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Název: Regulace psychických stavů v atletickém víceboji 

Abstrakt 

Cíl práce : Zmapovat způsoby psychoregulace u vícebojařů a vícebojařek 

Metoda : Byla použita metoda dotazníková neboli standardizované interview předložené v 

písemné podobě a metoda analýzy, která byla aplikována při rozboru sebraných dat. U 

závodníků byla provedena analýza psychoregulačních prostředků, které využívají během 

závodu. Data byla zpracována včetně grafické i tabulkové úpravy. 

Výsledky: U závodníků byla zjištěna veliká variabilita ve využívání psychoregulačních 

prostředků, přičemž u mužů byla tato variabilita o třetinu větší než u žen. Byla zjištěna i určitá 

specifika platící pro různá pohlaví, nicméně mnohem častěji se více projevovaly individuální 

osobnostní rozdíly mezi atlety bez ohledu na jejich pohlaví. 

Klíčová slova :atletický víceboj, psychoregulace, psychoregulační prostředky, psychické 

stavy, stres 
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l.Úvod 

Atletika je nazývána královnou sportů. Své kouzlo si zachovala už více než sto let a 

stále táhne diváky do ochozů stadionů na významné mítinky a vrcholné akce. 

Desetiboj je nejvšestrannější atletickou disciplínou. Je nazýván královskou disciplínou 

a vítězové nejvýznamnějších světových akcí této atletické disciplíny jsou považováni za 

nejvšestrannější sportovce. 

Sportovní výkon je vícebojaře limitován jak funkčními možnostmi, tak jeho 

psychikou. Psychologická příprava spočívá často na trenérských a závodnických 

zkušenostech a je uplatňována relativně nesystematicky. Řada trenérů od psychologické 

přípravy hodně očekává, ale neví dobře, jak ji vtělit do tréninku a závodění. Hledat odbornou 

pomoc od psychologů je na místě, ale za psychologickou přípravu nesou plnou odpovědnost 

závodník a trenér. 

Tato práce se snaží podat stručný přehled o psychických stavech, které mohou u atleta 

nastat. Dále je zde uvedeno několik psychoregulačních technik, kterými je možno některé 

nepříznivé psychické stavy ovlivnit. 

Výzkumná část se snaží zmapovat způsoby regulace psychických stavů u vícebojařů a 

vícebojařek během závodu a jejich potřeby k osobnosti trenéra a jeho rolím. 

Smyslem této práce je poskytnout závodníkům i jejich trenérům určitý návod k tomu, 

co lze ještě zlepšit v jejich psychologické přípravě a tím dosáhnout lepšího výkonu. Je třeba 

brát v potaz, že variabilita závodníků je veliká, a tak u jednoho závodníka může psychická 

složka přípravy ovlivňovat výkon z 10% a u jiného z 50%. Nikdo předem nemůže vědět, kam 

až sahají jeho možnosti, kde má svůj tzv. strop, nicméně psychologická příprava by měla 

sloužit k tomu, aby se sportovec maximálně přiblížil naplnění svých možností. 
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I. Teoretická část 

2.Charakteristika discipliny 

2.1 Historie desetiboje. 

Počátky víceboje sahají až do starého Řecka. Víceboje měly ve vývoji lidské civilizace 

dokazovat v kulturních i společenských modifikacích především harmonický růst osobnosti. 

Ve starém Řecku nebyly výjimkou společné soutěže v uměleckých (např. poezii) a fyzických 

disciplínách. Mezi řeckým klasickým a bronzovým obdobím není zřetelná hranice mýtu a 

skutečnosti. Podle řecké mytologie z tohoto období zakládá myšlenku víceboje v téměř 

atletické podobě Iasón, když chce dát svým bojovníkům základ všestrannosti. Synekeus byl 

nejlepší v oštěpu, zatímco Telamon v disku, Setes a Kalaias byli nejlepší v běhu a skoku. 

Peleus byl druhý nejlepší ve všech disciplínách a mohl všechny porazit v zápase. Iasón spojil 

všechny disciplíny dohromady, umožnil Peleovi zvítězit a tím zdůraznil myšlenku 

všestrannosti. S tímto cílem zřejmě vznikl první víceboj - antický pentathlon, který byl 

součástí starověkých olympijských her a skládal se z disciplín: běh na 1 stadion (192m), skok 

daleký, hod diskem, hod oštěpem a zápas. Přestože výsledkové listiny máme teprve z roku 

776 př. Kr., vědci specializovaní na starověk prokázali, že tradice her sahá hluboko do 

druhého tisíciletí. V roce 391 po Kr. vydal římský císař Theodosius I. dekret, který zakazoval 

všechny pohanské kulty, k nimž se počítaly i olympijské hry. To znamenalo konec 

olympijských soutěží. 

Od doby středověku se sportovní zápolení prosazovalo na celém světě jen pomalu. 

Opětovné zrození zájmu o tělesný pohyb a sport přináší 19. století a především 20. století. 

Tumeři v Německu, Ling ve Švédsku, Tyrš a jeho Sokolové v Čechách, zápolení univerzit 

v Anglii a Severní Americe a mnoho dalších se významně podíleli na renesanci sportu, která 

vrcholila myšlenkou barona Pierra de Coubertina uspořádat novodobé olympijské hry. V roce 

1894 sezval zájemce z celého světa do Paříže na sportovní kongres, který zasedal na Sorbonně 

a skončil jednomyslným rozhodnutím o obnovení olympijských her v roce 1896. 

Dne 6. dubna 1896 byly v Aténách slavnostně zahájeny I. olympijské hry nové doby. 

Součástí těchto her byly i soutěže v lehkoatletických disciplínách, ale desetiboj mezi nimi 

nebyl, i když mimo oštěpu byly všechny disciplíny desetiboje v programu her. Víceboj se 

objevil na programu her v roce 1904 v St. Luis, ale desetiboj byl poprvé zařazen do programu 

olympijských her v roce 1912 ve Stockholmu a to již v dnešní podobě -100m, skok daleký, 

vrh koulí (7,257kg), skok vysoký a 400m (první den), 110m překážek, hod diskem (2kg), 

skok o tyči, hod oštěpem (0,8kg) a běh na 1500m (druhý den). Dané pořadí disciplín bylo po 
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krátkém experimentování navrženo Švédy, kteří také vytvořili bodovací tabulky, vycházející 

ze světových rekordů z roku 1908. Několik desetibojů se ve Švédsku konalo již před rokem 

1912. Soutěže probíhaly v jeden den a při hodnocení se používalo bodovacích tabulek. První 

závody byly zaznamenány v Goteborgu 15. října 1911. Shodou okolností se ve stejný den 

(pouze s použitím jiných tabulek) konal desetiboj v Německu. Kromě desetiboje byl v letech 

1912- 1924 součástí olympijských her i klasický pětiboj, který se skládal z těchto disciplín: 

skok daleký, hod oštěpem (0,8kg), 200m, hod diskem (2kg) a běh na 1500m. Zatímco 

desetiboj byl hodnocen dle bodovacích tabulek (ke každému výkonu v jednotlivých 

disciplínách je přiřazen odpovídající počet bodů a součtem bodů ze všech disciplín je získán 

konečný součet), tak v pětiboji se sčítalo umístění v jednotlivých disciplínách (dnes je 

klasický pětiboj už pouze doplňkovou a nemistrovskou disciplínou a je hodnocen také dle 

tabulek). Prvním vítězem Olympijského desetiboje i pětiboje se stal Američan indiánského 

původu Jim Thorpe,jehož výkon v desetiboji měl hodnotu 8412 bodů (podle současných 

bodovacích tabulek 6564 bodů) se stal neoficiálním světovým rekordem. 

2.2 Vývoj světového rekordu. 

První světový rekord Mezinárodní atletické federace vytvořil v roce 1922 Estonec 

Alexandr Klumberg výkonem 7481 (6087) bodů. Od této doby je evidován světový rekord 

v desetiboji . 

Prvním mužem, který se dle stávajících tabulek dostal přes hranici 7000 bodů byl 

Hans Heinrich Sievert z Německa, který v roce 1934 dosáhl výkonu 7147 bodů. Přes 8000 

bodů se poprvé dostal v roce 1963 Yang Chuan-K wang z Tchaj-wanu výkonem 8009 bodů. 

Bruce Jenner z USA se na Olympijských hrách v Montrealu (CAN) 1976 stal výkonem 8634 

bodů prvním, kdo překonal hranici 8500 bodů. Hranice devíti tisíc bodů odolávala velmi 

dlouho. Ačkoli se již v roce 1983 dostal přes 8800 bodů J. Hingsen (GER), po něm i D. 

Thompson (GBR) aD. O'Brien (USA), podařilo se pouze O'Brienovi přiblížit se bájné 

hranici v roce 1992 na 109 bodů. V roce 1999 už Tomáš Dvořák (CZE) v Praze téměř dosáhl 

9000 bodů, ale jeho snaha skončila "pouze" novým světovým rekordem a výkonem 8994 

bodů. Až 26.-27.5.2001 v Rakouském Gotzisu na tradičním vícebojařském mítinku dosáhl 

další český vícebojař Roman Šebrle výkonu 9026 bodů a stal se prvním a zatím jediným 

atletem, který v desetiboji dosáhl výkonu přes 9000 bodů. Jeho výkony v rekordním 

desetiboji byly: 10,64s- 8,11m- 15,33m- 2,12m- 47,79s- 13,92s- 47,92m- 4,80m-

70,16m- 4:21,98s. 
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2.3 Zvláštní formy desetiboje. 

Jelikož desetibojaři závodí i v zimě, kdy se atletika přesouvá do hal, bylo třeba 

desetiboj upravit, aby mohli mít vícebojaři své halové závody. Protože v halách není možné 

pořádat soutěže v dlouhých hodech (hod diskem, oštěpem a kladivem), byly z desetiboje 

odstraněny hod diskem a oštěpem. Dále ještě byl odstraněn běh na 400m, protože "čtvrtka" je 

v hale specifická (běhají se dvě kola na okruhu 200m). Všechny ostatní běžecké tratě byly 

zkráceny a tak vznikl pro desetibojaře halový sedmiboj, který se skládá z těchto disciplín: 

60m, dálka, vrh koulí a skok vysoký (první den) a 60m překážek, tyč a běh na 1 OOOm (druhý 

den). 

Dále existují zkrácené formy desetiboje, jako je hodinový desetiboj, jednodenní 

desetiboj a jiné formy podle pořadatelů (100 minutový desetiboj, dvou hodinový desetiboj, 

atd.). Všechny tyto zkrácené formy musí dodržet daná pravidla atletiky pro desetiboj a 

zároveň musí být závodníky dodržen časový limit. 

2.4. Historie ženského víceboje 

Ženský víceboj postrádá dlouholetou tradici. Tato disciplína v průběhu minulého 

století stále měnila svou podobu (disciplíny, jejich počet a pořadí) a její vývoj se stále nezdá 

být ukončen. Stále se diskutuje o nahrazení současného sedmiboje ženským desetibojem. 

První ženské atletické vícebojařské mezinárodní soutěže se uskutečnily v letech 1922-

1923 v Monte Carlu jako zvláštní atrakce jarního lázeňského programu. Jednalo se o pětiboj 

ve složení : koule,dálka, výška, oštěp, 1OOm. Pětiboj byl pak zařazován i do programu 

ženských světových her. V programu samostatného Mistrovství Evropy žen v roce 1938 byla 

skladba pětiboje následující: v prvním dnu vrh koulí a skok daleký, ve druhém dnu 100m, 

výška a oštěp. Na Mistrovství Evropy 1950 bylo složení disciplin opět jiné: první den vrh 

koulí, skok vysoký a běh na 200m, druhý den 80 m překážek a skok daleký. Od roku 1961 

bylo další změnou zařazení běhu na 80 m překážek, vrhu koulí a skoku vysokého do prvního 

dne, druhý den atletky absolvovaly skok daleký a běh na 200 m.V roce 1969 byl překážkový 

běh na 80 m nahrazen stometrovou tratí s překážkami. Od roku 1974 byl pětiboj jednodenní 

soutěží. Mezitím konečně došlo k zařazení pětiboje do programu Olympijských her, poprvé se 

tak stalo v Tokiu 1964. V roce 1981 došlo k zásadnější změně, jednodenní pětiboj byl 

nahrazen všestrannější sedmibojařskou soutěží s následujícím pořadím disciplin v prvním 

dnu: 100 m překážek, koule, výška, 200 m, druhý den: dálka, oštěp, 800 m. Od roku 1985 je 

v prvním soutěžním dnu v porovnání s rokem 1981 přehozeno pořadí vrhu koulí a skoku 

vysokého, takže současná podoba sedmiboje je tato: běh na 100m překážek, skok vysoký, vrh 
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koulí a běh na 200m, ve druhém dni pak beze změny: skok daleký, hod oštěpem a běh na 800 

m. 

V tabulkách nejlepších světových výkonů všech dob jsou v popředí bodové součty 

sportovních hvězd osmdesátých let. Stále nedostižný je světový rekord dvojnásobné 

olympijské vítězky Jackie Joyner Kersee 7291 bod. (Ryba, J. - Jón, J. 2002) Nejlepšími 

současnými vícebojařkami jsou Carolina Cluft ze Švédska a Eunice Barber z Francie. 

2.5. Pojetí víceboje v současnosti. 

V současnosti je víceboj součástí všech vrcholných atletických akcí pod širým nebem 

jako jsou Olympijské hry, Mistrovství světa, Mistrovství jednotlivých kontinentů, Mistrovství 

světa juniorů, Mistrovství Evropy do 23 let, Světová univerziáda či Hry dobré vůle (Goodwill 

games). 

V roce 1972 vznikla v Evropě vícebojařská soutěž družstev- Evropský pohár ve 

vícebojích (neoficiální Mistrovství Evropy družstev ve vícebojích). Soutěží vždy čtyři 

závodníci v jednom družstvu a výsledky tří nejlepších se započítávají do konečného výsledku. 

Dříve byl tento závod pořádán každé dva roky, v současnosti je konán každoročně. Družstva 

jsou rozdělena do tří skupin podle výkonnosti (superliga, I.liga, II.liga). Desetibojaři mají i 

vlastní vícebojařskou Grand Prix, do které se počítají výsledky z nejvýznamnějších 

vícebojařských mítinků (Desenzano, Goetzis, Arles, Ratingen, Talence ), národního 

šampionátu a vrcholné akce daného roku (OH, MS, ME). Sčítají se tři nejlepší výsledky u 

každého závodníka v daném roce z těchto závodů, a podle dosažených součtů se určí pořadí 

v Grand Prix ve vícebojích. 
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3. Psychické stavy 

Pojem vyjadřuje statický moment, relativní stabilitu psychického obsahu, tedy v čase 

setrvávající psychické obsahy, zážitkově akcentované určitým obsahem (zloba, radost a jiné 

emoční stavy označované jako nálady), nebo celkové psychofyzické stavy individua 

(vzrušení, útlum, únava), resp. dlouhodobě setrvávající stavy (sexuální frustrace, konflikt, 

stres). Psychické stavy ovlivňují průběh psychických procesů (např. únava snižuje mentální i 

tělesné výkony, silní vzrušení narušuje průběh kognitivních procesů). (Nakonečný 1998) 

3 .1. Emoční stavy 

Při víceboji prožívá atlet určitý vztah k předmětům, jevům, výkonům, událostem, 

lidem, k vlastním činům i ke své vlastní osobě. Něco působí radost, něco žal, hněv, strach atd. 

to všechno jsou různé druhy emocionálních zážitků spojených s vícebojem. Jsou to různé 

formy vztahu atleta ke skutečnosti, zážitky toho, co na něho působí. Emocionální zážitky při 

víceboji jsou jednou z forem odrazu reality, která souvisí s vícebojem. Jsou odrazem vztahů 

sportovce k této realitě. Citový vztah vyvolá jen to, co souvisí s uspokojením atletových 

potřeb. Nejčastěji je objektem hodnocení a zdrojem prožitků vztah mezi modifikovaným a 

referenčním objektem činnosti. 

Obecně je možno říci, že vše, co napomáhá dosažení cíle v jednotlivých disciplínách, 

vyvolává libé emoce a city a to, co brání dosažení tohoto cíle, nelibé emoce a city. Bližší 

hodnocení a sledování citů je obtížné. Víme přibližně, co si představit, řekne-li desetibojař, že 

se bojí běhu na 400 metrů. 

3 .1.1. Aktivační úroveň 

Aktivační úroveň je chápána jako pohotovost organismu k reakci. Aktivační teorie 

emocí vychází metodologicky z elektroencefalografie a teoreticky je založena na 

neurofyziologických poznatcích o součinnosti mozkové kůry a podkorových center. 

Podkorová centra, především retikulární formace a limbický systém, se podílejí svými výboji 

na vytváření tonizujícího napětí mozkové kůry. Míra integrované elektrické aktivity mozkové 

kůry je potom vlastním ukazatelem aktivační úrovně organismu. Kromě tohoto ukazatele 

svědčí o změnách aktivační úrovně ještě řada dalších ukazatelů (změny v kožní galvanické 

reakci, pupilární reflex, změny fyziologických ukazatelů, které jsou emocemi ovlivněny, 

změny výrazu apod.) Postupné nebo náhlé zvyšování a snižování aktivační úrovně probíhá v 
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závislosti na působících vnějších a vnitřních faktorech, které mohou mít různý aktuální či 

potenciální význam. 

Pro víceboji je charakteristická silná emocionalita daná zátěžovým současně 

přitažlivým programem závodu. Náročný program víceboje vede ke zvyšování aktivační 

úrovně. Prostřednictvím zvýšené úrovně aktivace se při víceboji mobilizují všechny síly 

organismu, a především jeho energetické zdroje. Vytváří se tak připravenost k činnosti v 

závislosti na programu jednání, s nímž tvoří aktivační úroveň v přirozených podmínkách 

činnosti jednotu. Program nebo podněty, které jsou pro atleta málo významné, vyvolávají 

malý aktivační efekt, kdežto program psychologicky významný má silný mobilizační i 

energetický účinek. Vytvořená úroveň aktivace má potom zpětný vliv na realizaci atletova 

programu nebo na vhodnost jeho reakce na podnět. Změna aktivační úrovně ovšem nemusí 

bezvýhradně souviset s programem jednání. Může být také jednostraně ovlivněna 

farmakologicky (hormony, psychofarmaka,ale i placebo), tělesným cvičením (protahování, 

rozcvičení), autoregulačními zásahy (uvolnění, soustředění) a psychickými vlivy (představa, 

volní úsilí apod). Nejvýrazněji regulují aktivační úroveň vícebojaře jeho vědomé procesy. 

Hlavní regulační význam pro aktivační úroveň atleta má to, že pochopí význam situace. 

Experimentálně prokázaná centra emocí v mozku jsou v bazálních a limbických 

strukturách, které jsou funkčně spojeny s endokrinním systémem, tj. hlavně s hypofýzou a 

nadledvinkami. Následkem tohoto spojení se sympatickou inervací vyplaví z organismu 

katecholaminy. Adrenalin zreguluje cévní tonus a ze zvýšeného rozpadu tuků zajistí dodávky 

glukózy a mastných kyselin pro myokard. Pro případ, že to nestačí, připravuje se další 

dodávka cukrů z uvolněných aminokyselin. Uvolnění nastává vyplaveným hydrokortisonem 

na humorální podnět ACTH z hypofýzy (podle Vondráčka 1964). Takovýmto způsobem vede 

stupňování aktivační úrovně ke zvýšené činnosti neurohumorální a vegetativní. Zvýšení 

svalového tonu a vyplavení cukru do krve dává předpoklady k intenzivnímu výkonu. Tímto 

způsobem souvisejí intenzita emoce, výška aktivace s předpoklady k výkonu. Tím je dán 

základní význam aktivační úrovně pro atletovu výkonnost. Každá disciplína ovšem vyžaduje 

vhodnou aktivační úroveň. 

15 



Obr. znázornění hypotézy převrácené U- křivky 

Úroveň výsledku činnosti 

Úroveň aktivace 

Hypotéza převrácené u-křivky je velmi názorná a mnohdy umožňuje pochopit aktuální 

selhání výkonnosti sportovce, ale přesto je třeba si uvědomit, že její platnost je omezená. 

Proto problémem zůstává hledání optimální aktivační úrovně pro jednotlivé discipliny 

a pro různé atlety a s tím spojený problém navozování vhodné aktivační úrovně. Pouze 

vhodná z hlediska sportovního výkonu optimální aktivační úroveň zajišťuje účelné chování 

sportovce. Špičkové vícebojařské výkony představují pro atleta krajní psychickou zátěž, 

protože jsou spojeny s úsilím o maximální výkon v obtížných podmínkách sportovní soutěže. 

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

emocí značně kolísá od častých afektů dolů, někdy až k projevům apatie a zpět. Těmito 

oscilacemi aktivační úrovně lze vysvětlit časté kolísání špičkových vícebojařských výkonů, 

které jsou na emoční vlivy velmi citlivé. Obecně platí, že emoční afekty zvyšují spíše jen 

tělesnou sílu a zhoršují mentální výkony, tlumí poznávací procesy. 

3 .1.2. Stenické a astenické emoce 

Z kvalitativního hlediska už Kant rozlišil emoce na stenické a stenické. Stenické 

emoce činnost povzbuzují, posil ují a astenické ji naopak tlumí. Příkladem stenických emocí je 

vztek a astenických strach. 

3 .1.3. Dimenze emocí 

Emoce mají i zákonitosti kvalitativní, založené na jejich hedonistické funkci. Určují se 

tak nejméně dvě citové dimenze:libost (pozitivní) a nelibost (negativní). Z tohoto úhlu 

pohledu se nabízí úvaha o dvoudimenzionálním průběhu stoupající úrovně aktivace. V této 

souvislosti se poukazuje na zásadní význam pozitivního nebo negativního směru stoupající 

aktivační úrovně. Nízká aktivační úroveň není kvalitativně tak výrazně diferencována. 
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Z tohoto hlediska je možno mluvit o aktivační úrovni vysoké nebo nízké a vysoká je potom 

buď pozitivní nebo negativní ve smyslu k určitému druhu aktivity. V tomto pojetí záleží už 

nejen na výšce určité aktivace, ale i na vztazích mezi aktivační úrovní kladného a záporného 

typu. 

Obr. Dvoudimenzionální kontinuum aktivační úrovně: 

Afekt 

Aklivečnf 
úroveli 

Úrovně 
adpovídajfd 
n<>ročnasti 

prcgremu 

Klid 

OspeJost 

Spánek 

Oblast trémy 

Neg!!tivnf emočnf napětí lndiferentnf Pozitivní emočnf napi!ti 

Vrcholný výkon ve víceboji bývá zpravidla podmiňován namáhavými až bolestivými 

procedurami, vyvolávajícími negativní city, které musí být následně regulovány, zpravidla za 

silné podpory volního úsilí. Velmi názorně jsou tyto mechanismy pozorovatelné při silných 

negativních předstartovních stavech (viz dále). Předčasný nástup aktivace, její nadměrná 

výška a negativní směr tu bývají zvláště patrné. 

Vysoká aktivační úroveň pozitivního typu bývá nazývána bojovnou pohotovostí a jako 

mobilizační připravenost atleta k výkonu je cílem emoční regulace ve sportu. 

3.1.4. Činitelé emotivity ve víceboji 

Činitele můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. K vnitřním patří: 

1) Porušení homeostázy- např. hypoglykémie, nedostatek tekutin, přílišné teplo, atd. 

2) Porušení psychické rovnováhy, která vzniká uvědoměným rozporem, pržíváním 

konfliktu mezi motivy, mezi přáním a skutečností apod. Často se sebepojetí 

osobnosti sportovce liší od sociálního hodnocení jeho výkonů. 

3) Stav nervové soustavy- úroveň její vzrušivosti, vyjádřený aktivační úrovní a 

podmíněný např. únavou, nemocí, narušením biorytmů apod. 
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Vnější činitelé jsou : 

1) Nedostatek možnosti adaptace- když atlet není schopen přiměřeně reagovat na 

podnětovou situaci. Nejčastěji to bývá v situacích nezvyklých a náhlých. Např. 

neschopnost reagovat na soupeřovo náhlé zlepšení, na změnu počasí, atd. 

2) Nadměmá motivace- vznikající vysokou zodpovědností za sportovní výkon. 

Typické je to pro předstartovní stavy před významnou soutěží, pro situace, kdy 

chce vícebojař dobrým výkonem kompenzovat předchozí neúspěch. 

3) Podmíněné emoce- vznikají ve sportu opakovanými emočními prožitky v určitém 

prostředí. Zvláště snadno je podmíněna skeptická nálada opakovaným neúspěchem 

v téže disciplíně, na témž stadionu, apod. 

4) Infekce emocí- stav, kdy se emoce šíří jako nákaza. U vícebojařů to není až tak 

častý jev, výjimkou může být poraženecká nálada v soutěži družstev. 

5) Stresové situace (Hošek 1984) 

3 .1.5. Vliv anticipace na emotivitu 

Na základě predikce atlet během závodu rozebírá své vystoupení a vytváří varianty 

různých hypotéz na toto téma. Intenzivní negativní emoce mohou tyto hypotézy ovlivnit ve 

směru velmi nepříznivém pro sportovce (negativní prognózy). Hypotézy jsou zpravidla 

doprovázeny anticipací emočně intenzivních představ, které se týkají následků případného 

neúspěchu. Pro tuto situaci jsou typická velmi prudce kolísající sebehodnocení vícebojaře, 

který se většinou marně snaží překonat vlivy negativních emocí. Na základě toho kolísají i 

postoje atleta k informacím týkajícím se závodu. Snaha nebrat v úvahu ani vyloženě 

nepříznivé skutečnosti (emoční obrana) střídá naopak velkou citlivost k sebenepatrnějším 

informacím negativního charakteru. Druhý extrém je pro tuto situaci typičtější. U atletů 

pozorujeme před startem často zvýšenou dráždivost. Projevuje se jako zvýšená pohotovost 

k emočně negativním reakcím (nervozita). Této zvýšené emoční tenzi odpovídá i zvýšená 

tenze svalová. Porušují se pružnost, přesnost s vláčnost pohybu. Vzniká pohybová 

diskoordinace.(Hošek 1984) Tomuto stavu se v běžné mluvě říká "přehecování". 

3.1.6. Aspirační úroveň 

Aspirační úroveň je definována jako jasně vyjádřené subjektivní nároky na úroveň 

budoucího výkonu, stanovené především na základě představy svého posledního výkonu. 

Aspirační úroveň je rovněž možno chápat jako nepřímo vyjádřené sebehodnocení atleta 

prostřednictvím nároků na kvalitu a kvantitu vlastní další činnosti. Vytváří se jako součást 
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anticipace výsledku činnosti a je považována za okrajovou složku vůle, za projev motivace 

výkonnosti. Aspirační úroveň je velmi proměnlivá, je ovlivňována množstvím různých 

činitelů. Pro mladší atlety je charakteristická relativně vyšší aspirační úroveň. Muži mají 

relativně vyšší aspirační úroveň než ženy. Do aspirační úrovně se promítá vliv celé 

předcházející zkušenosti atleta, jeho schopnost predikce, vliv jeho vlastní osobnosti a vliv 

jeho celého psychologického zázemí (mínění trenéra, kolektivu, rodiny, tisku, apod.). (Hošek 

1984) 

3.1.7. Základní druhy emocí ve víceboji 

Strach 

Strach ovlivňuje sportovní činnost záporně. Ovšem i zde mohou nastat výjimky. 

Nemá-li strach velikou intenzitu, má-li spíše charakter obavy, působí na následující sportovní 

činnost převážně v kladném smyslu tím, že zvyšuje přiměřený svalový tonus, tepovou a 

dechovou frekvenci a obecně podporuje zodpovědnost za výkon. Typickými situacemi, kdy 

vícebojař pociťuje strach jsou třetí pokusy na základních výškách nebo dva nezdařené pokusy 

v ostatních technických disciplinách. 

Radost 

Především afekt radosti se ve víceboji vyskytuje často. Je to cit, který je základem 

zájmového charakteru víceboje. Radost nevede k závažnějším poruchám vnímání a paměti, 

vede jen k určitému zabarvení vnímání a k výběrovosti vnímaného a zapamatovaného. 

Z hlediska aktivity je citem převážně pozitivním, z hlediska víceboje žádoucím cílem, 

vydatným zdrojem motivace. 

Smutek 

Ve víceboji je smutek spojen obvykle se zmařenými předpoklady sportovního výkonu 

(neúspěchem). 

Vztek 

(Hněv) obecně vede ke zvýšení aktivity, je tedy z hledisky činnosti citem pozitivním 

(stenický afekt). Někdy může být i navozován záměrně např. nadávkami, sebeurážením nebo 

vyvoláním mírné bolesti (plácání do stehen). 
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3.2. Stres 

3.2.1. Pojem stres 

Pojmy zátěž a stres jsou v podstatě synonyma. V nejširším smyslujde o energetický 

nárok na organismus, jakákoli energetická změna může být považována za zátěž. V praxi 

fyziologové mluví o homeostáze, rovnovážném stavu, ke kterému organismus stále směřuje. 

Drobná vychýlení jsou vyrovnávána běžnými servomechanismy a nemluvíme o stresu.K tomu 

dochází až při určité individuální intenzitě signalizované vrozenou neurohumorální reakcí. 

3.2.2. Eustres a distres 

Z úskalí klasifikace je třeba zmínit se o dělení na eustres a distres. Toto dělení 

(eustres =pozitivní stres a distres =negativní stres) se týká kvalitativních stránek odezvy. 

Většinou se stresem myslí distres. Pojem eustres neznávají všichni a pokud se mluví o libém 

stresu, tak je to například v důsledku analgetizujícího účinku stresu, na který může vzniknout 

návyk, například při vytrvaleckých aktivitách. Ve sportu také často známe jev, kdy vítěz není 

unaven a zřejmě prožívá libě posoutěžní únavu, která u ostatních znamená hraniční zátěž. 

Někdy se o eustresu mluví v případě prokazatelně stimulujícího vlivu stresu na výkon, kdy 

stres uvolňuje jinými způsoby nemobilizovatelné kapacitní zdroje organismu (beletristicky 

zpracováno v Čapkově povídce Rekord). 

Je-li člověk přiměřeně fyzicky i psychicky zatěžován, získává zvýšenou odolnost vůči 

stresu. Stresové situace mohou být příležitostí k sebepoznání, k poznání našich možností, 

mohou stimulovat osobnostní zrání. 

3.2.3. Zvládání stresu (coping, adaptace) 

Problematika adaptace patří ke klasickým psychologickým tématům. Víme, že na 

fyzické úrovni má tělo složitý mechanismus autoregulace. Ta funguje tak, že tělo citlivě 

zaznamenává všechny odchylky od normálu a zajišťuje rovnováhu. Tyto mechanismy 

umožnují, abychom se přizpůsobili téměř všemu, s čím se v životě můžeme setkat. 

Významem slova adaptace je tedy zvládání různých druhů životních krizí a připravenost 

k tomu, co člověka čeká. 

Koupink z anglického coping se nejčastěji vyskytuje ve vazbě coping with 

smth.(stress,cancer ... ). V češtině se stále častěji používá ve významu "zvládat nadlimitní 

zátěž". Často se za ni považuje těžká nemoc, životní krize, konflikt, nedorozumění, ale i 
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důležitý závod. Jindy je při definování termínu koupink kladen důraz na jeho účel- odstranit 

nebo alespoň snížit či odvést mimo očekávaný, škodlivý vliv nadlimitní zátěže. Předjímání 

toho, co se bude dít. Termínem "anticipatory coping" se označují procesy, které probíhají 

před tím, než se člověk dostává do těžké životní situace. Člověk "bojuje s drakem" ještě dříve, 

než ho potká. 

Rozdíl mezi adaptací a koupinkem spočívá v tom, že adaptace je vyrovnání se se 

zátěží, která je relativně v normálních mezích, zatím co koupinkje střet se zátěží nadlimitní 

intenzity. V případě koupinku se nehovoří o stresu, ale o distresu, vyšší míře zatížení 

organismu. 

3.2.4. Teorie zvládání stresu 

Výchozí (normální)stav je možno charakterizovat rovnovážnou situací.Na člověka 

doléhá řada činitelů fyzikálních, fyziologických, sociálních, psychických. Takto napadaný 

člověk má k dispozici určitý soubor zdrojů, má určitou fyzickou zdatnost, určité 

® 

znalosti,dovednosti a inteligenci. Rovnovážný stav je ideálem. 

Obrl. Pojetí rovnováhy-při zvládání obtíží, B=zátěž,stres, A=kapacita,odolnost 

Obr2. Zátěž(B) je větší než schopnost organismu zvládnout ji(A). 
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Řešení distresové situace 

Z pojetí rovnováhy je sil vyplývá, že je možno uvažovat v podstatě o dvou druzích zásahů 

k znovunastolení rovnováhy: Možnost změny na straně zátěže. 

Možnost změny na straně zdrojů sil a 

možností obrany. 

i 

Obr. A ... zvýšit schopnost organismu bránit se a ubránit se zátěži 

B ... snížit intenzitu stresorů, které člověka zatěžují 

Na straně zátěže můžeme změnit objektivní stav světa tj. (ubrat,zkrátit,či přesunout 

zátěž). Možností změny subjektivního světa je přijmutí věcí klidně bez dramatického 

zveličování. Pozor ovšem na strategii zavírání očí. Je to extrémní pohled na stresovou situaci. 

Tím, že nic nevidím, se mi uleví. V lidovém podání jde o strategii pštrosa, který strká svou 

hlavu do písku, když se blíží nebezpečí. Může se tak stát, že pacient přijde k lékaři, když už je 

pozdě. Tím hlavním, co ve stresové situaci hraje roli, není ani tak to, co se děje, jako to, jak 

vnímáme stresovou situaci. 

3.2.5. Základní rozhodnutí v boji se stresem 

Při rozhodování v nejtěžších životních situacích se dostáváme do nezáviděníhodné situace. 

Může jít o situaci, která je z hlediska řešitelnosti beznadějná, nebo ještě existuje naděje situaci 

změnit. Naše rozhodnutí pak bude mít jednu z následujících dvou forem. 

Přijmout to, co se událo, či děje jako hotovou věc. 

Bojovat s nepříznivou situací, utkat se se stresorem a snažit se zvládnout obtíže 

vhodnou strategií 
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Situaci je možno znázornit maticí: 

Situace 

/~ 
Nadejna Beznadejna 
bojovat bojovat 

1 1 2 
Rozhoduji ______________ +---------------
se \ 

\Nadejna 
nebojovat 

4 

Beznadejna 
nebojovat 

3 

Z této matice vyplývá, že existují dvě správná rozhodnutí: přijmout bez reptání to, co je 

nezměnitelné (3), a bojovat s tím, co se změnit dá (!).Existují i dvě rozhodnutí nesprávná: 

bojovat, když je situace beznadějná (2), a přijmout, pokorně akceptovat situaci, kde vzdor 

všemu ještě existuje naděje na změnu k lepšímu (4). 

3.2.6. Stres ve víceboji 

Typickým příkladem stresu pro vícebojaře je vyrovnání se s rolí favorita závodu a 

naplnění obecného očekávaní. Atlet je často nejen pod tlakem svých aspirací, ale i pod tlakem 

známých, zaměstnavatele (to v případě profesionálního sportovce s trvalým přfjmem od 

střediska vrcholového sportu), médií a někdy i celé veřejnosti. Obhajoba mistrovských titulů a 

medailových umístění z mezinárodních soutěží je proto pro atleta mnohem vyšší zátěží než 

jejich první získání. Je mnoho sportovců, kteří zažijí krátkodobý úspěch, ale nejsou schopni 

na něj dlouhodoběji navázat. O to více by měly být vyzdviženy výkony vícebojařů Romana 

Šebrleho a Tomáše Dvořáka, kteří jsou stálicemi vícebojařské špičky už několik let a kteří se 

vždy dokáží perfektně připravit na nejdůležitější soutěže roku. 
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3 .3 .1. Předstartovní a startovní stavy 
Předstartovní stav je určitým aktuálním psychickým stavem, který se zákonitě 

dostavuje před závodem. Představuje podmíněnou přípravnou reakci, stav emočního 

očekávání, jehož účinky mohou výkonnost sportovce zhoršit i zlepšit. Je určitou specifikací 

všeobecné difůzní aktivace mozkové kůry, vzniklé součinností různých podkorových útvarů i 

neurosekrece. Je korově regulován a představuje pohotovostní mobilizaci organismu, 

potřebnou pro překonání nastávající zátěže. Jde o určitou úroveň a směr centrální aktivace, 

ovlivňované především emocemi, s nimiž se sportovec téměř ztotožňuje, a také o jeho 

motivaci. V této motivaci se uplatňují základní lidské tendence a vrozené reakce, i složitější, 

společensky podmíněné motivační faktory, zaměřené k nastávajícímu výkonu. Tento hrubý 

základ předstartovního stavuje dále upravován korovými mechanismy podle vnější situace, 

přičemž se účinnost jednotlivých vnitřních faktorů mění, čímž se mění dynamika aktivace. 

Daný předstartovní stav je tedy složitou aktivačně motivační strukturou vrozených a 

získaných dispozic určitého sportovce, vzniklou v procesu adaptace i učení a aktualizovanou 

časovými i prostorovými signály blížícího se startu. 

Výkladem, tříděním i popisem jednotlivých typů předstartovního stavu se v minulosti 

zabývali různí autoři. Např. Puni (1962) udává tři typy : startovní horečku, apatii a bojovou 

připravenost. Fyziologové vyšší nervové soustavy (Krestovnikov 1954, 1957; Letunov 1953) 

rozlišili dva typy startovních stavů, a to stavy s převahou útlumu a stavy s převahou 

podráždění. Dále je možno vyjadřovat psychické napětí těchto stavů v pojmech aktivační 

teorie Machač 1962) 

K hlavním typům předstartovních stavů patří : 

Stav nadměrné aktivace (startovní horečka) více nebo méně vyjádřeného negativního 

směru, tj. stav emočně negativní, je charakterizován zvýšenou dráždivostí a oslabením 

útlumových procesů. Tento stav obvykle souvisí s vysokou úrovní aspirace. Projevuje se 

navenek i dovnitř celou řadou reakcí v oblasti psychické, motorické, vegetativní i endokrinní. 

Většinou jde o více, či méně výraznou diskoordinaci všech zúčastněných funkcí. V motorice 

se projevuje křečovitostí pohybů, svalovým třesem a diskoordinacíjemných pohybů. 

Příznačná je zde i zvýšená agresivita. 

Nepřiměřeně nízká aktivace (apatie) může být jednak fázovým zvratem předchozího 

stavu nadměrné aktivace, jednak i příznakem celkového snížení emotivity sportovce 

v důsledku snížené aspirace. Dezorganizace psychických, motorických i vegetativních funkcí 
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je způsobena převahou útlumu v mozkové kůře a nadvládou pasivně obranné reakce. 

Projevuje se sníženou agresivitou až pasivitou, celkovou pohybovou ochablostí, diskoordinací 

a malátností, ochabnutím svalového tonu a dalšími příznaky. 

Stav optimálně zvýšené aktivace (bojová pohotovost), emocionálně kladného směru, 

je příznačný pro reálnou aspiraci. Projevuje se jako vysoká pohotovost k reakci, pozitivně 

prožívaným vnitřním napětím, ovládanou zvýšenou agresivitou. Někdy je přimíšen i pocit 

stenizující obavy. 

Jednotlivé typy startovního stavu se mohou vystřídat u jednoho závodníka během 

několika hodin. Konečný startovní stav se může ustálit i poměrně nedlouho před startem. 

Současně je však často pozorována i určitá individuální konstantnost, sklon k určitému typu 

předstartovního stavu. Obě pozorování si vzájemně neodporují, nýbrž se ve smyslu 

interindividuální a intraindividuální variability doplňují. Uvedené typy předstartovních stavů 

představují pouze určité krajní formy startovních příznaků, existují mezi nimi četné 

mezistupně. Praktické zkušenosti trenérů i sportovců ukazují, že vynikajících výkonů 

v exponovaných soutěžích je dosahováno často při stavech vysoké aktivace. Emoční základy 

mají však obvykle pozitivní směr, tj. zvýšenou agresivitu, a jak se zdá, i reálnou úroveň 

aspirace. Lze tedy uvažovat o členění stavu nadměrné aktivace na nadměrnou aktivaci 

pozitivně motivovanou k výkonu reálnou aspirací a na nadměrnou aktivaci motivovanou 

negativně. 

Předstartovní a startovní stavy mají, jak již bylo uvedeno bezprostřední pozitivní či 

negativní vliv na kvalitativní i kvantitativní úroveň následujícího výkonu. Nepříznivý průběh 

začátku víceboje ovlivňuje však i výkonnost ve fázích následujících, takže předstartovní stav 

má značný podíl i na výsledku konečném. To je patrné zvláště u výkonů jednorázových, 

trvajících několik sekund až minut. V průběhu celého víceboje mohou být nepříznivé účinky 

předstartovních stavů korigovány v jeho průběhu. Pozitivní význam zde mají zvláště dílčí, 

často i nahodilé úspěchy. Neúspěchy působí často negativně, neboť jsou v podstatě frustrací. 

To záleží ovšem na celkové připravenosti sportovce a zejména na jeho psychické odolnosti a 

s ní nedílně související úrovní ideovou, morální a volní. Pokles aktivity atleta po neúspěchu je 

příznakem nedostatečné připravenosti atleta. 

3.3 .2. Soutěžní stayy 
Předstartovní a startovní stavy tak přecházejí v různě odstupňovanou úroveň i v různý směr 

aktivace centrální nervové soustavy sportovce v soutěži. Tyto stavy, obdobné svými 
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mechanismy, projevy i účinky stavům předstartovním, nazýváme stavy soutěžními. Jejich 

emoční tenze však není už jen výsledkem aferentní syntézy a anticipace dalšího vývoje 

víceboje i konečného výsledku. Jde o emoční stavy činností, závislých především na vnějších 

faktorech regulace. Víceboj se skládá z řady akcí ukončených dílčím úspěchem i neúspěchem 

ovlivňující počátek akce následující. Lze tedy uvažovat o dílčích úspěších či frustrací, 

případně i o sérii frustrací a úspěchů, které bezprostředně ovlivňují vzestup či pokles aspirační 

úrovně, čímž dochází i ke změnám úrovně aktivace. Nikoli ovšem lineárně, neboť frustrace 

může vést jak k afektu tak i k pasivitě. Časové pauzy před jednotlivými disciplinami celého 

víceboje mají charakter dílčích startovních stavů, bezprostředně ovlivňovaných výsledkem 

akce předcházející. Jde tedy vlastně o řadu dílčích stimulů, které mohou aktivaci atleta 

v průběhu víceboje plynule i skokem zvyšovat či snižovat. Křivka aktivační úrovně může 

oscilovat z poloh apatie a pasivity až do poloh afektivní agrese, a to jako důsledek dílčích 

frustrací i změn aspirační úrovně. 

3 .3 .3. Posoutěžní stayy 
Konečný výsledek víceboje se projevuje bezprostředně i ve změnách emočních stavů, které 

nazýváme stavy postartovními, posoutežními. Změny aktivační úrovně jsou zde především na 

subjektivně hodnoceném výsledku i na jeho hodnocení druhými osobami, především 

příslušníky stejné skupiny a trenéra. 

Emocionalit atleta po víceboji nemívá úroveň afektivní. Spíše jde o zvýšené nálady. Na 

základě přímého pozorování i pohovorů s trenéry a sportovci lze zaznamenat náladu 

euforickou (nadšení), případně manickou, náladu depresivní, náladu zlobnou (rezonantní), a 

mrzutou (rozladění). Existují tedy zhruba 3 typy nálad : pozitivně zvýšená, jež je příznačná 

pro úspěch, negativně zvýšená, jež je příznačná pro neúspěch a snížená, více méně negativní 

nálada, příznačná více méně pro neúspěch nebo i jako odezva nervového a fyzického přetížení 

z obtížného boje, byť i vítězného. 

Všechny tyto stavy -předstartovní, startovní, soutěžní i posoutěžní mají na výkonnost i vývoj 

sportovce neobyčejný vliv. Z toho důvodu se tato práce zabývá praktickými i teoretickými 

zřetely jejich regulace. 
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4. Principy regulace psychických stavů 
Cílem psychologické přípravy atleta je vytvářet dlouhodobé a bezprostřední 

předpoklady pro optimální regulační úroveň aktuálního psychického stavu, na němž je 

okamžitý výkon atleta přímo závislý. Tato úroveň je podmíněna mírou psychické odolnosti 

atleta. Cílem psychologické přípravy atleta je neustálé rozvíjení odolnosti a udržování její 

stávající úrovně. 

Principy psychologické přípravy jsou: 

• Princip modelování tréninkových zátěží podle zátěží závodních, s hlavní zřetelem 

k psychickým či psychologickým důsledkům zátěží fyzických. Je základem 

psychologické přípravy atleta. Je zdůrazňován teprve na určité úrovni trénovanosti 

atleta a vyhraženjen určitým částem tréninku. 

• Princip stupňování psychických zátěží souvisí s principem postupnosti. Jde přitom 

za prvé o stupňování intenzity psychických zátěží, za druhé o stupňování zátěží 

vzhledem k jejich kvalitativní povaze a za třetí o stupňování jejich frekvence během 

jedné tréninkové lekce 

• Princip obměňování psychických zátěží je spojen s principem stupňování, tj. 

postupnosti, s principem všestrannosti a s principem opakování. Principem 

obměňování zátěží předcházíme i přetrénovanosti a psychické přesycenosti atletů 

danou danou tréninkovou činností. Principem stupňování a obměňování psychických 

zátěží sledujeme současně i udržení potřebné emoční tenze tréninku, bez níž je aktivita 

atleta podstatně nižší. 

• Princip relaxace vychází z regulačních potřeb atleta a směřuje k reprodukci jeho 

psychické i tělesné aktivity, jež může být přemírou zátěží podstatně vyčerpána. 

• Princip regulace aktivační úrovně vychází z podmíněnosti výkonu aktuálním 

psychickým stavem a ukazuje nutnost jeho přímého i nepřímého ovlivňování různými 

prostředky. Vyskytují se přitom různé možnosti biologické, fyziologické i 

psychologické. Neobyčejný význam má v této souvislosti ovlivňování motivace 

k výkonu. (Vaněk 1983) 
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5. Regulační prostředky ve víceboji 

Regulační prostředky představují různé záměrné a pozitivní zásahy do dynamiky 

psychofyziologického dění. Jejich smyslem je příznivé ovlivňování aktuálního psychického 

stavu, obzvláště v situacích duševního stresu. Jde tedy v podstatě o preventivní vyladění 

psychického stavu stresovaného jedince ještě před výkonem, jehož výsledek je osobně i 

společensky významný, avšak z hlediska konečného efektu nejistý. Dále jde i o uvolnění 

emočního rezidua stresu po frustraci, nervovém přepětí apod. Případně je možno některých 

regulačních prostředků používat i v průběhu závodu. Nabízejí se tedy různé aspekty 

regulačních prostředků, podle nichž je možno je hodnotit i třídit. 

Z hlediska teoretického přístupu k psychologické přípravě atleta má význam třídění 

regulačních prostředků podle směru jejich působení. Konečný účinek všech těchto prostředků 

je sice psychologický, avšak primárně mohou působit různými cestami. Rozlišujeme tři 

skupiny prostředků : biologické, fyziologické a psychologické. 

5 .1. Biologické prostředky ovlivňují aktuální psychický stav cestou vegetativní 

oblasti. Patří sem především výživa, uměle navezený spánek a psychofarmaka. 

5.2.1 Výživa má hlavně širší psychohygienický význam. V úvahu bereme sociálně 

psychologický účinek jídla, daný jeho společenskou stránkou, prostředím, stolováním, což 

působí při mírném stresu příznivě, ovšem není-li zdrojem stresu vztah přítomných osob. 

V některých případech se však nadměrnou péčí o množství kalorických hodnot potravy před 

závodem stává jídlo i podnětem psychologicky nežádoucím, tj. zdůrazňujícím význam 

nastávajícího závodu výběrem jídla aj eho přijímáním pouze jako kalorické podstaty 

následujícího výkonu. To je patrné zvláště tehdy, váže-li atlet svoji výkonnost na určitý druh 

jídla nebo na vitamíny apod, které však nemusí vždy obdržet. 

5.2.2. Spánekje před závodem i po něm značně důležitý, nejen jako potřeba 

biologická, nýbrž i jako prostředek k utlumení všech znepokojujících představ i myšlenek, 

vztahujících se k závodu nastávajícímu či ukončenému. V tomto smyslu má spánek zřetelnou 

terapeutickou hodnotu. Před závodem i po něm se však spánek obvykle těžko dostavuje 

v důsledku neodbytných myšlenek na závod. Z tohoto důvodu je třeba spánek navodit uměle. 

Často se volí hypnotikum, které spánek rychle navozuje, avšak poměrně rychle se i vyloučí, 

takže nepůsobí tlumivě při závodu, nebo se použije některé z regulačních technik. Sklenička 

alkoholu může také splnit svoji funkci. 
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Spánek je před vícebojem velmi důležitý, neboť člověk je schopen podávat 

jednorázové výkony, i když noc před tím nespal, ale v dvoudenním vícebojařském závodě se 

to na výkonech nesporně projeví. Uměle navozený spánek má význam i noc mezi vícebojem. 

5.1.3. Psychofarmaka, ať už jde o neuroleptika či stimuanty, ovlivňují aktivitu 

mozkové kůry prostřednictvím retikulámí formace. Jejich účinek bývá obvykle intenzivní a 

řídí se podle zvolené "drogy". Má však zvláště pro sportovce četné nevýhody. Především je 

jejich účinek ve smyslu aktivace málo diferencovaný. Vícebojař však potřebuje vyvíjet 

aktivitu diferencovanou, situačně plastickou. 

Stimulanty 

Kofein 

Obecně se dá říci, že kofein uvolňuje hladké svalstvo a stimuluje srdce a dýchací systém, má 

protispánkové účinky ("stay-awake pills"), odstraňuje únavu, zvláště duševní, zbystřuje 

myšlení, působí jistou euforii. Nemění osobnost a charakter. 

Chemie: Kofein je docela běžná, "povolená" látka, obsažená v mnoha potravinách, 

nejvíce asi v kávě (šálek kávy: 90-150 mg, fermentovaný čaj taktéž, zelený čaj 30-70 mg, cola 

0.3130-45 mg, tyčka čokolády 30 mg, kakao 2 mg, v poslední době v tzv. energy drinks: 

Semtex 50mg v 0.31). Kofein se vyskytuje v čajových lístcích (Thea sinensis) a v kávě 

(Coffea arabica) v míře max. 4%. Je to 1,3,7-trimethylxantin, čaj obsahuje i dvě další látky s 

podobným účinkem: theofylin (1,3-dimetylxantin, více toxický, méně stimulační, objevují se 

však jen stopová množství) a theobromin (3,7-dimetylxantin, hojně se vyskytuje v rostlině 

Theobroma cacao, má podobné, ale slabší účinky jako kofein). Kolové semeno (Cola vera, C. 

acuminata, C. Ballayi) má obsahovat nejméně 1.5% bezvodého kofeinu a theobrominu. V 

kávě kofein působí v několika minutách, v čaji pomaleji (40 minut), je tlumen jinými 

alkaloidy a celková povaha působení je odlišná. Káva také obsahuje karcinogenní látky, jako 

vše pražené. Je nesporné, že čaj je zdravější. Kofein je mitotický jed, ve větších dávkách je 

křečový. Zvyšuje obsah mastných kyselin v oběhovém systému, byl proto léta používán 

sportovci. Pro nezvyklého má jen částečný účinek. Ve vyšších koncentracích se vstřebává 

rychleji. Kofein je v těle nejprve demetylován v dimetylxantin, pak v monometylxantin, které 

se dále štěpí v močovinu a tak se vylučují. Opouští tělo asi 5-6 hodin po požití. 

Předávkování (250 mg a výše) se projevuje nervozitou, vzrušením, tachykardií a srdeční 

arytmií, roztěkaností, nespavostí a škubáním svalů. Hlášená smrtelná dávka je 1 O g. 
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Kokain 

Je reprezentantem této skupiny. Listy velkého keře Erythroxylon Coca (Koka pravá- a 

jeho dalších druhů) byly lidmi používány už dávno. Jednak k vyvolání mimořádných 

psychických prožitků v rituálech jihoamerických náboženství, jednak byly žvýkány při těžké 

práci ve velké nadmořské výšce. Docházelo při tom ke stahu periferních cév a nižšímu výdeji 

tepla, anestetický účinek vedl ke snížení pocitu hladu a hlavně docházelo k vymizení pocitu 

únavy. Kokain má euforizační a stimulační účinek, nápadná je aktivita a zvýšené vědomí 

vlastních schopností. Působení: Hlavní význam kokainu byl ve využití anestetického účinku, 

přičemž byly zároveň staženy periferní cévy. Účinky kokainu jsou různé po požití prášku, 

šňupání či kouření. Většinou je důsledkem psychomotorická stimulace, účinek je 

sympatomimetický. Zvyšuje se tlak, urychluje tep a dechová frekvence, zorničky se rozšiřují. 

Účinek je podle způsobu aplikace pozorovatelný za několik sekund až minut, trvá asi půl 

hodiny. 

Guarana 

Chemickou analýzou guarany bylo zjištěno, že její hlavní účinná látka- guaranin -je 

látka podobná kofeinu a to především svými účinky. Oddaluje nástup únavy, zvyšuje 

vytrvalost. Spolehlivě dokáže v organizmu vyvolat energizující účinky, které přetrvávají 

mnohem déle než po konzumaci kávy, čaje či kakaa. 

Taurin 

Taurin je látka s výrazným působením na nervovou soustavu, navozuje pocit bdělosti a 

zlepšuje schopnost soustředění. 

Nedovolené látky 

Psychoanaleptika 

Jsou další simulanty, mezi které se řadí efedrin, kathin a budivé aminy (Benzedrin, 

Dexedrin, Pervitin, Fenmetrazin). 
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5.2. Fyziologické prostředky upravují centrální aktivace zejména prostřednictvím 

vzruchů propriocepčních, kožních a interocepčních. Patří sem rozcvičení, dechová 

gymnastika, masáže sprchy a koupele. 

5.2.1. Rozcvičení (Vaněk 1984) před soutěží je obvykle chápáno jako výkonu 

adekvátní příprava hybného ústrojí i vnitřních orgánů včetně stimulace jejich funkcí. Přihlíží 

se při tom hlavně k makro traumatické a mikrotraumatické prevenci a k podmiňování 

přípravných, mobilizačních a energetizačních reakcí. Rozcvičení má tedy obecně 

homeostatický charakter. Tímto se dá zdůraznit psychofyziologické pojetí rozcvičení jako 

bezprostřední adekvátní a integrovaný úvodu k výkonu. Z hlediska účinků se dá rozcvičení 

rozdělit na tři aspekty : neurofyziologický, senzomotorický a psychologický. 

Neurofyziologická část směřuje k stimulaci pohybových i vegetativních funkcí a 

zprostředkovaně i k obecné úpravě aktivační úrovně. Obvykle se používá klus, strečink, 

speciální běžecká cvičení ... Vhodné je i zařadit záměrná dechová cvičení pro jejich přímý 

vliv na regulaci centrálních procesů a občas i hudbu jako rytmizujícího emočního činitele. 

Senzomotorická část rozcvičení je specifická a směřuje k aktualizaci 

zautomatizovaných vjemových i pohybových struktur, k vyzkoušení nářadí i náčiní a 

k bezprostřednímu kontaktu s prostředím soutěže. 

Psychologická složka rozcvičení směřuje k optimalizaci psychických tenzí dosažením 

těch subjektivních prožitků startovních stavů sportovce, které podle jeho zkušeností 

signalizují pravděpodobnost dobrého výkonu. Praktickou cestou k tomuto cíli je především 

individualizace určitých, obvykle finálních částí rozcvičení, dovršující a zpřesňující aspirace 

vícebojaře představami o jeho okamžité formě. 

Další položkou směřující k praktické psychologizaci rozcvičení je optimální duševní 

koncentrace sportovce na rozcvičovací úkony. Soustředění na tělesný pohyb vede 

k prohloubení jeho funkčních komponent, a tím nepřímo i k odvádění pozornosti od možných 

důsledků úspěch- neúspěchu v následujícím závodě. Tato psychologizace rozcvičení vede 

kromě úpravy hybnosti i k úpravě příslušných funkcí somatických, vegetativních i 

psychických. 

5.2.2. Trénink svalového napětí- uvolňování a dechová cvičení přispívají k regulaci 

psychických tenzí prostřednictvím vztahů mezi bonusem svalovým a duševním jako 

symptomů aktuální aktivační úrovně. Dokonalé uvolnění vytváří neurofyziologické 

předpoklady pro určité uvolnění psychické; výrazná tonizace svalová může vést k určité 

tonizaci psychické. 
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Ovládnutí techniky záměrných extrémních zrněn tonusu svalstva celého těla nebo jeho 

částí v dimenzích uvolnění - napětí, ať už formou izotonických či izometrických cvičení, 

představuje souhrn regulačních impulsů pro zvýšení nadměrně nízkých a snížení nadměrně 

vysokých psychických tenzí včetně jejich vegetativních komponent. Účinnost techniky 

uvolňování- napínání svalstva na psychické tenze je prohlubována intenzivní duševní 

koncentrací na tělesné i vegetativní děje této procedury, zvláště na dýchání. 

5.2.3. Dechových cvičení se dá využívat k udržování vhodné hladiny aktivační 

úrovně. Pomalé táhlé vydechování zklidňuje organismus, zatímco série rychlých prudkých 

vydechnutí umocňuje nabuzení. Pozor ovšem na hyperventiaci a holotropní dýchání, při 

kterém může dojít k opačnému efektu tj. ztrátě rovnováhy, motání hlavy, malátnosti a 

nevolnosti. 

5.3. Psychologické prostředky jsou ty, které regulují aktivační úroveň přímou 

cestou psychicky, a to jednak prostřednictvím obsahové stránky psychických dějů, 

prostřednictvím faktorů dynamických i prostřednictvím tendencí člověka (vcítění, sugesce, 

nápodoba, identifikace). 

5.3.1. Slovní působení využívá různých regulačních účinků slova (například pohovor 

mezi trenérem a sportovcem); daná problematika je objasňována rozumovou argumentací, 

přesvědčováním apod. Ve smyslu sociálním působí pohovor přátelský, neboť problém 

sdělený je i problémem sdíleným a méně palčivým. Mobilizační funkce slova se uplatňuje 

v různých pokřicích, heslech, zpěvu apod. Situační slovní humor, vtip, kletba mají význam 

ventilační, jímž se odreaguje vnitřní napětí apod. 

5.3.2. Magické prostředky působí mechanismem přenášení zodpovědnosti například 

na fetiš, maskot, boha, drogu, čímže vnitřní napětí částečně uvolní. Osvědčené fetiše 

podmíněnou cestou fixují tuto magicko zodpovědnost za výsledek, avšak v podstatě zvětšují 

závislost i nesamostatnost atleta. Z tohoto hlediska je magie fetišů nežádoucí, fakticky je však 

těžko vyvratitelná a zejména nahraditelná. Jde tedy o určitou sugesci. Jinou příčinou 

oblíbenosti těchto prostředků je návyk na jejich přítomnost, přičemž jejich nepřítomnost může 

být zdrojem určitého dráždivého nepokoje, neklidu apod. 

5.3.3. Náhradní činnosti se uplatňují zvláště několik hodin před startem či v pauzách 

závodu i po něm. Odpoutávají pozornost od soutěže a tím tlumí i vliv představ, myšlenek i 

vzpomínek, jež mohou být zdrojem nepříznivých vlivů. Patří sem zejména různé podněty 

z kulturní oblasti, jako je četba, film, počítačové a společenské hry nebo různé činnosti 

zájmové, ale i podněty z oblasti sexuální. 
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5.3.4. Regulace snížením požadavků představuje v podstatě regulaci aktivační 

úrovně prostřednictvím záměrného snižování aspirační úrovně, což umožní úpravu psychické 

rovnováhy snížením pocitu zodpovědnosti. Definujeme přitom znovu to, co pokládáme za 

přijatelné, tzn. že snižujeme své požadavky. 

5.3 .5 .Heteroregulační prostředky 

5.3.5.1. Hypnóza je heteroregulační postup. Pro heteroregulační situaci je typické (na 

rozdíl od situace autoregulační, kde regulaci provádí člověk sám na sobě), že ovlivňování 

aktuálního psychofyziologického stavu provádí někdo jiný buď přímo v bezprostředním 

kontaktu s ovlivňovanou osobou nebo pomocí technického zařízení (magnetofonová páska, 

video). Jako sugesci označujeme způsob ovlivňování chování a myšlení jednotlivců a skupin, 

kde prostředkem ovlivňování je řeč. Individuálně i situačně odlišný sklon k podléhání 

sugescím se označuje slovem sugestibilita. Růst sugestibility se projevuje stupněm 

ovlivnitelnosti psychomotorických procesů, myšlení, emocí, postojů a vjemů. Pod vlivem 

sugescí člověk ztrácí kritičnost při přijímání nabízených informací, ztrácí schopnost 

samostatného myšlení a jednání. 

Hypnóza jako regulační prostředek je v atletice již dávno zkoušena. Její přínos je 

především v tom, že snižuje svalovou i emoční tenzi, působí příznivě při motorickém učení 

při opravě technických chyb a snižuje přehnanou agresivitu. Oproti jiným přístupům je její 

přednost v bezprostřední účinnosti, zatímco různé autoregulační metody jsou vázány na 

určitou učební dobu. Podstatnou nevýhodou hypnózy je dominance osobnosti hypnotizéra a 

jeho nezbytná přítomnost u atleta před závodem. 

5.3.6. Autoregulační prostředky se zakládají na řadě vnitřních podnětů, jimiž atlet 

ovlivňuje sám sebe. Patří sem autoregulační funkce slova (sebepřesvědčování, 

sebepovzbuzování, sebeuklidňování, apod.). V tomto smyslu působí i kompenzace, duševní i 

svalová relaxace apod. Speciální prostředky zde představují různé autoregulační systémy, jež 

využívají různých cest k vyladění aktivační úrovně. 
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6. Psychologické autoregulační techniky 

Autoregulační metody mají společný cíl, totiž pomoci zajistit atletovi vystavenému 

psychicky náročným situacím během závodu pocit duševní harmonie, vyrovnanosti, zbavit ho 

negativních afektivních stavů, zejména úzkosti, duševního rozladění a pocitu únavy, které 

ohrožují jeho životní pocit, výkonnost a někdy i zdraví. Tohoto cíle může být dosaženo 

zahrnutím emočně vegetativní stránky psychofyziologického dění do sféry úmyslné regulace. 

Vyladění aktuálního psychofyziologického stavu se dosahuje v prvé řadě 

"přirozenými" cestami, jsou-li k tomu příhodné podmínky vnější, dobrý vitální základ, 

správná pravidla, jimiž řídíme své chování, dostatek času, dobrá životospráva, atd. 

Psychologická autoregulace je úmyslný specifický zásah, který pozitivně ovlivní náš 

duševní stav. Slouží jako korekce nebo prevence živelně vznikajících disfunkčních jevů 

v emočně vegetativní oblasti, které nepříznivě působí na výkonnost i životní pocit. Atlet, 

který má v této oblasti nesnáze, cítí sice potřebu zařadit do svého režimu prostředek, kterým 

může efektivně a v maximálně krátkém čase dosáhnout vyladění psychického stavu, ale 

v podstatě si bez pomoci odborníka sám neví rady. 

Všechny uvedené techniky mají jedno společné. Jsou zaměřeny na snížení napětí, na 

relaxaci, ať už se jí dosahuje jakýmkoliv postupem. Relaxace je nezbytná oklika, bez níž není 

možná přeměna negativně laděného napětí v napětí příjemné. Dalším nutným krokem je 

"uzavření" psychofyziologického systému tím, že pocity ze svalů, kloubů, zaměření na 

dýchání, na tep vlastního srdce, na vnímání tepla apod. převáží nad vnímáním vnějšího světa 

(somatizace zážitkového pole). To lze uskutečnit pomocí svalové relaxace nebo i na základě 

svalového napětí. Obojí má společného jmenovatele - koncentraci pozornosti na změny 

svalového napětí (jóga) nebo na hloubku uvolnění jednotlivých svalových partií (ostatní 

relaxační techniky). Dosáhne se téhož- vnější svět a vše s ním spojené ztrácí svou aktuálnost 

a začnou dominovat vjemy z vlastního těla. Citové přeladění, ~-změna negativně 

zabarveného napětí (ať už mu říkáme strach, úzkost, rozladění nebo nervozita) v napětí 

příjemné, bez tohoto "uzavření" psychologického systému není možné. Nedostatkem 

autorelaxačních metod je relativně krátké trvání jejich následného efektu a to, že zatím 

neexistují vhodné objektivní informace o průběhu nebo kvalitě autoregulačních cvičení. Proto 

nelze předvídat jejich následný efekt a nemůžeme těchto informací použít k nápravě chyb, 

které při nácviku vznikají. Subjektivní dojem cvičence k posouzení kvality autoregulačního 

výkonu nestačí. 

34 



6.1. Jóga 

Jednou z nejstarších technik, kterou lze docílit změny aktuálního 

psychofyziologického stavu a jejíž renesance v posledních letech nastala, je jóga. Je jednou ze 

šesti klasických škol staroindické filosofie. Jóga zahrnuje různá tělesná a duševní cvičení, 

dualistický filosofický systém, o který se tyto techniky opírají a který je jimi zpětně 

ovlivňován, a konečně zahrnují cíle jogínských technik, jako sebepoznání, osvobození, 

sjednocení. 

Meditace je stavem tělesné relaxace a psychické koncentrace a nějaký neměnný zdroj 

stimulace, na nějaký objekt, na plamen svíčky, na slovo, např. na posvátnou slabiku) óm. 

Meditaci charakterizuje subjektivní pocit pasivity a několik hodin trvající usměrňování 

pozornosti na zvolený obsahový kruh. Poznání a osvobození jogín nehledá ve zkoumání 

vnějšího světa, nýbrž v sobě v ponoření se do čistého vědomí, čímž se ztotožňuje s vědomím 

absolutním. 

Jóga se v naší civilizaci často ztotožňuje pouze se dvěma částmi celého Pandžáliho 

systému tzv. rádžajógy s ásanami a dechovými cviky. Ásany a dechová cvičení mají vést 

k dokonalému ovládání těla a mysli, tj. mají přispět k získávání pevného, odolného a silného 

těla a k ovládnutí jeho fyziologických funkcí. Tato třetí a čtvrtá část rádžajógy je dnes 

většinou známa pod názvem "hathajóga". 

Hathajóga bývá charakterizována jako soustava cvičení vedoucích ke zvýšení 

homeostázy organismu, a tím ke zvýšení odolnosti vůči zátěžovým vlivům. Podstatou cviků 

hathajógy, ásán, je jejich klidné provádění, soustředění se na vlastní tělo, což odpoutává 

myšlenky cvičícího od vnějšího prostředí, které bylo zdrojem duševního napětí. Tělesné 

uvolnění dosažené při cvicích navozuje stav psychického uvolnění. Počitky ze svalů, šlach a 

kloubů při provádění ásan usnadňují usměrnění myšlenek na pocity z těla, hlavně při střídání 

napětí svalstva a následné relaxaci. Hlavní účinek má vnitřní soustředění, sebeprožívání, a 

prožívání cviku. Manipulace s dechem, hlavně prohloubení dýchání- pránajáma- jsou 

charakteristické pro dechová cvičení a také pozitivně ovlivňují introspektivní prožívání. Celou 

jógou prolíná základní myšlenka rovnováhy v nejširším slova smyslu. 

6.2. Meditace 

Jako meditování či rozjímání se označuje hledání vnitřní jednoty emocí, postojů a 

myšlení. Termínem meditace se také označuje přemýšlení, pohroužení se do vlastního nitra 
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při současném vypnutí příjmu vnější stimulace. Meditace je vlastně nácvik ovládání 

pozornosti. 

Meditace jako technika, která i dnes nachází uplatnění při řešení problémů 

vycházejících z nezvládnutého stresu u řady sportovců, patří k nejstarším způsobům tlumení 

psychofyziologické aktivace. 

Meditace je vlastně cvičení v zaměřování pozornosti na objekty, které jsou nehybné 

nebo monotónní. To platí o zaměření pozornosti na tlukot srdce, na dech, na opakování 

nějakého slova, slabiky, čísel. Není důležité, co to je. Jestliže však opakovaným nebo 

neměnným signálům pozornost nevěnujeme, meditace to není. 

Zastánci meditace tvrdí, že pravidelné praktikování meditace zlepšuje učení, vnímání, 

zdraví, energetickou hladinu, podporuje tvůrčí činnost, zlepšuje interpersonální vztahy, vede k 

prožívání pocitu štěstí, snižuje napětí a úzkost, vyplívající ze stresu. Těchto efektů se 

dosahuje vytržením mysli z aktivity do tiché hloubky, tzv. čistého prázdného vědomí. 

Z hlediska dosažení cíle je celkem lhostejné, zda je meditace totéž co relaxace, nebo 

je-li mezi nimi nějaký rozdíl. Elektrické potenciály mozku snímané při meditaci vykazovaly 

alfa-vlny obdobně jako při relaxaci. V emoční sféře jim odpovídají pocity zklidnění, uvolnění, 

pasivity. Proto se meditace používá jako psychofyziologický nástroj obrany proti stresu a 

úzkosti. 

6.3. Jacobsonova progresivní relaxace 

Tato metoda je zaměřena na vypěstování a zdokonalování schopnosti rozlišovat jemné 

rozdíly v napětí vlastního svalstva. Jacobson tuto dovednost objektivně kontroloval pomocí 

myografie (záznam svalových potenciálů). 

Vyšel z vlastních výzkumů, které ukázaly, že psychické vzrušení vyvolává napětí 

kosterního svalstva a toto (cestou propriocepční signalizace, tj zprostředkování informací ze 

svalů a šlach do mozku) zpětně zesiluje emoční napětí. Jacobson byl přesvědčen, že každému 

druhu emočního vzrušení odpovídá přesně lokalizované svalové napětí. Na tomto základě 

dospěl k názoru, že snižováním úrovně propriocepční signalizace snížením svalového napětí 

z jednotlivých svalových skupin lze dojít nejen k tělesnému, ale i psychickému klidu, 

k normalizaci vegetativních funkcí a ke zlepšení spánku. Proto vypracoval systém cviků 

vhodných k navození relaxace a ke zdokonalování svalového čití. Cílem bylo navození 

svalové a s ní zákonitě související psychické autorelaxace, zklidnění, odstranění rušivého 

napětí, křečovitosti a rozpuštění negativních emocí. Soustavný objektivně kontrolovaný 
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trénink schopností úmyslně snižovat svalové napětí vede ke schopnosti ovlivnit touto cestou i 

napětí psychické. 

6.4. Schultzův autogenní trénink 

Schultz charakterizoval autogenní trénink, jak svoji metodu nazval, jako metodu, která 

při pravidelném provádění přispívá k rychlému obnovení sil a k odstranění příznaků napětí a 

neklidu. Princip spočívá v tom, že pomocí nacvičeného sledu představ a slovních formulí 

vyvoláme takový stav a projevy, které odpovídají stavům známým z hypnotických pokusů. Je 

tedy možné autosugestivně ovlivňovat některé tělesné funkce, lze tímto způsobem pomoci i 

při odstraňování nevhodných návyků nebo při dosahování žádoucích vlastností. 

Základní pojmy autogenního tréninku jsou dva : relaxace a koncentrace. Relaxace 

znamená uvolnění svalstva. Toto svalové uvolnění umožňuje na základě fyziologických 

souvislostí navodit duševní klid a současně uklidnit a zharmonizovat i činnost vnitřních 

orgánů. Koncentrace při autogenním tréninku spočívá v bezvýhradném soustředění se na 

určitou představu, která pak ovlivňuje organismus. Relaxovaný stav zvyšuje její účinek. 

Cvičení, která se provádějí třikrát denně, jsou propracována v přesný systém, který má svůj 

nižší a vyšší stupeň. Nižší stupeň se skládá ze šesti cvičení. Patří k nim nácvik pocitu tíhy, 

pocitu tepla v končetinách, vnímání klidného dechu, pravidelného tepu srdce, tepla v břiše a 

chladu na čele. Na tato cvičení lze v případě potřeby navázat používáním vhodně vytvořených 

individuálních formulek. 

6.5. Relaxačně aktivační metoda 

Relaxačně aktivační autoregulační postup je rozdělen do relaxačních a aktivačních 

fází. Každá relaxace se skládá z relaxace svalové a relaxace psychické. Dobrý průběh relaxace 

je podmíněn klidným vnějším prostředím. Svalová relaxace vede ke snížení aktivační úrovně, 

což je subjektivně vnímáno, jako snížení pocitu napětí umožňující detekci všech spontánních 

psychických vztahů a vazeb, které jsou překážkou dalšího snižování aktivační hladiny, tj. 

plného rozpuštění psychického napětí. 

Relaxace je nezbytná pro transformaci negativního napětí v napětí pozitivně 

zabarvené. Svalová relaxace stačí k určitému "zlhostejnění" , ke zvětšení odstupu vůči 

nepříznivým vnějším vlivům. Obvykle ale nestačí, hlavně v psychicky náročnějších 
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podmínkách, ke zrušení psychických vazeb. To umožní až relaxace psychická, ve které jde o 

změnu silových vztahů v psychickém poli. 

Stav subjektu a jeho psychického pole navzájem souvisí. S objekt se vdaném poli 

může pohybovat, měnit svůj vztah i svou pozici k různým částem pole, a tak může měnit 

strukturu psychického pole i intenzitu napětí, a tím i svůj stav. Určitý typ pohybu 

v psychickém poli představuje samotná změna aktivační úrovně. Prakticky jde o to, že 

relaxací můžeme dosáhnout dočasného snížení významu určitých oblastí zvětšením emočního 

odstupu. Svalová relaxace změkčuje, zeslabuje pevnost těchto vazeb, usnadňuje vznik nových 

pohledů na realitu nebo umožňuje její jinou interpretaci. Snížení aktivační úrovně v relaxaci 

sníží i pohotovost vůči tomu, co je pro nás aktuální, co nás odpuzuje, čemu se bráníme nebo 

co nás láká. Získáváme jakýsi odstup, jsme schopní střízlivějšího pohledu na situaci. 

Dokážeme se na svoji situaci podívat z jiného zorného úhlu a v takových vztazích, že 

negativní emoce ztrácí svou účinnost. Získali jsme tím nadhled, psychický odstup. 

Konečným cílem relaxace je odstranění všech vztahů, neboli vyprázdnění psychického 

pole. Všechny manipulace se vztahy i obsahy v psychickém poli jsou pouze prostředkem na 

cestě ke splnění tohoto úkolu. Z vztahů dojde k uzavření psychofyziologického systému vůči 

vlivům z vnějšího prostředí. To je nejobtížnější úkol při celém autoregulačním zásahu. Je totiž 

přirozené hledat vlastní rovnováhu tím, že máme věci co možná nejvíce pod kontrolou, že 

vytváříme stále víc a víc vazeb. Zrušení psychických vztahů, zrušení psychické závislosti je 

v rozporu s touto tendencí; je ovšem nezbytným předpokladem úspěšného přeladění 

psychofyziologického stavu. 

Znamená to zrušit představy a myšlenky, neboť nás s vnějším světem spojují jako jeho 

odrazy a konzervují psychofyziologický stav, který má být změněn. Konečným cílem 

psychické relaxace má být zrušení pohotovosti reagovat na vše, co pochází z vnějšího 

prostředí; podaří-li se to, mizí psychické napětí, psychické pole je maximálně zjednodušené, 

zbavené vlivů z vnějšího prostředí i rozporů, které z toho vyplývají. Tento stav je ovšem 

velmi labilní. Zůstává zážitek přítomné existence, citově pozitivně zabarvený. Jde o podtržení 

zážitku "somatického já" v psychickém poli a zrušení vnějšího prostředí. 

Tento uměle vytvořený stav je potřeba rychle zafixovat- to umožňuje aktivační fáze. 

Aktivační fáze je protikladem relaxace, má obecný energetizační účinek a umožňuje další 

přetrvávání změn dosažených v průběhu přelaďovacích operací. Relaxačně aktivační zásah je 

kombinací několika operací. Autorelaxace vytváří předpoklady pro zrušení psychických stavů 

a zesílení somatické složky v zážitkové sféře. Tím vzniká nová uzavřená psychická situace, 
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která se zafixuje aktivací. Úmyslný a přímý zásah určený k přeměně emočně negativního 

napětí v napětí pozitivní je právě jedinečnou předností této metody. 
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7. Trenér 

Přístup trenéra je jedním z výrazných faktorů, které mohou ovlivnit psychický stav 

závodníka. Charismatický trenér má větší důvěru závodníka, než trenér, který si příliš nevěří. 

Přátelské vztahy mezi trenérem a závodníkem zase v mnohém zlepší komunikaci. Velmi 

důležitý je temperament trenéra. Zvláště emocionálně labilní trenéři, kteří jsou snadno 

vyvedeni z míry, často procházejí situacemi ve sportu s obtížemi. Výbušní jedinci mimoto 

vytvářejí v interpersonálním styku situace hrozící narušením atmosféry ve skupině. Některé 

vlastnosti charakteru, jako je submisivita, neklid, nezralost, přílišná skromnost, závist, 

konzervatismus a zvláště slabá vůle vlastně násobí zátěže, kterým je trenér vystaven, takže je 

může prožívat jako stresující. Tak například trenér, který právě skončil svoji vlastní sportovní 

dráhu a je vyrovnanou dominantní osobností, se cítí ochuzen, jestliže se mu svět vzrušujících 

okamžiků vrcholového sportu zúží na poklidné vedení mládeže. Naopak trenér, který má 

dostatek zkušeností i teoretických vědomostí, může být psychicky silně zatěžován, jestliže je 

emocionálně labilní, introvertovaný a submisivní. Faktem však je, že i takoví trenéři u sportu 

zůstávají, zvláště tehdy, když pociťují dostatek uspokojení nejen z výsledků, ale i z překonání 

vlastních těžkostí. (Svoboda 1983) 

7.1. Role trenéra 

Tyto dimenze se v literatuře vyjadřují v různých pojmech a rovinách. Všeobecně je 

trenér učitelem, vědcem, cvičitelem, psychologem a filosofem. Konkrétněji se dají tyto 

dimenze označit jako vydávání příkazů, podněcování, diskutování, instruování, 

demonstrování a analyzování. 

V našich podmínkách byly popsány tyto dimenze: 

I. Informátor- instruuje, informuje, vysvětluje 

2. Důvěrník- hledá důvody jednání sportovců, kteří se mu svěřují se svými starostmi 

3. Ukázňovatel- vyžaduje poslušnost, trestá 

4. Motivátor- podněcuje k aktivitě nepřímo, odměňuje 

5. Referent- řešení problémů přenáší na výbor oddílu, na kolektiv 

6. Vychovatel- nejde mu jen o výkon, ale i o působení na osobnost sportovce. 

Při analyzování role trenéra sledujeme především psychické složky jeho projevů v interakci se 

sportovci. Nemůžeme je však oddělit od specifického sportovního obsahu. (Svoboda 1983) 

Celková strategie působení trenéra na osobnost atleta nemůže být redukována jen na 

sugestivnost projevů trenéra. Na prvním místě stojí porozumění, neboť atlet musí úkol 
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pochopit, a o to se má zasloužit trenér. Víceboj zahrnuje náročné motorické činnosti, jejichž 

zvládnutí probíhá v procesu a v tomto procesu se uplatňují i kognitivní kapacity atleta, který 

musí rozpoznat těžkosti a postupně si vytvářet program realizace pohybu. Trenér mu pomáhá 

tím, že anticipuje potíže a upozorňuje na ně. Současně je důležité posilovat motivační sféru, 

sugestivně vtahovat atleta do identifikace s výkonem a pomáhat mu při tvorbě plánu postupu. 

Například podněcující trenérovy signály typu "zaber", "neboj se", "musíš" se zcela míjejí 

účelem, jestliže atlet daleko více potřebuje věcnou informaci, kdy a jak zabrat apod. Postupy 

trenéra by měly zahrnovat přechodné stavy procesu osvojení dovednosti a pokyny k nim, 

věcné i stimulující. Trenér by neměl dále zapomenout, že na osobnost atleta může působit 

především tím, že ovlivňuje psychické procesy atleta v průběhu tréninku a závodu Geho 

vnímání, utváření představ, myšlení, pozornost, paměť a city). 

V průběhu soutěže probíhá vzájemná komunikace za velkého psychického napětí, 

daného vývojem závodu. Atlet v této situaci není schopen vnímat obsáhlé a složité informace, 

byť se vztahují k probíhající činnosti. Komunikace se proto musí omezit na informace jasné, 

stručné a maximálně srozumitelné. Jsou navíc podávány v krátkém časovém úseku, proto se 

musejí vztahovat k dalšímu vývoji činnosti. Rozbor toho, co se stalo nemá v dané chvíli 

význam a pouze zabírá vymezený čas a často sklouzne k výčitkám. Jedině informace 

zaměřené na ovlivnění dalšího průběhu závodu mohou pozitivně ovlivnit stav a výkon atleta. 

(Dovalil 2002) 

Je třeba brát v potaz, že trenér je před závodem a při něm také pod určitým tlakem, 

proto se dá pozorovat i určitý druh předstartovního stavu nejen na závodníkovi, ale i na jeho 

trenéru. U trenéra mohou nastat podle Aratjunjana (Aratjunjan, Lalajan, Čatalbašjan, 1973 in 

Dovalil2002) tři hlavní typy předstartovních stavů: apatie (trenér je zádumčivý, nedává 

žádné pokyny, nehovoří, nereaguje na dotazy), stav bojovné pohotovosti Ge aktivní, 

koncentrovaný, mluví jen o nutných otázkách v optimistickém tónu), stav vyvedení z míry 

(chová se nepřirozeně, mnoho hovoří, nebo se zarazí a ptá se atleta, jak se cítí). (Svoboda 

1983) 

7.2. Osobnost trenéra 

Pro trénink mládeže a dětí je optimálním typem především trenér pedagog. 

Výkonnostní sport vyžaduje spíše trenéra organizátora a nejvyšší výkonnostní úroveň sportu 

vyžaduje trenéra specialistu. 
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K nejznámějším typologiím (Typ je určitý vzor pro lidi, u nichž jsou některé základní 

znaky seskupeny stejným způsobem.) trenérů patří ta, kterou vypracovali Tutko a Richards 

(1971). 

1. Trenér autoritářský ( studený nos, hard nosed), který zdůrazňuje kázeň, vyžaduje 

precizní plnění úkolů a dovede být přitom až krutý, je rigidní, strnulý při dodržování 

všech pravidel a plánů, nedovede navázat přátelský kontakt s atlety, hodně trestá a 

hrozí. Tento trenér má své přednosti (dodržuje pořádek, úkoly se plní, vychovává 

k agresívnosti), ale ovšem i nedostatky (problémy vznikají, když se svěřencům nedaří, 

citliví atleti jeho jednání špatně snášejí, mohou pak také selhat, trenér je často 

neoblíben a obáván. 

2. Trenér přátelský (Prima chlapík, Nice guy) je pravým opakem autoritářského typu. Je 

oblíbený, užívá pozitivních prostředků k motivaci sportovce, je pružný v řízení 

tréninku, dovede experimentovat, zajímá se o sportovce. Atmosféra, kterou utváří, je 

uvolněná, členové skupiny drží pohromadě, mají výsledky. Někdy se stane, že je 

chápán jako slabý trenér a že ostýchavější jedinci jsou troch u blokováni. 

3. Trenér intenzivní (hnaný, driven) je vlastně podtypem prvního. Liší se však vyšší 

emocionalitou, a tím, že méně trestá. Často dramatizuje situaci, bere vše osobně, 

horečně všechno sleduje, je stále nespokojený, pohání ostatní. Má některé 

nerealistické nároky, což atleta odpuzuje. 

4. Trenér snadný (lehce překonávající, v dotazníku jako "pohodář", easy going) je zase 

opakem trenéra intenzivního. Z ničeho si nedělá problém, miluje improvizaci, nic ho 

nerozhází, tváří se vždy suverénně. Atleti se cítí volněji, nezávisleji, ale trénink není 

někdy dost efektivní a vydatný. 

5. Trenér chladný počtář (obchodnický, business-like) dovede získávat potřebné 

informace a vše zakalkulovat. Je logický, vzdělává se, interpersonálně je chladný, 

bystrý a pragmatický. Přednosti jsou zřejmé, nedostatkem ale je, že nevytváří 

emocionálně příznivou atmosféru, chybí zlidšťující vztah k činnosti i k atletovi. 
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II. Výzkumná část 

8. Psychoregulační prostředky používané vícebojaři během závodu 

8.1. Úvod yýzkumné části 

Víceboj je velmi specifická disciplína. Uspokojivý výsledek vzniká pouze, pokud se 

atlet přiblíží ve všech disciplinách svému aktuálnímu maximu. Jediné zaváhání, jediná 

chyba,či ztráta koncentrace může znamenat konec nadějí na dosažení dobrého výkonu. Na 

psychiku atleta působí mnoho vlivů jako např. únava, počasí, soupeři, zranění, selhání v jedné 

disciplině atd. Špičkový vícebojař se však umí vypořádat s okolím i sám se sebou a v 

důležitém závodě umí podat maximální výkon. Cílem výzkumu je poodhalit, jakým 

způsobem vícebojaři zvládají stresové situace během závodu. Co jim pomáhá udržet 

koncentraci, motivaci a víru v sebe sama a dosažení dobrého výkonu. 

Inspirací byl částečně výzkum, který publikovali v roce 2005 Holanďané Michaéla C. 

Schippers and Paul A.M. van Lange. Výzkum se zabývá sportovními rituály u volejbalistů, 

hokejistů a fotbalistů. Rituály jsou v tomto výzkumu děleny do několika kategorií. Některé 

z nich, které jsou podobné mému výzkumu jsem pro názornost seřadil do tabulky pro možné 

porovnání. Ve výzkumu bylo dotazováno celkem 197 respondentů, z toho bylo 97 fotbalistů, 

52 volejbalistů a 48 hokejistů. Čísla v tabulce znamenají četnost výskytu daného rituálu u 

dotázaných sportovců jednotlivých odvětví. 

Druh vykonávaného rituálu Fotbal Volejbal Hokej Dohromady 

Pojídání zvláštního jídla 43 10 13 66 

Provozování odpočinkových aktivit např. TV 42 4 5 51 

Nástup na hrací plochu v předem stanoveném 30 10 6 46 

pořádku 

Nošení zvláštního oblečení 16 12 23 51 

Péče o sebe 7 4 8 19 

Přání štěstí spoluhráčům 4 4 ll 19 

Dodržování celibátu před zápasem 2 o 1 3 

Modlení se nebo pokřižování 2 o 1 3 

Rozcvičení zvláštním způsobem nebo na zvláštním 12 4 7 23 

místě 
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8.2. Cíle výzkumné části 

Před započetím výzkumu byly specifikovány jeho hlavní cíle. 

Cíle výzkumné části jsou následující: 

• Zmapovat způsoby psychoregulace vícebojařů a vícebojařek během závodu. 

• Zjistit specifika mužské a ženské psychoregulace v atletickém víceboji. 

• Zjistit potřeby a nároky závodníků, vztahující se k osobnosti trenéra a jeho 

rolím. 

8.3. Úkoly výzkumné části 

Hlavními úkoly výzkumu byly stanoveny : 

• Sestavit dotazník zjišťující způsoby psychoregulace vícebojařů během závodu. 

• Provést pilotáž dotazníku a případně ho upravit. 

• Sebrat potřebná data na Mistrovství České republiky ve vícebojích. 

• Provést analýzu sebraných dat a vyhodnotit je. 
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8.4. Metoda 

8.4.1. Výzkumný vzorek 

Vzhledem k zaměření tohoto výzkumu byli cílovou skupinou zvoleni závodníci na 

Mistrovství České republiky ve vícebojích v mužské a ženské kategorii. Kategorie dospělých 

byla zvolena proto, že se u nich dá očekávat jistá míra erudice a stability. 

Informace byly od probandů získávány přímo během závodu nebo bezprostředně před ním či 

po něm. V tom byla shledána veliká výhoda tohoto výzkumu, protože probandi (závodníci) 

byli přímo v ději závodu a byli tak schopni si velmi realisticky uvědomit jeho průběh a s ním 

spojené psychoregulační postupy. 

Povaha vzorku 

Pohlaví N Průměrný Max. věk Min. věk Prům. os. Max. os Min. os 

věk rekord rekord rekord 

Muži 16 24.06 28 19 6783 7849 6055 

Zeny 16 22.5 29 18 4894 6065 3958 

Dohro ma 32 23.28 29 18 ----------- ----------- -----------

dy 

8.4.2. Aparatura 

V tomto kvantitativním výzkumu bylo využito vypracované standardizované interview v 

podobě dotazníku (viz příloha číslo 1) a to převážně proto, že data lze lépe kvantifikovat a 

také kvůli úspoře času a finančních prostředků. Za jeho částečnou nevýhodu je považována 

menší pružnost,~- neschopnost klást doplňující otázky. 

Dotazník se skládal z několika částí : 

vysvětlení cíle, smyslu a obsahu dotazníku 

část zabývající se rituály a talismany a závislostí atleta na nich 

část zabývající se celou skupinou psychoregulačních prostředků 

část zabývající se rolí a významem trenéra 

poděkování 

45 



8.4.3. Plán a průběh výzkumu 

V úvodní části bylo konkrétně zvoleno téma, zaměření a cíl výzkumu. Zvolena byla metoda 

kvantitativní (dotazníková). 

Kvantitativní výzkum je podložen dotazníkem zaměřeným zvláště na zjištění četnosti rituálů, 

maskotů a jiných psychoregulačních prostředků u atletů vícebojařů. Jeho závěrečná část je 

zaměřena na roli trenéra. 

Poté došlo ke zformulování očekávání a hlavních vědeckých otázek. Hlavní vědecké otázky, 

podle nichž byl sestaven dotazník, zní : 

"Vykonávají vícebojařky častěji sportovní rituály a mají častěji maskoty než 

vícebojaři?" 

"Vyžadují vícebojařky od trenéra jinou roli než vícebojaři (např. spíše roli motivátora, 

zatímco vícebojaři spíše roli informátora). " 

"Je pravdou, že čím je vícebojař výkonnější, tím více psychoregulačních prostředků 

využívá." 

Bylo specifikováno, na kom bude výzkum proveden. Aktivní závodníci byli jako výzkumný 

vzorek zvoleni proto, aby byly získány co nejpřesnější údaje podepřené jejich bezprostřední 

zkušeností. 

Před samotným výzkumem byla provedena pilotáž vytvořeného dotazníku, který byl 

zkušebně zadán k posouzení několika jedincům. To vedlo k několika úpravám pro lepší 

srozumitelnost testové metody. Následoval samotný sběr výzkumných dat, který proběhl v 

termínu 21.7.- 23.7.2006. 

Účastníci Mistrovství České republiky ve vícebojích byli požádáni o vyplnění 

dotazníku. Pět probandů dotazník neodevzdalo. 

Při souhlasu s vyplněním byly závodníkům poskytnuty základní instrukce. 

a) Výzkum je prováděn pouze pro školní účely a je zcela anonymní 

b) Jde pouze o tvůj způsob regulace psychických stavů, neexistují zde správné a špatné 

odpovědi, všechny pravdivé odpovědi jsou správné. 

c) Vše vyplňujte v klidu, dotazník není časově nijak omezen. 

Poté byli respondenti požádáni o pravdivé odpovědi pro spolehlivost výsledků mého 

výzkumu. 

Při vyplňování dotazníku jsme byli nablízku v případě nějakých dotazů, či nejasností. 

Respondenti nebyli nikterak hmotně motivováni, ale určitý druh motivace byl využit. Vedle 

prosby před započetím výzkumu a závěrečného poděkování bylo využito i zájmu respondentů 

o výsledky výzkumu a byli odvoláni na knihovnu FTVS UK. V případě hromadného vyplnění 
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dotazníku se projevila i zvědavost. Byl-li zadán dotazník jedné osobě, někteří atleti v jeho 

okolí se začali o dotazník zajímat a po zjištění o co se jedná měli zájem se na výzkumu také 

podílet. 

Po provedení celého sběru dat bylo přistoupeno ke zpracování a analýze výsledků 

výzkumu. 
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8.5. Analýza dat získaných dotazníkem 

Otázka č. 1. 

,,Měl/a jste někdy ve své sportovní kariéře nějakého maskota, či talisman pro štěstí?" 

Otázka zabývající se četností využívání maskotů u vícebojařů a vícebojařek. 

četnost používání talismanů a maskotů u vícebojařů a 
vícebojařek 

2 3 

[ GJŽenyl 

1• Mu~i_J 

První dva sloupce symbolizují stálé využívání maskotů vícebojaři a vícebojařkami. 

Z grafu vyplývá, že vícebojařky využívají talismany o cca 42% více než muži vícebojaři. 

Druhé dva sloupce ukazují, že o 42% více vícebojařů než vícebojařek mělo někdy 

v minulosti talisman, ale přestalo ho používat a v současné době ho ani nepoužívá. 

Třetí dva sloupce symbolizují skupinu atletů, kteří nikdy žádného maskota, či 

talisman neměli. 

Z těchto výsledků se dá usuzovat, že vícebojařky spoléhají na talismany a maskoty 

více než muži. Může to být zapříčiněno jejich vyšší citlivostí a vyšší emoční labilitou. Muži 

se zřejmě více spoléhají raději na sebe nebo využívají jiných psychoregulačních prostředků. 
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Otázka číslo 2 

"Provádíte v souvislosti se sportovní činností nějaký rituál?" 

Otázka zabývající se četností provádění sportovních rituálů vícebojaři a vícebojařkami. 

Provádění sportovních rituálů mezi vícebojaři a vícebojařkami 

foieny j 

~-~~uži_J 

Podle odpovědí v dotazníku vykonávají muži vícebojaři o 56% více sportovních 

rituálů než ženy vícebojařky. Skutečnost, že více než dvakrát více vícebojařů než vícebojařek 

vykonává v souvislosti se sportovní činností nějaký rituál je pozoruhodná. Ovšem rozdílnost 

pohlaví nemusí být jen ve vykonávání rituálů, ale i v samotném výkladu slova sportovní 

rituál. To, co muž vícebojař může považovat za rituál může ženě vícebojařce připadat jako 

běžná příprava na závod bez nějaké hlubší podstaty. 
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Otázka č 3. (v dotaznťku 4) 

Otázka č. 3 znť : "Jak jste se cítili, pokud jste zapomněli svůj talisman, či ne provedli 

svůj rituál?" Otázka zabývajťcť se vlivem maskota, či rituálu na závodnťka, atletovou 

závislostť na nich a schopnostť nechat se ovlivnit skutečnostť jejich nepřťtomnosti. Otázka se 

ptá na subjektivru pocity atleta. 

r 
I 

I 

i D Nikdy neměli talisman, ani nevykonávali nějaký rituál 

1m l'v'ěli talisman, či vykonávali nějaký rituál, ale nikdy 
nezapomněli 

o Zapomněli talisman, či vykonat rituál, ale ani si to 
neuvědorrili 

o Zapomněli, ale ani jim to nevadilo, c Rili se jako 
obvykle 

• Zpomněli a byli trochu nervózní 

o Zapomněli a věděli, že sejim nebude dařit 

o Nikdy neměly talisman ani nevykonávaly nějaký ritu · 

• l'v'ěly talisman, či vykonávaly rituál, ale nikdy 
nezapomněly 

o Zapomněly talisman, či vykonat rituál, ale ani si to 
neuvědorrily 

o Zapomněly, ale ani jim to nevadilo, cftily se jako 
obvykle 

• Zapomněly a byly trochu nervózní 

o Zapomněly a věděly, že se jim nebude dařit 

Prvnť graf znázorňuje výsledky dosažené mužskou složkou startovnilio pole, druhý 

naopak ženskou složkou. Obě pohlavť využťvajť maskotů a rituálů téměř ve stejné mJře. 

Z výsledků je patrné, že muži jsou vťce ovlivnitelnť svými maskoty, či rituály a zdajť se býti 

vťce emočně labilnějšť vůči těmto psychoregulačnťm prostředkům. Naproti tomu ženám 

většinou nepfftomnost rituálu, či maskota nevadila a nepociťovaly nic zvláštnilio. 
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Otázka č. 4 (v dotazníku číslo 5) 

"Pokud se Vám v závodě nedařilo/nedaří přestáváte věřit v kouzlo těchto maskotů či 

rituálů?" 

Otázka číslo 4 se snaží zjistit stabilitu vícebojařů ke svým maskotům a rituálům. Jak 

jsou atleti "věrní" těmto psychoregulačním prostředkům. Je totiž poměrně časté, že atlet má 

své oblíbené "osobákové" tretry, dres, náčiní a to využívá až do té doby, dokud se mu daří, 

pokud se mu však přestane dařit, nebo se zlepší s jiným náčiním, tretrách, atd. často jsou tyto 

staré pomůcky nahrazené jinými podobného typu. Tato otázka tak zjišťuje nejen emoční 

stabilitu vůči maskotům a rituálů, ale do jisté míry i závislost na věcech (neschopnost vzdát se 

starých oblíbených věcí). Otázka č. 4 zní : "Pokud se vám v závodě nedařilo nebo nedaří, 

přestáváte věřit v kouzlo těchto maskotů či rituálů?" 

Muži Ženy 

o Pi'estala jsem 
věřit v jejich 

o Pi'estal jsem účinnost a už 
věřit v jejich je nepoužfvám 
účinnost a už je 
nepoužfvám 

• Pi'estanu věřit 
• Pi'estanu věřit a a najdu si jinou 

najdu si jinou věc 

věc 4 

3 
o Pi'estávám věřit, o Pi'estávám 

ale pro jistotu věřit, ale pro 
ho nezměnim, jistotu ho 
protože m 2 nezměntn, 

doposud protože m 
přinášel štěstí doposud 

o Nepřestávám přinášel štěstr 

věřit, s mým O Nepřestávám 
výkonem nemají věřit, s mým 
nis společného 

o 
výkonem 
nemajínic 
společného 

Z grafu je patrné, že obě pohlaví jsou ke svým maskotům a rituálům poměrně stabilní, 

ovšem každé pohlaví jiným způsobem. Muži většinou nepřestávají věřit a vinu za špatný 

výkon přisuzují jiným okolnostem, zatímco ženy často o svých talismanech a rituálech 
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pochybují, ale bojí se je změnit, protože jim doposud přinášely štěstí. Své zaběhlé rituály a 

talismany si tak nakonec zachovají obě pohlaví ve velmi podobné míře. 

Otázka č. 5 
Otázka č. 5 zní : "Označte všechny druhy vašich psychoregulačních prostředků a blíže je 

specifikujte. " 

Otázka č. 5 se zabývá rozmanitostí psychoregulačních prostředků u vícebojařů a 

vícebojařek. Dále se snaží porovnat obě pohlaví a najít nejvýraznější rozdíly mezi pohlavími 

v přístupu k psychoregulaci. 

1 

Regulační prostředky používané vícebojaři a 
vícebojařkami 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 oM~ 
I v I 

1
11! Zeny 1 
~----·- -J 

1) Maskot, talisman pro štěstí- Vícebojaři nejčastěji vlastní plyšová zvířátka,( slon, pes, 

hroch .. ), méně časté talismany byly kamínek, prstýnek od partnera, popsané trety ... 

Rozdíl mezi pohlavími v užívání maskotů není nějak výrazný a mnohem větší roli zde 

hrají individuální osobnostní rysy než-li pohlaví. 

2) Stravovací návyky- Dají se rozdělit na dvě skupiny. 

První jsou stravovací návyky několik dní, den a večer před závodem, kdy část 

závodníků se pokouší aplikovat sacharidovou superkompenzaci a někteří zvyšují 

příjem vitamínů. Večer před závodem je velmi častá sklenička alkoholu pro uvolnění a 

uklidnění. 

V den závodu si většina závodníků dá záležet na snídani. Během závodu se jídlo 

omezuje převážně na příjem jednoduchých cukrů. Jídlo večer mezi dny závodu je 

velmi individuální a každý má svůj osobitý přístup. 
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Ve stravovacích návycích nejsou nějaké výraznější rozdíly mezi pohlavími. Ženy se 

před závodem více omezují v příjmu potravy čímž se snaží dostat do závodní váhy. 

3) Rituál v oblékání, nazouvání bot (treter)- Ani jedna žena si neuvědomuje nějaký 

rituál tohoto typu. U mužů se vyskytl oblíbený dres, tričko cedulkou vzad a oblékání 

hodně vrstev šatstva přestože je teplo. 

4) Šťastné číslo- Poměrně dost závodníků si uvědomuje své šťastné číslo. Nejčastějije 

spojují se startovním číslem na dresu, méně často se značkou na rozběhu. Muži 

zaměřují svou pozornost ke šťastnému číslu častěji než ženy. Přestože většina 

závodníků uvedla do dotazníku své šťastné číslo, tak nepovažuji za důležité zde 

jednotlivá čísla uvádět. 

5) Interpersonální rituály (plácání rukama se spoluzávodníky, přání štěstí)- Velmi častý 

prostředek k zvýšení aktivace využívaný závodníky převážně před starty sprintů. 

Zhruba 75% mužů využívá tohoto prostředku k většímu nabuzení a někteří ho 

dokonce považují za samozřejmost. Ženy zřejmě vzhledem k jejich většímu sklonu 

k introverzi si plácají rukama na startu méně (cca 45%). Některé však vykonávají 

tento rituál s trenérem (cca12%). Přímé a otevřené přání štěstí nebývá zřejmě tak 

časté, ale určitě je v podvědomí většiny závodníků. Vícebojaři spolu tráví během 

závodu dva velmi intenzivní a na prožitky bohaté dny, během kterých se spolu téměř 

vždy celé startovní pole velmi stmelí a vznikají pevné přátelské vztahy, které 

překračují často sportovní rámec a zasahují do běžného soukromého života a volno 

časových aktivit. Jeden proband do dotazníku vyplnil "přej a bude ti přáno", což 

považuji za velmi přesnou charakteristiku vztahů mezi závodníky ve víceboji. 

6) Pokřiky- U mužů velmi časté (až u 90% vícebojařů), na rozdíl od žen (necelých 

20%). Zde je jasně vidět etravertnější povaha mužské složky startovního pole. 

Nejčastěji používané pokřiky jsou: "pojd"' nebo prosté zařvání. Závodníci také často 

používají vulgarismů a nadávek většinou ke své vlastní osobě. 

7) Dechová cvičení- Je až překvapivé, kolik mužů si uvědomuje důležitost práce 

s vlastním dechem (více než 60%) a co víc někteří ji popsali velmi přesně. Př. "pár 

krátkých výdechů před startem nabudí, a dlouhý výdech naopak uklidňuje." Ženy 

vícebojařky byly v tomto poněkud pozadu. Vědomou práci s dechem využívá pouze 

asi 12% z nich 

8) Podpora okolí - Někteří závodníci vyžadují pro svůj pokus v soutěži naprostý klid a 

jiní naopak prosí diváky a ostatní závodníky o podporu formou roztleskání pokusu. 

Podporu většinou nevyžadují závodníci ve všech disciplinách, ale většinou v těch, kde 
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je nějaký rozběh. Nejčastěji je roztleskání vidět skoků méně často v oštěpu. Muži opět 

využívají roztleskání více (cca 90%) než ženy (cca 50%). Opět se zde zřejmě 

projevuje vyšší sklon k extraverzi u mužů. 

9) Autosugesce- uvěření vlastním představám, soběvemlouvání, sebepřesvědčování, 

psychické působení na sebe sama. Tento psychoregulační prvek, který má hodně 

společného s vůlí a motivací je podle mne samozřejmý pro každého atleta, ale jak se 

ukázalo ne všichni atleti si ho plně uvědomují. Z mužů si autosugestivní příkazy ke 

své osobě uvědomuje téměř 90% zatímco u žen cca 60%. Mezi nejčastějšími příkazy 

se vyskytly: "pojď, musíš, máš na to, věř si, jsi nejlepší". Autosugestivní příkazy se 

vyskytovaly častěji u vícebojařek s vyšším osobním rekordem. 

1 O) Poslech hudby - Hodně atletů používá poslechu hudby ze sluchátek během závodu, a 

to z různých důvodů. Někteří se snaží hudbou více nabudit, tj. zvýšit svou aktivační 

úroveň, jiní naopak používají hudbu k relaxaci a odreagování, u některých slouží 

hudba jako prostředek ke zlepšení nálady, a tak si i rádi sami zazpívají. Hudební žánry 

se mění podle vkusu závodníků a podle jejich aktuálních potřeb. Rozdíl mezi 

pohlavími není nějak výrazný. Hudbu poslouchá při závodě cca 56% mužů a 44% žen. 

ll) Stimulanty- Různé prostředky zvyšující aktivační úroveň chemickou cestou jsou u 

většiny atletů v důležitých závodech samozřejmostí. Jsou tak nejrozšířenějším 

psychoregulačním prostředkem mezi závodníky. Užívá je cca 80% startovního pole 

bez ohledu na pohlaví. Je to zřejmě proto, že tato forma ovlivnění psychofyzického 

stavu je pro závodníka nejjednodušší a nestojí ho žádný čas ani námahu. 

12) Péče o sebe- Dobře vypadat a proto se dobře cítit během závodu je velmi důležité a to 

obzvláště u žen. 50% z nich se přiznalo, že před závodem věnují své vizáži zvýšenou 

péči. Muži se na svůj vzhled soustředí méně často, asi jen 30% z nich se před závodem 

nějak neobvykle upravuje. Mezi nejčastější rituály spojené s péčí o tělo patří : úprava 

vlasů, nehtů, holení, holení nohou nejen u žen, atd. 

13) Mezi méně časté psychoregulační prostředky by se dal uvést celibát (sexuální 

zdrženlivost) několik dnů před závodem nebo využívání různých hřejivých, či 

chladivých mastí. Jasným příkladem použití chladivé masti pouze z důvodů 

psychických je její namazání za krk, aby měl závodník pocit, že mu fouká vítr do zad. 
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Otázka č. 6 

Je vloženou nepřímou otázkou, na kterou se dá odpovědět pomocí analýzy dat 

z dotazníku. Její znění je: "Používají výkonnější závodníci (s lepším osobním rekordem) více 

psychoregulačních prostředků, než závodníci méně výkonní? " 

Zde jsou tabulky osobních rekordů a počtu psychoregulačních prostředků u žen a u mužů. 

Osobní rekord Počet používaných Osobní rekord Počet používaných 
ženy psychoregul. prostř. muži psychoregul. prostř. 

3958 2 7849 10 
4700 o 6286 9 
4244 3 6466 ll 
4629 7 7180 10 
5358 2 7258 8 
4958 9 6312 8 
5293 7 6065 6 
4936 1 6996 8 
4868 7 6384 7 
6065 3 7070 9 
5582 8 7238 7 
4653 10 6876 6 
5386 10 6625 7 
4075 6 6922 8 
4713 4 6162 5 

Pokud sečteme počty psychoregulačních prostředků u zvlášť všech mužů a u všech 

žen, tak nám vyjdou čísla 79 pro ženy a 119 pro muže. Z toho vyplývá, že muži vícebojaři 

v globálu používají různých psychoregulačních prostředků o zhruba třetinu více než ženy 

vícebojařky. 

Pro zjišťování korelace mezi výkonem a počtem psychoregulačních prostředků byl 

použit Pearsonův koeficient korelace. Jeho hodnota vyšla u žen 0,161451 a u mužů 0,424071. 

Z toho vyplývá, že neexistuje statisticky významná závislost mezi výkonem a počtem 

psychoregulačních prostředků a že jejich užívání souvisí převážně s osobnostní stránkou 

atleta a ne s jeho výkonností. 
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Otázka č. 7 

,,Jakou roli vyžadujete od svého trenéra nejvíce?" 

Otázka č. 7 je zaměřená na role trenéra. Pomocí této otázky bylo zjišťováno, jestli 

vícebojaři vyžadují od trenéra stejný přístup jako vícebojařky. Rozdělení rolí trenéra bylo 

použito podle Vaňka (a kol. 1983.) Grafy znázorňují četnost vyžadovaných rolí od trenéra 

zvlášť u mužů a u žen. 

Vyžadované role trenéra od vícebojařek 

D Informátor l 
jimi Důvěrník ! 

I 
D Ukázňovatel l 

, D l'v1otivátor I 

J• Referent I 
l D Vychovatel j 

U žen jednoznačně převládají dvě role a to role informátora a motivátora. Role 

důvěrníka je pro ženy také poměrně důležitá, protože se občas potřebují někomu svěřit se 

svými problémy nebo si prostě popovídat. ženy dále oceňují i roli vychovatele, který působí 

na rozvoj jejich osobnosti, tj. převážně morálně volních návyků. 

40 

30 

20 

10 

Vyžadované role trenéra do vícebojařů 

1 

--- --- - ---~-, 

. o Informátor ~~ 
1111 Důvěmik 

[ D Ukázňovatel j 
1 o Motivátor I 
I ' 
I I I• Referent i 

o Vychovatel i 
-----~-~ 

Při pohledu na grafy mužů a žen je velmi nápadná jejich podobnost. Nedá se proto 

vysuzovat, že by různá pohlaví vyžadovala jiný přístup. Pro trenéry by z toho mělo plynout 

ponaučení, které dvě role se od nich nejvíce vyžadují a očekávají. 
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Otázka č. 8 

"Jaký by podle vás měl být váš trenér." 

Charakterizovat osobnost trenéra je velmi složité. Použil jsem typologii trenérů podle 

Tutka a Richardse z roku 1971 a nabídl probandům, ať si vyberou pro ně ideální osobnost 

trenéra. 

8 

6 

4 

2 

o 

Osobnost trenéra podle závodníků (vlevo 
podle vícebojařek, vpravo podle 

vícebojařů) 

1 2 

D Autoritářský 

• Přátelský 

D Intenzivně prožívající 

D Pohodář 

• Chladný počtář 

Grafy jsou opět velmi podobné. Jednoznačně převládá přátelský typ trenéra. Na 

druhém místě je typ trenéra "pohodář" tzv. easy going. Opět zde nejsou mezi pohlavími žádné 

výrazné rozdíly. ženy troch více vyžadují autoritářský typ. Takže se dá vysuzovat, že záleží 

převážně na individuálním přístupu atleta a na jeho potřebách a osobnostních rysech. 

Podrobné charakteristiky jednotlivých osobnostních typů jsou uvedeny v kapitole 

Osobnost trenéra 
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8.6. Diskuse 

Četnost vykonávání rituálů a používání maskotů je u obou pohlaví odlišná. Podle 

výsledků mého výzkumu mají ženy při závodě častěji talisman než muži. Na druhou stranu 

muži vícebojaři vykonávají mnohem více druhů rituálů než vícebojařky. 

Nejpozoruhodnějším zjištěním bylo, že vícebojaři využívají o třetinu více různých 

druhů psychoregulačních prostředků než vícebojařky. 

Při pokusu o zjištění závislosti mezi počtem psychoregulačních prostředků a výkonem 

nebyla zjištěna žádná statisticky významná závislost. 

Při zjišťování, jestli různé pohlaví závodníků vyžaduje odlišné role či odlišnou 

osobnost trenéra, nebylo zaznamenáno nějakých zákonitostí, či pravidel. Při přístupu 

k závodníkům by měl trenér mnohem více než na pohlaví, dbát na individuální osobnostní 

rysy závodníka. 

V této práci jsem zjišťoval způsoby regulace psychických stavů u vícebojařů a 

vícebojařek. Bez ohledu na zjištěné výsledky je potřeba si uvědomit okolnosti, které mohly 

ovlivnit jejich odpovědi v obdrženém dotazníku. 

Závodníci byli právě přímými účastníky závodu, čímž mohl být ovlivněn jejich 

psychofyzický stav. Mohli prožívat bezprostřední úspěch a neúspěch a to se mohlo odrazit na 

způsobu odpovídání na otázky. Je možné, že někteří závodníci by v nezávodním období na 

některé otázky odpověděli naprosto odlišně. Na druhou stranu právě při závodě si atleti 

uvědomovali všechny způsoby psychoregulace, protože je bezprostředně využívali a 

prožívali. 

Představa ideálního trenéra mohla být také ovlivněna zkušenostmi a aktuálním 

vztahem k současnému trenérovi. Je možné, že závodník označil ne nejdůležitější roli, kterou 

by měl mít podle něj ideální trenér, nýbrž tu, kterou postrádá jeho současný trenér. 

Závodníkův názor tak mohla překrýt aktuální potřeba. 

8.7. Závěr 

V práci s psychikou a psychoregulačními prostředky mají vícebojaři poslední dobou 

velké rezervy. Psychologická příprava se po roce 1989 téměř vytratila z přípravy sportovců ve 

střediscích vrcholového sportu. Hlavním ohniskem přípravy se stal převážně fyzický výkon a 

rozvoj metod na jeho maximální zlepšení. Trenéři by však neměli zapomínat na to, že pouze 

vhodným rozvojem psychické složky závodníka a řádnou psychohygienouje možné efektivně 

posouvat hranice fyzického výkonu. 
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Dotazník 

Prosím o pravdivé vyplnění dotazníku k diplomové práci na téma Regulace psychických stavů 

v atletickém víceboji. Práce by měla poskytnout zajímavé informace nejen závodníkům, ale 

jejich trenérům. Předem děkuji. Milan Kohout 

Psychoregulační prostředky u vícebojařů a vícebojařek 

Pohlaví: Věk: Os. rekord v desetiboji/sedmiboji: __ _ 

Označte prosím odpověď, která je nejblíže skutečnosti. 

1) Měl/a jste někdy ve své sportovní kariéře nějakého maskota, či talisman pro 

štěstí? 

A) Ano a mám stále. 

B) Ano dříve, nyní již nikoliv. 

C) Ne, nikdy. 

2) Provádíte v souvislosti se sportovní činností nějaký rituál? 

A) Ano B) Ne 

3) Stalo se vám někdy, že jste si zapomněli svého talismana či neprovedli svůj 

rituál? 

A) Ano B) Ne 

4) Pokud ano, jak jste se poté cítili? 

A) Ani jsem si to neuvědomil/a. 

B) Nevadilo mi to, cítil/a jsem se jako obvykle. 

C) Byl/a jsem trochu nervózní a snažil/a jsem si namluvit, že to na můj výkon 

nebude mít vliv. 

D) Špatně, věděl/a jsem, že se mi nebude dařit. 

5) Pokud se Vám v závodě nedařilo/nedaří přestáváte věřit v kouzlo těchto 

maskotů či rituálů? 

A) Ano, přestal jsem věřit v jejich účinnost a už je nepoužívám. 

B) Ano a najdu si jinou věc I rituál, který mi přinese štěstí. 

C) Ano, ale pro jistotu ho nezměním, protože mi doposud přinášel štěstí. 

D) Ne s mým výkonem nemají nic společného. 

6) Označte prosím všechny druhy vašich psychoregulačních prostředku a blíže 

je specifikujte. 

- maskot, talisman pro štěstí. .......................... . .............................................................. . 

- stravovací návyky ....................................................................................... . 
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- rituál v oblékání, nazouvání bot, 

(treter) ......................................................................... .. 

-šťastné číslo(na dresu, značky ... ) .................................................................................. . 

-interpersonální rituály (plácání rukama se spoluzávodníky, přání štěstí) .......................... . 

-pokřiky ..................................................................................................... . 

-dechová cvičení ........................................................................................... . 

- podpora okolí -roztleskání diváky či závodníky ..................................................... . 

( 'v 'd' 'v) - autosugesce mas na to, pOJ , mus1s ............................................................................ .. 

-poslech hudby (sluchátka, rozhlas na stadionu) ................................................................. . 

-stimulanty (kofein, gurana, taurin) ..................................................................... . 

-péče o sebe (úprava vlasů, nehtů ... ) ................................................................... .. 

-jiné (uved'te příklad) ..................................................................................... .. 

7) Jakou roli vyžadujete od svého trenéra nejvíce? Označte tři nejdůležitější 

role, jaké by podle vás měl mít ideální trenér čísly 1-3, kdy 1 znamená 

nejdůležitější. 

informátor: instruuje, informuje, vysvětluje 

důvěrník : hledá důvody jednání sportovců, kteří se mu svěřují se 

svými problémy 

ukázňovatel : vyžaduje poslušnost, trestá, vnáší řád do 

tréninkového procesu 

motivátor : podněcuje k aktivitě nepřímo, odměňuje, povzbuzuje 

referent : řešení problémů přenáší na kolektiv 

vychovatel : nejde mu jen o výkon, ale i o působení na osobnost 

sportovce. 

8) Jaký by podle vás měl být váš trenér (označte jednu odpověd' ): 

1) Autoritářský- zdůrazňující kázeň a strnulý při dodržování 
všech pravidel a plánů. 

2) Přátelský- oblíbený, pozitivně motivující, pružný v řízení 
tréninku, někdy však chápán jako "slabý". 

3) Intenzivně prožívající- dramatizující situaci, motivující, 
stále nespokojený. 

4) "Pohodář" -improvizuje, s ničím si neláme hlavu, je vždy 
suverénní, někdy není dost efektivní. 

5) Chladný počtář- chladný, logický, bystrý a pragmatický, 
nevytváří emocionálně příznivou atmosféru. 
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