pravidle  11  –  ofsajdu,  který

hlavnímu rozhodčímu podle zásad spolupráce signalizuje, sám však hru nemůže

přerušit. Hru přerušuje jen hvizd píšťalky hlavního rozhodčího.

Nároky na rozhodčího: Rozhodčí musí tyto zmíněná pravidla (5 a 6) bezpodmínečně

dokonale znát pro správné vykonávání své práce v utkání. Konkrétní úkoly rozhodčího

v herních situacích jsou popsány dalšími pravidly včetně procedur,  jakým způsobem

mají  být  přestupky  trestány.  HR  a  AR  musí  během  utkání  bezpodmínečně  dobře

spolupracovat  pro  správné  řízení  utkání,  je  nutná  také  jejich  vzájemná  důvěra  ve

společná rozhodnutí pro správné fungování rozhodcovského týmu na hrací ploše.
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 2.2.3  Pravidla navozující náročnost na dlouhodobou koncentraci, orientaci a
relaxaci.

Následující  pravidla  vymezující  dobu  hry  a  způsob  zahájení  hry  mají  na  práci

rozhodčího specifický vliv.  Vymezují  totiž  celkovou dobu,  kdy musí  být rozhodčí  v

zápasové koncentraci,  kdy může relaxovat a jakým způsobem se orientovat na hrací

ploše po výměně stran:

 pravidlo stanovující dobu hry (pravidlo č. 7),

 pravidlo stanovující proceduru zahájení hry (pravidlo č. 8).

Nároky  na  rozhodčího:  Doba  hry klade  na  rozhodčího  velké  nároky týkající  se

především jeho koncentrace. Udržet maximální koncentraci po celých 90 minut utkání

je velmi složité a prakticky nemyslitelné, proto musí rozhodčí správně zaměřovat svou

pozornost na určité momenty, které musí rozhodčí intuitivně (nebo pomocí zkušenosti či

imaginace v psychologické přípravě) rozeznat jako klíčové pro vývoj utkání. Takovými

momenty mohou být  například všechny situace  odehrávající  se  v pokutovém území

(území 16,5 m okolo branek) nebo jeho těsné blízkosti, rychlý protiútok, zvýšené emoce

hráčů (kvůli případnému zamezení agrese) apod. Rozhodčí by měl také vycítit tempo

utkání, jeho emoční úroveň a přizpůsobit tomu i svou koncentraci (např. po vstřelení

kontaktní branky). Rozhodčí může, a měl by ve své koncentraci polevit např. v situacích

kdy je míč úplně ze hry nebo je na HP ošetřován nějaký hráč (Kovařík, 2011).

Klíčová  může  být  také  správná  regulace  předsoutěžních  stavů  před  utkáním.

Rozhodčí  se  musí  se  svými  asistenty dostavit  na  místo  utkání  minimálně  1h10 před

úředním začátkem utkání. I zde je na místě psychologická příprava – vhodná aplikace

rutinního postupu,  regulace nabuzení (relaxace nebo naopak aktivace,  vhodná hudba

atd.).

Další  chvíle  pro  psychologickou  přípravu  nastává  během poločasové  přestávky  (15

min),  kdy  je  potřeba  vhodně  relaxovat  a  následné  nastolit  zápasovou  aktivaci  a

koncentraci na začátku druhého poločasu.

Ač pravidlo č. 8 působí banálně, může výměna stran přinést problémy především

asistentům, kteří se na rozdíl od HR nepohybují na HP podle těžiště hry, ale stále na

10 Čas dostavení se na místo utkání dále upravuje rozpis příslušné soutěže.
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stejných  místech  za  postranní  čarou  jako  v  1.  poločase.  Důležitá  je  především

koncentrace a  správná orientace.  Jeden zkušený kolega  – rozhodčí  mi  při  mé praxi

poradil využívání instrukční vnitřní řeči, která je v oněch chvílích velmi nápomocna

např. posuzování které družstvo bude zahrávat autové vhazování („kope bílý – mávej

doprava“)  nebo  při  posuzování  pravidla  11  –  ofsajdu  („červený  za  bílým –  mávej

ofsajd“).

 2.2.4  Pravidla náročná na momentální maximální koncentraci.

Specifičnost  následujících pravidel  spočívá v nevyzpytatelnosti  momentu,  ve kterém

rozhodčí  musí  rychle  rozhodovat.  Je  proto  důležitá  jeho  správná  momentální

koncentrace ve chvíli kdy musí udělat rychlé a správné rozhodnutí. Jedná se o pravidla:

 pravidlo stanovující kdy je míč ve hře a míč ze hry (pravidlo č. 9),

 pravidlo stanovující dosažení branky (pravidlo č. 10),

 pravidlo stanovující ofsajd (pravidlo č. 11). 

Nároky  na  rozhodčího:  Pravidlo  přesně  určuje  postup  při  konkrétních  situacích,

avšak aby rozhodčí správně posoudil, zda byl míč celým objemem za brankovou nebo

pomezní čarou musí se správně pohybovat a být na situaci správně koncentrován. Se

správným pohybem rozhodčímu  kromě  fyzické  připravenosti  a  zkušeností  (správný

odhad  situace  –  najít  místo  kde  se  bude  další  vývoj  hry  odehrávat)  pomůže  také

instruktážní vnitřní řeč.  U nezkušených rozhodčích,  většinou bývalých hráčů fotbalu

bývá častý problém „zakoukávání se do hry“ při kterém rozhodčí z vzdálenosti pozoruje

dění v těžišti hry. Instruktážní řeč typu „nestůj a běž k situaci blíže po diagonále“ může

pomoci  rozhodčímu k zažití  správného pohybu po HP.  Jedině při  správném pohybu

a dostatečné koncentraci bude moci rozhodčí nebo jeho asistent  správně rozhodnout

o pravidle 9.

Pravidlo 10 na rozhodčího klade podobné nároky jako pravidlo 9, avšak v tomto

případě  se  na  rozdíl  od  pravidla  9  vždy jedná o  klíčovou  situaci,  kdy při  špatném

rozhodnutí rozhodčího (nebo asistenta) bude jedno ze soutěžících družstev závažným a

nevratným způsobem poškozeno. Proto by se rozhodčí měl v situacích týkajících se

pravidla 10 maximálně koncentrovat, rychle a přesně rozhodnout.

Pravidlo  11  klade  vysoké  nároky na  poziční  postavení  asistentů  rozhodčího  (znovu

možné  užití  vnitřní  řeči  ke  koncentraci na  správné  postavení  s  ohledem  k  herní
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situaci)  a  také  na  samotnou  koncentraci  na  herní  situaci.  Rozhodčí  musí  přesně

zastihnout  rozestavení  hráčů  na  HP v  moment  přihrávky útočícímu hráči  do možné

ofsajdové situace. Nevyzpytatelnost fotbalového utkání může zapříčinit nedostatečnou

koncentraci rozhodčího nebo asistentů v inkriminovaný moment – např. 30 min nemusí

jeden tým opustit svou hrací polovinu a následně se může dostat do rychlého protiútoku,

ze kterého vstřelí jedinou branku utkání. V těchto chvílích musí rozhodčímu pomoci

instrukční vnitřní řeč, která ho navádí k neustálé koncentraci k dění na hrací ploše.

 2.2.5  Pravidlo 12 a jeho specifika.

Pravidlo  12  je  jedno  z  nejobsáhlejších  a  nejzásadnějších  pravidel.  Popisuje  jakým

způsobem  lze  ve  fotbale  proti  soupeři  hrát  a  jaký  způsob  už  je  nepřípustný.  Na

rozhodčím  toto  pravidlo  vyžaduje  nároky  jako  správná  momentální  koncentrace,

správný pohyb, ale také třeba vhodné chování a emoční kontrola.

 Pravidlo stanovující zakázanou hru a nesportovní chování (pravidlo č. 12 ).

Nároky na rozhodčího: Přístup rozhodčího k aplikaci pravidla 12 může kromě již

několikrát  zmíněné  koncentrace  a  pozičního  postavení  ovlivnit  také  teoretická

připravenost rozhodčího – uplatňování trendu udělování osobních trestů (KR se pomocí

videomateriálů  snaží  sjednotit  trend  v  rozhodování  rozhodčích  za  pomocí

videomateriálů  UEFA a  videorozborů  utkání  –  výsledkem  by  mělo  být  sjednocení

trendu v situacích, které rozhoduje rozhodčí  „podle svého názoru“ – může se jednat

např. o rozhodnutí „zda bylo podražení podle názoru rozhodčího nedbalé – pouze herní

trest, bezohledné – udělení ŽK hráči +herní trest, nebo za použití nepřiměřené síly –

udělení ČK hráči + herní trest“).

Na místě je také kontrola emocí a vzorec chování samotného rozhodčího (rozhodčí

by  měl  být  vždy  klidný  –  nejednat  pod  vlivem emocí  a  měl  by  se  snažit  situace

racionálním jednáním uklidňovat). 

Jistou roli ve vyhrocených situacích může hrát také sebevědomí rozhodčího, zda se

nebojí klíčového rozhodnutí (např. nařízení pokutového kopu nebo vyloučení) a bude za

každé situace posuzovat hru v duchu pravidel. 

Svou roli zde hraje také imaginace – její funkce může vést k navýšení sebedůvěry

(vybavení si správného rozhodnutí),  nebo k zažívání si správného pohybu (představa

vývoje  situace)  a  odhalení  klíčových  momentů  utkání,  kdy  musí  být  rozhodčí
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maximálně koncentrován (možné nařízení pokutového kopu atd.).

Helsen  a  Bultynck  (2004)  kvantifikovali  činnost  rozhodčího  během  finálového

zápasu mistrovství evropy (Euro) r. 2000. Zjistili, že rozhodčí během zápasu provedli

137 rozhodnutí, ze kterých více než 60% konzultovali mezi sebou (HR s AR nebo s 4R)

skrze komunikační zařízení. Z toho byla většina rozhodnutí učiněna ve druhé polovině

hrací doby. V nejvypjatějších momentech utkání rozhodčí provedl 3 – 4 rozhodnutí za

minutu. Kvantifikací momentů při kterých  rozhodčí mohli potenciálně udělat nějaké

rozhodnutí dospěli k číslu 200 momentů.

Tato  čísla  jen  dokazují  psychickou  náročnost  práce  rozhodčího  nejen  co  se

koncentrace  týče,  ale  také  nás  tato  čísla  přímo  nabádají  k  maximálně  efektivní

psychologické přípravě.

 2.3 HODNOCENÍ ROZHODČÍCH DELEGÁTY

Rozhodčí  jsou za svůj  výkon v utkání odborně hodnoceni ve zprávě delegáta  svazu

(dále DS), což je osoba oprávněná FAČR k hodnocení rozhodčích v příslušné soutěži

a je na utkání delegována řídícím orgánem stejně jako rozhodčí. Komise rozhodčích

(dále KR) ČMFS (dnes FAČR) říká, že:  ,,Dobrý delegát by neměl jen poukazovat na

nesprávná rozhodnutí, ale s rozhodčími pracovat tak, aby uměli identifikovat příčinu

svých chyb a znali své dobré stránky" (In Rozhodčí fotbalu, léto 2011).

Rozhodčí jsou hodnoceni v intervalu známek 5,0 (nejnižší – nejhorší výkon) – 10,0

(nejvyšší – nejlepší výkon), přičemž za základní a výchozí známku všech delegovaných

rozhodčích k řízení utkání je považovaná známka 8,0, znamenající dobrý výkon.

Je stále důležitější, aby  delegát uměl nejen postihnout počet chybných rozhodnutí

rozhodčích, ale aby s rozhodčími chybná řešení (ale i pozitivní momenty) analyzoval

a diskutoval o příčinách. Výsledkem by mělo být poučení se z chyb, které se v zápase

udály (Tulinger, 2014b). Zmíněné poučení se z chyb by se mohlo uskutečnit za pomocí

psychologické  přípravy.  Inkriminované  momenty  utkání,  které  byly  zmíněny  při

pohovoru s DS, si může rozhodčí za pomocí své imaginace přehrát, analyzovat a vyvést

důsledky.
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Co se  týče  vnímání  pohovoru  s  delegátem jako  psychické  zátěže,  ve  výzkumu

Slacka a kol. (2013) pouze 13% respondentů z řad profesionálních rozhodčích uvedlo

pozápasovou  konstruktivní  kritiku  mentora  (delegáta)  jako  přítěž  –  valná  většina

respondentů vidělo v rozhovoru přínos (Slack a kol., 2013).

 3 VZDĚLÁVÁNÍ ROZHODČÍCH FOTBALU

Co se týče vzdělávání fotbalových rozhodčích v České republice, příprava rozhodčích

v minulosti zůstávala oproti hráčům v pozadí a stále často zůstává na okraji zájmu nejen

sportovních  odborníků,  ale  i  technické  veřejnosti.  Snahou  řídících  orgánů

a  odpovídajících  komisí  na  jednotlivých  úrovních  je  zvýšení  efektivity  systému

vzdělávání rozhodčích a zkvalitnění samotné přípravy rozhodčích dle úrovně soutěže

(Tulinger, 2014a). 

Aby se člověk v České republice mohl stát rozhodčím nejnižší úrovně – C, musí

splnit několik kritérií: 1) musí být členem FAČR,  2)  na vlastní náklady a ve vlastním

zájmu  se  podrobit  příslušným zdravotním prohlídkám pro  zjištění  zda  je  způsobilý

k tomu, aby bez nebezpečí poškození svého zdraví mohl vykonat předepsané fyzické

prověrky a následně i funkci rozhodčího, 3) splnit teoretické prověrky z pravidel fotbalu

a  dalších  fotbalových  norem  na  základě  samostudia  a  vykonat  prověrky  fyzické

připravenosti v rozsahu stanoveném příslušnou komisí rozhodčích.

 3.1 VZDĚLÁVÁNÍ ROZHODČÍCH V RÁMCI FAČR

 3.1.1  Semináře rozhodčích

Aktivní  rozhodčí  všech  úrovní  musí  absolvovat  semináře.  V  rámci  seminářů  jsou

rozhodčí  připravováni  pravidlově  pomocí  videomateriálů  UEFA,  kdy  se  komise

rozhodčích snaží sjednotit trend v rozhodování rozhodčích. Zpravidla bývají v rámci

seminářů i pravidlové testy, které ověří znalost pravidel a ostatních fotbalových norem.

V posledních letech se již i na semináře nejnižší úrovně – tedy okresních fotbalových

svazů – dostalo prostoru videorozborům utkání, které zdejší komise rozhodčích natočila.
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Rozhodčí  utkání  získá  zpětnou  vazbu  o  své  práci,  či  případná  doporučení.  Obsah

a frekvence  konání  seminářů  se  svou délkou a  náročností  liší  podle  druhu soutěže.

V rámci LKFS je již více prostoru věnováno rozborům vybraných utkání u videa, avšak

podle  rozhovorů  s  vybranými  rozhodčími  působící  v  soutěžích  řízených  ŘKČ stále

i v soutěžích chybí jakákoliv odborná psychologická příprava.

 3.1.2  Tréninky rozhodčích

Tréninky rozhodčích bývají  pořádány komisí  rozhodčích řídícího  orgánu soutěží,  ve

kterých rozhodčí  působí.  V tréninku se vyskytují  prvky modelového tréninku,  jehož

důsledkem by měla být adaptace rozhodčích na soutěžní situace, správná signalizace,

fyzická příprava. 

 3.1.3  Semináře ligových rozhodčích

Semináře  rozhodčích  1.  Synot  ligy  a  2.  Národní  fotbalové  ligy  mívají  pravidelné

společné několikadenní semináře (obvykle 2x do roka), kde jsou rozhodčí prověřování

nejen po teoretické stránce ze znalosti pravidel a fotbalových norem, ale také pomocí

videorozborů získávají zpětnou vazbu o jejich činnosti a doporučení jak se zlepšovat.

V rámci  semináře  dále  probíhají  zatěžkávací  fyzické  prověrky a  v  neposlední  řadě

i psychická příprava11 rozhodčích.  S profesionálními rozhodčími FAČR spolupracuje

PhDr.  Miroslav  Hrubý,  který  má  na  starosti  teambuilding  rozhodčích.  V  rámci

teambuildingu je snaha o vytvoření dobrého kolektivu mezi rozhodčími, který je velmi

důležitý pro správné fungování spolupráce a vzájemnou důvěru v týmu mezi hlavním

rozhodčím  a  jeho  asistenty,  popřípadě  přídatnými  asistenty  a  čtvrtým  rozhodčím.

V rámci teambuildingu rozhodčí podstupují úkoly zaměřené na týmovou spolupráci.

 3.2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PROBÍHAJÍCÍ V KONVENCI UEFA

Pokud se rozhodčí osvědčí v řízení nejnižších soutěží, dále má chuť se zlepšovat a je

nominován pro řízení vyšších soutěží, má možnost být vybrán pro některé vzdělávací

programy,  které zaštiťuje komise rozhodčích (dále  KR) FAČR v kompetenci UEFA.

11 Pro porovnání uvádíme, že v rámci Rumunské fotbalové asociace pracuje s rozhodčími profesionální
úrovně  fotbalu  sportovní  psycholog  Adrian  Moroianu.  Jeho  práce  spočívá  čistě  v  psychologické
přípravě jedince i týmu na utkání. Jím vedená psychická příprava se skládá z prezentace týkající se
psychologických  aspektů  práce  fotbalového  rozhodčího  v  rámci  společného semináře  rozhodčích.
V následné diskuzi s rozhodčími rozebírá situace, analyzuje jejich problémy se řízením utkání apod.
V poslední části jejich spolupráce probíhá individuálně, podle potřeby osobnosti rozhodčího.
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O tom zda rozhodčí bude vybrán rozhoduje příslušná komise rozhodčích na základě

pozorování výkonů rozhodčího. V rámci struktury UEFA jsou proškoleny osoby, které

dále přenáší poznatky do fotbalových svazů a asociací ve kterých působí, ovšem jak s

poznatky naloží  už závisí  na ochotě národních svazů.  Efektivita  a  úspěch programů

může být velmi silně ovlivněn vzděláním a počtem odborníků či kompetentních osob

pracující pro národní fotbalové svazy.

 3.2.1  Vzdělávací program pro rozhodčí

Vzdělávací program pro rozhodčí (dále VPR) je program určený pro mladé rozhodčí, ve

věkovém rozmezí od 21 do 30 let. Programu se zúčastňují rozhodčí, kteří jsou vybráni

komisí rozhodčích, mají zájem se stále zlepšovat, mají představu o tom, jakého cíle by

jako  rozhodčí  chtěli  dosáhnout.  VPR  probíhá  systémem  seminářů,  zaměřených  na

pravidla fotbalu, řády a fotbalové normy, pohyb a poziční postavení rozhodčích, divácké

násilí, nejčastější úrazy ve sportu, projevy rasistického chování a odbornou angličtinu.

Při seminářích bývá používáno vzdělávacích videí z produkce UEFA či FIFA. Součástí

programu jsou také praktické nácviky posuzování simulovaných situací na hřišti. Tento

výukový program má za úkol zvýšit kvalitu rozhodčích (Hlavnička, 2014). 

Z psychické přípravy rozhodčích bývá v rámci VPR uskutečňována přednáška

o  principu  vnímání,  emocí,  psychologických  stavech  před  utkáním  i  po  utkání

a mj. i o psychosociálních aspektech komunikace na hřišti. V roce 2011 se přednáška

uskutečnila v režii dr. Václava Mitáše a mgr. Jiřího Ulricha (KR ČMFS, 2011). 

Fungování psychologické přípravy v rámci VPR by mělo být podle mého názoru

přeneseno i  do ostatních programů konvence UEFA (např.  talent  – mentor)  ale i  na

semináře rozhodčích od nejnižších úrovní soutěží.

 3.2.2  Program CORE

Do programu CORE bývají zařazeni talentovaní rozhodčí, se kterými se již v rámci

tohoto programu pracuje individuálně.  CORE (Centre of Refereeing Excellence).  Celý

kurz  CORE je  komponován do dvou částí  –  jaro a  podzim.  V jarní  části  absolvují

frekventanti  teoretické přednášky, rozbory a analýzy výkonů rozhodčích a asistentů  

v utkáních, řadu praktických cvičení na hrací ploše (testy fyzické zdatnosti, pohybová

cvičení, ukázky fyzického tréninku, apod.). V mezidobí mezi oběma polovinami kursu

jsou frekventanti v kontaktu se svými kouči (internet, Skype), aby např. analyzovali svá
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utkání v domácích soutěžích. Mají také vypracovány individuální studijní plány. A na

podzim se vracejí, dostávají příležitost řídit vybraná utkání nižších národních lig a po

důkladném rozboru jejich výkonů dochází ke zhodnocení, jakého pokroku od zahájení

kursu dosáhli. Rune Pedersen, UEFA mentor mladých rozhodčích v programu CORE

věří, že díky diskuzi s rozhodčími jim mj. pomáhá stanovit si cíle. (Svoboda, 2014).

 3.2.3  Program talent – mentor

Pro  program  talent  –  mentor  pracují  zkušení  rozhodčí,  kterým  je  přidělen  mladý

perspektivní  rozhodčí  (talent).  Mentor  může  rozhodčímu  pomoci  s  rozvojem  jeho

kariéry za pomocí předávání svých schopností a zkušeností (Hlavnička, 2014). Mentor

by měl talentu pomoci mimo jiné s pozičním postavení při  hře, zvládání stresových

situací  a  nebo  taktikou  řízení  utkání.  Cílem  by  měla  být  kvalifikovaná  pomoc

talentovaným rozhodčím s perspektivou vyšší úrovně v řízení soutěží. 

V rámci Slovenského fotbalového svazu (dále SFZ) vyšla v roce 2009 publikace

dr.  Tomáše Gurského s názvem „Psychologické aspekty práce rozhodcu vo futbale“.

Publikace  má  za  úkol  vzdělávat  rozhodčí,  delegáty  i  mentory  rozhodčích,  jak  již

napovídá název, ohledně psychologických aspektů působících na rozhodčího fotbalu.

Publikace  může  být  velmi  přínosná  pro  rozhodčí,  kteří  se  chtějí  z  psychologického

hlediska zlepšovat. Dr. Gurský zde rozebírá problémy komunikace, stresu, koncentrace

i vyrovnávání se se zápasovými situacemi a popisuje cesty jak se za daných situací

chvat,  jak  jednat.  Podobná publikace  v  České  republice  vyšla  v  rámci  Masarykovy

univerzity v Brně –  MITÁŠ, V. a kol.  Management utkání. Technika řízení utkání ve

fotbalu. Brno: Masarykova univerzita,  2013 – avšak její využití v rámci FAČR není

dostatečné. 

V rámci FAČR mentor při zahájení programu obdrží pouze průvodní dopis k

programu ve kterém se zavazuje k předávání zkušeností svěřenému rozhodčímu, avšak

mentor nemusí podstoupit jakékoliv psychologické vzdělání, což může mít za následek

neúspěch  programu  a  přenášení  pouze  osobního  pohledu  na  věc  ke  svěřenému

rozhodčímu.  Podmínka  pro  vzdělání  mentora  je  pouze  působení  v  soutěži  řízené

minimálně ŘKČ jako rozhodčí.

38



 3.3 VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ROZHODČÍCH NA MU

V rámci vysokoškolského studijního programu "Tělesná výchova a sport" na Fakultě

sportovních studií při Masasyrkově univerzitě v Brně je při katedře společenských věd

ve sportu od roku 2011, možno studovat směr studia s názvem"rozhodčí kolektivních

sportů",  dále  se  větvící  na  rozhodčí  fotbalu  a  rozhodčí  ledního  hokeje.  Program

rozhodčí připraví tak, aby byl schopen podávat kvalitní výkony na všech výkonnostních

úrovních. Výuka je propojena s praxí a podněcuje studenta k vyšším výkonům jak na

hrací ploše, tak i při studiu samotném (Mitáš a kol. 2013). 

V rámci rozvoje studijního oboru vyšla již výše zmíněná publikace MITÁŠ, V. a

kol.  Management  utkání.  Technika  řízení  utkání  ve  fotbalu. Brno:  Masarykova

univerzita, 2013. Tato publikace pomáhá studentům oboru i rozhodčím samotným při

získávání poznatků pro pochopení faktorů, které na ně působí při jejich práci nejen  

z psychologického hlediska. Autor se v publikaci zmiňuje o vhodnosti psychologické

přípravy  s  konkrétním návodem využití  psychologických  např.  relaxačních  technik.

Publikace  je  určena  jako  studijní  skripta  pro  studenty  zmíněného  oboru.  V  rámci

vzdělávání rozhodčích FAČR nižších kategorií (LKFS, OFS) však nikdy nebyla dle mé

zkušenosti ani z dostupných zdrojů doporučena či vůbec zmíněna, čímž práce velmi

ztrácí ze svého potenciálu psychologicky vzdělávat české fotbalové rozhodčí.
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 4 PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA ROZHODČÍCH

Jelikož je rozhodčí jedincem, který se přímo účastní fotbalových zápasů a musí být mj.

důrazný, rychlý a neústupný ve svém rozhodnutí (Kureš, 2013), je u něj považována

psychická  odolnost  jako  klíčový  faktor,  který  je  obecně  považován  za  předpoklad

úspěchu ve sportu (Gucciardi a kol., 2008 in Slack a kol., 2013; Jones 2002). 

V době soustředění v rámci projektu Talent-mentor v Antalyi rozhodčí pomocí

dotazníku určili psychologicky těžké situace, které se týkají jejich práce. Nejčastěji se

vyskytovaly  následující:  a)  motivace  k  rozhodcovské  práci,  b)  udržení  správné

koncentrace  v  zápase,  c)  vypořádání  se  s  chybným  rozhodnutím,  d)  zvládání

problémových  jedinců  (hráčů,  trenérů),  e)  spolupráce  rozhodcovského  týmu,  

f)  rozhodování  na "problémovém hřišti",  g) individuální  příprava na zápas (Gurský,

2009). S faktory,  které na rozhodčího působí, se z psychologického hlediska nejlépe

vyrovná pomocí rozvoje psychologických dovedností, které jsou u rozhodčího zásadní. 

Obdobně popisuje situace Slack a  kol.  (2013) psychicky náročné situace pro

profesionální rozhodčí anglické Premier league – patřilo mezi ně vědomí neboli „tíha“

důležitého  zápasu;  předzápasové  konfrontace  s  hráči  či  funkcionáři;  interakce

s rozhořčenými hráči a funkcionáři  při  zápase; pozápasové rozbory chyb v médiích;

pozápasová kritika hráčů a funkcionářů.

S výše zmíněnými situacemi se lze při správné psychologické přípravě vyrovnat,

redukovat  jejich  vliv  na  rozhodčího  a  eliminovat  tím chyby způsobené  nesprávnou

koncentrací,  nízkou  sebedůvěrou  apod.  Je  však  důležité  o  psychologii  sportu

a  psychologické  přípravě  nejen  vědět,  ale  pro  správnou  činnost  také  tyto  aspekty

trénovat, eliminovat je a trénovat na využívání psychologických dovedností.

Domníváme se, že vzdělávací systém pro rozhodčí v České republice ohledně

psychologické přípravy není dostatečný – chybí zde trénink a intervence psychologie

sportu pro osvojení psychologických dovedností a aplikaci v utkáních. 

Výsledky správné psychologické přípravy ověřili ve svém výzkumu Mathers a

Brodie (2011), kteří prováděli během let 2007 – 2010 intervenci psychologické přípravy

pro rozhodčí nejvyšší úrovně (UEFA Europa League, UEFA Champions League a FIFA

World  Cup).  Jejich  intervenční  program  se  skládal  z  výuky  psychologie  sportu,

40



zjišťování  stávajících  dovedností  rozhodčích,  následnému  učení  se  psychologických

dovedností a jejich aplikaci do praxe. Program měl na rozvoj rozhodčích pozitivní efekt.

Rozhodčí  pociťovali  vyšší  sebevědomí,  cítili  zlepšení  se  a  sebejistotu.  Po  ukončení

kurzu  někteří  zařadili  podobný  přípravný  program  do  své  běžné  přípravy.  Více

výzkumů, které dokazují efekt psychologické přípravy na rozhodčích fotbalu podobně

jako tento, se nepodařilo dohledat. Předpokládáme proto, že intervence uskutečňování

psychologické  přípravy  pro  rozhodčí  byla  zaváděna  po  ověření  jejího  efektu  na

sportovcích různých druhů soutěže.

Odborníci, kteří se zabývají psychologickou přípravou fotbalových rozhodčích,

rozlišují  ve  valné  většině  psychologickou  přípravu  dlouhodobou,  střednědobou

a bezprostřední – krátkodobou (Mitáš, 2013; Gurský, 2009; Piffaretti, 2009)).

 4.1 DLOUHODOBÁ PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA

Dlouhodobá příprava zahrnuje, kromě přípravy samotné, životní styl a obecné vytváření

si životních podmínek pro podávání požadovaného výkonu ve funkci rozhodčího. Mitáš

(2013) se z dlouhodobého hlediska psychické přípravy zmiňuje především o důležitosti

psychohygieny (doporučuje např. v období mimo sezonu alespoň 2x do roka pobývat

v prostředí, které rozhodčího uklidňuje).

Mitáš (2013) a Gurský (2009) se shodují v důležitosti kvalitního a příjemného

sociálního  zázemí  rozhodčího  a  obklopení  rozhodčího  vysoce  motivovanými  lidmi,

mající dobrý vliv na motivaci rozhodčího k práci. K dlouhodobé psychologické přípravě

samozřejmě patří prohlubování dovednosti sebepoznání – klíčové dovednosti pro další

psychologickou přípravu.

 4.2 STŘEDNĚDOBÁ PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA

Střednědobá  psychologická  příprava  se  týká  především týdenního  mikrocyklu  mezi

zápasy. Týdenní model psychologické přípravy vychází z důležitosti správné relaxace a

regenerace  po  utkáních  předešlých a  navození  optimální  psychické  připravenosti  na

zápas nadcházející. Cílem střednědobé přípravy je poučit se z vlastních chyb a odprostit
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se od negativních pocitů z předešlého utkání (zlost vůči hráčům apod.)

• Otevírá  se  prostor  pro pasivní  relaxaci  (dostatek  spánku)  nebo aktivní  (výlet

s rodinou). 

• Pro  nastolení  optimálního  psychického  stavu  pro  příští  utkání  je  třeba

zanalyzovat utkání předešlé. Výkon v předešlém utkání může být rozebrán za

pomocí  zprávy  DS  nebo  videointerakce.  Rozhodčí  by  si  měl  být  vědom

správných rozhodnutí i nedostatků. Vybavení si správných rozhodnutí za pomocí

imaginace  by mělo  posloužit  jako nástroj  k  posílení  sebedůvěry a  v  případě

správného jednání  i  jako nástroj  pro upevnění  pohybového či  behaviorálního

vzorce (např. představa rozhořčených hráčů po rozhodnutí a klidné, pravidlově

správné řešení situace ve své režii).

• V  případě  vědomí  si  špatně  posouzených  situací  musí  imaginace  sloužit

k  vytvoření  si  představy správného  rozhodnutí,  kde  jsou  všechny mé  chyby

odbourány → viz představa správně posouzené situace.

• Pokud R společně s DS zjistí, že jeho chyby pramení ze špatného pohybu po

hrací ploše nebo pozičního postavení, je zde prostor pro stanovení si cíle. Cíl

musí  rozhodčímu  pomoci  zefektivnit  tréninkový  proces  (zvýšení  kondice),

vybrání si správného pozičního postavení (za pomocí ideomotorického tréninku)

při  zahrávané  situaci  atd.  Cíl  však  může  být  stanoven  i  ohledně  chování

a  jednání  rozhodčího  (např.  procesový  cíl  týkající  se  správného  užívání

gestikulace během utkání).

• Pro situace připravované v imaginaci a ve stanoveném cíli by si rozhodčí měl

stanovit  klíčová  slova,  která  si  poté  bude  opakovat  při  výkonu  své  funkce

v příštím utkání.

 4.3 KRÁTKODOBÁ PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA

Krátkodobá  psychická  příprava  se  týká  sledu  událostí,  které  předcházejí  utkání,

začínající  odjezdem  rozhodčího  na  utkání.  Cílem  je  nastoupit  k  utkání  optimálně

vyladěn.  Rozhodčí  může  sám  i  v  kolektivu  regulovat  pozornost,  nabuzení,  obavy,
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sebedůvěru  či  motivaci.  Pro  každou  regulaci  použijí  jiné  techniky.  Ideální  plán

krátkodobé přípravy by vypadal následovně:

• Při dopravě na utkání rozhodčího společně s asistenty je vhodné navození dobré

nálady jemným vtipem či rozhovorem, který bude udržovat při cestě příjemné

prostředí a odbourá případné napětí.

• Po příjezdu na místo utkání (zpravidla 1 hodina) je vhodné regulovat nabuzení či

úzkost pomocí hudby nebo dechových cvičení (Mitáš, 2013; Piffaretti, 2009) či

jiné relaxační metody (představa klidného místa za pomocí imaginace), která je

v daný moment vhodná pro nastolení optimální úrovně nabuzení.

• Při použití Schultzova autogenního tréninku je potřeba udržovat časový odstup

od  úředního  začátku  utkání  z  důvodu  možného  přílišného  snížení  aktivační

hladiny. Pro podávání výkonu je vhodná střední míra nabuzení.

• Při rozcvičování se (což je samo o sobě nezbytné pro tělesný komfort při utkání

a  z  psychologického  hlediska  také  pro  odbourání  napětí)  –  zastižení  se  při

negativních myšlenkách – má své místo v bezprostřední přípravě užití techniky

„STOP“, což samozřejmě nelze bez dovednosti sebepoznání a sebevnímání.

• Při  nástupu na  hřiště  před  utkáním lze  použít  rutinního postupu pro  udržení

koncentrace  správným  směrem.  Piffaretti  (2009)  se  zmiňuje  i  o  společném

rutinním postupu všech rozhodčích nastupujících k utkání (v Champions league

se  nachází  na  HP či  v  její  těsné  blízkosti  až  6  rozhodčích).  Ten  má  kromě

udržení koncentrace i za následek i demonstraci soudržnosti týmu rozhodčích

a zvýšení sebedůvěry v týmu rozhodčích.

 4.3.1 Regulace psychiky v průběhu utkání

Rozhodčí musí během utkání podat objektivní, maximálně přesvědčivý výkon. Aby toho

byl schopen, musí regulovat své psychické procesy i během utkání – jen tak dosáhne za

každé situace správné koncentrace, sebevědomí a kontroly vlastních emocí.

• V průběhu utkání rozhodčímu pomůže především využívání vnitřní řeči – ať už

za účelem posílení koncentrace, motivace nebo sebevědomí; může použít určitý

druh  relaxace  pro  snížení  nervozity;  imaginaci  pro  představu  posledního

dobrého výkonu za účelem navození sebevědomí apod.
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• Během poločasové přestávky se musí rozhodčí správně zrelaxovat – nejlépe za

pomocí dechových cvičení nebo imaginace (představa klidného místa). 

• Ke konci přestávky je potřeba znovu získat správnou koncentraci (užití rutinního

postupu, opakování si klíčových slov).

• Po závěrečném hvizdu musí rozhodčí zůstat nadále v určité pohotovosti, až do

podepsání kapitánů zápisu o utkání (dále ZoU) musí zůstat koncentrovaný na

utkání pro případ potřeby popsání přestupků do ZoU.

Následně (cca 15 – 20 min) po utkání začíná pohovor s delegátem utkání, kde je již

potřeba  zapojit  imaginaci  a  začít  se  střednědobou  psychickou  přípravou,  během

týdenního mikrocyklu.
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 5 CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY PRÁCE

 5.1 CÍLE PRÁCE

Jedním  z  cílů  práce  je  popsat  psychologické  dovednosti  a  zdůraznit  důležitost

psychologické  přípravy pro  rozhodčí  fotbalu,  popsat  způsoby a  možnosti  jak se  lze

psychologicky připravovat. 

Druhým z cílů bude zjistit jaké psychologické dovednosti využívají rozhodčí k řízení

utkání z psychologického hlediska. 

Třetím  cílem  bude  ověřit  vznesené  hypotézy  týkající  se  rozvoje  psychologických

dovedností.

 5.2 VĚDECKÁ OTÁZKA

Jaké  psychologické  dovednosti  rozhodčí  fotbalu  využívají  a  liší  se  využívání

psychologických dovedností u rozhodčích fotbalu v závislosti na délce rozhodcovské

praxe, věku, nebo kvalitě řízené soutěže?

 5.3 ÚKOLY PRÁCE

 Přeložit  dotazník TOPS do českého jazyka a  otázky přeformulovat  přímo na

fotbalové prostředí, které se rozhodčích bezprostředně týká.

 Sestavit  osobnostní  anketu  zjišťující  základní  anamnestické  údaje  (jméno,

příjmení,  datum  narození),  zařazení  rozhodčího  na  nominační  listinu  pro

mistrovské  soutěže,  délku  rozhodcovské  praxe  a  doplňující  informace

(tréninková aktivita).

 Pomocí dotazníku TOPS zjistit jaké dovednosti rozhodčí využívají k podávání

svého výkonu.

 Ověřit závislost rozvoje využívání psychologických dovedností na věku, délce

praxe nebo úrovni mistrovské soutěže. Sestavit závěry pro teorii a praxi. Sepsat

závěrečnou práci.
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 5.4 HYPOTÉZY

H1:  Využívání  psychologických  dovedností  (alfa  =  0,05) signifikantně  závisí  na

délce rozhodcovské praxe.

H2:  Využívání  psychologických  dovedností (alfa  = 0,05) signifikantně  závisí  na

dosaženém věku.

H3:  Využívání  psychologických  dovedností (alfa  = 0,05) signifikantně  závisí  na

úrovni soutěže, ve které rozhodčí řídí utkání.
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 6 METODIKA PRÁCE

Práce je empiricko-teoretická, jedná se o deskriptivní studii zabývající se problematikou

psychologické  přípravy  a  využíváním  psychologických  dovedností  fotbalových

rozhodčích.

 6.1 POPIS SLEDOVANÉHO SOUBORU

Do  výzkumu  bylo  zapojeno  stratifikovaným  náhodným  výběrem  29  respondentů.

27 rozhodčích,  kteří  řídili  soutěže  organizované OFS Česká Lípa,  Libereckým KFS

nebo ŘKČ a jejich působení bylo svázáno s řídícími orgány soutěží Libereckého kraje,

1  rozhodčí  řídil  soutěže  organizované  středočeským  krajským  fotbalovým  svazem

a 1 pražským fotbalovým svazem. Všichni respondenti byli v podzimní části soutěžního

ročníku  2014/2015  aktivními  rozhodčími,  kteří  řídili  mistrovská  utkání.  Testovaní

rozhodčí řídí soutěže na 6ti různých stupních – viz obr. 3 – od okresních soutěží (dále

OS12) po divizi, řízenou ŘKČ. Sledovaní rozhodčí byli ve věku13 od 18 do 50 let (viz.

obr.  1,  tab.  1),  jejich  rozhodcovská  praxe3 čítala  od  1  roku  po  15,4  let  (od  12  po

185 měsíců – viz. Obr. 2, tab. 2). Žádný z testovaných rozhodčích neprošel v rámci

seminářů a vzdělávacím systémem rozhodčích v rámci FAČR systematickou (odborně

vedenou) psychologickou přípravou.

12 III. a IV. Třída okresních soutěží
13 K 31. 12. 2014
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Tabulka 1: Popisné statistiky – věk rozhodčích

min. 1. kvartil median průměr 3. kvartil max.

věk 18,00 21,00 25,00 26,83 31,00 48,00

Tabulka 2: Popisné statistiky – délka praxe rozhodčích v měsících

min. 1. kvartil median průměr 3. kvartil max.

praxe v měsících 12,00 33,00 65,00 73,55 99,00 185,00



48

Obrázek 1: Histogram - rozhodčí podle věku

Obrázek 2: Histogram - praxe rozhodčích v měsících



 6.2 POUŽITÉ METODY

Respondentům byl podán k vyplnění dotazník14, který se skládal ze 2 částí.

První anamnestická část zjišťovala:

• jméno, příjmení a datum narození,

• soutěž, ve které rozhodčí působil (na které nominační listině byl zařazen), 

• délku rozhodcovské praxe – respektive kdy začala jeho rozhodcovská kariéra

(měsíc/rok),

• počet  absolvovaných  tréninkových  jednotek  za  týden  v  hlavním  soutěžním

období a v přípravném období, 

• účast  na  společných trénincích  rozhodčích  organizovaných LKFS na  podzim

2014.

Na základě výzkumu Folkessona a kol. (2002)15 jsme se v naší studii rozhodli rozdělit

zkušenosti  rozhodčích  na  zkušenosti  získané  věkem,  rozhodcovskou  praxí  a  úrovní

mistrovské soutěže ve které rozhodčí působí – kdy předpokládáme, že pro postup na

14 Viz příloha č. 1
15 Folkesson a kol. (2002) zjistili, že věk nesouvisí s množstvím zkušenosti získaných při řízení 

fotbalových utkání.
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Obrázek 3: Výsečový graf - rozhodčí podle úrovně mistrovské
soutěže



nominační listinu vyšší úrovně soutěže musel již rozhodčí ukázat svých kvalit při řízení

fotbalových utkání, aby ho příslušná KR na vyšší nominační listinu zařadila. 

Druhá část obsahovala psychologický dotazník „Test of perfomance strategies“

(Thomas, Murphy a Hardy, 1999; dále TOPS). Jedná se o psychologický dotazník, který

zjišťuje  úroveň  využívání  jednotlivých  psychologických  dovednosti,  které  jedinec

využívá při psychologické přípravě – v tréninku i v utkání k dosažení svého optimálního

výkonu (i podvědomě). Dotazník je určen pro sportovce (bez specifikace sportovního

odvětví),  ale  na základě teoretických znalostí  předpokládáme,  že je  možné dotazník

použít také pro rozhodčí fotbalu. Dotazník specifikovaný přímo pro rozhodčí se nám

nepodařilo  nalézt.  Dotazník  TOPS  obsahuje  64  otázek,  přičemž  na  každou  otázku

respondent odpovídá na Likertově škále 1 až 5, přičemž 1 znamená žádné využíváni

dovednosti  (nikdy)  a  5  využívání  dovednosti  za  každé  situace  (vždy).  Pro  otázky  

č. 4, 20, 24, 31, 43, 50, 58, 60, 61, 62 a 63 má odpověď při vyhodnocování reverzní

charakter (odpověď 5 = 1 pro vyhodnocení;  nebo odp. 4 = 2 pro vyhodnocení).

Vnitřní konzistence proměnných (subškál) testu je od 0,66 do 0,81 (Thomas a

kol., 1999). Výsledkem dotazníku byly skóry psychologických dovedností na celkem

16ti  subškálách  –  8  subškál  vyhodnocovalo  psychologické  dovednosti  a  strategie

využívané při utkání a 8 subškál vyhodnocovalo dovednosti a strategie využívané při

tréninku.  Každá  psychologická  dovednost  byla  zjišťována  pomocí  4  otázek  (skór

dovednosti vždy náležel intervalu < 1 ; 20 >). Pro účely využívání dovedností při utkání

i tréninku byly zjišťovány následující dovednosti: 

 aktivace,

 relaxace, 

 imaginace, 

 stanovení si cíle, 

 vnitřní řeč, 

 automacie, 

 emoční kontrola, 

 kontrola pozornosti (koncentrace; pouze v utkání), negativní myšlení (pouze pro

trénink).

Dotazník  byl  autorem  a  vedoucí  práce  přeložen  do  českého  jazyka  a  doplněn  o
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vysvětlení pojmů „nabuzení se“ a „vnitřní řeč“. Následně byl rozhodčím předložen buď

v papírové (n = 6) nebo elektronické podobě16 (n = 23) kdy byl k sestavení elektronické

podoby využit  Google formulář.  Vytvoření  online verze bylo z důvodu časové tísně

a nemožnosti kontaktovat rozhodčí osobně na společné oficiální akci fotbalových svazů.

Následně  byl  dotazník  společně  s  průvodním dopisem hromadně  rozeslán  aktivním

rozhodčím OFS Česká Lípa a LKFS. Kromě anamnestického a TOPS dotazníku byla

použita data (např. místo bydliště, ověření správnosti dat z anamnestického dotazníku

atd.)  z  interních  seznamů LKFS dostupná  rozhodčím a  členům komisí  na  interním

informačním  portálu  510.fotis.pro.  Vzhledem  k  povaze  této  práce  nebyl  přeložený

dotazník z hlediska validity ani realibility ověřen.

 6.2.1 Sběr dat

Sběr dat se všemi náležitostmi proběhl během druhé poloviny kalendářního roku 2014

a na počátku roku 2015 následovně:

 Srpen  2014  –  podání  papírové  formy  dotazníku  prvním  respondentům  na

semináři  OFS Česká  Lípa  (12.  8.  2014,  Česká  Lípa  po  oficiálním ukončení

semináře) před podzimní části soutěže.

 Prosinec 2014 – hromadné rozeslání online verze dotazníku všem rozhodčím,

kteří spadají pod LKFS + vybraným rozhodčím OFS Česká Lípa i vybraným

rozhodčím jiných fotbalových svazů.

 Leden 2015 – transformace dat do podoby, kterou vyžaduje statistický program

R.

 6.3 ANALÝZA DAT

Při  analýze  dat  z  dotazníků  vzešly  pro  každou  testovanou  dovednost  indexy,  které

vyjadřují skóre využití dané psychologické dovednosti zvlášť pro trénink a zvlášť pro

utkání. Jedná se o psychologické dovednosti aktivace, imaginace, relaxace, vnitřní řeč,

stanovení si cíle,  emoční kontrola,  automatizace,  negativní myšlení (jen pro trénink)

a kontrola pozornosti (jen pro utkání). 

K  vyhodnocení  dat  bylo  využito  statistického  programu  R,  verze  3.1.2.  Data  byla

16 K vyplnění na : http://goo.gl/forms/K3Swgd8o1H

51



z  google formuláře a  z  papírového dotazníku vyhodnocena skrze dotazníkový klíč,

zaznamenána do tabulkového editoru (openoffice.org) a následně nahrána skrze konzoli

Commander (verze 2.1-5) library(Rcmdr) do programu R. 

Data vzešlá z dotazníků byla otestována pomocí Shapiro testu shapiro.test(data),

α=0,05 na  normální  rozdělení  –  to  se  u  dat  (s  výjimkou  dat  zápasové  automacie)

většinou neprokázalo a proto jsme se rozhodli,  i  díky pro výzkum relativně malému

počtu pozorování, závislost velikosti indexů psychologických dovedností na kritériích

otestovat  pomocí  Spearmanova  korelačního  koeficientu,  který  je  založen  na  pořadí.

Jedná se o neparametrický test předpokládající alespoň ordinální data (Voborný, 2012).

Je  vhodnější  pro testování  dat  s  nižším počtem pozorování  (Zvára,  2014).  Pro jeho

aplikaci v programu R jsem použil příkazu cor.test(data1,data2,method="spearman"). 

Obecný  vzorec  spearmanova  korelačního  koeficientu  odvodíme  tak,  že

uspořádáme obě náhodné veličiny ve výběru podle velikosti od nejmenšího po největší.

Označíme-li  Ri pořadí  náhodné veličiny Xi a  Qi pořadí  náhodné veličiny Yi   v takto

seřazeném výběru, můžeme testovat, zda jsou veličiny X a Y pořadově nezávislé (H0: X

a Y jsou pořadově nezávislé). 

Testová statistika se označuje jako Spearmanův korelační koeficient a nabývá hodnot od

-1 do 1, kde -1 označuje zápornou pořadovou závislost (tj. s rostoucím pořadím náhodné

veličiny X klesá  pořadí  náhodné  veličiny Y),  0  pořadovou  nezávislost  a  1  kladnou

závislost (tj. s rostoucím pořadím náhodné veličiny X roste pořadí náhodné veličiny Y)

obou veličin. Bylo tedy testováno, zda je korelační koeficient roven nule (H0: rs = 0).

Zamítnutím  nulové  hypotézy  na  příslušné  hladině  významnosti  (v  našem  případě

α = 0,05) bude tedy dokázáno, že mezi veličinami X a Y existovala pořadová závislost

(Budíková,  Lerch,  & Mikoláš,  2005 in  Voborný,  2012)  a  naopak.  (Voborný,  2012).

K  vyobrazení  grafů  jsem použil  nástroj plot(data1~data2)  a  k  vyobrazení  regresní

přímky v grafu příkaz abline(lm(data1~data2)).
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 7 VÝSLEDKY

Zjišťovali  jsme  závislost  využívání  psychologických  dovedností  na  věku,  úrovni

mistrovské soutěže řízené rozhodčím a na délce zápasové praxe – zvlášť pro podávání

výkonu v zápase a pro přípravu.

Vyhodnocení  dotazníku  TOPS  přineslo  následující  výsledky  pro  jednotlivé

subškály – pro využívání dovedností v utkání viz tab. 3, pro využívání dovednosti v

tréninku viz tab. 4.

Pro snadnější komparaci výsledků subškál dotazníku s jinými publikovanými výsledky

TOPS byl v tab. 5 průměr skóru každé subškály vydělen číslem 4 = počtem otázek pro

každou subškálu. Byla vypočtena průměrná velikost skóru převedenou na jednu otázku.
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Tabulka 3: Popisné statistiky výsledných skórů využívání psychologických
dovedností v utkání

Utkání min. 1. kvartil median průměr 3. kvartil max.

aktivace 5,00 12,00 14,00 13,79 16,00 20,00
relaxace 5,00 10,00 12,00 12,10 15,00 17,00
imaginace 7,00 10,00 12,00 12,24 14,00 19,00
stanovení cíle 6,00 11,00 13,00 13,48 16,00 20,00
vnitřní řeč 6,00 9,00 12,00 11,72 14,00 18,00
automacie 8,00 10,00 11,00 11,72 14,00 18,00
emoční kontrola 5,00 10,00 14,00 12,76 15,00 20,00
kontrola pozornosti v utkání 6,00 9,00 11,00 10,55 12,00 17,00

Tabulka 4: Popisné statistiky výsledných skórů využívání psychologických
dovedností v tréninku

Trenink min. 1. kvartil median průměr 3. kvartil max.

aktivace 7,00 9,00 11,00 11,24 12,00 16,00
relaxace 5,00 9,00 11,00 11,03 14,00 20,00
imaginace 5,00 8,00 10,00 9,79 11,00 17,00
stanovení cíle 7,00 9,00 11,00 10,93 12,00 19,00
vnitřní řeč 4,00 9,00 11,00 11,03 13,00 17,00
automacie 8,00 11,00 11,00 11,52 12,00 16,00
emoční kontrola 8,00 11,00 14,00 13,14 16,00 18,00
negativní myšlení v tréninku 5,00 11,00 12,00 12,24 14,00 16,00



Z  tabulky  č.  5  vyplívá,  že  rozhodčí  využívali  v  různé  míře  všechny  zjišťované

psychologické dovednosti, přičemž v utkání byla nejvýznamněji využívána dovednost

emoční  kontroly (při  průměrném skóru 3,28)  a  kontroly pozornosti  (při  průměrném

skóru 3,06). Při tréninku rozhodčí využívali nejvíce dovednost aktivace (při průměrném

skóru 3,45) a stanovení si cíle (při průměrném skóru 3,37), avšak využívání emoční

kontroly bylo velmi znatelné i při tréninku (při průměrném skóru 3,19). 

Nejméně  využívané  dovednosti  v  utkání  byly  imaginace,  stanovení  si  cíle  a

vnitřní řeč, v tréninku potom vnitřní řeč a automacie.

U jednotlivých  rozhodčích  však  byly  hodnoty  odlišné.  Směrodatná  odchylka

nabývala pro skóry dovedností hodnot od 0,48 do 0,97, což značí na pětibodové stupnici

relativní střední až vyšší míru variability.

Data byla následně statisticky vyhodnocena pomocí Spearmanova korelačního

koeficientu.  Byla  hledána  závislost  mezi  danými  skóry  subškál  získaných  z  TOPS

a dosaženým věkem, délkou rozhodcovské praxe a úrovni mistrovské soutěže ve které

rozhodčí působil.

Následně  byly  všechny  výsledky  sepsány  po  jednotlivých  dovednostech,

přičemž jedna subškála se týká využívání dovednosti v tréninku a jedna v utkání.

 7.1 VÝSLEDKY KORELACE PSYCHOLOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ

V následující  kapitole  shrnujeme  výsledky  korelací  psychologických  dovedností  na

zvolených katorech.
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Tabulka 5: Výše průměrného skóru upravená na jednu otázku

utkání trénink

aktivace 2,81 (+/- 0,79) 3,45 (+/- 0,58)
relaxace 2,75 (+/- 0,72) 3,03 (+/- 0,94)
imaginace 2,45 (+/- 0,79) 3,06 (+/- 0,70)
stanovení cíle 2,73 (+/- 0,84) 3,37 (+/- 0,70)
vnitřní řeč 2,76 (+/- 0,77) 2,93 (+/- 0,81)

2,88 (+/-0,71) 2,93 (+/- 0,48)
emoční kontrola 3,28 (+/- 0,97) 3,19 (+/- 0,74)
kontrola pozornosti v utkání 3,06 (+/- 0,59)
negativní myšlení v tréninku 2,64 (+/- 0,65)

automacie

Legenda: výše průměrného celkového skóru / 4 (+/- velikost směrodatné odchylky)



Obrázek 4: Grafické znázornění závislosti
využívání aktivace v tréninku (osa y) na délce
zápasové praxe v měsících (osa x); S = 0,28

 7.1.1 Aktivace

V tab. 6 lze pozorovat pořadovou kladnou závislost využívání dovednosti při tréninku

na věku, dosažené praxi (silnější pořadová závislost) i úrovni mistrovské soutěže, kterou

rozhodčí řídí. Ani jeden ze zjištěných spearmanových korelačních koeficientů (dále S)

však nemá signifikantní váhu (na hladině alfa = 0,05).

Využívání dovednosti aktivace,  respektive regulace aktivace v utkání však již

kladně koreluje pouze s věkem, korelace je však velmi slabá a statisticky nevýznamná

(hodnota  S  =  0,09).  S  délkou  zápasové  praxe  koreluje  využívání  aktivace  záporně,

stejně tak s úrovní řízené soutěže – zde je již silnější záporná korelace (S = - 0,21),

avšak stále statisticky nevýznamná. Žádná korelace však nebyla zvolenou statistickou

metodou  prokázána  signifikantní  na  hladině  alfa  (0,05).  Této  korelaci  byla  nejblíže

korelace využívání aktivace v tréninkuv závislosti na délce zápasové praxe, kdy hodnota

S = 0,28 (p-hodnota = 0,1371), viz obr. 4. Naopak závislost využívání aktivace v utkání

byla téměř minimální, kdy S = 0,09 (p-hodnota = 0,6375).
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Tabulka 6: Korelace dovednosti aktivace na faktorech

Aktivace

trénink utkání

věk 0,23 0,2287 0,09 0,6375
zápasová praxe 0,28 0,1371 -0,12 0,5403
soutěž 0,20 0,3020 -0,21 0,2730

spearmanův 
korelační 
koeficient

P-hodnota 
(Alfa = 0,05)

spearmanův 
korelační 
koeficient

P-hodnota 
(Alfa = 0,05)
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Obrázek 5: Grafické znázornění závislosti
využívání relaxace v tréninku (osa y) na

úrovni mistrovské soutěže (osa x); S = - 0,30

 7.1.2 Relaxace

Využívání dovednosti relaxace při tréninku na základě dat respondentů záporně koreluje

se všemi faktory (věk, zápasová praxe i soutěž – viz tab. 7). Statisticky nejvýznamnější

je záporná korelace využívání relaxace na úrovni řízené soutěže,  kdy S = - 0,3 (viz

obr.  5).  Hodnota  však  není  statisticky  významná  na  hladině  alfa  (0,05),  p-hodnota

nabývá hodnoty 0,1143. Korelace využívání dovednosti relaxace v utkání je ve všech

třech případech kladná. Všechny tři hodnoty S však nabývají hodnot mezi 0,10 a 0,16,

značí  velmi  slabou závislost.  Jejich statistická významnost  na hladině alfa  (0,05) se

nepotvrdila.

Ani v případě využívání dovednosti relaxace se žádná hodnota S nejevila jako

statisticky signifikantní na hladině alfa (0,05). Největší statistickou významnost měla

hodnota  S  pro  korelaci  využívání  dovednosti  v  tréninku  a  úrovni  soutěže,  ve  které

rozhodčí působí ( - 0,3; viz obr. 5). Nejednalo se o signifikantní závislost.
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Tabulka 7: Korelace dovednosti relaxace na faktorech

Relaxace

trénink utkání

věk -0,07 0,7176 0,12 0,5218
zápasová praxe -0,20 0,2956 0,16 0,4147
soutěž -0,30 0,1143 0,10 0,6235

spearmanův 
korelační 
koeficient

P-hodnota 
(Alfa = 0,05)

spearmanův 
korelační 
koeficient

P-hodnota 
(Alfa = 0,05)



 7.1.3 Imaginace

Pro korelaci využívání dovednosti imaginace se stanovenými faktory při tréninku bylo

zjištěno následujících výsledků, číselně uvedených v tabulce č. 8. Závislost využívání

imaginace  na  věku  a  zápasové  praxi  závisí  jen  velmi  slabě.  Silnější  závislost  byla

zjištěna  pro  korelaci  s  úrovní  mistrovské  soutěže.  Závislost  je  záporného  směru

a nabývá hodnoty S = - 0,25 při p-hodnotě = 0,1872, tudíž jsme závislost neshledali

signifikantní na hladině alfa  (0,05).  Využívání imaginace v utkání nabývala různých

hodnot i směru. Pro závislost na dosaženém věku byla vypočtena hodnota S = 0,25, což

značí relativně silnou závislost kladného směru. Závislost na délce zápasové praxe se

jeví  jako  minimální,  naopak  při  hledání  závislosti  využívání  imaginace  na  úrovni

mistrovské  soutěže  se  S  =  -  0,35  (viz  obr.  6),  což  značí  poměrně  silnou  zápornou

závislost,  která  při  p-hodnotě  0,0601  byla  velmi  blízko  signifikantní  závislosti  na

hladině alfa (0,05).

Statistická  průkaznost  závislosti  využívání  dovednosti  imaginace  na  zvolených

faktorech, lze její využívání v tréninku i utkání v závislosti na zápasové praxi považovat

za relativně nezávislé.  Naopak využívání  dovednosti  v utkání  v závislosti  na úrovni

soutěže se jeví jako blízká signifikantní. Přesto i v tomto případě nebyla signifikantní
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Tabulka 8: Korelace dovednosti imaginace na faktorech

Imaginace

trénink utkání

věk 0,02 0,9041 0,25 0,1948
zápasová praxe -0,07 0,7356 -0,02 0,9227
soutěž -0,25 0,1872 -0,35 0,0601

spearmanův 
korelační 
koeficient

P-hodnota 
(Alfa = 0,05)

spearmanův 
korelační 
koeficient

P-hodnota 
(Alfa = 0,05)

Obrázek 6: Grafické znázornění závislosti
využívání imaginace v utkání (osa y) na úrovni

mistrovské soutěže (osa x); S = - 0,35
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závislost statisticky prokázána.

 7.1.4 Stanovení cíle

Podle  vypočtených  hodnot  S  v  tabulce  č.  9  měla  závislost  využívání  dovednosti

stanovení  cíle  na  zvolených  faktorech  při  tréninku  v  každém případě  kladný  směr.

Nejvýznamnější  byla  korelace  využívání  dovednosti  na  délce  zápasové  praxe,  kdy

S = 0,29.  Naopak korelace využívání  dovednosti  na dosaženém věku byla relativně

nevýznamná.

Co se týká statistického testování závislosti využívání stanovení cíle v utkání,

hodnoty S nabíraly v  případě  korelace  na  získaném věku kladný  směr  (S  =  0,11)  

a  v  případě  korelace  na  faktorech  zápasové  praxe  a  úrovni  soutěže  záporný  směr.

Vypočtený S = - 0,38 (viz obr.  7) pro závislost  využívání stanovení cíle v utkání v

závislosti na úrovni soutěže je statisticky signifikantní na hladině alfa = 0,05. Závislost

má negativní směr. Relativně silnou závislost lze pozorovat i u využívání dovednosti v

tréninku  v  závislosti  na  zápasové  praxi  (S  =  0,29;  viz  obr.  8)  a  úrovni  mistrovské

soutěže (S = 0,24).
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Obrázek 7: Grafické znázornění závislosti
využívání stanovení síle v tréninku (osa y) na
úrovni mistrovské soutěže (osa x); S = - 0,38
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Tabulka 9: Korelace dovednosti stanovení cíle na faktorech

trénink utkání

věk 0,07 0,7045 0,11 0,5777
zápasová praxe 0,29 0,1249 -0,17 0,3681
soutěž 0,24 0,2076 -0,38 0,0444

Stanovení 
cíle spearmanův 

korelační 
koeficient

P-hodnota 
(Alfa = 0,05)

spearmanův 
korelační 
koeficient

P-hodnota 
(Alfa = 0,05)



 7.1.5 Vnitřní řeč

Zatímco  využívání  vnitřní  řeči  v  tréninku  závisí  na  zvolených  faktorech  pouze

minimálně (dle hodnot S v tab. č. 10), statisticky nevýznamně (hodnoty S pohybující se

blízko hodnotě 0), korelace jejího využívání v utkání dosáhlo mnohem zajímavějších

hodnot.

Na  daném  testovaném  vzorku  bylo  zjištěno,  že  využívání  vnitřní  řeči  je

signifikantně závislé (na hladině alfa = 0,05) na dosaženém věku, velikost S = 0,41 (viz.

obr. 9), jedná se tedy o závislost kladného směru. Signifikantní závislost jsme prokázali

při  vypočtené  p-hodnotě  o  velikosti  0,0287.  Její  využívání  však  není  statisticky

významné v závislosti  na rozhodcovské praxi ani úrovni soutěže.  Dále byla zjištěna

pouze kladná korelace na délce praxe. 
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Tabulka 10: Korelace dovednosti vnitřní řeči na faktorech

Vnitřní řeč

trénink utkání

věk -0,05 0,7980 0,41 0,0287
zápasová praxe 0,06 0,7384 0,13 0,5128
soutěž 0,09 0,6453 -0,02 0,9075

spearmanův 
korelační 
koeficient

P-hodnota 
(Alfa = 0,05)

spearmanův 
korelační 
koeficient

P-hodnota 
(Alfa = 0,05)

Obrázek 8: Grafické znázornění závislosti
využívání stanovení cíle v tréninku (osa y) na

délce praxe rozhodčího (osa x); S = 0,29
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 7.1.6 Automacie

Ohledně  využívání  dovednosti  automacie  –  dovednosti,  která  nám  ukazuje  jak  má

jedinec  podvědomě  vžité  ostatní  dovednosti,  v  tréninku,  jsme  zjistili  následující

(hodnoty  číselně  uvedeny  v  tab.  11).  Po  otestování  získaných  dat  jsme  prokázali

signifikantní závislost automacie na dosaženém věku na hladině alfa (0,05), kdy byl

zjištěný S = -0,49 (viz obr. 10). Jedná se o statisticky signifikantní závislost záporného

směru. Prokázali jsme signifikantní závislost záporného směru pro využívání dovednosti

automacie v tréninku na dosaženém věku. 

Využívání  automacie  v  utkání  bylo  ve  všech  třech  případech  závislost  na

faktorech  záporného  směru,  přičemž  relativně  nejvyšší  závislost  byla  prokázána  na

dosaženém věku,  kdy S = -  0,29.  S  pro  zbylé  faktory nabývalo  hodnot  –  0,27 pro

závislost  na  praxi  a  –  0,26  na  úrovni  mistrovské  soutěže.  Žádná  z  vypočtených
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Obrázek 9: Grafické znázornění závislosti
využívání vnitřní řeči v utkání (osa y) na

dosaženém věku (osa x); S = 0,41
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Tabulka 11: Korelace dovednosti automacie na faktorech

Automacie

trénink utkání

věk -0,49 0,0075 -0,29 0,1335
zápasová praxe 0,07 0,7190 -0,27 0,1630
soutěž -0,14 0,4787 -0,26 0,1727

spearmanův 
korelační 
koeficient

P-hodnota 
(Alfa = 0,05)

spearmanův 
korelační 
koeficient

P-hodnota 
(Alfa = 0,05)



závislostí nebyla statisticky významná na hladině alfa (0,05).

 7.1.7 Kontrola emocí

Podle  vypočtených  hodnot  S  –  uvedených  v  tab.  12,  jsme  na  základě  testování

poskytnutého  vzorku  dat  neprokázali  žádnou  signifikantní  závislost  na  hladině  alfa

(0,05). Podle velikostí S však můžeme usuzovat relativní kladnou závislost využívání

dovednosti při tréninku na všech testovaných faktorech, zvláště v závislost na věku, kdy

S  =  0,36  (obr.  č.  11;  p-hodnota  =  0,0548,  tzn.  hodnota  je  velmi  blízko  hodnotě

signifikantní) a délce praxe, kdy S = 0,3.

Pro  využívání  dovednosti  v  utkání  jsme  rovněž  zjistili  kladnou  závislost  na
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Obrázek 10: Grafické znázornění závislosti
využívání automacie v tréninku (osa y) na

dosaženém věku (osa x); S = - 0,49
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Tabulka 12: Korelace dovednosti kontroly emocí na faktorech

trénink utkání

věk 0,36 0,0548 0,13 0,5104
zápasová praxe 0,30 0,1170 0,20 0,2883
soutěž 0,09 0,6459 0,23 0,2227

Kontrola 
emocí spearmanův 

korelační 
koeficient

P-hodnota 
(Alfa = 0,05)

spearmanův 
korelační 
koeficient

P-hodnota 
(Alfa = 0,05)



všech zvolených faktorech,  avšak žádná z  vypočtených hodnot  nebyla  signifikantní.

Relativně nejvyšší kladná závislost při využívání kontroly emocí při utkání byla zjištěna

pro úroveň mistrovské soutěže, kdy S = 0,23. 

 7.1.8 Kontrola pozornosti – v utkání

Dovednost kontrola pozornosti – koncentrace – u respondentů v závislosti na daných

faktorech s pořadím ve všech případech klesala (viz hodnoty S v tab. 13). Jednalo se

tedy o závislost  záporného směru,  která  byla  relativně nejvyšší  s  úrovní  mistrovské

soutěže, kdy S = - 0,24 (obr. 12). Žádný z vypočtených S neměl statisticky signifikantní

váhu na hladině alfa (0,05).
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Tabulka 13: Korelace dovednosti kontroly pozornosti na faktorech

utkání

věk -0,10 0,6221
zápasová praxe -0,21 0,2647
soutěž -0,24 0,2063

Kontrola 
pozornosti spearmanův 

korelační 
koeficient

P-hodnota 
(Alfa = 0,05)

Obrázek 11: Grafické znázornění závislosti
využívání kontroly emocí v tréninku (osa y) na

dosaženém věku (osa x); S = 0,36
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 7.1.9 Negativní myšlení v tréninku

U negativního  myšlení  v  tréninku  nebyla  signifikantně  nelezena  žádná  závislost  na

zvolených faktorech – viz tab. 13. S výjimkou relativní korelace na úrovni mistrovské

soutěže,  kdy S = 0,13, se hodnoty S pohybují  kolem 0. Lze pozorovat pouze velmi

slabou závislost, relativně minimální.
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Obrázek 12: Grafické znázornění závislosti
využívání kontroly pozornosti v utkání (osa y)

na úrovni mistrovské soutěže (osa x); S = - 0,24
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Tabulka 14: Korelace negativního myšlení v tréninku na faktorech

trénink 

věk 0,07 0,7103
zápasová praxe -0,04 0,8214
soutěž 0,13 0,4967

Negativní 
myšlení spearmanův 

korelační 
koeficient

P-hodnota 
(Alfa = 0,05)



 7.2 VÝSLEDKY KORELACE PRO VYUŽÍVÁNÍ DOVEDNOSTÍ V 
UTKÁNÍ NA ZVOLENÝCH FAKTORECH 

V tabulce č. 15 lze pozorovat převládající směry závislosti využívání psychologických

dovedností  na  faktorech.  Na  faktoru  dosaženého  věku  lze  pozorovat  kladný  směr

závislosti, kdy 6 psychologických dovedností korelovalo kladným směrem, 2 směrem

záporným.  I  součet  skórů  dovedností  koreloval  kladným  směrem,  při  vypočtené

velikosti S = 0,23, avšak závislost není signifikantní na hladině alfa.

Převládající  závislost  rozvoje  využívání  dovedností  na  délce  zápasové  praxe

však díky počtu 5ti dovedností, které závisí záporným směrem a jen 3 dovednostem,

které závisí směrem kladným. Vypočtený S pro součet dovedností a zápasovou praxi je

však  jen  velikosti  S  =  -0,03,  což  značí  závislost  relativně  minimální,  statisticky

nevýznamnou na hladině alfa.

Využívání psychologických dovedností v závislosti na úrovni mistrovské soutěže

má většinou zápornou závislost, kdy 8 dovedností má záporný směr korelace a jen 2

směr kladný. I vypočtený koeficient S závislost součtu dovedností na úrovni mistrovské

soutěže má hodnotu S = - 0,24, což značí relativně silnou závislost záporného směru, ne

však signifikantní na hladině alfa.
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Tabulka 15: Souhrn korelace psychologických dovedností na faktorech pro
utkání

Legenda: 

Alfa = 0,05
akt. rel. im. aut. součet

věk 0,09 0,12 0,25 0,11 0,41 -0,29 0,13 -0,10 0,23   + 
délka praxe -0,12 0,16 -0,02 -0,17 0,13 -0,27 0,20 -0,21 -0,03  -
soutěž -0,21 0,10 -0,35 -0,38 -0,02 -0,26 0,23 -0,24 -0,24  -

stan. 
cíle

vn. 
řeč

em. 
kontrola

kontrola 
poz.

kvantitativně 
převládající 

směr závislosti

Hodnota blízká signifikantní 
Signifikantní kladná korelace

Signifikantní záporná korelace



 7.3 VÝSLEDKY KORELACE PRO VYUŽÍVÁNÍ DOVEDNOSTÍ V 
TRÉNINKU NA ZVOLENÝCH FAKTORECH 

Při pohledu na souhrnnou tabulku č.  16 s  vypočtenými hodnotami S,  lze pozorovat

převážně  kladnou  korelaci  využívání  psychologických  dovedností  v  tréninku

v  závislosti  na  dosaženém  věku,  kdy  kladný  směr  závislosti  mělo  využívání  5ti

dovedností  a  3  směr  negativní.  Součet  skórů subškál  psychologických dovedností  z

dotazníku TOPS koreloval též kladným směrem, kdy vypočtený S = 0,11. Nejedná se

o signifikantní závislost na hladině alfa (0,05).

Stejným  poměrem  kladně  korelujícího  využívání  5ti  (kladně)  a  3  (záporně)

dovedností jako předchozí, dosáhla i závislost využívání dovedností v tréninku na délce

rozhodcovské  praxe.  Součet  skórů  subškál  zde  kladně  koreloval  s  faktorem

a vypočtený S měl hodnotu 0,10. Stejně jako v předešlém případě se ani zde nejedná

o signifikantní hodnotu na hladině alfa.

Poměrem dovedností, které korelují kladně proti záporným 5 : 3 lze usuzovat

také  o  kladné  korelaci  využívání  psychologických  dovedností  na  úrovni  mistrovké

soutěže, avšak při testování součtu skórů dovedností na faktoru soutěže vyšlo výsledné

S = -0,02, což značí velmi slabou závislost negativního směru, která není v žádném

případě signifikantní na hladině alfa.

65

Tabulka 16: Souhrn korelace psychologických dovedností na faktorech pro trénink

Legenda: 

Hodnota blízká signifikantní 
Signifikantní kladná korelace

Signifikantní záporná korelace

Alfa = 0,05
akt. rel. im. aut. součet

věk 0,23 -0,07 0,02 0,07 -0,05 -0,49 0,36 0,07 0,11  + 
délka praxe 0,28 -0,20 -0,07 0,29 0,06 0,07 0,30 -0,04 0,10  +
soutěž 0,20 -0,30 -0,25 0,24 0,09 -0,14 0,09 0,13 -0,02  +

stan. 
cíle

vn. 
řeč

em. 
kontrola

negat. 
Myšl.

kvantitativně 
převládající 

směr závislosti



 8 DISKUZE

Výsledkem efektivního využívání psychologických dovedností by měla být psychická

odolnost  (Weinberg,  Gould,  2007),  jinými  slovy  odolnost  vůči  psychickému  tlaku

a  okolním  nežádoucím  psychickým  vlivům,  které  mohou  negativně  ovlivnit  např.

koncentraci  rozhodčího a  tím i  jeho celkový výkon.  Pro správný výkon rozhodčího

v utkání jsou klíčové především dovednosti koncentrace, emoční kontrola a dovednosti

napomáhající  správné  koncentraci  (především vnitřní  řeč)  –  jak  jsme  již  popsali  v

teoretické  části  práce.  Ohledně  využívání  psychologických  dovedností  jsme  zjistili

některé zajímavé výsledky. Pro dovednost kontroly pozornosti  byl zjištěn za pomocí

dotazníku TOPS průměrný skór o velikosti 3,06. To značí relativně vyšší využívání této

dovednosti. Obdobně je tomu u dovednosti emoční kontroly, kdy byl skór o velikosti

3,28, což značí také relativně vysoké využívání. Naopak u dovednosti vnitřní řeči jsme

předpokládali  relativně velmi vysoký skór využívání,  avšak skór vzešlý z  dotazníku

vykazoval  hodnotu  2,76,  což  značí  pouze  průměrné  využívání  této  dovednosti.

Nedostatečné využívání vnitřní řeči může mít za následek nedostatečnou koncentraci –

např. v podobě špatného načasování správně vysoké míry koncentrace.

Starkes a Ericsson, 2003 se domnívají, že rozhodčí a jeho specifická úloha při

utkáních  umožní  daleko  větší  využití  zkušeností  než  v  jiných  např.  individuálních

sportech. Zkušenější rozhodčí lépe ovládají předepsané signály, jsou znalejší pravidel

i  jejich  aplikace  –  daleko  lépe  rozeznají  například  pravidly zakázané  herní  situace.

Nováčci, nebo začínající rozhodčí mohou mít problémy s dovedností pozornosti, paměti

a  rychlostí  myšlenkových  procesů.  S  těmito  omezeními  pracují  zkušení  rozhodčí

mnohem lépe, než nezkušení nebo začínající (Starkes, Ericsson, 2003). S tím souvisí

i předpoklad, že se získanými zkušenostmi roste i hráčská inteligence (Slepička, 2009) –

jejich  myšlení  by mělo  pracovat  rychleji  a  kvalitněji  pro  předvídání  herních  situací

a  jejich  rychlé  a  efektivní  řešení.  Co  se  týče  hledané  závislosti  ve  využívání

psychologických dovedností na získaných zkušenostech – zjistili jsme na hladině alfa

(0,05)  2  signifikantní  závislosti  pro  využívání  dovednosti  v  utkání  –  signifikantní

závislost kladného směru využívání vnitřní řeči na dosaženém věku (S = 0,41); závislost

záporného  směru  využívání  dovednosti  vnitřní  řeči  na  úrovni  mistrovské  soutěže

(S = -  0,38).  Blízko signifikantní  závislosti  byla také hodnota S = -  0,35 využívání
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dovednosti imaginace v závislosti na úrovni mistrovské soutěže, nyní se však závislost

na  hladině  alfa  nepotvrdila. Pro  využívání  dovednosti  v  tréninku  jsme  zjistili

signifikantní závislost záporného směru využívání dovednosti automacie na dosaženém

věku, kdy vypočtené S = - 0,49. Blízko signifikantní hodnotě byla hodnota S = 0,36,

která se týkala emoční kontroly v závislosti na dosaženém věku, jednalo se o závislost

kladného směru. Jinými slovy můžeme náš přepodklad pro využívání psychologických

dovedností potvrdit na základě výzkumu jen pro vnitřní řeč, jejiž silnější využívání se

nám  podařilo  zjistit  v  závislosti  na  dosaženém  věku.  Emoční  kontrola  vykazovala

rovněž relativně silnou korelaci, avšak zde předpoklad potvrdit nemůžeme. Na skupině

testovaných osob jsme ve většině příkladů nezjistili dostatečně silnou korelaci využívání

dovedností,  v  několika  případěch  dokonce  opačný  směr  korelace,  kdy se  využívání

dovedností  se  sílou  faktoru  snižovalo.  Tím  pádem  se  výsledky  našeho  výzkumu

v určitých aspektech rozchází s teoriemi uvedenými v teoretické části práce. Příčinou

může být široké spektrum testovaných osob z hlediska jejich osobnosti,  zkušeností  i

rozdílnost v individuálním přístupu k rozhodcovské profesi.

Abychom  mohli  skóry  využívání  psychologických  dovedností  rozhodčích

porovnat s jinými skupinami osob, našli jsme výzkumy, ve kterých byl rovněž použit

dotazník TOPS. 

Autorem  jednoho  z  nich  byli  Lane  a  kol.  (2009),  kteří  použili  dotazník  TOPS  k

výzkumu,  při  kterém  zjišťovali  vzájemnou  závislost  rozvinutí  emoční  inteligence

a  psychologických  dovedností.  Výzkum  byl  uskutečněn  na  sportovcích  –  mužích
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Tabulka 17: Porovnání průměrných skórů subškál testu TOPS pro trénink z
různých výzkumů

autor výzkumu Hamada (2015) Lane a kol. (2004) Hardy a kol. (2010)
objekt výzkumu

Aktivace 3,45 2,98 3,41
relaxace 3,03 2,17 2,18
imaginace 3,06 2,93 3,02
stanovení cíle 3,37 3,27 3,24
vnitřní řeč 2,93 3,26 3,35
automacie 2,93 2,81 3,47
emoční kontrola 3,19 3,23 3,42
negativní myšlení v tréninku 2,64 3,47 3,44

rozhodčí fotbalu úrovně 
OFS, KFS

mladí, vrcholoví 
sportovci

sportující populace soutěžní 
úrovně



vrcholové úrovně a různých druhů sportu, hodnoty skórů pro utkání jsou k porovnání v

tabulce č. 17, hodnoty pro trénink potom v tabulce č. 18. 

Lane a kol. (2004) však použili dotazník TOPS i na jiném výzkumu. Na skupině

584 vrcholových sportovců ve věku mezi 15 – 18 lety prováděli modelový výzkum na

kterém zjišťovali specifika testu TOPS pro uživatele a následně se snažili o jeho úpravu

vnitřních proměnných subškál a transformaci testu na TOPS2. Z tohoto testování jsou

dostupná data průměrného skóru pro každou subškálu, která můžeme v tab. č. 17 a č. 18

rovněž porovnat s našimi výsledky.

Obdobným  způsobem  porovnávali  Jackson  a  kol  (2001)  vzájemně  výsledky

TOPS, dotazníku sebepopisu elitních sportovců (EASDQ) a jiných faktorech zjištěných

pomocí dotazníků (týkajících se především koncentrace). Jejich výzkum byl uskutečněn

na souboru (n = 236)  účastníků  outdoorových sportů (surfařů,  orientačních běžců a

cyklistů). Z jejího výzkumu se nám podařilo zjistit data průměrné odpovědi pro každou

subškálu z dotazníku TOPS, která se týkala využití dovedností v soutěži. Data jsou k

dispozici pouze pro soutěž, proto můžeme s našimi výsledky porovnat jen v tab č. 17.

Stejně tak použili dotazník TOPS při výzkumu na celkem 565 sportovcích ze tří

kontinentů,  různého sportovního zaměření  i  různé  výkonnostní  úrovně Hardy a  kol.

(2010). Považujme je za široký vzorek sportující populace na soutěžní úrovni. Data jsou

rovněž k porovnání v tabulce č. 17 a č. 18.

Když provedeme komparaci dat ve výše zmíněných tabulkách (č. 17 a č. 18)

skupiny rozhodčích proti jiným skupinám testovaných sportovců, zjistíme, že rozhodčí

mají  ve  srovnání  s  ostatními  skupinami  sportovců  měnší  průměrné  skóry subškál  s

výjimkou  subškály  kontroly  pozornosti  v  utkání.  Můžeme  to  přisuzovat  náročnosti

profese  rozhodčího  právě  na  onu koncentraci,  která  je  pro  podávání  odpovídajícího

výkonu klíčová. Můžeme také spekulovat o nemožnosti použití některých dovedností v

utkání  –  např.  využití  imaginace  je  pro  rozhodčího  snazší  především  v  tréninku.

Psychická  náročnost  rozhodcovské  profese  je  v  mnohých  ohledech  ve  srovnání  se

sportovci velmi specifická, už díky roli rozhodčího v utkání (proto je pro rozhodčího

také mnohem obtížnější  ony dovednosti  pod tlakem v utkání využívat bez jakékoliv

odborné psychologické přípravy, která v rámci vzdělávání neprofesionálních rozhodčích

fotbalu v české republice chybí).
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Tabulka 18: Porovnání průměrného skóru subškály testu TOPS pro utkání z různých výzkumů

autor výzkumu
objekt výzkumu

Aktivace 2,81 3,47 3,73 3,84
relaxace 2,76 3,42 3,21 2,80
imaginace 2,45 3,26 3,15 3,49
stanovení cíle 2,73 3,78 3,49 3,73
vnitřní řeč 2,76 3,23 3,29 3,15

2,88 2,86 3,73 3,52
emoční kontrola 3,28 3,48 3,42 3,69
kontrola pozornosti v utkání 3,06 2,29 2,42 2,42

Hamada (2015) Jackson a kol. (2001) Lane a kol. (2004) Hardy a kol. (2009)
rozhodčí fotbalu 
úrovně OFS, KFS

sportovci provozující 
outdoorové sporty

mladí, vrcholoví 
sportovci

sportující populace 
soutěžní úrovně

automacie



Při srovnání průměrných skórů subškál  využívání  dovedností  v tréninku (tab.  č.  18)

můžeme pozorovat naopak u rozhodčích v některých případech nadprůměrné hodnoty.

Problematika  přípravy  fotbalových  rozhodčích  neprofesionálních  soutěží  je  však

problém velmi složitý, poněvadž rozhodčí kromě společných tréninků (cca 1x za měsíc)

musí  trénovat  individuálně.  Každý  k  tréninku  využívá  individuálně  jiné  metody,

prostředí a případně i kolektivu, proto nelze výsledky aplikovat na obecnou přípravu

fotbalových rozhodčích. 

Rozhodčím obecně vyšly pro trénink vyšší  skóry subškály aktivace,  relaxace,

imaginace a stanovení si cíle, naopak nižší průměrný skór byl u rozhodčích zaznamenán

u vnitřní řeči, automacie, emoční kontroly a negativního myšlení v tréninku (viz tab. č.

18).  Dovednosti  s  vyšším skórem jsou rozhodčími více využívané než dovednosti  s

nižším skórem. Při porovnání s jinými výzkumy se hodnoty skórů navzájem velmi liší.

Nelze pozorovat žádný určitý trend.

Co se týče jiných výzkumů týkajících se psychologických aspektů majících vliv

na  práci  fotbalového rozhodčího,  Folkesson a  kol.  (2002) se  ve své  studii  zabývali

vlivem  získaných  zkušeností  rozhodčích  k  postoji  k  nátlaku  a  agresi  (především

verbální – fyzická jen v ojedinělých případech). A to ze strany hráčů, funkcionářů a

diváků, či jejímu případnému sklonu k podlehnutí. Jeho studie se týkala 107 rozhodčích

fotbalu.  Z jeho studie vyplynulo,  že mladší rozhodčí jsou mnohem častěji  vystaveni

agresi a jsou vůči ní zranitelnější. Mladší rozhodčí také podle jeho studie pociťovali

před utkáním častěji úzkost, měli větší problém s udržením koncentrace, sebekontroly i

motivace při nátlakovém chování než rozhodčí staršího věku, proto jsme se rozhodli na

základě jeho studie problém se závislosti dovednosti koncentrace na dosaženém věku

převést  i  na  ostatní  psychologické  dovednosti  a  psychologické  aspekty  práce

fotbalového rozhodčího. 

V České  republice  se  výzkumem v  oblasti  psychologie  sportu  týkajícího  se

rozhodčích zabývá Masarykova univerzita v Brně, fakulta sportovních studií, při které

byl  zaveden obor rozhodčí kolektivních sportů,  jak je již zmíněno v teoretické části

práce. Konkrétně Voborný (2012) zjišťoval psychické stavy fotbalových rozhodčích v

závislosti  na jejich osobnostních předpokladech a  subjektivních prožitcích.  Zjišťoval

zda  délka  rozhodcovské  praxe  souvisí  s  impulsivitou  rozhodčího  před  utkání  či  po
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utkání.  Na zkoumaném souboru (n = 30)  neshledal  statisticky významnou závislost.

Stejně  tak  my  v  našem  výzkumu  na  délce  rozhodcovské  praxe  neshledali  žádnou

statisticky významnou závislost  (na hladině alfa 0,05),  co se týče rozvoje využívání

psychologických dovedností – ani pro trénink ani pro využívání v utkání. 

Jak již bylo výše zmíněno, výsledky našeho výzkumu se v určité části shodují s

teoretickými  předpoklady  a  v  určité  části  nikoliv.  Skupina  testovaných  rozhodčích

vykazuje  v  porovnání  s  výzkumy  na  jiných  sportovcích  různé  velikosti  skórů  pro

psychologické dovednosti. Zajímavé je především relativně menší využívání dovednosti

vnitřní řeči v utkání, o které jsme se domnívali, že je pro činnost rozhodčího v utkání

klíčová.  Naopak  vysoký  skór  využívání  dovednosti  emoční  kontroly  pro  nás

překvapením  nebylo,  bohužel  se  nám  na  této  dovednosti  nepodařilo  prokázat

signifikantní závislost i přesto, že korelace vykazovala velmi silný koeficient.
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 8.1 VERIFIKACE HYPOTÉZ 

H1: Využívání psychologických dovedností signifikantně závisí na délce rozhodcovské

praxe.

Výsledky  korelace  jsou  pro  utkání  a  pro  trénink  rozdílné.  Zatímco  v  utkání  měla

závislost  převážně negativní  směr,  v tréninku měla směr převážně pozitivní.  Nebyla

shledána  žádná  signifikantní  závislost  jednotlivých  dovedností  na  faktoru  délky

rozhodcovské praxe.

Hypotéza se nepotvrdila.

H2: Využívání psychologických dovedností signifikantně závisí na dosaženém věku.

Shledali  jsme  určité  závislosti  mezi  využíváním  psychologických  dovedností

a dosaženým věkem. Výsledná korelace skórů subškál dotazníku TOPS měla kladný

směr závislosti  jak pro využívání dovednosti  v utkání,  tak pro využívání dovedností

v tréninku.

Zjistili  jsme  signifikantní  závislost  kladného  směru  mezi  využíváním  vnitřní  řeči

a  dosaženým  věkem,  ale  také  signifikantní  závislost  záporného  směru  dovednosti

automacie a dosaženým věkem.

Na testovaném vzorku (n = 29) jiná závislost nebyla zjištěna jako signifikantní.

Hypotéza se nepotvrdila.

H3: Využívání psychologických dovedností signifikantně závisí na úrovni soutěže, ve

které rozhodčí řídí utkání.

Ani  v  tomto  případě  nebyla  zjištěna  na  testovaném  vzorku  signifikantní  závislost.

Kvantitativně zjištěná korelace nabývala kladného směru pro trénink a záporného pro

utkání.  Zjištěná závislost  součtů subškál na úrovni mistrovské soutěže měla záporný

směr pro trénink i pro utkání.

Hypotéza se nepotvrdila.
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Nepotvrzení  hypotéz  můžeme  přikládat  malému  počtu  respondentů  v  testovaném

vzorku, ale také velké různorodosti testovaných osob, kdy např. při přípravě na utkání

v  makro  i  mikrocyklu  využívají  rozhodčí  individuálně  odlišné  metody nezávisle  na

věku, získané praxi ani úrovni mistrovské soutěže. Bylo by určitě přínosné pro podobný

výzkum  zjistit  základní  charakteristiky  osobnosti  rozhodčích,  základní  subjektivní

prožitky před a po soutěži (obdobně jako Voborný, 2012). Tím bychom získali lepší

obraz o využívání psychologických dovedností rozhodčími v utkání či tréninku. 

Jedním z důvodů nepotvrrzení hypotéz mohlo být také jisté omezení testovacího

nástroje  – dotazník  TOPS byl  obyčejně přeložen do českého jazyka a  nebyla  u něj

ověřena validita ani realibilita.  Svou roli mohlo také hrát období ve kterém rozhodčí

dotazníky vyplňovali. V obou případech se jednalo o období přípravné, tudíž prožitky

ze soutěží nebyly intenzivní a rozhodčí je již s odstupem vyhodnotil. 

 8.2 ROZSAH PLATNOSTI

Jelikož  testovaní  rozhodčí  byli  z  převážné  většiny  v  působnosti  soutěží  na  území

Libereckého kraje (v počtu 27), který je co do počtu obyvatel i rozlohou druhý nejmenší

v České republice  (zdroj: ČSÚ), jsou výsledky této práce aplikovatelné jen na území

o stejných  demografických  charakteristikách.  Výsledky mohou  být  aplikovatelné  na

rozhodčí  fotbalu  nižších  soutěží,  kde  se  s  rozhodčími  z  psychologického  hlediska

nepracuje, nebo jen minimálně či neodborně. Žádný z testovaných rozhodčích neprošel

v rámci seminářů a vzdělávacím systémem rozhodčích v rámci FAČR systematickou

psychologickou přípravou.
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ZÁVĚRY

V  bakalářské  práci  jsme  se  zabývali  tématem  psychologické  přípravy  fotbalových

rozhodčích. Jedná se o aktuální problematiku z fotbalového zákulisí, která je nezbytná

pro dosažení psychické odolnosti a správné práce fotbalového rozhodčího, jehož úloha

je ve fotbale nezastupitelná a nároky na jeho činnost značné. Pro správnou psychickou

odolnost je nezbytné správné využívání psychologických dovedností, jejichž využívání

nás zajímalo ve výzkumné části práce. 

V bakalářské práci se nám podařilo naplnit  všechny předem stanovené úkoly

práce. Přeložili dotazník TOPS do českého jazyka a v rámci možností jsme dotazník

přeformulovali na fotbalové prostředí. Dále jsme sestavili osobnostní anketu a pomocí

těchto  nástrojů  zjistili  úroveň  využívání  psychologických  dovednosti  fotbalovými

rozhodčími (n = 29).  Na získaných datech jsme ověřili  předem stanovené hypotézy.

Zjistili jsme určité závislosti ve využívání psychologických dovedností v závislosti na

dosažném  věku,  délce  rozhodcovské  praxe  a  úrovni  mistrovské  soutěže,  ve  které

rozhodčí  působí.  Ve  většině  případů  šlo  o  závislost  kladného  směru  využívání

dovedností  v  utkání  na  dosaženém věku,  záporného  směru  využívání  dovednosti  v

utkání na délce praxe a úrovni mistrovské soutěže. Pro využívání dovedností v tréninku

byla většina korelací kladného směru.

Mnoho hodnot nemělo statisticky významnou hodnotu – pravděpodobně kvůli

poměrně  nízkému počtu respondentů.  Díky této  skutečnosti  jsme byli  nuceni  použít

spearmanův korelační koeficient, který je založen na pořadové závislosti hodnot. Studie

s vyšším počtem respondentů by jistě přinesla průkaznější výsledky. 

Nabízí  se  také  možnost  na  určité  skupině  osob  otestovat  využívání

psychologických dovedností před odbornou psychologickou přípravou a po intervenci

psychologické  přípravy  –  zjistit  zda  by  nastal  významný  rozdíl  ve  využívání

psychologických  dovedností,  míře  psychické  odolnosti  a  případně  i  odvedeného

sportovního výkonu (týkajícího se nejen rozhodčích fotbalu) či nikoliv. Je také možné

zjistit  souvislost  využívání  psychologických  dovedností  a  subjektivních  prožitků

osobnosti  rozhodčího  –  navázat  na  práci  Dr.  Voborného.  Možností  jak  pracovat  na

výzkumu týkajícího se psychologických dovedností  ve sportu je mnoho.  Tato oblast
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výzkumu je jednou ze součástí psychologie sportu, avšak v České republice stále velmi

neprobádaná.

Osobně  jsem po  vypracování  této  bakalářské  práce  přesvědčen  o  důležitosti

zavedení  systematické  psychologické  přípravy  do  systému  vzdělávání  fotbalových

rozhodčích  všech  úrovní.  Bylo  by  velmi  vhodné  provést  seminář  pro  rozhodčí  o

psychologické přípravě a psychologii sportu skrze orgány řídící fotbalové soutěže všech

úrovní  v  České  republice.  Především  mladí  rozhodčí  přijdou  s  prací  fotbalového

rozhodčího  ve  svých  začátcích  k  mnoha  psychickým  zátěžím,  se  kterými  je  nutno

psychologicky pracovat pro dobrý vývoj kariéry mladého rozhodčího i bezprostřední

podávání kvalitních výkonů na hřišti. 

Po vypracování práce a jejím úspěšném obhájení je v plánu autora práce rozeslat

všem respondentům výsledky jejich dotazníku společně se základním poučení o aplikaci

psychologie sportu a návodem k aplikaci základních psychologických technik jako jsou

metoda  "STOP",  Jacobsonova  progresivní  relaxace,  dechová  cvičení,  ideomotorický

trénink atd.
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