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Abstrakt 

 

Název:  Využití psychologické přípravy u muzikálových tanečníků 

 

Cíle:  Cílem práce je popsat jednotlivé psychologické dovednosti muzikálových 

tanečníků, zjistit využití těchto dovedností a posoudit zda je míra jejich využití závislá 

na vzdělání, pohlaví, věku a délce praxe tanečníka. 

 

Metody: Práce má charakter empiricko-teoretického šetření s využitím prvků 

kvantitativního výzkumu. Výzkumný soubor tvořilo N = 30 muzikálových tanečníků, 

kterým byl administrován dotazník TOPS, zjišťující využívání psychologických 

dovedností u sportovců. Za využití Pearsonova korelačního koeficientu byl hodnocen 

vztah mezi využíváním psychologických dovedností, věkem a délkou praxe 

sledovaných osob. Sledovány byly rovněž rozdíly s ohledem na pohlaví a vzdělání 

v oboru. 

 

Výsledky: Dosažené výsledky neprokázaly jednoznačnou závislost mezi 

využíváním psychologických dovedností, věkem a délkou praxe sledovaných osob. 

Komparace skórů psychologických dovedností žen a mužů, studovaných 

a nestudovaných tanečníků v oboru odhalily častější využívání těchto dovedností u žen 

a studovaných tanečníků v oboru. 

 

Klíčová slova: psychologické dovednosti, TOPS, muzikálový tanečník 

 

 

  



 

 

Abstract 

 

Title:  The use of psychological preparation for musical dancers 

 

Objectives: The aim of the bachelor thesis is to describe the psychological skills of 

musical performers, to determine the use of these skills and assess whether the rate of 

utilization depends on education, gender, age and length of practice. 

 

Methods: The thesis has the character of empirical and theoretical research and 

includes the elements of quantitative research. Examined group was composed of N=30 

musicals dancers who were responding to TOPS questionnaire that examines the use of 

psychological skills among athletes. The Pearson's correlation coefficient was applied to 

find out the relation between the usage of psychological skills among musical dancers, 

their age and length of practice. Differences with regard to gender and education in 

musical related field were examined as well. 

Results: The results did not demonstrate clear reliance of psychological skills 

usage on the age of the dancers and the length of the musical experience. Comparison of 

scores of psychological skills of men and women; dancers who have related educational 

background and who do not, has revealed an increased use of these skills among women 

and dancers educated in related field. 

Key words: psychological skills, TOPS, musical dance 
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ÚVOD 

Muzikál – soubor tří uměleckých složek – zpěv, činohra a tanec – se na přelomu 

tisíciletí stal obrovským fenoménem naší kulturní zábavy. Důkazem toho mohou být 

počty uváděných titulů, ale zároveň počty představení a množství diváků po celém 

světě, nevyjímaje Českou republikou. 

Na českých divadelních scénách se muzikál objevuje již v předrevoluční době, 

avšak nejvyšší rozmach nastal až po revoluci. Je to do jisté míry způsobeno možností 

volného podnikání a založením soukromých produkcí, které se staly významným 

dodavatelem světových, ale i původních českých muzikálů. 

Osobně se této branži věnuji od svých 17 let a mohu o daném tématu mluvit 

objektivně, kriticky i s nadšením jak z pozice fanouška, tak z pozice člověka, který 

několikrát do roka jde na jeviště s úkolem a přáním pobavit diváky v hledišti. 

S přibývajícím věkem se pro mě představení, která se vedle studia a dalších mých 

sportovních aktivit – především funkci rozhodčího fotbalu – stala součástí 

každodenního života. 

Během studia na UK FTVS jsem se poprvé setkal s termínem psychologická 

příprava, který do té doby nebyl součástí mé přípravy na výkon. S přibývajícím časem 

studia jsem se seznámil s několika psychologickými dovednostmi, z nichž některé mi 

nebyly cizí, ale netušil jsem, že by mohly být vědomou součástí fyzického výkonu, 

tanec nevyjímaje a mohlo se na jejich využívání pracovat a budovat si tím zázemí pro 

kvalitní výkon. 

Hlavním faktorem, proč jsem se rozhodl pro tuto práci je, že psychika lidí 

věnujících se fyzickému pohybu, např. sportovců, v našem případě umělců – tanečníků, 

je ve stínu fyzické připravenosti, jak uvádí Elka Graham legenda australského plavaní 

„V tréninku se každý zaměřuje z 90% na fyzickou stránku a z 10% na mentální stránku. 

V závodě jde ale z 90% o mentální stránku, jelikož na vrcholové úrovni jsou z pohledu 

fyzické připravenosti jen velmi malé rozdíly mezi sportovci.“ V našem případě to je 

stejné, zaměníme-li sportovce za umělce – tanečníka. Může se jednat o malý detail, 

který vyzdvihne jednoho tanečníka s psychickou odolností, připraveností na úkor stejně 

dobrých, či lepších tanečníků. 
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Rád bych touto prací ukázal, že psychologická příprava není jen pro ty, co 

sportují na vrcholové úrovni, ale i pro muzikálové tanečníky. Cílem práce je popsat 

psychologické dovednosti, zjistit, zda věk, délka praxe v muzikálech nebo vzdělání 

v příhodném uměleckém oboru má vliv na využití jejich psychologických dovedností. 
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1. Teoretická východiska práce 

1.1 Kořeny divadla 

 Hovoříme-li dnes o divadle, myslíme tím herce vystupující na jevišti před 

publikem v určité divadelní hře. Budeme-li pátrat po počátcích hraného umění, tak 

například mimickou hru můžeme vystopovat už do doby kamenné. Počátky 

divadla nebyly dosud etnology vypátrány,  avšak teatrální způsoby chování ve 

společenské komunikaci byly součástí života napříč všemi světovými kulturami 

(Gronemeyer, 2004). 

Za prapůvod světového divadla Gronemeyerová (2004) uvádí divadelní hry 

používané během kultovních rituálů. Jeskynní malby odhalují nejstarší formy 

divadelních her, kdy si lovci oblékali kůže šelem, čímž na sebe přenášeli magii daných 

zvířat a doufali, že v oblečené masce své kořisti se budou moci co nejblíže přiblížit ke 

své oběti. Následně probíhala v táboře, pravděpodobně kvůli absenci řeči, dobrodružná 

ukázka z lovu. 

S podobnou hypotézou rituálního původu přichází i Brockett (2008), podle 

kterého lidé věřili v nadpřirozené síly, které ovlivňovaly jejich životy. Aby získali 

přízeň těchto sil, pořádali různé obřady, rituály skupin i šamanů a nosili kostýmy 

a masky symbolizující nadpřirozené síly. 

Brockett (2008) přináší další teorie vzniku divadla, jako například vypravěčství, 

které připomínalo událost s vnějšími projevy vypravěče, ztělesňováním postav a později 

i tím, že se každé role chopil jiný herec. Dalším tvrzením je, že se divadlo odvinulo 

z pantomimických, gymnastických či rytmických tanců, případně napodobování zvěře. 

Z těchto jednotlivých činností se po letech stalo úplné divadelní představení. 

  Theater, teatro, theatre, théâtre, teater, teatr – označní pro divadlení 

umění je odvozeno z řeckého výrazu pro hlediště theatron (Gronemeyer, 2004). 

1. 2. Muzikál  

 „Muzikál je americký vynález, jenž se zrodil na principech evropského divadla, 

které přetavil po svém, obohatil novými rytmy a jazzovými hudebními postupy – 

a vítězně se vydal na celosvětové tažení, přičemž starý kontinent coby svou pravlast 

dobyl zvláště velkolepě“ (Vaněk, 1998). 
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 Muzikál je pojem, který vznikl z dvouslovného výrazu musical comedy, česky 

hudební komedie. Během let se slovo comedy stalo přebytečné, čímž se začalo používat 

jak v psané, tak i mluvené verzi pouze slovo musical. Jelikož se český jazyk pokusil 

vyvarovat exotickému slovu s velkou dávkou afektu, vznikl počeštěný výraz muzikál. 

Americká hudební komedie, muzikál převzal mnohé od operet, oper, činoher, a baletu, 

ale tomu nejdůležitějšímu se naučil od revue, a to umění spojit jednotu a rozmanitost 

(Osolsobě, 1967).  

 Když se americké televizní hvězdy hudebního popularizátora, 

dirigenta a skladatele Lawrence Bernsteina zeptali na otázku „co je to muzikál?“, 

odpověděl, že to je pojem postavený na dvou základních kamenech. Prvním kamenem 

je integrace, která vystihuje spojování písní a příběhu. Druhým kamenem je mateřština, 

což jsou věci, které jsou publiku blízké, rodné a mluví o nich divákovou mateřštinou 

nejen tou jazykovou, ale i tou hudební. 

1. 2. 1 Historie muzikálu 

 Muzikál vznikl v období vývoje hudebně zábavného divadla v USA, především 

v New Yorku na počátku 20. století.  Kořeny lze najít v amerických lidových formách 

zábavy (extravaganza, minstrel show, burleska, revue), ale také v evropských operetách 

původem z Paříže, Vídně nebo Londýna. Od začátku byl muzikál ovlivňován jazzovou 

hudbou a populární hudbou dané doby. Nejdůležitějším místem vývoje byla newyorská 

Broadway se svými divadly. Celá řada muzikálu byla následně zfilmována a naopak 

mnoho filmů bylo přepsáno do muzikálového scénáře. 

Nástup muzikálu na scénu je spojován s hudební hrou Show boat (česky Loď 

komediantů) z roku 1927 v New Yorku. Mimo písní obsahuje i příběhy herců putujících 

po  řece Mississippi a vyjadřuje se i k otázkám rasismu v tehdejší americké společnosti.  

K nejvýznamnějším zahraničním dílům patří například: Hello, Dolly! (Jerry 

Herman), My Fair Lady (Frederick Loewe), West Side Story (Leonard Bernstein), The 

Phantom of the Opera a Jesus Christ Superstar (Andrew Lloyd Webber). 

 

1. 2. 2 Muzikál u nás 

 Na české jeviště vstoupil muzikál podle Vaňka (1998) nenápadně s přispěním 

Oldřicha Nového, který roku 1928 jakožto režisér a zároveň představitel hlavní mužské 
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role uvedl na scéně Zemského divadlo v Brně hudební komedii „Ne, Ne, Nanette“. 

Kritici i diváci pochvalovali představení za svižné dialogy, vtipné situace a především 

písničky. Zajímavostí je, že se nedá s určitostí označit komedie za muzikál, jelikož toho 

času u nás ještě žánr muzikál neexistoval. 

Dále Vaněk (1998) uvádí, že „česká jeviště si musela na muzikál počkat a čest 

prvenství musel Oldřich Nový přenechat v roce 1948 Voskovci a Werichovi, kteří uvedli 

svou verzi muzikálu „Finian´s Rainbow“, již přepsali k obrazu svému a nazvali 

„Divotvorný hrnec“. Bylo odehráno přes 300 repríz.“ 

Tou dobou nikdo ani zdaleka nemohl tušit, že se právě začala psát nová 

kapitola historie českého zábavněhudebního průmyslu. Do pozadí se 

pozvolna odebírala opereta a uvolňovala místo zmíněnému muzikálu, jež si během 

následujícího půl století získal pevné místo mezi ostatními divadelními žánry a stal se 

velmi divácky oblíbenou a navštěvovanou součástí kulturní zábavy (Bár, 2013). 

Hlavní, tzv. vlajkovou lodí mezi českými muzikálovými scénami, je Hudební 

divadlo Karlín, které patří mezi nejstarší a nejkrásnější pražská divadla. Vystavěno bylo 

roku 1881 a jeho nynějším zřizovatelem je Hlavní město Praha. Pravidelný repertoárový 

provoz zde začal roku 1945 operetou Král tuláků. Po roce 1948 se o vedení starali 

Oldřich Nový a Jan Werich, který sem později přenesl americký muzikál Divotvorný 

hrnec. V šedesátých letech se zde uváděly známé muzikály My Fair Lady, West Side 

Story a Hello, Dolly!  V osmdesátých letech například úspěšná česká komedie 

Zvonokosy, Sugar (Někdo to rád horké) a Cikáni jdou do nebe. 

Bár (2013) uvádí, že prvním velkým dílem nové doby v polistopadovém 

Československu, kterou značně ovlivnily politické, společenské a ekonomické změny, 

byl muzikál Bídnící (Les Misérables). Muzikál Bídníci uvedl první soukromý 

muzikálový producent Adam Novák v roce 1992 v pronajatém Divadle na Vinohradech. 

V hlavních rolích se objevily tehdy velmi známé tváře české hudební scény jako 

například Karel Černoch, Helena Vondráčková, Jiří Korn, Petra Janů a tehdy začínající 

Lucie Bílá. 

„Novák dokázal do Československa přivést celosvětově úspěšné dílo ve formátu 

„muzikálu superlativů“, inscenované na úrovni srovnatelné se zbytkem světa. Jeho 

kanadské podnikatelské zkušenosti a výrazná kooperace s majitelem licence 

Cameronem Mackintoshem navíc do pražského divadelního prostřední vnesla mnohé 
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prvky tradičního angloamerického produkčního systému i kvality a zvyklosti světové 

muzikálové inscenační praxe. Zdárné uvedení pražských Les Misérables tak znamenalo 

zásadní impulz pro další rozvoj českého zábavněhudebního divadla“ (Bár, 2013). 

Přelom 20. a 21. století je pro muzikál takřka „dělaný“. V Praze vznikají nové 

soukromé produkce, které své repertoáry realizují např. v Divadle Kalich (Hamlet, 

Johanka z Arku, Robin Hood, aj.), Divadlo Broadway (Kleopatra, Tři mušketýři, 

Adéla ještě nevečeřela, Angelika, Mýdlový princ aj.), Divadlo Hybernia (Baron Prášil, 

Quasimodo, Antoinetta – královna Francie), Goja Music Hall (Děti ráje, Fantom opery, 

aj.), Kongresové centrum Praha (Dracula, Mamma Mia!, aj.). Mezi stálice samozřejmě 

patří Hudební divadlo v Karlíně, které po rekonstrukci po povodních v roce 2002 

za přispění Hlavního města Prahy ve výši 630 milionů korun, je – po Státní opeře – 

druhým největším pražským divadlem. Mezi nové premiéry v historické budově po 

rekonstrukci patří: broadwayský hit Producenti, česká klasika Limonádový Joe a  

operety Čardášová princezna a  Nedbalova Polská krev. Mezi úplně poslední 

nastudované muzikály patří Jesus Christ Superstar, Carmen, Addams family a také  

nejúspěšnější český muzikál Dracula  autorů Svobody, Borovce a Hese, který byl 

uveden k příležitosti 20. výročí od své premiéry. 

1. 2. 3 Muzikálový herec 

 Na úrovni špičkové, profesionální by měl každý muzikálový herec ovládat tři 

základní činnosti. Jak uvádí Vaněk (1998): „Ideální muzikálový interpret by měl tančit 

jako člen baletu, zpívat jako hvězda pop-music a ze slov dialogu utkat charakter své 

postavy jako čelný činoherec.“ Avšak takových možností se dostane opravdu malému 

množství lidí a ti, kteří takové štěstí mají a navíc zvládají cizí jazyk, se rychlým tempem 

odebírají do anglicky, či německy mluvících zemí. V českých, případně slovenských 

krajinách se s ohledem na počet obyvatel dostává komplexních muzikálových herců 

poskromnu. Osobně jsem se setkal s celou řadou muzikálových herců. Mezi ty, kteří 

zvládají všechny tři činnosti nad poměry české muzikálové scény, mohu uvést například 

Jiřího Korna, Romana Vojtka, Moniku Absolonovou a Yvettu Blanarovičovou. Do této 

kategorie patří zároveň herecký soubor Divadla Kalich v repertoárech Osmý světadíl, 

Pomáda, Horečka sobotní noci a Atlantida, který svými jmény leckdy veřejnost 

neosloví, ačkoliv jejich muzikálové výkony mluví za vše. 
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1. 2. 4 Vzdělávací obor muzikálové herectví 

 Mezi uměleckými obory patří muzikálové herectví mezi ty atraktivnější, však 

možnosti studovat jej na vysoké škole v ČR nejsou nijak široké. Jedinou VŠ je 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU): Divadelní fakulta (Dramatická 

umění) – obor Muzikálové herectví. Podle studijního a zkušebního řádu JAMU se jedná 

o čtyřleté, prezenční, nenavazující magisterské studium. Studium je ukončeno SZZK, 

diplomovou prací a absolventským projektem. Absolventů s titulem MgA. je od 

akademického roku 2012/2013 celkem 25. 

 Obor muzikálové herectví mohou nadaní mladí umělci studovat 

i na konzervatořích a specializovaných gymnáziích. 

 Možnost vyššího odborného vzdělání na konzervatoři umožňuje Konzervatoř 

Brno, kde mezi obory vzdělání patří Hudebně dramatické umění, jehož vzdělávací 

program činí 6 let a jedná se o denní formu studia. Kapacita oboru je v rámci celé školy 

30 žáků. Stejnou možnost vzdělání mají žáci i v Praze a to na Pražské konzervatoři. Pro 

žáky, kteří projdou tříkolovým přijímacím řízením je zde denní obor Hudebně 

dramatický s délkou studia 6 let. Další veřejnou institucí, která otevírá daný obor pro 10 

žáků je Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě. Pro školní rok 2016/2017 

všechny zmíněné veřejné školy s výjimkou JAMU vypisují přijímací řízení. V Brně 

otevírají obor pro 6 žáků, v loňském byli přijati 4 ze 47 přihlášených. Pro 12 žáků se 

otevírá obor v Praze, kde v minulém roce byla největší konkurence v počtu 154 

přihlášených. V Ostravě byl přijat do studijního oboru téměř každý 7 přihlášený, když 

z 69 bylo vybráno 10 nových žáků. 

 Jedinou soukromou školou, která u nás nabízí obor s názvem Hudebně 

dramatické umění je Mezinárodní Konzervatoř Praha – International conservatory 

Prague, s.r.o. Zájemci o studium si mohou vybrat, buď 4-letý program zakončený 

maturitou, nebo 6-letý program zakončený absolutoriem a ziskem titulu DiS. Počet 

přijímaných žáků ke studiu je 30 a roční školné činí 20 000,- Kč. 
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1. 3 Tanec 

 Antošová (2014) ve své práci uvádí: „Pohyb byl, je a bude přirozenou součástí 

života. Traviny, stromy, ptáci i zvířata se pohybují a jsou zároveň i impulsem k jejich 

napodobování.  

Vznik tance je kladen do období rodové společnosti, kde umocňoval rituální 

obřady. Jeho pomocí lidé uctívali určité symboly životního a ročního cyklu jako např. 

narození dítěte, svatbu, smrt, a oslavovali jím i dobrou úrodu či návrat slunovratu. Kde 

bylo snadné napodobení, tam imitovali, kde bylo složitější, tam si skutečnost stylizovali.  

Tanec je definován jako součást historie lidského pohybu, součást historie lidské 

kultury a součást historie lidského dorozumívání (Payne, 1999). 

 Taneční improvizace může přispět k uvolnění napětí, sebevyjádření a k 

intergraci, člověk ze sebe “vytancuje” vztek, radost, lásku či smutek.  

Tanec je umění, v němž je dominantním prvkem lidské tělo. Používá cit a výraz, 

pracuje v čase a prostoru“ (Jebavá, 1998). 

1. 3. 1. Tanečník 

Z celoplošného hlediska je povolání tanečníka méně obvyklé, avšak jde o 

povolání velmi obtížně, které člověka po fyzické i psychické stránce zatěžuje natolik, že 

je schopen ho vykonávat, v porovnání s délkou jiných profesích, pouze po určitou, 

značně omezenou dobu. Větší část pozornosti při výchově tanečníka je 

směřována na konzervatořích na fyzické složky tance. Tato stránka je prvořadá a je to i 

cílem výuky, pro kterou jsou výborně zpracované metodiky, osnovy, učební plány a je 

dostatek odborné literatury. Ovšem při takové náročnosti se občas stane, že někteří 

pedagogové podcení souvislost mezi fyzickou a psychickou stránkou osobnosti člověka. 

Po zanedbání psychických aspektů se může výkonnost u tanečníka zhoršit a tím se 

negativně ovlivní fyzická podstata tance. 

 Nepopíratelnou složkou výkonu je psychika, což dokazuje vysoká pozornost 

příslušných institucí ve vrcholovém sportu, který je, co se týče náročnosti po fyzické i 

psychické, tanečnímu oboru velmi blízký. Ve vrcholovém sportu tuto problematiku řeší 

psychologové, kteří napomáhají sportovcům navodit optimální podmínky, čímž zvládají 

jejich psychické problémy a podílejí se na nejlepších výkonech sportovce. V oboru, 

jakým je tanec, zatím však k podobné spolupráci nedochází, což je spojeno i s absencí 
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odborníků, zabývajících se touto problematikou. A tak se tím veškerá tíha přenáší 

zejména na pedagogy ve vzdělávacích zařízeních (Vondrová, 2007). 

1. 3. 2 Taneční výkon 

 „Hovoříme-li o tanečním výkonu, jedná se o silně kultivovanou pohybovou 

aktivitu uměleckého rázu. Výkonem rozumíme to, co je viditelné, zřejmé, hmotné 

podstaty, tedy pohyb těla, avšak vyrůstající z „podhoubí“ psychiky = psychomotorický 

výkon“ (Vondrová, 2007). 

 Vondrová (2007) rozděluje kvalitní výkon na technickou připravenost 

a umělecký výraz. Pod technickou připraveností se skrývá dokonalost provedení 

jednotlivých pohybů a fyzická zdatnost, tedy kondice tanečníka. Umělecký výraz neboli 

dojem je schopnost obohatit strohé cvičení na tanec a to souhrou pohybu a hudby, 

schopnosti nechat se vést hudbou, sladit pohyb s hudbou ve složce rytmické, 

charakterové, dynamické a také emocionální. Patří sem i schopnost vyjádřit, sdělit 

myšlenky, city, děje za pomoci pohybu. 

 Fyzický výkon tanečníka, dalo by se říci i práce těla, není jednostranná záležitost 

fyzických aspektů a sil. Důležitou roli zde hraje celý komplex psychiky, z něhož 

jmenujme alespoň intelekt, charakter, vůli, dovednosti, myšlení. 

 Zaměříme-li se na psychickou stránku věci, Vondrová (2007) uvádí, že první 

psychické vlivy se projevují dlouho před očekávanou premiérou představení. Po dobu 

tzv. „zkušebního období“, které zpravidla bývá 1,5 – 3 měsíce dlouhé, kdy se samotný 

muzikál připravuje, musí být tanečníci vysoce soustředění, pozorní a vše si dobře 

a rychle pamatovat. Občas se bohužel objevují domněnky, například v případech kdy 

tanečník netančí sólovou roli, ale je „pouze“ součástí sborového čísla, že nemusí 

vynakládat veškeré své úsilí. S tím může souviset i pocit křivdy, vnitřní uraženost, že 

právě oni netancují sólové číslo. Následkem toho je pak práce těchto jednotlivců ve 

sboru taková, aby se příliš nenadřeli. Podobné negativní projevy, nereálné 

sebehodnocení, nezodpovědnost, podceňování kolektivní práce vedou ke špatným 

výkonům, které mohou ohrozit celý pohled a dojem z představení. 

 S blížícím se datem premiéry nastává zátěžové období v průběhu tzv. 

„projížděček a generálek“. Jedná se o samotné zkoušky celého představení, kdy se 

začíná rozhodovat o tom, kdo odehraje 1. premiéru, která je pro samotné herce i 
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tanečníky jakousi odměnou za končící „zkušební období“. V tuto chvíli všichni pracují 

s enormním nasazením, aby to mohli být právě oni. 

 Prvním opravdovým stresorem, kdy si svoji zodpovědnost a význam situace 

uvědomují i ti lehkomyslnější, bývají veřejné generální zkoušky. Jedná se o zkoušku, 

kterou již sledují první nezainteresování diváci. Cílem je zjistit, jak představení funguje 

za jejich přítomnosti. Tato představení jsou vedena režisérem inscenace a mohou být 

v průběhu například pozastavena, či jednotlivé scény se mohou vracet a opakovat 

například při výskytu technických problémů. Stává se to výjimečně, jelikož představení 

mají svojí úroveň a nebývá to potřebné, spíše se čeká na reakce publika v průběhu 

představení. V tomto okamžiku bývají nejen tvůrci, ale i samotní aktéři poměrně 

nervózní. 

 Vrcholem stresové situace jsou premiéry. Je to završení dlouhodobého snažení 

a směřují k němu veškeré fyzické i psychické síly všech účinkujících. Součástí těchto 

předpremiérových stavů je velké nadšení a pozitivní vzrušení. U většiny z obsazení se 

dostaví i velká tréma s různými typickými příznaky. Z těchto objektivních důvodů lze 

tvrdit, že psychologická příprava je u tanečníků stejně významná jako u sportovců, ač se 

jedná spíše o uměleckou činnost, nýbrž s obdobnou fyzickou náročností. 

 

1. 4 Psychologická příprava 

 Podle Hoška (2006) je: „Psychologická příprava sportovce cílevědomé využití 

psychologických poznatků k prohloubení efektivity tréninkového systému.“ Jejím cílem 

je na základně psychologických poznatků ustálit výkonnost sportovce v soutěži 

na úrovni natrénované kapacity, což znamená, že při dobré psychologické přípravě by 

měl sportovec podat stejný výkon v soutěži, tak v tréninku. Je to způsob boje proti 

výkonnostnímu selhání z psychologických příčin. 

 Obecně se snaží omezit na minimum působení nežádoucích psychogenních vlivů 

a zároveň tím pozitivně ovlivnit psychiku sportovce k dosažení vysoké výkonnosti. 

K dosažení vysoké výkonnosti je zapotřebí ovládnout psychickou zátěž v podobě 

únavy, nechuti, monotónnosti aj. Také vědomí, že všichni sportovci jsou na soutěž 

připraveni podobně, může mít podobu psychické zátěže, a proto se může prosadit jen 

sportovec s optimálně vyladěným psychickým stavem, který nebere ohled na působení 

psychické zátěže velkého závodu. Za psychologickou přípravu nesou největší 
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odpovědnost trenéři sportovců, kteří od ní dosti očekávají, ale často nevědí, jak jí 

správně aplikovat do tréninku a závodění. Často vyhledávají pomoc u psychologů. 

Většinou to však bývá řešení alibistické, jelikož samotní trenéři mají k tréninkovému 

procesu sportovce nejblíže. (Hošek in Dovalil a kol., 2002) 

Mička (2011) ve své práci uvádí, že: „Weinberg a Gould (2007) popisují 

psychologickou přípravu jako dlouhodobý proces, který by měl být doprovázený 

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

spojenou s výkonem a očekáváním, vyrovnává se s ní a snaží se jí využít ve svůj vlastní 

prospěch. Psychologické dovednosti, které si člověk v tomto procesu osvojí, by ho měly 

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

sportovní činnost. Vyvrcholením cílevědomé a dlouhodobé přípravy je vlastně 

schopnost sportovce se koncentrovat a podat optimální výkon v každé situaci.“ 

 Psychologická příprava podle Jansy a Tomešové (in Jansa, Dovalil a kol., 2007) 

je vzdělávací proces, který je součástí sportovního tréninku, ve kterém se sportovec učí 

zvládat zátěž, která je spojená s rolí sportovce v tréninku i soutěži a měla by být 

součástí sportovní přípravy po celou dobu jeho kariéry. Psychologické dovednosti, které 

se během tohoto procesu naučí, by měly rozvíjet jeho osobnost a také by se měly 

pozitivně projevit i v jeho mimosportovním životě. 

 Dále Jansa a Tomešová (in Jansa, Dovalil a kol., 2007) uvádí, že pokud by se 

psychologická příprava dělila, tak na dlouhodobou a krátkodobou. Pod pojmem 

dlouhodobá psychologická příprava si můžeme představit nácvik a zdokonalení 

jednotlivých dovedností a to s ohledem na věk sportovce. Důležitým věkovým 

mezníkem je zde období puberty, kdy začíná být sportovec schopen práce s vlastními 

myšlenkami a pocity, je tedy schopný sebereflexe. Jednou za čas je vhodné věnovat 

celou tréninkovou jednotku psychologické přípravě. Pouze systematickým nácvikem 

může sportovec dosáhnout efektivnímu způsobu relaxace, ale i použití imaginace. 

Důležité je si uvědomit, že psychologická příprava není způsob rychlého řešení 

„problémů“. 

Krátkodobá psychologická příprava je nácvik určitých dovedností pro využití 

při konkrétní soutěži, a to především na zvládnutí předstartovních stavů, které jsou často 

doprovázeny vyšší závodní úzkostí a sníženou koncentrací pozornosti. 
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Psychologická příprava jednotlivce podle Jansy a Tomešové (in Jansa, Dovalil 

a kol. 2007) probíhá ve čtyřech fázích: 

„1. vzdělávací, kde se sportovci učí o základních psychologických konceptech 

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

2. výběrové, kdy dochází k diagnostice současné úrovně psychologických 

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

technik, 

3. nácvikové, kde se sportovec snaží zautomatizovat dovednosti mnohonásobným 

opakováním v tréninku, postupně je zařadit do řešení konkrétních situací v soutěži (kdy 

a proč) a modelovat soutěže s využitím naučené dovednosti, 

4. hodnotící, kdy sportovec spolu s trenérem hodnotí použití dovedností v soutěži 

a případně přizpůsobuje další nácvik.“ 

Cíle psychologické přípravy jsou seberealizace a rozvoj osobnosti, motivace 

sportovce a psychologická příprava na soutěž, což je regulace aktuálního psychického 

stavu. Úroveň psychologických dovedností jednotlivce můžeme diagnostikovat 

za pomoci rozhovoru, pozorování, dotazníku nebo sebehodnocení sportovce. Poté 

probíhá nácvik základních dovedností, kterými jsou: sebepoznání, plánování cílů, 

relaxace, práce s vnitřní řečí, koncentrace a imaginace, které se aplikují do tréninkového 

procesu a následně do konkrétních situací soutěže. 

1. 4. 1 Principy psychologické přípravy sportovce  

Modelový trénink, adaptace 

Adaptaci chápeme jako proces postupného přizpůsobování podnětům, které 

na počátku působí jako stresory (nežádoucí vlivy), mezi které můžeme zařadit např. 

diváky, soupeře, počasí, hluk, aj. Abychom se adaptovali na tyto stresory, využívá se 

modelový trénink. Zařazováním tzv. modelů do tréninku se zvyšuje odolnost sportovců 

vůči nežádoucím vlivům, kterými se snažíme navodit atmosféru tréninku jako vlastní 

soutěže. Tím, že v modelovém tréninku připravíme sportovce na diskomfort soutěže, lze 

dosáhnout větší odolnosti vůči stresorům v soutěži, které díky adaptaci nebudou mít 

na sportovce rušivý vliv (Hošek, 2009). 

Vaněk a kolektiv (1983) uvádí, že nedílnou součástí přípravy je zařazování 

modelových tréninků speciálně zaměřených na výkon v určitých zátěžových situacích, 
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které jsou pro daný druh sportu příznačné. Zaměřit modelovaný trénink můžeme dvojím 

způsobem. Prvním způsobem je zaměření tréninkového modelu na vnější situaci, což 

znamená, že sportovci v tréninku připravíme podobnou situaci s vnějšími podmínkami, 

které mohou nastat v soutěži. Druhým způsobem je zaměření tréninkového modelu 

na vnitřní situaci a to tak, že duševní stav sportovce navodíme do podobného stavu jako 

v závodě. Mezi tyto stavy patří například pocit frustrace, strach z porážky nebo naopak 

pocit z nečekaného vítězství v závodě. 

„Výsledkem modelovaného tréninku je návyk sportovce na určité podmínky, 

které jej později již nemohou tolik vyvést z míry. Nemohou jej tudíž psychicky stresovat 

a zhoršovat jeho výkonnost, protože je sportovec vůči těmto vlivům psychicky odolnější“ 

(Vaněk a kol., 1983). 

Regulace aktuálních psychických stavů 

 Aktuální psychické stavy (APS), jsou jakýmsi odrazem našeho psychického 

nastavení a ve sportu jsou podle Hoška (2006) předstartovní, soutěžní a posoutěžní. 

Prožitkově jsou dobře známy a dají se i objektivně prokázat. 

 Předstartovní stavy se zpravidla dostavují, když si sportovec uvědomí svou 

účast ve významné soutěži, dopadá na něj tíha okamžiku a pociťuje tlak. Po odeznění 

těchto předstartovních stavů jsou nahrazeny stavy soutěžními, které sportovce 

doprovázejí do zahájení soutěže, ale mohou pokračovat i v jejím průběhu. Objevují se 

nejčastěji u sportovců labilních, nováčků a u sportů, kde se soutěž skládá 

z vícera pokusů. 

Pro regulaci APS jsou důležité poznatky o dynamice aktivační úrovně 

organismu sportovce, která určuje pohotovost organismu k reakci. Tato úroveň se může 

rychle měnit, kdy při spánku může být velmi nízká a naopak s náročností programu 

činnosti se zvyšuje.  Nejvyšší je při silných emočních prožitcích, např. v afektu 

(citovém výbuchu). Směr lze při vysoké aktivaci rozlišit, může být negativní nebo 

pozitivní (např. nepříjemné/libé očekávání) (Hošek, 2009). 

 Startovní horečka je charakterizována jako nadměrně vysoká aktivační úroveň 

a může mít podle Hoška (2009) negativní směr, potom se jedná o tzv. aversivní trému, 

která je typická strachem. Startovní horečka může mít i pozitivní směr, který se 

vyznačuje nadměrnou potivostí, překotnými pohyby a mluvou, to pak mluvíme o 

„přehřátém“ (dychtivém) stavu. Stejně jako aversivní tréma je doprovázen tento stav 



23 

 

vzrušením a neklidem. Za startovní apatii považujeme nízkou aktivační úroveň, která se 

projevuje ochablostí, lhostejností a odevzdáním. Projev této apatie může být pozdní 

reakce na startu, na pohyb soupeře, apod.  

 Posoutěžní stavy jsou závislé na výsledku soutěže. Úspěch vyvolá zvýšenou 

aktivaci pozitivním směrem (veselost, uvolněné řečové reakce, blaženost). Může 

probíhat i několik hodin, zcela výjimečně trvá do dalšího dne, v takovém případě může 

nastat euforie, což je žádoucí stav, který není třeba regulovat až do chvíle nadměrného 

uspokojení, kdy může mít ale negativní následek tzv. „usnutí na vavřínech“. Negativní 

prožitky neúspěchu jsou psychologicky větším problémem (deprese, neurotické 

projevy, beznaděj, rezignace). Trenéři obvykle nevěnují dostatečnou pozornost těmto 

problémům, což může mít negativní následky z hlediska etického (např. „léčba“ 

alkoholem), tak psychologického (např. pokles zájmu o sport, ztráta sebedůvěry). 

  

Regulační prostředky APS můžeme podle Hoška (2006) rozdělit podle účelu do čtyř 

skupin: 

1) Snížení aktivace 

Příliš vysoká aktivační úroveň se dá ovlivnit, především v předstartovních 

stavech, odvedením pozornosti od podnětu, který navozuje strach a očekávání. Během 

soutěže se o regulaci nežádoucích účinků postará rozcvička. Dále může pomoci humor, 

který odvádí pozornost od programu, vhodná dechová cvičení, hudba či některá cvičení 

jógy. 

 2) Zvýšení aktivace 

Ve sportu se jedná o méně častý jev, nejedná se většinou o zvýšení aktivace, ale 

o zvýšení pozitivním směrem. Dobré výsledky má v tomto směru ideomotorický 

trénink, což je sportovní činnost v představě, který je zapotřebí předem nacvičit ve 

spolupráci sportovce, trenéra a psychologa. Dalším způsobem je zpěv, a to především 

hromadný, který se využívá v kolektivních sportech ve formě pokřiků. Také lze využít 

dechových cvičení a to tak, že se časové intervaly nádechu a výdechu v porovnání se 

snížením aktivace obrátí – pomalý prodlužovaný nádech a rychlý energetický výdech. 
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3) Snížení negativních důsledků neúspěchu 

Jde o prevenci negativních důsledků frustrace, která se může řešit odvedením 

pozornosti za pomoci atraktivní a emocionální činnosti, kde za pomoci kompenzace 

nahradíme prožitý neúspěch úspěchem, kde není zapotřebí, aby šlo o činnost sportovní. 

Při intenzivnějších pocitech neúspěch, kdy přetrvává napětí, které se projevuje 

podrážděností, vznětlivostí, můžeme problém řešit jako nadměrně sníženou aktivaci 

a použít i zde výše popsané prostředky. V těchto případech velmi dobře pomáhá spánek 

a relaxace. Často sportovec přichází s argumentací, kdy se sportovec zbavuje napětí 

sdělením problému, v tomto případě je dobré jej vyslechnout i přesto, že trenér s ním 

nemusí souhlasit. 

4) Odstranění psychologických důsledků únavy 

Pocit únavy je obranný mechanismus, který lze překonat volním úsilím, ale při 

hromadění únavy je třeba najít efektivnější cestu jejího odstranění. Mezi takové cesty 

patří relaxace, spánek a použití fyziologických prostředků s vedlejšími psychologickými 

účinky (fyzioterapeutické procedury, užití umělých dýchacích směsí, např. vzduchu 

obohaceného kyslíkem nebo dýchání v mírném přetlaku nebo ionizovaného vzduchu). 

Využít můžeme i všechny prostředky snižování aktivační úrovně. 

 

1. 5 Metody a dovednosti v psychologické přípravě 

 Weinberg a Gould (2007) uvádí, že lidé se nerodí s plně vyvinutými 

psychologickými dovednostmi – je to mylná domněnka, že šampióni se rodí, naopak se 

jimi během života stávají. Ačkoliv se někteří lidé domnívají, že vrcholový sportovci, 

jako Steffi Graf, Wayne Gretzky a Tiger Wooods, byli obdařeni vrozenou duševní 

houževnatostí a soutěživostí, byla tedy součástí jejich osobnosti, nemusí to být úplně 

pravda. Ano, s některými fyzickými a psychickými predispozicemi se rodíme, ale 

dovednosti můžeme během svého života dále rozvíjet a učit se jim. Je to právě život 

a zkušenosti, kterým během života čelíme, které nás posouvají dál a pomáhají rozvíjet 

tyto dovednosti. Žádný velký sportovec by nedosáhl své slávy, aniž by musel hodiny 

a hodiny trénovat a pilovat fyzické a technické dovednosti. I když někteří sportovci mají 

výjimečné fyzické dovednosti, i tak museli tvrdě pracovat, aby se stali nejlepšími. Např. 

o basketbalistovi Michaelovi Jordanovi, který je bezpochyby výjimečně fyzicky zdatný, 

se říká, že nejpůsobivější vlastností je jeho soutěživost – dokáže být klidný i pod 
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tlakem, zůstat soustředěný navzdory rozptýlení a věřit si i v situacích, kdy se mu nedaří 

a čelí neúspěchu. To jsou právě ty dovednosti, které se musejí systematicky pilovat. 

Předpokladem úspěšného vrcholového sportovce tedy je, že nejen ovládá své fyzické 

dovednosti, ale především i ty psychické. 

 Jansa a Tomešová (in Jansa, Dovalil a kol., 2007) uvádí, že psychologická 

příprava týmu staví na psychologických dovednostech jednotlivce. Mezi vybrané 

psychologické dovednosti patří sebepoznání, vnitřní řeč, relaxace, koncentrace 

pozornosti, plánování cílů a imaginace. 

 1. 5. 1 Sebepoznání 

 Sebepoznání je nezbytnou dovedností, aby každý sportovec dokázal kontrolovat 

svoje myšlenky, pocity a chování, což jsou zdroje síle, ale také i příčiny selhání během 

sportovního výkonu. Jansa a Tomešová (in Jansa, Dovalil a kol., 2007) považují 

sebepoznání za základ psychologické přípravy, na kterých jsou sportovci schopni 

systematicky pracovat. Díky sebepoznání může každý sportovec individuálně stavět 

na svých silných stránkách a zároveň se snažit o odstranění chyb a svých nedostatků. 

Bez dobré znalosti sama sebe nemůže sportovec, ani člověk naplnit veškerý svůj 

potenciál. Naučit se vnímat sám sebe takového, jaký jsem, je cílem sebepoznání. Díky 

tomu může sportovec poznat své silné i slabší stránky, vlastnosti, dovednosti, současnou 

výkonnost a být plně zodpovědný za následky svého myšlení, chování i pocitů. 

 Sebepojetí je základní pojem, který říká, co o sobě jedinec ví. To se následně 

odráží na jeho chování a je tím ovlivněno. Člověk má tendenci jednat, tak jak se vnímá 

a jeho sebepojetí se také odráží v sebedůvěře v určitých situacích. 

Jak pracovat na sebepoznání podle Jansy a Tomešové (in Jansa, Dovalil a kol., 

2007) 

1. „Sportovec se učí všímat si vlastních myšlenek, pocitů a chování před, během 

a po perfektním závodě/zápase a nepovedeném závodě/zápase – propadáku, 

nebo těžkém tréninku či soustředění a zaznamenávat je do tréninkového deníku. 

2. Trenér pomáhá sportovci uvědomit si vlastní motivaci (proč sportuji, trénuji, co 

chci dokázat), plánuje s ním cíle, poskytuje zpětnou vazbu. 

3. Trenér pomáhá sportovci učit se z vlastních chyb i z chyb a úspěchů ostatních, 

například pomocí rozboru videozáznamu. 
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4. Sportovec se učí spojovat své psychické stavy s fyziologickými procesy, měl by 

například vědět, jak jeho tělo reaguje na trému.“ 

 

1. 5. 2 Vnitřní řeč 

 Je to vnitřní dialog, kterým člověk přemýšlí, promlouvá k sobě. Způsob jakým 

k sobě hovoříme, ovlivňuje emoce a ty následné jednání. Jsou 3 typy vnitřní řeči – 

pozitivní, negativní a instrukční (Weinberg, Gould, 2007). Jansa a Tomešová (in Jansa, 

Dovalil a kol., 2007) uvádí také 3 typy, a to pozitivní, negativní a neutrální. Pozitivní 

vnitřní řeč povzbuzuje sportovce, napomáhá mu ke koncentraci a zvyšuje jeho 

sebedůvěru. Instrukční typ vnitřní řeči pomáhá nastartovat svoji pozornost, tedy má 

za cíl zaměřit se na optimální taktické či technické provedení daného úkolu. Úzkost, 

deprese a sebepodceňování je dopadem negativní vnitřní řeči, kterou se snažíme 

odstranit a nahradit dvěma předešlými typy vnitřní řeči. 

 Pro práci s vnitřní řečí je zapotřebí sledovat vlastní myšlenky v různých 

situacích v tréninku či v soutěži. Jansa a Tomešová (in Jansa, Dovalil a kol., 2007) 

uvádí, že vrcholoví sportovci se nenechávají rozptylovat negativními myšlenkami. 

Vnitřní řeč se u nich pohybuje v instrukční podobě. Sebeinsktrucemi jako „Ruce“!, 

„Dýchej!“ aj. se dokážou plně koncentrovat na svůj výkon. V případě, že sportovce 

pohltí negativní vnitřní řeč, která mu brání v koncentraci, shazuje jeho sebedůvěru, 

může jí potlačit „stop technikou“. Předem vyzkoušeným pohybem, gestem, výkřikem 

zarazí negativní myšlenky a naváže na ní buď pozitivním, nebo instrukčním typem 

vnitřní řeči. Druhou techniku, kterou může sportovec zvolit, je tzv. přerámování 

myšlenek, kdy k negativní myšlence přiřadí myšlenku smysluplnější, pozitivní, 

zkrátka takovou, která zbavuje sportovce problému. Například: „Co když zklamu 

trenéra“. „Stop!“ „Věřím sám sobě a on věří mně!“. 

 1. 5. 3 Relaxace 

 „Relaxace je stav psychického i fyzického uvolnění, charakteristický snížením 

množství impulzů přicházejících do mozku z odpočívajících svalů, sníženou tepovou 

a dechovou frekvencí, snížením krevního tlaku, svalového tonu a pocení a poklesem 

úzkosti“ (Jansa a Tomešová in Jansa, Dovalil a kol., 2007).  

Pocit napětí úměrně roste, čím více se člověk trápí. Psychické napětí vyvolává 

napětí kosterního svalstva, i když pak takový jedinec nemusí podat náročný výkon, cítí 
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se unavený, s tím pak souvisí i otázky, proč má tak málo energie a cítí se tak unavený, 

což má za následek vyšší psychickou tenzi a je mu den ode dne hůř a hůř. (Capponi, 

1992) 

 Podle Capponi (1992) je jednou z cest jak zvládat vnitřní napětí, naučit se 

správné relaxaci. Výhodou může být, že pro řadu technik není potřeba žádných 

zvláštních pomůcek a ani moc času. Většina z relaxačních technik se zaměřuje 

na vědomé uvolňování svalstva. Se snížením svalové tenze se snižuje i psychické 

napětí, takže stav uvolnění má psychohygienický účinek sám o sobě a jsou lidé, kteří se 

s tímto spokojí. Pro pokročilé jedince může relaxace sloužit jako způsob sebepoznání, 

čímž zvýší psychickou i fyzickou kondici. Zde totiž platí „ve zdravém těle zdravý 

duch“, ale i „zdravý duch má zdravé tělo“. 

V relaxovaném stavu je sportovec přístupnější pozitivnímu myšlení a snáze používá 

imaginaci. Jako metody relaxace se využívají dechová cvičení, progresivní relaxace 

a jednoduché typy meditací (Jansa a Tomešová in Jansa, Dovalil a kol., 2007).  

Jacobsonova progresivní relaxace 

 Tu lze podle Capponi (1992) doporučit všem, kteří mají problémy se svalovým 

uvolněním. Problémem člověka v dnešní době je příliš velký spěch, neklid 

a přemíra podnětů, na které je třeba reagovat, což směřuje k tělesné i duševní námaze 

a většímu napětí. Podmínkou celkového uvolnění je uvolnění všech kosterních svalů. 

Vlastní nácvik sestává ze tří fází: 

Kontrakce – jsou postupně procvičovány (zatínány a uvolňovány) všechny svalové 

skupiny, v pořadí od končetin ke středu těla, od ramen ke krku, svalstvo obličeje, oči 

a mluvidla. 

Relaxace v běžných životních situacích – nácvik schopnosti se uvolňovat (jednotlivé 

svalové partie, části těla i celý organismus) v průběhu běžného denního fungování. 

Uvědomování – trénink vnímání změn svalového napětí různých mentálně, sociálně 

a fyzicky zátěžových situací. 

Nácvik vyžaduje čas – probíhá běžně několik týdnů až měsíců, a trpělivost. 

Podle možnosti lze cvičit i vícekrát denně. K uchování již naučené dovednosti je 

žádoucí cvičit alespoň jednou denně s jen výjimečným vynecháním. Podstatou samotné 

metody je nácvik postupného napínání a uvolňování svalstva. Sportovec si má podle 
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Jacobsona (in Jansa, Dovalil a kol. 2007) uvědomit, že za pomoci relaxace svalů se 

snižuje jeho psychické napětí. Nácvik by měl být prováděn vleže, a cvičenec by neměl 

být v průběhu cvičení rušen. Na cvičení by mělo být k dispozici pohodlné lůžko, 

dostatečně široké, abychom se cítili dobře a měli ruce položeny pohodlně podél těla. 

Důležitá je i teplota – nemělo by nám být horko ani zima, také je vhodné mít volné 

a netísnící oblečení.  

Každé cvičení se zahajuje tak, že si najdeme pohodlnou polohu vleže na zádech, 

ruce máme volně podél těla dlaněmi dolů, nohy mírně od sebe. Ležíme v klidu a pomalu 

zavíráme oči. Čím pomaleji zavíráme oči, tím lépe se zklidníme. Úkolem těchto cvičení 

je vnímat rozdíl mezi napětím a uvolněním svalových skupin (Capponi, 1992). 

Dechová cvičení 

 „Relaxační účinek dechových cvičení je založen na reflexivním vzrůstu svalového 

napětí při nádechu a poklesu při výdechu.“ Je známo, že sportovci ve stresu dýchají 

mělce se zvýšenou dechovou frekvencí. Během toho dochází k nedostatečnému 

okysličování svalů a mozku (Jansa a Tomešová, in Jansa, Dovalil a kol. 2007). Dechová 

cvičení ovlivňují nervovou soustavu, zejména její řídící orgán, což se následně odráží 

do pohybového chování. Psychické stavy ovlivňují dýchací rytmus i hloubku dýchání, 

zároveň dýchací centrum mění úroveň bdělosti, nádech zvyšuje napětí kosterního i 

útrobního svalstva a naopak výdech napětí snižuje. Hluboký, dlouhý a především 

pravidelný dech je známkou klidu. V napětí je krátký, mělký a nepravidelný. Stimulaci 

pohybu provádíme v nádechu, naopak při výdechu podporujeme relaxaci. Dechová 

cvičení rozvijí tělesné i psychické funkce (Slepička, Hošek, Hátlová 2009). 

 Základním dechovým cvičením je brániční dýchání, je vhodné k rychlé relaxaci 

před startem, případně v přestávce soutěže. Provádí se v lehu na zádech na tvrdší 

podložce, dlaně jsou položeny na břiše. V průběhu nádechu se břicho zvedá, při 

výdechu naopak klesá. Úkolem sportovce je vnímat uvolnění při výdechu. Pokročilejší 

verze se provádí v sedu a poté ve stoje (Jansa a Tomešová, in Jansa, Dovalil a kol. 

2007).   

Schultzův autogenní trénink 

 Schultzův autogenní trénink patří mezi nejběžnější autoregulační metody 

s důrazem na ovlivnění motorického a vegetativního systému. Princip autogenního 

tréninku spočívá v tom, že vyvoláme pomocí předepsaného sledu představ a slovních 
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formulí takový stav, který umožňuje vznik projevů, jež jsou analogické sugescí 

vyvolaným stavům, známým z hypnotických pokusů (Machač, 1985). Před vlastním 

cvičením zaujme cvičenec relaxační polohu. Cvičící se soustředí na dva prožitky, tíhu 

a teplo ve sledované části těla. Prožitky jsou provázeny pocitem uvolnění, relaxace. 

Uvolnění jedné svalové skupiny se šíří do další. Zatímco tělo je těžké a teplé, hlava je 

volná a chladná (Slepička, Hošek, Hátlová 2009). Trénink probíhá pod vedením 

vycvičeného odborníka (psychologa, psychoterapeuta, lékaře) a jeho cílem je získání 

dovednosti ovlivňovat tělesné napětí a aktivační úroveň. Jejich prostřednictvím zlepšit 

regeneraci, podpořit mentální procesy (např. tvořivost) a zvýšit výkonnost. Vlastní 

cvičení se provádí v klidovém prostředí i poloze (leh, sed) a sestává ze šesti po sobě 

následujících kroků: 

1. Vyvolání pocitu tíhy v končetinách (slovní instrukce typu „ruka je těžká“). 

2. Vyvolání pocitu tepla v končetinách (slovní instrukce typu „ruka je teplá“). 

3. Uklidnění dechu (slovní instrukce typu „dýchání je přirozené a klidné“). 

4. Pravidelná činnost srdce (slovní instrukce typu „srdce bije klidně a pravidelně“). 

5. Vyvolání pocitu tepla v centrální části těla (slovní instrukce typu „břicho je 

příjemně prohřáté“). 

6. Vyvolání pocitu chladného čela (slovní instrukce typu „čelo je příjemně 

chladné“).  

(Šafář, Hřebíčková 2014) 

Relaxačně aktivační metoda (RAM) 

 Vedoucím výcviku musí být psycholog nebo psychiatr, v každém případě osoba, 

která sama RAM prakticky zvládla a úspěšně prošla základní laboratorní kontrolou. 

Pouhá teoretická znalost problematiky je pro vedení výcviku nedostačující. Nácvik trvá 

asi tři až pět měsíců. Zpočátku se cvičí dvakrát až pětkrát týdně, po spojení relaxačních 

fází s aktivačními asi jednou týdně a po zvládnutí nácviku podle potřeby (Machač, 

1985). Základní tendencí lidského chování je zaměřenost na vnější prostředí. Zrušením 

těchto vztahů je zrušena pohotovost reagovat na vztahy prostředí. Zůstává zážitek 

přítomné tělesné existence, který má pozitivní zabarvení. Dominující zážitek tělesného 

„Já“ se dostává do emočně kladné polohy (Slepička, Hošek, Hátlová 2009). 
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Relaxačně aktivační metoda je autoregulační cvičení zaměřené na vyladění 

psychofyzického stavu. Vlastní cvičení sestává z pravidelně se střídajících tří 

relaxačních a tří aktivačních fází. 

1. Relaxační fáze – svalová relaxace (s využitím bráničního dýchání a představ 

uvolnění a tíže v jednotlivých částech těla), psychická relaxace (odpoutání se od 

vnějších podnětů, zaměření na prožívání „já“ a citové přeladění). 

2. Aktivační fáze – práce s dechem (prodlužování výdechu spojeného s pocitem 

pozitivní aktivace v těle). 

(Šafář, Hřebíčková 2014) 

Relaxační odpověď 

 Základním principem této relaxační metody je meditace, jakási relaxace mysli. 

Sportovec si sedne do pohodlné pozice na klidné místo bez vnějších rušivých podnětů. 

Klidně dýchá a při každém výdechu zaměří pozornost na jedno předem připravené 

slovo, jako „relaxuj“, „klid“, které nestimuluje jeho myšlení. Přitom se pokouší 

zaujmout pasivní postoj, nechat věci dít se, nechat myšlenky a představy proudit myslí, 

nezaměřovat na ně pozornost. Pokud se něco v mysli objeví, má to nechat být 

a soustředit se znovu a pouze na připravené slovo. Meditace by měla trvat asi 20 minut. 

Meditace není vhodná těsně před soutěží, vhodnější je po tréninku nebo večer před 

soutěží (Benson in Jansa, Dovalil a kol. 2007). 

1. 5. 4 Imaginace 

Šafář a Hřebíčková (2014) uvádí, že imaginace neboli představivost (imagery) je 

schopnost vytvářet představy. Imaginace je předpokladem tvořivé činnosti a spočívá 

v představení  si určité události (pohybu), co možná nejživějším způsobem, se záměrem 

zopakovat tento pohyb v realitě. Existují dvě perspektivy imaginace: interní, kdy si 

sportovec představuje sám sebe ve svém těle, jak vykonává pohyb. Nebo externí, kdy 

vidí sám sebe jako ve filmu, z pozice jiné osoby. Podle Jansy a Tomešové (in Jansa, 

Dovalil a kol. 2007) je imaginace představa situace nebo pohybu vytvořená v mysli 

člověka bez přítomnosti vnějších podnětů, obyčejně zahrnuje všech pět smyslů, 

kinestetické představy a prožitek emocí spojených se situací. Použití imaginace ve 

sportu je někdy nazýváno „mentálním tréninkem“ nebo „vizualizací“ (pokud převažují 

zrakové představy).  
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Mentální trénink vede sportovce k ovládnutí mysli. Pří intenzivní koncentraci 

na zvolený objekt, vznikne po odstranění všech zábran a rušivých podnětů stav, v němž 

mysl spočívá klidně, bez jakéhokoli rušení a úsilí, cvičící přechází ze stavu koncentrace 

do stavu meditace. 

Použití imaginace je nejčastěji využívána k učení a nácviku dovedností či 

precizní techniky. Sportovec se snaží představovat si daný pohyb, používá buď vizuální, 

nebo kinestetickou představu. V kombinaci s fyzickým nácvikem je učení kvalitnější 

a rychlejší než u samotného cvičení. Účinnost imaginace je zřejmě založena na tom, že 

aktivita neuronů v určitých oblastech mozku při aktuálním pohybu je stejná i při 

představě těchto pohybů. 

Dalším způsobem využití imaginace sportovci je například plánování a nácvik 

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

používají představy, kdy se sportovec vidí podávat bezchybný výkon nebo kdy 

napravuje chyby, které v soutěži udělal. Imaginace lze použít ke kontrole emoční 

odpovědi pro zvýšení aktivace, například představa vzlétajícího letadla nebo vlastních 

svalů jako silných pružin, pro navození relaxace se používají představy mořské pláže, 

tepla nebo nějakého klidného místa (Jansa a Tomešová in Jansa, Dovalil a kol. 2007). 

Ideomotorický trénink je tréninkem psychomotorických schémat v představách, 

které jsou přenášeny do provádění konkrétních pohybových struktur (Slepička, Hátlová, 

Hošek 2009). Ve sportu slouží k nácviku či korekci koordinačně náročných činností, 

jako jsou například gymnastika, skoky do vody, atletika. Princip ideomotorického 

tréninku se dá aplikovat i do tance. V relaxovaném stavu je 

nacvičována představa pohybové činnosti. Vytvoření kvalitní, přesné představy 

ovlivňuje senzomotorickou aferenci a tím dosahuje změnu v pohybovém vzorci 

chování. 

1. 5. 5 Koncentrace pozornosti 

Koncentrace pozornosti podle Jansy a Tomešové (in Jansa, Dovalil a kol. 2007) 

je: „Stav mysli, ve kterém není rozdíl mezi tím, na co myslíme, a tím, co zrovna děláme. 

Ve vztahu ke sportovnímu výkonu je třeba uvažovat nad základními principy efektivní 

koncentrace: 

1. Koncentrace vyžaduje úsilí a přípravu. 
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2. Zkušení sportovci dokážou rozdělit pozornost mezi několik činností, vědomě 

se však lze v jednom okamžiku soustředit pouze na jednu myšlenku. 

3. Sportovec se „soustředí“, pokud se zaměří na akce, které jsou specifické 

a relevantní a jsou pod jeho kontrolou. 

4. Sportovec „ztrácí koncentraci“, pokud se zaměří na irelevantní nebo 

nekontrolovatelné podněty. 

5. Emoce narušují koncentraci, například úzkost zaplňuje kapacitu pracovní 

paměti negativními myšlenkami a vede sportovce k nadměrnému sledování 

vlastního výkonu, přeanalyzování techniky, ztrátě tempa a chybě.“ 

Je-li koncentrace zaměřena na jiný podnět, který nesouvisí s prováděnou 

činností, neznamená to, že je pro daný výkon zcela ztracená. Daný výkon může být 

rušen dvěma podněty. Chování protivníka, nečekané zvuky z hlediště, či neočekávaná 

překážka patří mezi tzv. vnější podněty. Naopak ty vnitřní jsou individuální, může to 

být strach z porážky, obava z budoucnosti, zlost, lítost, únava, pocit nudy, ale také 

myšlenky na blížící se možné vítězství. 

Pro nácvik koncentrace lze využít dvou strategií (Jansa a Tomešová in Jansa, 

Dovalil a kol. 2007): 

Modelovaný trénink – do tréninku jsou zapojovány rušivé podněty a zátěžové 

situace, které patří k soutěži. Vymýšlením postupů, jak zvládnout tyto situace, se 

sportovec připravuje na neočekávané, čímž snižuje případnou ztrátu koncentrace. 

Rituály – jedná se o rutinní postupy, které zlepšují schopnost koncentrace a pocit 

kontroly nad situací. Patří sem vědomé postupy, které sportovec dělá v řádu hodin před 

výkonem, přímo před výkonem a v průběhu výkonu. Jsou to pohyby a myšlenky, které 

sportovci pomáhají zaměřit svojí pozornost na relevantní podněty, nebo případně 

zablokovat irelevantní. Nejedná se o rituály v právem slova smyslu, které jsou založeny 

na předsudcích nebo magickém myšlení. V případě, že se činnost zautomatizuje, je 

třeba rituál pozměnit, nahradit jiným. 

1. 5. 6 Plánování cílů 

 Nedílnou součástí psychologické přípravy je i plánování cílů. Jakožto součást 

motivační techniky vede sportovce na cestě k výkonu a uvádí, jaký je očekávaný 

výsledek jeho úsilí.  
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 Podle Jansy a Tomešové (in Jansa, Dovalil a kol. 2007) se plánování cílů dá 

rozdělit na dva typy: 

 Cíle zaměřené na výsledek – například vítězství v závodě, porážka určitého 

soupeře čí umístění v žebříčku. Dosažení tohoto cíle nemusí být pod kontrolou toho, 

kdo je naplánoval. Výkonnost soupeře většinou nelze ovlivnit, je možné, že sportovec 

podá výborný výkon nad hranicí svých možností, a přesto prohraje. 

 Cíle zaměřené na proces – například zlepšení techniky nebo naučení se nové 

dovednosti. Sportovec se při plánování těchto cílů zaměřuje na to, co lze kontrolovat, 

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

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

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

výkonnostních i například cíle technické. 

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

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

realistické, individuální či týmové nebo výkonnostní, technické, taktické a postojové 

(profesionální postoj k tréninku, třeba dieta, docházka či pravidelný strečink).  
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2. Cíle práce, úkoly, vědecká otázka a hypotézy 

 Předložená bakalářská práce se zaměřuje na zjištění a analýzu využití 

psychologické přípravy u muzikálových tanečníků mužů i žen. 

2. 1 Cíl práce 

 Cílem práce je popsat jednotlivé psychologické dovednosti muzikálových 

tanečníků. Zjistit využití těchto dovedností a posoudit zda je míra jejich využití závislá 

na vzdělání, pohlaví, věku a délce praxe tanečníka. 

Jednotlivé cíle byly stanoveny následovně: 

 zjistit, zda psychologická příprava předchází tanečnímu výkonu, 

 zjistit, jaké psychologické dovednosti nejčastěji využívají muzikáloví tanečníci, 

 zjistit, zda využívání psychologických dovedností závisí na vzdělání, pohlaví, 

věku a délce praxe tanečníka. 

2. 2 Úkoly práce 

Ke splnění cílů práce byly stanoveny tyto úkoly: 

 shromáždit literární zdroje, které se zabývají danou tématikou, 

 vypracovat teoretický základ sledovaného tématu, 

 upravit TOPS („Test of performance strategies“
1
; Thomas, Murphy, Hardy 

1999) dotazník tak, aby byl použitelný pro muzikálové tanečníky, 

 vybrat respondenty – muzikálové tanečníky pražských scén, 

 pomocí dotazníků zjistit, jaké dovednosti muzikáloví tanečníci využívají 

při jejich výkonu, 

 statisticky ověřit využívání psychologických dovedností v závislosti na vzdělání, 

pohlaví, věku a délce praxe tanečníka, 

 vypracovat vyhodnocení provedeného šetření. 

2. 3 Vědecká otázka 

Jaké psychologické dovednosti nejčastěji využívají muzikáloví tanečníci při 

svém tanečním výkonu a závisí jejich využívání na vzdělání, pohlaví, věku a délce 

praxe tanečníka? 

                                                 
1
 Přeloženo do češtiny jako Test strategií využívaných při výkonu, dále jako TOPS. 
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2. 4 Hypotézy 

1. Využívání psychologických dovedností nezávisí na věku tanečníků a délce 

muzikálové praxe. 

2. Využívání psychologických dovedností muzikálových tanečníků nezávisí 

na povaze a úrovni dosaženého vzdělání v určitém oboru. 

3. Využívání psychologických dovedností závisí na pohlaví a to tak, že ženy 

používají psychologické dovednosti častěji než muži. 
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3. Metodika práce 

 Práce má charakter empiricko-teoretického šetření s využitím prvků 

kvantitativního výzkumu. Zabývá se výskytem a využíváním psychologických 

dovedností u muzikálových tanečníků. 

3. 1 Sledovaný soubor 

 Do výzkumu bylo náhodně vybráno 30 respondentů, 18 žen a 12 mužů. Všichni 

jsou aktivní muzikáloví tanečníci pražských muzikálových scén. Bylo osloveno 12 

tanečníků z Hudebního divadla Karlín, 11 tanečníků z Divadla Kalich a 7 tanečníků 

z Divadla Hybernia. Jak je zřejmé z grafu číslo 1 oslovení tanečníci byli ve věku od 18 

do 39 let, průměrný věk respondentů je cca 28 let a nejvíce z nich je ve věku 24 – 25 let.  

Graf číslo 2 znázorňuje délku muzikálové praxe. Ta je v rozmezí od 2 do 21 let. 

Nejčastější hodnota je 6 let a průměrná 7,2 roku. V dotazníku byla respondentům 

položena otázka, zda jsou vzděláni v oboru, což bylo míněno, jako vzdělání v umělecké 

činnosti, která má spojitost s tancem, nebo muzikálovým herectvím. Vzdělaných 

v oboru je přesně polovina, tedy 15.  
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Graf č. 1 : Histogram věku repondentů 

Tab. č. 1: Statistické údaje respondentů - věk a délka praxe tanečníků 

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

věk 18 24 25,5 27,7 31,8 39 

délka praxe 2 3,5 6 7,2 8 20 
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3. 2 Sběr dat – diagnostický prostředek 

 Zmíněné respondenty jsem požádal o vyplnění předem připraveného dotazníku, 

viz příloha č. 1. Podle Chrásky (2007) je dotazník velmi frekventovanou metodou 

získávání dat jak v pedagogickém, tak i v psychologickém výzkumu. Tato metoda se 

využívá v situacích, kdy potřebujeme jednu a tutéž sadu otázek pro velký počet lidí 

(Ferjenčík, 2000). Výhodou dotazníku je v tomto případě úspora času a data lze lépe 

kvantifikovat. Mezi nevýhody může patřit nesrozumitelnost otázek pro všechny 

respondenty a také nižší věrohodnost dat. 

 První část dotazníku měla za úkol zjistit informace o respondentech: 

 jméno, příjmení (dobrovolné) a věk, 

 délka muzikálové praxe, 

 vzdělání respondenta v uměleckém oboru (tanec, muzikálové herectví), 

 počet tréninkovým jednotek za týden, 

 místo (divadlo) působení. 

 

Druhá část TOPS dotazníku obsahovala otázky vypracované autory Thomas, 

Murphy a Hardy (1999). Dotazník byl přeložen v roce 2014 studentem Fakulty tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy Bc. Martinem Hamadou za pomoci Mgr. 

Veroniky Balákové, který jej použil u své bakalářské práce na téma „Úroveň 

psychologické přípravy fotbalových rozhodčích“.  
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Graf č. 2: Histogram délky praxe tanečníků 
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Dotazník je složen z 64 otázek, které jsou respondentem zodpovězeny 

na Likertově škále 1 až 5, přičemž 1 (nikdy) znamená nevyužívání dané psychologické 

dovednosti a naopak 5 (vždy) využití dovednosti za každé situace. Polovina otázek je 

zaměřeno na využívání psychologických dovedností v tréninku a druhá polovina při 

představení. Na každou psychologickou dovednost jsou zaměřeny 4 otázky, jež tvoří 

jednu subškálu. Výsledkem dotazníku jsou skóry
2
 z celkem z 16 subškál. Mezi 

psychologické dovednosti, které byly dotazníkem zjišťovány, patří (Thomas a kol., 

1999): 

 aktivace, 

 imaginace, 

 relaxace, 

 stanovení cíle, 

 vnitřní řeč, 

 kontrola pozornosti (koncentrace v průběhu tréninku), pozitivní myšlení 

(pouze při představení) 

 automacie, 

 emoční kontrola. 

Tento dotazník je určen pro sportovce bez rozdílů odvětví a zjišťuje úroveň 

využívání psychologických dovedností k optimálnímu výkonu během tréninku či 

v soutěži (představení). Jelikož je tanec fyzickou aktivitou, kde nedílnou součástí 

výkonu je i psychologická připravenost jedince, dovolil jsem si pro účel své bakalářské 

práce tento dotazník využít. U otázek č. 4, 20, 24, 31, 43, 50, 58, 60, 61, 62 a 63 má 

odpověď při vyhodnocování reverzní charakter (odpověď s hodnotou 5 = 1; respektive 

odp. s hodnotou 4 = 2). 

 

3. 3 Analýza dat 

Pro analýzu dat získaných za pomoci dotazníku, byla vybrána korelační studie, 

která zjišťuje těsnost vztahů mezi proměnnými. Jednoduše řečeno, zda jev A má 

souvislost s jevem B.  

                                                 
2
 Z anglického slova score, které se v uvedeném překladu a významu používá v odborné psychologické 

terminologii. 
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Pro korelaci mezi dvěma spojitými náhodnými proměnnými X a Y je 

nejdůležitější a nejčastěji používanou mírou síly vztahu Pearsonův korelační koeficient 

„r“. Počítáme jej z „n“ párových hodnot - korelačních dvojic (xi, yi) naměřených na „n“ 

jedincích náhodně vybraných z populace. Protože při výpočtu využíváme odchylek 

jednotlivých hodnot xi, yi od průměrů obou veličin x, y, je někdy pro tento koeficient 

používán termín „parametrický korelační koeficient“.   

 Korelační koeficient „r“ pro lineární korelační závislost vypočteme ze vztahu: 

 

Korelační koeficient „r“ nabývá hodnot v intervalu -1; +1. Čím větší je 

absolutní hodnota „r“, tím těsnější je korelace mezi oběma proměnnými. Kladná 

hodnota korelačního koeficientu vyjadřuje pozitivní korelaci mezi veličinami, záporná 

hodnota korelačního koeficientu vyjadřuje negativní korelaci obou veličin. Pokud je 

hodnota korelačního koeficientu rovna nule, korelační závislost mezi veličinami 

neexistuje. Korelační koeficient r = +1 vyjadřuje úplnou (lineární) přímou závislost 

veličin (stoupající přímka), korelační koeficient r = -1 označuje úplnou (lineární) 

nepřímou závislost veličin (klesající přímka) (Bedáňová, Večerek, 2007). 

 

Obr. č. 1: Bodové diagramy pro korelaci s různou hodnotou „r“ 

 

Získaná data z dotazníku jsem zpracoval v tabulkovém procesoru Excel, 

především pomocí funkcí „suma“, „průměr“, „pearson“ aj. Grafy, histogramy a tabulky 

jsem vytvořil také za pomocí nástrojů procesoru Excel. 
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4. Výsledky 

 Z dotazníků, které byly respondenty vyplněny, jsem zjišťoval využití 

psychologických dovedností u muzikálových tanečníků, a zda je míra jejich využití 

závislá na vzdělání, pohlaví, věku a délce praxe tanečníka. 

 Vyhodnocené TOPS dotazníky přinesly následující výsledky pro jednotlivé 

subškály. Průměrná hodnota skórů využívaných psychologický dovedností při 

představení je zobrazena v tabulce číslo 3. Hodnota skóru je průměr odpovědí pro 4 

otázky od každé subškály, které jsou věnované psychologickým dovednostem při 

představení. To samé je zobrazeno v tabulce číslo 4 s tím rozdílem, že se jedná o otázky 

směřované na psychologické dovednosti během tréninku. 
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 Z grafů číslo 3 a 4 můžeme vyčíst, že muzikáloví tanečníci v různé míře 

využívají dotazované psychologické dovednosti. Během představení je nejvíce 

využívanou dovedností aktivace se skórem 4,06 (4 = téměř vždy). Dalších vysokých 

hodnot nabývá emoční kontrola 3,82 a relaxace 3,68. V tréninku má nejvyšší zjištěnou 

hodnotou kontrola pozornosti 3,57. Zbylé psychologické dovednosti se pohybují 

v rozmezí 2,58 – 3,23. 

 Zajímavým údajem se jeví rozdíl skóru mezi aktivací při představení (4,06) a při 

tréninku (2,58). Vysvětlení je možné hledat ve vyšší kontrole pozornosti v tréninku 

(3,57), která může nahrazovat míru aktivace, která pro trénink nemusí být u tanečníků 

natolik důležitá, jako pozornost při nácviku nových tanečních prvků, choreografií. 

V kontrastu tohoto výsledku zůstává za očekáváním stanovení cílů při tréninku (2,93). 

Naopak schopnost optimální aktivační úrovně tanečníka při představení, je podstatnou 

složkou pro kvalitní taneční výkon, který se skládá nejen z technicky zvládnutých 

prvků, ale také z emocionální stránky projevu, která bývá, pro oko diváka, mnohdy 

důležitější. Dalším údajem, který může stát za zmínku je skór automacie (2,63) během 

představení. Udává, že dotazovaní tanečníci málokdy nebo jen občas pracují na tzv. 

„autopilota“, což u muzikálových tanečníků, kteří dané představení můžou hrát po 

několikáté a mají ho vlastně zautomatizované, je dobrý výsledek. Stejně můžeme 

posuzovat i výsledek emoční kontroly (3,82) během představení, kdy například 

v případě nepovedeného tanečního prvku, či zapomenutí choreografie nemůže tanečník 

ztrácet svoji kontrolu a dát najevo své emoce. 

 

4. 1 Stanovení cíle 

  

Tab. č. 2: Stanovení cíle 

průměrné skóry 
celkem ženy muži studovaný nestudovaný 

3,24 3,28 3,17 3,33 3,15 

 

V tabulce číslo 2 jsou uvedeny průměrné skóry psychologické dovednosti 

stanovení cíle. Průměrná hodnota pro všechny respondenty bez rozdílu, zda se jedná o 

trénink nebo představení je 3,24. Z tabulky je evidentní, že ženy používají danou 
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dovednost častěji než muži, stejně tak vystudovaný tanečník oproti v oboru 

nevystudovanému tanečníkovi. 

 

 

 

Pro korelační koeficient platí, že hodnoty nabývají intervalu -1; +1. Hranice 

intervalu značí perfektní lineární vztah (záporný nebo kladný). V případě neexistence 

lineárního vztahu r = 0. 

Na grafu číslo 5 a 6 je vyznačena za pomoci spojnice trendu přímka, která 

znázorňuje pro obě korelace mírně klesající zápornou hodnotu „r“. Korelace pro věk 

tanečníka i délku praxe s psychologickou dovedností stanovení cíle je v nepatrně 

záporných hodnotách těsně pod hranicí 0, což naznačuje neexistující lineární vztah. 

Z tohoto důvodu můžeme říct, že závislost mezi věkem tanečníka a psychologickou 

dovedností není nijak signifikantní, stejně tak jako vztah mezi délkou praxe tanečník 

a stanovením cíle. 
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Graf č 5: Korelace věku tanečníka a PD plánování cílů 

r = - 0,0662 
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Graf č. 6: Korelace délky praxe tanečníka a PD plánování cílů 

r = - 0,0016 
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4. 2 Emoční kontrola 

Tab. č. 3: Emoční kontrola 

průměrné skóry 
celkem ženy muži studovaný nestudovaný 

3,52 3,3 3,84 3,59 3,44 

 

  Průměrné skóry z tabulky číslo 3 jsou důsledkem kontroly emocí tanečníků. Zde 

je vidět, že muži se emočně kontrolují častěji, než ženy. V porovnání studovaných 

a nestudovaných tanečníků se výsledky přiklánějí na stranu studovaných, ale není zde 

patrný takový rozdíl jako mezi muži a ženani. 

 

 

 Z předchozích dvou grafů (7 a 8) je možné vyvodit, že věk i délka praxe 

tanečníků mají relativně významný vliv při využívání kontroly emocí, jelikož koeficient 

„r“ je v kladné hodnotě a spojnice trendů je vzrůstající. Můžeme tedy říct, že s vyšším 

věkem i delší muzikálovou praxí se emoční kontrola u tanečníků uplatňuje častěji. 

Odraz těchto grafů pravděpodobně souvisí s individuálními zkušenostmi, jak životními, 

tak tanečními nasbíranými v průběhu let.  
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Graf č. 7: Korelace věku tanečníka a PD emoční kontrola 

r = 0,1755 
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Graf č. 8: Korelace délky praxe tanečníka a PD emoční kontrola 

r = 0,2882 
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4. 3 Automacie 

Tab. č. 4: Automacie 

průměrné skóry 
celkem ženy muži studovaný nestudovaný 

2,83 2,81 2,86 2,86 2,8 

 

 Automacie je dovednost, která nám v daném případě ukazuje, jak má tanečník 

podvědomě vžité jednotlivé dovednosti. V tabulce číslo 3 jsou výsledky průměrných 

skór velmi podobné. Jelikož skór 3 se rovná odpovědi „občas“, můžeme zde tvrdit, že 

automacie je využívána ve více než polovině případech. Nepatrně častěji používají muži 

automacii než ženy, stejně tak jako studovaní v porovnání s nestudovanými tanečníky. 

 

 

 Významnou závislost mezi věkem tanečníka a automacií naznačuje graf číslo 9, 

kde křivka znázorňuje pozitivní korelaci mezi dvěma veličinami. Ještě výraznější je 

závislost mezi délkou praxí tanečníka a psychologickou dovedností automacie, kde 

korelační koeficient „r“ je 0,4227. Odůvodnit je to opět možné zkušenostmi, kdy 

tanečník má zautomatizované mnohé faktory související s jeho výkonem. 
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Graf č. 9: Korelace věku tanečníka a PD automacie 

r = 0,2278 
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Graf č. 10: Korelace délky praxe tanečníka a PD automacie 

r = 0,4227 
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4. 4 Relaxace 

Tab. č. 5: Relaxace 

průměrné skóry 
celkem ženy muži studovaný nestudovaný 

3,2 3,13 3,3 3,29 3,1 

  

 Tabulka číslo 5 uvádí průměrné skóry, které se týkají používaní psychologické 

dovednosti relaxace. Oslovení tanečníci jí v celkové míře používají při skóru 3,2. Ve 

srovnání pohlaví, relaxaci využívají více muži, a současně i tuto psychologickou 

dovednost aplikují častěji vystudovaní tanečníci. 

 

 

 Porovnáme-li spojnici trendů a koeficienty korelace „r“ grafů 11 a 12, vidíme, že 

významněji ovlivňuje věk tanečníka používání relaxace, než délka praxe tanečníků. 

Statisticky řečeno se jedná o neúplnou lineární závislost veličin, která je 

znázorněna stoupající přímkou. 
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Graf č. 11: Korelace věku tanečníka a PD relaxace 

r = 0,2501 
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Graf č. 12: Korelace délky praxe tanečníka a PD relaxace 

r = 0,0280 
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4. 5 Vnitřní řeč 

Tab. č. 6: Vnitřní řeč 

průměrné skóry 
celkem ženy muži studovaný nestudovaný 

3,2 3,22 3,16 3,51 2,88 

   

 Podle tabulky číslo 6 vnitřní dialog o sobě používají taneční při skóru 3,2. Těsný 

nadprůměr drží ženy, oproti nim jsou muži lehce pod hranicí průměrného skóru. Větší 

rozdíl je mezi tanečníky, kteří získali vzdělání v oboru a tanečníky, kteří studovali jiné 

obory. 

 

 

 Porovnání grafů číslo 13 a 14 nabízí velmi podobné údaje. Korelační koeficient 

se pohybuje v rozmezí -0,1267 až -0,1456, jedná se tedy o neúplnou nepřímou závislost. 

Stejně jako u kontroly emocí a automacie, se může daný výsledek projevit v souvislosti 

se zkušenostmi tanečníků. S vyšším věkem a delší muzikálovou praxí klesá využívání 

vnitřní řeči, jakožto psychologické dovednosti. 
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Graf č. 13: Korelace věku tanečníka a PD vnitřní řeč 

r = -0,1456 
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Graf č. 14: Korelace délky praxe tanečníka a PD vnitřní řeč 

r = -0,1267 
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4. 6 Imaginace 

Tab. č. 7: Imaginace 

průměrné skóry 
celkem ženy muži studovaný nestudovaný 

2,99 3,07 2,88 3,21 2,78 

  

 Při pohledu na tabulku číslo 7 můžeme zjistit, že psychologickou dovednost 

imaginaci, používají muzikáloví tanečníci při slovním hodnocení „občas“, právě 

„občas“ se rovná skóru 3 (celkem 2,99). Nad celkovým průměrem této dovednosti jsou 

ženy, muži jsou pod průměrem. Výraznější rozdíl je mezi studovanými 

a nestudovanými tanečníky, kde rozdíl je více než 0,4 skóru. 

 

 

 Stejně jako je tomu u vnitřní řeči, tak i v tabulkách číslo 15 a 16, které 

znázorňují korelaci věku s imaginací a délky praxe s imaginací, se koeficient „r“ těchto 

dvou srovnání dostává do podobných záporných hodnot, což značí neúplnou nepřímou 

závislost. Představy o tanečním pohybu využívají častěji mladší tanečníci, stejně tak i 

tanečníci s menší muzikálovou praxí.  
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Graf č. 15: Korelace věku tanečníka a PD imaginace 

r = -0,3532 
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Graf. č 16: Korelace délky praxe tanečníka a PD imaginace 

r = -0,3283 
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4. 7 Aktivace 

Tab. č. 8: aktivace 

průměrné skóry 
celkem ženy muži studovaný nestudovaný 

3,32 3,32 3,31 3,52 3,12 

  

 Zvyšování své aktivační úrovně využívají respondenti při celkovém skóru 3,32. 

Jak je uvedeno v úvodu kapitoly 4, celkové průměrné skóry při přestavení jsou 4,06. 

Odlišné je to při tréninku, kdy je hodnota 2,58. V porovnání mužů a žen se jedná o 

zanedbatelnou jednu setinu skóru. Větší rozdíl opět nastává při srovnání studovaných 

tanečníků s nestudovanými. Častěji jej využívají studovaní v oboru o 0,4 skóru. 

 

 

 Přímky u grafů číslo 17 a 18 se liší téměř minimálně, jedná se o pouhé tisíciny 

v hodnotě korelačního koeficientu „r“, který nám zde udává takřka nulovou závislost 

mezi věkem a aktivací, délkou praxe a aktivací tanečníků. Vzhledem k tomu, že je číslo 

v kladných číslech, pokud se budeme snažit mluvit o závislosti, bude se jednat o 

neúplnou přímou závislost, která je však svou hodnotou zanedbatelná. 
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Graf č. 17: Korelace věku tanečníka a PD aktivace 

r = 0,0454 
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Graf č. 18: Korelace délky praxe tanečníka a PD aktivace 

r = 0,0449 
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4. 8 Kontrola pozornosti 

Tab. č. 9: Kontrola pozornosti při tréninku 

průměrné skóry 
celkem ženy muži studovaný nestudovaný 

3,57 3,57 3,56 3,58 3,55 

  

 Tato psychologická dovednost byla dotazníkem ověřována při tréninku. 

Z celkem 4 otázek vzešla vzácná shoda, kterou přibližuje tabulka číslo 9. Celkový 

průměrný skór je 3,57 a zbylé skóry jsou od něho rozdílné maximálně v hodnotě 2 setin. 

Kontrola pozornosti při tréninku je využívána v cca 60 % případů. 

 

 

 Korelační koeficienty „r“ v grafech 19 a 20 znázorňují neúplnou lineární 

závislost. Na grafu číslo 19 přímka stoupá strměji, což vyjadřuje větší závislost na věku 

a koncentraci pozornosti, než na grafu číslo 20, kde stoupá mírněji, ale i je možné tvrdit, 

že čím delší praxe tanečníka, tím častější je vědomá pozornost během tréninku. Obecně 

můžeme říct, že starší tanečníci se hůře koncentrují, o to víc se dané psychologické 

dovednosti musí vědomě věnovat. 
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Graf č. 19: Korelace věku tanečníka a PD koncentrace pozornosti v 
tréninku 

r = 3,099 
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Graf. č 20: Korelace délky praxe tanečníka a PD koncentrace 
pozornosti v tréninku 

r = 0,2110 
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4. 9 Pozitivní myšlení 

Tab. č. 10: Pozitivní myšlení při představení 

průměrné skóry 
celkem ženy muži studovaný nestudovaný 

2,79 2,9 2,63 2,87 2,72 

 Pozitivní myšlení během představení je používáno respondenty pod hranicí 

skóru 3 („občas“) a to průměrnou hodnotou 2,79. U žen se trošku překvapivě projevuje 

častěji, ač můžeme říct, že spíše ženy provází negativní myšlení. I zde tuto 

psychologickou dovednost využívají častěji studovaní tanečníci z oboru. 

 

 

 Grafy číslo 21 a 22 znázorňují neúplnou nelineární závislost, což obecně 

znamená, že čím je člověk starší, tím méně často se u něho objevuje pozitivní myšlení 

během představení. Stejně tomu je i s délkou praxe, čím je praxe delší, tím pozitivní 

myšlení klesá. Graf 21 můžeme hodnotit jako nejvyšší nelineární závislost. 
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Graf č. 21: Korelace věku tanečníka a PD pozitivního myšlení při 
představení 

r = -0,4097 
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Graf. č 22: Korelace délky praxe tanečníka a PD pozitivního myšlení 
při představení 

r = -0,2670 
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5. Diskuze a vyhodnocení výsledků 

 Bakalářská práce analyzuje využívání psychologických dovedností u 

muzikálových tanečníků. Ač se může zdát povolání muzikálového tanečníka, jako 

příjemné a pohodové, je to zároveň i povolání velmi obtížné, které člověka zatěžuje po 

fyzické i psychické stránce, že je schopen ho vykonávat pouze po určitou, značně 

omezenou dobu. 

 K výkonu muzikálového tanečníků je zapotřebí několika psychologických 

dovedností. Mezi ty nejdůležitější mohu zařadit kontrolu pozornosti, emoční kontrolu 

a míru aktivace. Abych zjistil, jak často jsou tanečníky využívány psychologické 

dovednosti během jejich psychologické přípravy na výkon, použil jsem dotazník TOPS, 

v kterém jsou zmíněné dovednosti obsaženy. Dotazník byl vyplněn náhodně oslovenými 

tanečníky pražské muzikálové scény, a to v tištěné, nebo elektronické podobě. Dotazník 

správně a plně vyplnilo všech 30 tanečníků. Z toho bylo 18 žen a 12 mužů. Věková 

hranice se pohybovala od 18 do 39 roků. Průměrný věk všech respondentů byl 27,7 let. 

Délka praxe respondentů v muzikálech je od 2 do 20 let, z toho činí průměr 7,2 let. 

V porovnání studovaných a nestudovaných tanečníků v uměleckém oboru vhodnému 

pro účinkování v muzikálu má výsledek vyrovnaný 15:15. 

 Ze 16 subškál, které jsou rovnoměrně rozděleny pro psychologické dovednosti 

při představení a při tréninku, vznikly skóry, které udávají, jak často dané 

psychologické dovednosti tanečníci využívají. Nejčastěji využívanou psychologickou 

dovedností je podle zjištěných výsledků aktivace při představení se skórem 4,06 (4 = 

téměř vždy). Je to výsledek, který je ovlivněn tím, že tanec je postaven nejen na fyzické 

a technické složce výkonu, ale do velké míry i na emocionální stránce. K tomu, aby 

tanečník mohl „předat energii“ divákům svým výkonem potřebuje vyšší míru aktivace, 

bez ní je jeho emocionálnost značně snížená. Druhou nejvyšší hodnota 3,82 patří 

emoční kontrole při představení. Kontrola emocí nemusí být u tanečníků nikterak častá, 

ale o to důležitější je jí umět ovládat v situacích, které si to vyžadují. Neovladatelnost 

může narušit choreografii po pohybové, ale i emocionální stránce. 
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Tab. č. 11: Celkový souhrn koeficientů korelace 

„r“ 
stanovení 

cíle 
emoční 
kontrola 

automacie relaxace 
vnitřní  

řeč 
imaginace aktivace 

kontrola  
pozornosti 

pozitivní 
myšlení 

věk -0,0662 0,1755 0,2278 0,2501 -0,1456 -0,3532 0,0454 0,3099 -0,4097 

délka praxe -0,0016 0,2882 0,4227 0,028 -0,1267 -0,3283 0,0449 0,211 -0,267 

Legenda k tabulce: červeně jsou záporné „r“, modře jsou kladné „r“, tučně je znázorněna větší hodnota lineární/nelineární závislosti. 

 V tabulce č. 11 můžeme vypozorovat vzájemnou shodu korelací, které se týkají 

využívání psychologických dovedností na dvou faktorech – věk a délka praxe 

tanečníka. V 5 případech je koeficient „r“ v kladných hodnotách, což naznačuje přímou 

lineární závislost. Nepřímou lineární závislost můžeme najít u zbylých 4 dovedností. 

V porovnání koeficientů „r“ u jednotlivých dovedností, se častěji přibližují hranicím 

intervalu -1; +1 koeficienty spojené s věkem a to v 7 případech. Z toho lze usoudit, že 

větší přímá/nepřímá závislost souvisí s věkem tanečníka. Nejblíže ke zmiňovaným 

hranicím intervalu mají psychologické dovednosti kontrola pozornosti v korelaci 

s věkem tanečníka (0,3099) a pozitivní myšlení během představení také v korelaci 

s věkem (-0,4097). Největší rozdíl v koeficientech je u dovednosti relaxace, kde se 

hodnoty „r“ liší o 0,2221. Naopak nejmenší rozdíl, takřka totožný výsledek mají 

koeficienty u psychologické dovednosti aktivace, kde rozdíl je pouhých 0,0005. 

 

Tab. č. 12: Celkový souhrn - průměrné skóry žen/mužů 

průměrné 
 skóry 

stanove
ní cíle 

emoční 
kontrola 

automacie relaxace 
vnitřní 

řeč 
imaginace aktivace 

kontrola 
pozornosti 

pozitivní 
myšlení 

ženy 3,28 3,3 2,81 3,13 3,22 3,07 3,32 3,57 2,9 

muži 3,17 3,84 2,86 3,3 3,16 2,88 3,31 3,56 2,63 

Legenda k tabulce: tučně jsou znázorněny vyšší hodnoty skórů. 

 Porovnání žen a mužů, co do častějšího využívání psychologických dovedností 

podle dotazníku TOPS, zobrazuje tabulka č. 12. Jsou v ní vypsány průměrné skóry pro 

jednotlivé psychologické dovednosti. Z 9 dovedností se celkem šestkrát vyskytuje 

častější využívání psychologických dovedností u žen, z toho 2 dovednosti jsou od sebe 

rozdílné pouze o 0,01 – aktivace, a kontrola pozornosti v tréninku. Z tohoto faktu 

můžeme tvrdit, že ženy využívají psychologické dovednosti častěji, než muži. Nejvyšší 



53 

 

zjištěné průměrný skór je 3,84 a jedná se o emoční kontrolu u mužů. Ženy mají 

nejmenší průměrný skór automacie s hodnotou 2,81.  

 

Tab. č. 13: Celkový souhrn - průměrné skóry studovaný/nestudovaný tanečník 

průměrné  
skóry 

stanove
ní cíle 

emoční 
kontrol

a 

automaci
e 

relaxac
e 

vnitřn
í řeč 

imaginac
e 

aktivac
e 

kontrola pozorno
sti 

pozitiv
ní 

myšlení 

studovaný 
v oboru 

3,33 3,59 2,86 3,29 3,51 3,21 3,52 3,58 2,87 

nestudovaný v 
oboru 

3,15 3,44 2,8 3,1 2,88 2,78 3,12 3,55 2,72 

Legenda k tabulce: tučně jsou znázorněny vyšší hodnoty skórů. 

 Konfrontace studovaných a nestudovaných tanečník v uměleckém oboru 

vyšla naprosto jednoznačně ve prospěch studované části respondentů. Jak naznačuje 

tabulka č. 13, ve všech 9 psychologických dovednostech jsou jejich průměrné skóry 

vyšší, což vypovídá o tom, že častěji využívají jednotlivé dovednosti. Jednoznačně 

nejrozdílnější hodnota je u vnitřní řeči (3,51 : 2,88). Nejvyrovnanější hodnotou je 

kontrola pozornosti v tréninku, kde se liší pouze o 0,03, která zároveň poměrně 

vysokými hodnotami (3,58 a 3,55) naznačuje, jak je velmi důležitá kontrola pozornosti 

u tanečníků. Může to být jedna z hlavních dovedností, která odděluje úspěšné účastníky 

konkurzů od těch neúspěšných, kde velkou roli hraje koncentrace a schopnost rychlého 

učení nových tanečních prvků a choreografií. Celkově nejnižší zjištěné průměrný skór 

je 2,78 – nestudovaný – imaginace. Celkově nejvyšší zjištěné průměrný skór je 3,84 – 

muži – emoční kontrola. 

 

5. 1 Porovnání výsledků s analogickým průzkumem 

 K porovnání výsledků jsem použil průměrné skóry psychologických dovedností 

z bakalářské práce „Úroveň psychologických přípravy fotbalového rozhodčího“ 

(Hamada, 2015). Hamada ve své práci porovnává průměrné skóry subškál testu TOPS 

s jeho výsledky a výsledky dalších 2 šetření – Lane a kol. (2004), kde objektem 

výzkumu byli mladí, vrcholoví sportovci; Hardy a kol. (2010) s objektem výzkumu 

sportující populace soutěžní úrovně. Z dostupných skórů jsem vytvořil graf č. 23, kde 

jsou k porovnání hodnoty průměrných skóru všech 4 pátrání pro jednotlivé 

psychologické dovednosti plynoucí z TOPS dotazníku. 
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 Z grafu lze soudit, že emoční kontrola (3,52) patří u tanečníků k výrazně častěji 

využívané psychologické dovednosti, než u ostatních respondentů ze zbylých výzkumů. 

Další výrazně převyšující skór (3,57) tanečníků je u psychologické dovednosti 

kontrola pozornosti v tréninku, kde v porovnání s respondenty ze stupnice Lane a kol., 

Hardy a kol. je rozdíl až o 1,15 hodnoty skóru. Vnitřní řeč má velmi podobné výsledné 

hodnoty, pouze fotbaloví rozhodčí mají hodnotu o 0,35 nižší skór. Sportovci na soutěžní 

a vrcholové úrovni používají relaxaci častěji než tanečníci a rozhodčí. 

Hodnota nejmenšího skóru u tanečníků je u psychologické dovednosti pozitivní myšlení 

při představení (u sportovců v zápase). Rozdíl oproti sportovcům je větší než 1,02, což 

je rozdíl přibližně 17 %. 

 

5. 2 Verifikace hypotéz 

H1: Využívání psychologických dovedností nezávisí na věku tanečníků a délce 

muzikálové praxe. 

Výsledky korelací jsou pro jednotlivé psychologické dovednosti při představení 

a při tréninku shodné. Kladnou závislost je možné shledat u 5 subškál: emoční kontrola, 

automacie, relaxace, aktivace a kontrola pozornosti při představení. Naopak záporná 
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závislost se objevila u 4 subškál: stanovení cíle, vnitřní řeč, aktivace a imaginace. 

Z tohoto výsledku nelze jednoznačně určit závislost využívání psychologických 

dovedností na věku tanečníků a délce muzikálové praxe. Hypotéza se potvrdila. 

 

H2: Využívání psychologických dovedností muzikálových tanečníků nezávisí 

na povaze a úrovni dosaženého vzdělání v určitém oboru. 

 Hypotéza se u všech psychologických dovedností nepotvrdila. Tanečníci 

studovaní v oboru mají vyšší průměrné skóry, z čehož vyplývá, že využívají častěji 

psychologických dovedností než tanečníci nestudovaní v oboru. Lze tedy říci, že 

využívání psychologických dovedností tanečníků závisí na vzdělání v oboru. 

 

H3:  Využívání psychologických dovedností závisí na pohlaví a to tak, že ženy 

používají psychologické dovednosti častěji než muži. 

 Výsledky průměrných skórů vyšly ve prospěch žen v poměru 6:3. U dvou 

subškál je rozdíl pouhá setina. Výsledkem je, že ženy používají psychologické 

dovednosti častěji než muži. Hypotéza se potvrdila. 

 

 Považuji za potřebné ještě poznamenat, že zjištěné výsledky mohou být částečně 

ovlivněny relativně nízkým počtem respondentů v testovaném vzorku, a také i 

individuálním přístupem jednotlivců při vypracování dotazníku. Používaný dotazník byl 

běžně přeložen z angličtiny do českého jazyka a nebyla u něj 

ověřena validita a realibilita. (Hamada, 2015). Rozsah těchto výsledků je aplikovatelný 

mezi tanečníky pražské scény. Co do počtu uváděných muzikálů i aktivních 

účinkujících, Praha patří jednoznačně na vrchol statistik. Lze očekávat, že v ostatních 

městech, kde se muzikály uvádějí převážně v městských divadlech s vlastním 

souborem, by výsledky mohly být jiné. Určitě by bylo zajímavé do výzkumu zapojit 

více respondentů z odlišných divadel, měst, popřípadě zemí. 
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6. Závěr 

 V bakalářské práci jsem se zabýval využitím psychologické přípravy u 

muzikálových tanečníků.  Větší část při vzdělávání tanečníků je věnovaná fyzické 

stránce. Na muzikálové úrovni jsou po fyzické a technické stránce tanečníci 

takřka vyrovnaní a najdou se mezi nimi jen drobné rozdíly. O tom, kdo bude úspěšnější 

a dostane možnost účinkovat v muzikálech, rozhodují konkurzy. Právě na konkurzech 

se o slovo hlásí psychická stránka osobnosti člověka. Pro správnou psychickou odolnost 

je nezbytné mít zvládnuté, ač podvědomě nebo nevědomky, psychologické dovednosti, 

které mohou oddělit ty lepší od dobrých. A právě využívání psychologických 

dovedností, jež je nezbytné pro úspěch, je součástí výzkumné části této práce. 

 Prvním cílem práce bylo zjistit, zda psychologická příprava předchází výkonu 

muzikálových tanečníků. Bylo zjištěno, že psychologické dovednosti obsažené v TOPS 

dotazníku, jsou tanečníky využívány při představení průměrným skórem 3,31, při 

tréninku je hodnota průměrného skóru nižší 3,01. 

Druhým cílem bylo určit, jaké psychologické dovednosti využívají muzikáloví 

tanečníci nejčastěji. Tou nejčastěji využívanou psychologickou dovedností je aktivace 

při představení s výsledným skórem 4,06. Je to odrazem toho, že nedílnou součástí 

tanečního výkonu je výraz a emocionálnost tanečníka. V případě, že tanečník odtančí 

svoji choreografii bez jediné technické chyby, ale nebude na něm viditelná emoční 

stránka výkonu, nebude výkon pro oko diváka dostatečně dobrý. Naopak v případě, že 

tanečník udělá chybu během choreografie v nějakém prvku a bude mít dokonalý výraz 

a prožitek z tance, bude celkový dojem z výkonu mnohem lepší. Druhou nejčastěji 

využívanou psychologickou dovedností je emoční kontrola při představení se skórem 

3,82. I tato dovednost je logickým vyústěním tanečního výkonu. Tanečník musí být 

na jevišti profesionál a během představení si nemůže dovolit emoční výpadky. Má 

předem daný charakter pocitů, které mají být u něj evidentní. Musí se stále emočně 

kontrolovat a nenechat se rozptýlit jakýmikoliv podněty. Třetí a neméně důležitou 

psychologickou dovedností je relaxace při představení. Muzikáloví tanečníci musí 

velmi často zvládnout 5-6 náročných představení ve 3 dnech, k tomu se mohou připojit 

ještě tréninkové jednotky, popřípadě zkoušky nových projektů. Relaxace je nedílnou 

součástí psychologické přípravy tanečníků, což dokazuje výsledné skóre s hodnotou 

3,68. Poslední dovednost, kterou bych chtěl zmínit, je kontrola pozornosti při tréninku. 
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Skór 3,57 vypovídá o tom, že tanečníci se musí velmi často soustředit, kontrolovat svoji 

pozornost při tréninku, kdy se učí nové choreografie. V případě, že tato pozornost je u 

některých jedinců nižší, zvyšuje se tím doba učení a tím narůstá i únava. 

 Posledním cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit, zda využívání 

psychologických dovedností závisí na vzdělání, pohlaví, věku a délce praxe tanečníka. 

Jak je možné vidět v kapitole 5.1 v tabulce č. 10 nelze jednoznačně určit závislost 

na využívání psychologických dovedností v závislosti na věku tanečníků a délce 

muzikálové praxe. Při srovnání skórů obou pohlaví, je z tabulky č. 11 evidentní, že ženy 

využívají psychologický dovedností častěji než muži. Pravděpodobným důvodem může 

být častější přemýšlení, soustředěnost a zodpovědnost žen spojené s jejich výkony, což 

může být způsobeno mnohem vyšší konkurencí v jejich řadách. Jednoznačným 

výsledkem hodnocení je rozdíl skórů mezi studovanými a nestudovanými tanečníky 

v oboru. U všech subškál bylo prokázáno častější využívání psychologických 

dovedností studovaným tanečníky v oboru. To je nejspíš zapříčiněno vědomím, že 

účinkování v muzikálech je pro většinu z nich zaměstnání, naopak pro nestudované 

tanečníky to bývá většinou přivýdělek při studiu jiných škol, případně při zaměstnání. 

 Z výsledků šetření je zřetelné, že tanečníci využívají nejčastěji právě ty 

psychologické dovednosti, které jim nejvíce pomáhají k jejich výkonu. Rád bych, kdyby 

tato práce upozornila na důležitost psychologické přípravy u tance 

a pomohla tanečníkům se dále zlepšovat nejen po fyzické a technické stránce, ale hlavně 

i po psychické. 
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Příloha č. 1 – TOPS dotazník 

 

Test of performance strategies. Test strategií využívaných při výkonu. 

 

       

 

Jméno, příjmení: dobrovolné datum:  

 

Věk:                               Pohlaví: místo vyplnění:  

 

Vystudovaný v oboru:               ANO /  NE                               škola: 
 

 

Trénuji počet hodin / týden 
     

 

Délka muzikálové praxe: 
     

  

n
ik

d
y
 

m
á

lo
k

d
y
 

o
b

č
a

s
 

té
m

ě
ř 

v
ž
d

y
 

v
ž
d

y
 

1. Stanovuji si reálné, ale vyzývavé cíle pro trénink.  1 2 3 4 5 

2. Říkám si věci, které mi při tréninku pomáhají k mému výkonu.  1 2 3 4 5 

3. Během tréninků si vybavuji poslední úspěšné výkony.  1 2 3 4 5 

4. Při tréninku mám rozptýlenou pozornost (nejsem plně soustředěn).  1 2 3 4 5 

5. Během tréninku používám relaxační metody.  1 2 3 4 5 

6. Trénuji způsob, jak relaxovat.  1 2 3 4 5 

7. Během představení jsem zaměřený na své výsledky.  1 2 3 4 5 

8. Když jsem během představení pod tlakem, vím jak relaxovat. 1 2 3 4 5 

9. Má vnitřní řeč** během představení je negativní. 1 2 3 4 5 

10. 

Během tréninku moc nepřemýšlím nad výkonem, nechávám tomu 

volný průběh. 1 2 3 4 5 

11. Při představení provádím své výkony aniž bych nad nimi přemýšlel. 1 2 3 4 5 

12. 

Zkouším si své výkony ve své představě před představením, v 
tréninku. 1 2 3 4 5 

13. Když potřebuji, zvládnu své nabuzení* v představení pozvednout. 1 2 3 4 5 

14. Během předstvení mívám myšlenky, že neuspěji. 1 2 3 4 5 

15. Využívám čas tréninku k práci na mých relaxačních technikách. 1 2 3 4 5 

16. Během tréninku ovládám efektivně svou vnitřní řeč. 1 2 3 4 5 

17. 
Jsem schopen se uvolnit (relaxovat), když jsem v představení příliš 
nervózní. 1 2 3 4 5 

18. Představuji si představení probíhající přesně tak, jak chci. 1 2 3 4 5 

19. Jsem schopen kontrolovat rozptylující myšlenky během tréninku. 1 2 3 4 5 

20. Jsem frustrovaný a rozrušený, když můj trénink neprobíhá dobře. 1 2 3 4 5 

21. 
Mám specifické fráze, či klíčová slova, které si říkám** pro zlepšení 
svého výkonu v představení. 1 2 3 4 5 

22. 

Po představení hodnotím, zda jsem dosáhnul svých 
předstartovních cílů. 1 2 3 4 5 

23. 

Během tréninku mé pohybové schopnosti (tendence) a dovednosti 

přechází přirozeně jedna ve druhou. 1 2 3 4 5 

24. 
Když udělám v představení chybu, mám problém získat zpět svou 
koncentraci. 1 2 3 4 5 

25. 
Když potřebuji, dovedu se v představení uvolnit abych mohl podávat 
požadovaný výkon 1 2 3 4 5 

26. Stanovuji si pro sebe v představení velmi specifické cíle. 1 2 3 4 5 

27. Uvolňuji se (relaxuji) při tréninku abych byl připraven. 1 2 3 4 5 

28. Nabudím se při představení, abych byl připraven podat výkon. 1 2 3 4 5 

29. 

Během tréninku si osvojuji nové znalosti a dovednosti přirozeně, aniž 

bych se na ně vyloženě soustředil. 1 2 3 4 5 
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30. Během představení pracuji na "autopilota". 1 2 3 4 5 

31. Když mě něco rozčílí během představení, můj výkon upadá. 1 2 3 4 5 

32. Během představení zůstává mé myšlení pozitivní. 1 2 3 4 5 

33. Říkám si** věci, které napomáhají mému výkonu v představení. 1 2 3 4 5 

34. 

Při představení si představuji dobrý pocit ze svého předchozího 
výkonu. 1 2 3 4 5 

35. Trénuji způsob, jak nabudit* sám sebe. 1 2 3 4 5 

36. Během soutěže ovládám svou vnitřní řeč** efektivně. 1 2 3 4 5 

37. Stanovuji si cíle, ktere mi pomáhají můj trénikový čas využít efektivněji. 1 2 3 4 5 

38. Mám problém se nabudit*, když se během tréninku cítím bez energie. 1 2 3 4 5 

39. Když to jde v tréninku špatně, stále kontroluji své emoce. 1 2 3 4 5 

40. Dělám, co potřebuji, abych byl nabuzen na představení. 1 2 3 4 5 

41. 

Během představení moc nepřemýšlím nad výkonem, nechávám 
tomu volný průběh. 1 2 3 4 5 

42. 

Při tréninku, když si vybavuji svůj výkon, představím si jak bych se 

cítil. 1 2 3 4 5 

43. Nedaří se mi uvolnit, když jsem během představení příliš napjatý.  1 2 3 4 5 

44. Je pro mě obtížnější se během tréninku nabudit*. 1 2 3 4 5 

45. Během tréninku zaměřuji svou pozornost efektivně. 1 2 3 4 5 

46. Stanovuji si osobní výkonnostní cíle pro představení. 1 2 3 4 5 

47. Motivuji sám sebe v tréninku skrze pozitivní vnitřní řeč**. 1 2 3 4 5 

48. Při tréninku si připadám, že tréninkem jen proplouvám. 1 2 3 4 5 

49. Během tréninku trénuji nabuzení se*. 1 2 3 4 5 

50. 

Mám problém s udržením koncentrace během dlouhých tréninků 

(dlouhé přípravy). 1 2 3 4 5 

51. Mluvím k sobě pozitivně, abych získal co nejvíce z tréninku. 1 2 3 4 5 

52. Dovedu zvýšit svou energii na správnou předstartovní úroveň. 1 2 3 4 5 

53. Mám velmi specifické cíle pro trénink. 1 2 3 4 5 

54. 
Během soutěže mohu podávat výkonnost instinktivně, jen s malým 
vědomým úsilím 1 2 3 4 5 

55. Představuji si mojí rutinu ještě před představením. 1 2 3 4 5 

56. Představuji si svůj neúspěch během představení. 1 2 3 4 5 

57. Říkám si** pozitivní věci, aby mi představení dalo co nejvíc. 1 2 3 4 5 

58. Nestanovuji si cíle pro trénink, prostě jdu na to a trénuji. 1 2 3 4 5 

59. Opakuji si svůj výkon ve své mysli před představením.  1 2 3 4 5 

60. Mám problém kontrolovat své emoce, když to při tréninku nejde dobře. 1 2 3 4 5 

61. Když je můj výkon při tréninku špatný, ztrácím soustředění. 1 2 3 4 5 

62. Mé emoce mi znemožňují předvést to nejlepší při představení. 1 2 3 4 5 

63. 
Když jsem při představení pod tlakem, ztrácím kontrolu nad svými 
emocemi. 1 2 3 4 5 

64. 

Při tréninku, když si vybavuji svůj výkon, představuji si pohled na sebe 

jako na videozáznam. 1 2 3 4 5 

       

 

*nabuzení se – stav aktivizace = stav smyslové a svalové připravenosti; **řeč vnitřní = slovní 

forma myšlení člověka  

       

 

TOPS, zdroj: THOMAS, P. a kol. (1999) Test of performance strategies: Development and 
preliminary validation of a comprehensive measure of athletes’ psychological skills. Journal of 
Sports Sciences. 17, 697 – 711.  

 

HARTL, P.  HARTLOVÁ, H. (2000) Psychologický slovník. Portál: 
Praha. 

     

 
tvorba, překlad: Martin Hamada 
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