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Abstrakt: 

Self-efficacy byla v mnohých výzkumech prokázána, jako významný prediktor 

sportovního výkonu. V naší práci se zabýváme self-efficacy u sportujících dětí a 

sledujeme vztah mezi self-efficacy, předzávodní úzkostí a výkonem ve sportu dětí. 

V teoretické části pojem self-efficacy vymezujeme, představujeme jeho zdroje a 

možnosti jeho měření ve sportu a fyzické aktivitě. Dále shrnujeme poznatky 

realizovaných výzkumů a přibližujeme sportování dětí, jejich fyzickou a psychickou 

sportovní přípravu. Empirická část představuje výzkum realizovaný na sportovních 

plavcích ve věku 10-15 let. K měření jsme využili Dotazník fyzické self-efficacy pro děti 

PSE a Dotazník předzávodní úzkosti pro děti CSAI-2C. Oproti našim předpokladům se 

self-efficacy ani předzávodní úzkost jako signifikantní prediktory objektivního 

výkonu neprokázaly. Signifikantní vztahy jsme zjistili u subjektivního výkonu a   

self-efficacy (pozitivní korelace), respektive předzávodní kognitivní úzkosti 

(negativní korelace). 
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Abstract: 

Self-efficacy was found as a strong predictor of sport performance in many 

researches. In this paper we focus on self-efficacy in children doing sport and we 

observe the relationship between self-efficacy, competitive anxiety and sport 

performance in children. In theoretical part we define self-efficacy, its sources and 

types of self-efficacy measurements in sport and physical activity. We summarize 

knowledge from previous researches and we also give some information about sport 

in children, especially about their physical and mental sport preparation. Empirical 

part of this paper presents our research done with young swimmers aged 10-15 

years. We used Physical Self-efficacy Scale for children PSE and Competitive State Anxiety 

Inventory for Children CSAI-2C. Despite of our assumptions we didn’t find               

self-efficacy or competitive anxiety to be a strong predictor of objective sport 

performance. Significance was found in subjective performance and its relationship 

to self-efficacy (positive correlations) and precompetitive cognitive anxiety (negative 

correlations). 
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Úvod 

Tato diplomová práce se věnuje velmi aktuálnímu tématu sportovní 

psychologie konceptu self-efficacy. Self-efficacy, respektive sebedůvěra sportovců, 

zajímá sportovní odborníky snad nejvíce. Proč je sportovec dobrý na tréninku, ale 

na závodech nikdy nepředvede, co v něm je? Proč jsou někteří sportovci lepší než 

jiní, i když mají stejný objem i kvalitu tréninku? Může za to jen fyzická výbava, 

talent? V dnešní době se za účelem mentálního tréninku na sportovní psychology 

obrací řada profesionálních i amatérských sportovců.  Cítí, že když si věří, jde to 

lépe, dokáží se snadněji soustředit a vydat tak ze sebe maximum. Výzkum self-

efficacy ve vztahu ke sportovnímu výkonu tedy v dnešní době rozhodně není 

neobvyklý a přináší řadu zajímavých poznatků. Obrací se k poptávce sportovců a 

jejich týmů, zda sebedůvěra skutečně pomáhá k lepším výkonům, a zda je možné 

ji nějakými způsoby podpořit. Ze své vlastní trenérské a sportovně psychologické 

praxe vím, jak málo trenéři o psychologii sportu vědí, a jak málo se se svými 

svěřenci věnují psychické přípravě. Tato práce by pro ně mohla být inspirací a 

motivací k většímu zájmu o sportovní psychologii. 

Práce se dělí se na teoretickou a empirickou část. První kapitola teoretické 

části se věnuje konceptu self-efficacy, stručně představuje Bandurovu         

sociálně-kognitivní teorii, ze které koncept vychází, a odlišuje pojem od jemu 

podobných psychologických konstruktů. Ve druhé kapitole se zaměřujeme 

na zdroje self-efficacy dle Bandury a doplňujeme je pro sportovní oblast 

specifickými zdroji popsanými americkou sportovní psycholožkou Vealey. Třetí 

kapitola shrnuje různé přístupy k měření self-efficacy ve sportovním prostředí. 

Obsahuje Bandurova doporučení pro konstrukci škál self-efficacy, popis 

jednotlivých typů škál a konkrétní metody pro měření self-efficacy ve sportu a 

fyzické aktivitě. Přibližujeme v ní také Dotazník předzávodní úzkosti CSAI-2 a 

Dotazník fyzické self-efficacy PSE, které využíváme při realizaci našeho výzkumu. 

Čtvrtá kapitola pojednává o poznatcích z výzkumů týkajících se vztahu self-

efficacy ke sportovnímu výkonu. Věnujeme se v ní, jak výzkumu dospělých, tak 
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dětí. Stručně představujeme i aplikaci dosažených výsledků. Pátá kapitola 

uzavírající teoretickou část je věnována sportování dětí. Obsahuje stručnou 

charakteristiku období staršího školního věku, fyzickou a psychickou přípravu 

sportujících dětí a základní informace o sportovním plavání. 

Empirická část této práce je věnována realizaci výzkumu zkoumajícího vztah 

self-efficacy a předzávodní úzkosti k objektivnímu a subjektivnímu sportovnímu 

výkonu dětí staršího školního věku. Obsahuje cíle a předpoklady výzkumu, 

realizovanou pilotáž, charakteristiku metod měření a statistické zpracování dat. 

Závěr empirické části je věnován diskusi a možnostem aplikace zjištěných 

informací. 

Cílem této diplomové práce je zasadit self-efficacy do sportovního prostředí 

a představit vztah self-efficacy ke sportovnímu výkonu se zaměřením na děti. 

Práce by měla sloužit, jak odborníkům z oblasti psychologie, tak trenérům i 

samotným sportovcům. Věříme, že psychická příprava sportovců je pro jejich 

vývoj i podání maximálních výkonů nadmíru důležitá. Zejména u dětí bychom 

tuto oblast rozhodně neměli podceňovat. 
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1. Koncept self-efficacy 

Self-efficacy je pojem, který do literatury zavádí Bandura v roce 1977, jako 

součást svojí sociálně kognitivní teorie (Pajares, 2002). Definuje jej jako „přesvědčení 

o vlastních schopnostech organizovat a řídit chod dění k dosažení určitých cílů“ 

(Bandura, 1997, s. 3).  Self-efficacy chápe, jako stěžejního hybatele jednání člověka, 

ovlivňuje jeho motivaci, myšlenkové procesy, emoční stavy i jednání (Bandura, 

1997).  

V této práci pojem self-efficacy nebudeme překládat do češtiny a necháme ho 

v jeho původní anglické verzi, jelikož se jedná se o pojem těžko přeložitelný. 

V české literatuře se setkáváme buď s originálním anglickým výrazem, nebo 

s rozdílnými překlady, jako například sebeuplatnění (Janoušek, 1992), vnímaná 

osobní zdatnost (Křivohlavý, 2001), vnímaná osobní účinnost (Hoskovcová, 2006).  

V této kapitole se budeme věnovat Bandurově sociálně kognitivní teorii pro 

získání teoretického rámce, ze kterého pojetí self-efficacy vychází. Podíváme se na 

rozdíly mezi vyšší a nižší mírou self-efficacy a vymezíme tento pojem oproti 

dalším psychologickým konstruktům. 

1. 1. Sociálně kognitivní teorie 

Bandurova sociálně kognitivní teorie je rozšířením jeho původní teorie 

sociálního učení. V pochopení osobnosti člověka vychází z triadického 

recipročního determinismu. Tento model reprezentuje tři skupiny faktorů, které 

jsou ve vzájemné komplexní interakci, čili v interakci, kde mezi sebou reagují 

všechny složky modelu. Třemi složkami jsou osobnostní faktory (biologické, 

kognitivní a jiné složky osobnosti), vnější prostředí a sociální systém, a chování 

jedince. Ve své teorii Bandura zdůrazňuje, že i chování člověka interaguje a 

ovlivňuje okolí jedince i jeho osobnostní složky (Bandura, 1977; 1997; Janoušek, 

1992). Zasazeno do sportovního prostředí, trenér svojí zpětnou vazbou ovlivní 

sebehodnocení sportovce, který tak vloží větší úsilí do stanovených cílů, což opět 

ovlivní trenéra v jeho další reakci (Feltz, Short, & Sullivan, 2008).                 
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Bandura (1977; 1997) tedy jedince chápe, jako aktivního činitele, který ovlivňuje 

svoje chování, myšlení, prožívání, motivaci i svět kolem sebe. Člověk je jak 

produktem, tak i tvůrcem svého okolí. Bandura se svojí teorií vymezuje proti 

takovým teoriím, které chování jedince vidí jen jako výsledek vnějších vlivů. 

Výrazně nesouhlasí s behavioristickým odmítáním introspekce. Stejně tak se staví 

proti teoriím, které zdůrazňují determinaci lidského chování biologickými faktory 

(Bandura, 1977; 1997; Pajares, 2002).    

Z pohledu sociálně kognitivní teorie je osobnost definována základními 

lidskými schopnostmi, prostřednictvím kterých člověk řídí svůj život. Patří mezi 

ně schopnost symbolizace (symbolizing capability), myšlenkové anticipace 

(forethought anticipation), seberegulace (self-regulatory capability), zástupného učení 

(vicarious capability), sebereflexe (self-reflective capability) (Bandura, 1977; Janoušek, 

1992). Tyto schopnosti představují vrozený kognitivní potenciál, který je 

aktivován a rozvíjen sociálním prostředím. Prostředí a sociální systém neovlivňují 

člověka přímo, nýbrž přes jeho psychologický mechanismus. Ovlivňují tak jeho 

aspirace, self-efficacy, osobní standardy, emoční stavy a další seberegulační 

mechanismy (Pajares, 2002). 

Těžištěm sociálně kognitivní teorie jsou dva procesy lidského fungování, a to 

observační učení a self-efficacy (Janoušek, 1992). Observační neboli zástupné učení 

umožňuje člověku učení přes nepřímou zkušenost pozorováním ostatních.  

Jedinec nemusí prožít dopad trestu nebo odměny na sobě samém, ale poučí se 

z pozorování modelu a důsledků jeho chování. Člověk si tímto způsobem osvojuje 

řeč, učí se morálním a sociálním normám, zjišťuje, jaké chování je efektivní a jaké 

ne, ověřuje si svoji sebereflexi apod. (Bandura, 1977; Janoušek, 1992). Self-efficacy, 

jako ústřední téma této práce, je probráno podrobněji na následujících stránkách. 
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1. 2. Self-efficacy 

Self-efficacy představuje přesvědčení jedince o vlastních schopnostech 

ovlivňovat sebe a svoje okolí za účelem dosažení určitých cílů. Bandura ji nechápe, 

jako osobnostní rys, ale pojímá ji situačně v rámci konkrétních oblastí. Self-efficacy 

úzce souvisí s motivací, ovlivňuje to, jaké aktivity si člověk vybírá, jaké úsilí vloží 

do stanovených cílů, jak dlouho vydrží překonávat překážky, jak vše zvládá 

emočně apod. (Bandura, 1997; 2006). 

Obecně lze říci, že lidé s vyšší self-efficacy si stanovují vyšší cíle a pro jejich 

splnění jsou schopni vynaložit značné úsilí. K překážkám se staví čelem a chápou 

je, jako výzvy, které chtějí pokořit, spíše než jako hrozbu, které je potřeba se 

vyhnout. Neúspěch si interpretují nedostatečným úsilím, což podporuje orientaci 

k zvládnutí úkolu. Po zažití neúspěchu se jejich míra self-efficacy vrací rychle 

k původní hladině. Při stresu nebo obavách vnímají, že mají situaci pod kontrolou. 

To vše podporuje dokončení úkolu, snižuje stres a náchylnost k depresi (Bandura, 

1997). Self-efficacy má tak své důležité místo v rámci životní spokojenosti a 

psychického zdraví jedince, úzce koreluje s kvalitou života. Lidé s vyšší mírou 

self-efficacy lépe zvládají životní těžkosti, k překonávání stresu využívají aktivní 

strategie, dokážou změnit zdravotně závadné chování na žádoucí (Křivohlavý, 

2001). Lidé s nižší self-efficacy mají naopak blízko k psychické zranitelnosti. 

Kladou si snazší cíle, do kterých vkládají jen malé úsilí, je pro ně těžké se 

namotivovat. Soustředí se na svoje nedostatky a na složitost úkolu, obávají se 

důsledků neúspěchu, při překážkách se lehce vzdávají. Ve svoje schopnosti 

snadno ztrácejí víru, často podléhají stresu a depresi (Bandura, 1997). 

U sportovců je vyšší self-efficacy přirozeně také výhodou. Sportovci se pak 

nebojí výzev, lépe zvládají bolest a snadněji překonávají neúspěch a prohru. 

U sportovců s nízkou self-efficacy často pozorujeme strach z možných zranění, 

vyhýbání se obtížně dosažitelným cílům, menší vložené úsilí a vzdávání se (Feltz 

et al., 2008). 
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Self-efficacy sledujeme ve třech dimenzích, zajímá nás její úroveň, intenzita a 

rozsah obecnosti. Bandura popisuje čtyři hlavní zdroje, ze kterých self-efficacy 

vychází. Největší vliv má zážitek úspěšného zvládnutí úkolu. Dalšími zdroji jsou 

zástupné zkušenosti, verbální přesvědčování, emocionální a fyziologické stavy 

(Bandura, 1997). Tato témata přiblížíme v následujících kapitolách. 

1. 3. Vymezení self-efficacy od dalších psychologických 

konstruktů 

Pro lepší pochopení pojmu self-efficacy ho vymezíme vůči některým 

podobným psychologickým konstruktům. 

Často bývá self-efficacy zaměňována se sebehodnocením (self-esteem). Tyto 

konstrukty se však výrazně liší. Sebehodnocení dle Bandury vyjadřuje 

přesvědčení o vlastní hodnotě, to, jestli se člověk má rád nebo nerad. Self-efficacy 

naproti tomu představuje hodnocení vlastních schopností, respektive svoje 

přesvědčení o nich, což s vlastní hodnotou nemusí mít nic společného. Lidé 

mohou mít velice nízkou self-efficacy v nějaké oblasti a nemusí je to absolutně 

zatěžovat a snižovat jim to jejich sebehodnocení, například v případě, že pro ně 

daná oblast nemá význam. Na druhou stranu lidé rozvíjejí svoje schopnosti hlavně 

v oblastech, které jsou pro ně nějak důležité a dávají jim pocit vlastní hodnoty, pak 

můžeme mezi těmito dvěma fenomény nacházet úzké propojení (Bandura, 1997). 

Dalším podobným pojmem je sebepojetí (self-concept), které vyjadřuje celkový 

obraz o sobě na základě přímých zkušeností a hodnocení od okolí, především od 

významných druhých (Bandura, 1997). Self-efficacy nehodnotí to, jaký jsem nebo 

co mám. Hodnotí moje přesvědčení o tom, co si myslím, že s tím co mám, dokážu. 

Sebepojetí tak například vyjadřuje tvrzení „jsem sportovní typ“. Dalším rozdílem 

je, že sebepojetí oproti self-efficacy není orientované na cíl (Feltz et al., 2008). 

Self-efficacy souvisí také s konceptem místa kontroly (locus of control) 

Rottera. Lidé s vnitřním místem kontroly považují situace v jejich životě 

za ovlivnitelné, jsou aktivní, orientovaní na cíl, vnímají, že mají život ve vlastních 
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rukách. Tito lidé budou mít také vyšší self-efficacy. Oproti tomu jedinci s vnějším 

místem kontroly nevěří v ovlivnitelnost situace, cítí se oběťmi, pasivními příjemci 

událostí, situace si vykládají štěstím, náhodou, osudem, vlivem silných jedinců, či 

je pokládají za nepředvídatelné. Takoví lidé mají také nízkou self-efficacy 

(Hoskovcová, 2006; Rotter, 1966). Dle Bandury (1997) se však jedná se o zcela 

odlišné fenomény. Místo kontroly představuje přesvědčení, zda aktivita jedince 

ovlivní či neovlivní výsledek. Self-efficacy je přesvědčení, zda jedinec dokáže 

vyprodukovat chování vedoucí k výsledku. Mezi těmito dvěma fenomény je velice 

slabý nebo dokonce žádný vztah. 

Od self-efficacy je také důležité odlišit očekávání výsledku (outcome 

expectancy), které představuje přesvědčení, že určité chování povede k určitému 

výsledku. Self-efficacy je však přesvědčení o vlastních schopnostech dosáhnout 

tohoto chování. Pozitivní očekávání nás motivují, negativní naopak brzdí. 

Očekávání výsledku se objevuje ve třech formách. První z nich je fyzický důsledek 

chování, čili zda člověk očekává fyzicky příjemné nebo nepříjemné prožitky, jako 

například bolest. Druhou formou jsou očekávané sociální reakce, tedy zájem, 

potvrzení, přijetí od okolí nebo naopak nezájem, odepření privilegií, tresty atd. 

Třetí formou je sebehodnocení jedince. To člověka vede k chování, které mu dává 

pocit vlastní hodnoty a sebeuspokojení (Bandura, 1997). Zasazeno do sportovního 

prostředí, přesvědčení, že skokan do výšky dokáže překonat laťku 230 cm, 

představuje přesvědčení self-efficacy. Předpokládaný potlesk, vítězství, cena, 

sebeuspokojení, pochvala, když to dokáže nebo zklamání, ponížení, prohra, když 

to nedokáže, pak představují očekávání výsledku (Bandura, 1997). 

Janoušek (1992) zmiňuje podobnost self-efficacy s koncepcí aspirační úrovně 

(level of aspiration) Lewina. Vychází z toho, že lidé s vyšší self-efficacy si kladou 

vyšší cíle a mají k nim také větší závazky. Stejně, jako lidé s vyšší aspirační úrovní. 

Rozdíl vidí v tom, že self-efficacy je pojata šířeji, není orientovaná pouze 

výkonově, tak, jak je tomu u aspirační úrovně. Self-efficacy také více vyplývá 

z vlastní činnosti, kdežto aspirační úroveň je více výsledkem vlivů okolí. 
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Ve sportovně psychologické literatuře se nezřídka setkáme se zaměňováním 

pojmů self-efficacy a sebedůvěra (self-confidence). Self-efficacy je vlastně situačně 

specifická sebedůvěra (Feltz, 1988). Sebedůvěra je však vědecky vágní pojem, 

který v psychologické literatuře není dostatečně teoreticky zakotven (Bandura, 

1997). Americká sportovní psycholožka Vealey zavedla do literatury označení 

sportovní sebedůvěra (sport-confidence), kterou definuje jako „přesvědčení nebo 

míru jistoty, kterou sportovci mají ve své schopnosti uspět ve sportu“ (Vealey, 1986, 

s. 222). Zavedením tohoto termínu chtěla Vealey zdůraznit důležitost a 

specifičnost sebedůvěry ve sportovní oblasti. Vychází z Bandurovy sociálně 

kognitivní teorie a zasazuje tak self-efficacy do sportovního prostředí. K vytvoření 

modelu sportovní sebedůvěry Vealey propojuje koncepty self-efficacy, vnímání 

vlastní kompetentnosti a očekávání výkonu. Sama zmiňuje, že nechce do této 

oblasti vnést zmatek dalším pojmem, ale naopak všechny tyto pojmy sjednotit pod 

jedno pojmenování (Vealey, 1986). Pro sportovní psychology, sportovce a trenéry 

tak přináší praktické využití Bandurova konceptu ve sportovním odvětví. 

Sportovní sebedůvěru Vealey rozděluje na osobnostní a situační. Osobnostní 

sportovní sebedůvěra představuje dispoziční konstrukt, a vyjadřuje přesvědčení 

nebo stupeň jistoty, kterou člověk má obvykle o svých schopnostech dosáhnout 

sportovního úspěchu. Situační sportovní sebedůvěra se potom liší pouze 

časovým rámcem, a vyjadřuje přesvědčení o vlastních schopnostech v danou 

chvíli (právě teď) (Vealey, 1986). 

Sportovní sebedůvěra a self-efficacy ve sportu jsou zaměnitelné pojmy. Oba 

představují kognitivní koncepty, které vyjadřují přesvědčení o vlastních 

schopnostech dosáhnout určitého cíle. Souvisí s lidskou motivací a jednáním 

zaměřeným na cíl. Rozdílem je, že sportovní sebedůvěra je zaměřena šířeji („podat 

úspěšný výkon“) než je tomu u self-efficacy (Feltz & Chase, 1998). Pro účely této 

práce tak budeme pracovat s oběma pojmy. 
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2. Zdroje self-efficacy 

V této kapitole se blíže podíváme na zdroje self-efficacy. Vycházíme zde 

z Bandurova pojetí, které zasazujeme také do sportovního prostředí. Druhá část 

této kapitoly se věnuje zdrojům sportovní sebedůvěry podle Vealey. 

2. 1. Zdroje self-efficacy dle Bandury 

Bandura (1997) stanovuje čtyři základní zdroje self-efficacy. Patří mezi ně 

zážitek úspěšného zvládnutí úkolu (mastery experience), zástupné zkušenosti 

(vicarious experience), verbální přesvědčování (verbal persuasion), fyziologické a 

emoční stavy (physiological and emotional states). 

2. 1. 1. Zážitek úspěšného zvládnutí úkolu 

„Mastery experience“ je do češtiny těžko přeložitelný termín, který vyjadřuje 

zažití úspěšného zvládnutí úkolu. Dle Bandury (1997) se jedná o hlavní zdroj       

self-efficacy. Zážitek zvládnutí úkolu ovlivňuje jedincovo sebehodnocení v souvislosti 

s podaným výkonem. Pokud jedinec v úkolu opakovaně uspívá, bude self-efficacy 

stoupat, v případě neúspěchů pak klesat. Obvyklým důsledkem zažití úspěchu je 

uspokojení, naopak po neúspěchu se člověk snaží změnit svoje chování a zvyšuje 

svoje úsilí. Ve sportovní oblasti je tento vzorec výhodný a setkáváme se s ním 

především u pokročilých sportovců, než u těch, kteří svoje dovednosti teprve rozvíjejí 

(Bandura, 1997). Pokud sportovec vnímá předešlé neúspěchy, jako cenné zkušenosti, 

dokáže z nich těžit a učit se, a zároveň věří ve zlepšení svých dovedností úpravou 

tréninku apod., jeho self-efficacy bude vyšší, než u těch, kteří si předešlé neúspěchy 

interpretují vlastními fyzickými limity (Feltz et al., 2008). 

To, jak velký vliv na self-efficacy zážitek zvládnutí úkolu bude mít, závisí na řadě 

faktorů. Mezi ty významnější patří vnímaná obtížnost úkolu, pomoc od dalších osob, 

předešlé úspěchy a neúspěchy, vložené úsilí, a také to, zda jedinec vnímá schopnosti, 

jako něco, co lze získat a dále rozvíjet, či jako určité vlastní nadání. Zvládnutí 

obtížných úkolů, zvládnutí úkolů bez vnější pomoci, a v případě pouze 

příležitostných neúspěchů přináší větší hodnotu, než v případě snadno dosažitelných 
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úkolů, úkolů dokončených s vnější pomocí, a v případě častých neúspěchů bez 

jakékoli známky vývoje (Bandura, 1997). 

Vztah mezi vynaloženým úsilím do výkonu a vnímanou self-efficacy je složitý, 

závisí také na interpersonálních a intrapersonálních rozdílech. Děti vnímají 

vynaložení velkého úsilí, jako známku svých větších schopností, což vede 

k silnější vnímané self-efficacy (Bandura, 1997). U dospělých se setkáváme 

s většími individuálními rozdíly. Někteří si interpretují vynaložení velkého úsilí, 

jako nedostatek vlastních schopností, u jiných tomu může být naopak, a vnímají 

vynaložené úsilí v souvislosti s většími schopnostmi. Celkově však můžeme říci, 

že lidé vnímají svou self-efficacy v souvislosti s kombinací vynaloženého úsilí a 

vnímanou obtížností úkolu. Bandura (1997) zároveň dodává, že předešlé úspěšné 

zkušenosti s úkolem, který většina pokládá za obtížný, představují velké 

schopnosti a podporují tak jedincovu self-efficacy. 

2. 1. 2. Zástupná zkušenost 

Self-efficacy je také závislá na pozorování ostatních a porovnávání se s nimi. 

Tento proces modelování zahrnuje pozorování chování jedince, kódování 

pozorovaného, zaznamenání důsledku chování a následné využití těchto 

informací k posouzení vlastního chování (Bandura, 1997). 

Zástupné zkušenosti mají na self-efficacy menší vliv než zážitek se zvládnutím 

úkolu (Bandura, 1997). Tento vliv záleží na nejrůznějších faktorech. Například 

pokud nemáme vlastní autentickou zkušenost s daným úkolem a nedokážeme tak 

posoudit svoje schopnosti dle předešlé přímé zkušenosti, budeme se v posuzování 

vlastních schopností silně řídit sledovanými modely (Weiss, McCullagh, Smith, & 

Berlant, 1998). Ze sociálně-kognitivní teorie vyplývá, že lidé záměrně hledají 

modely, které jim poskytnou co nejvěrohodnější informace pro posouzení 

vlastních schopností. Takové informace získají sledováním modelů, které jsou 

svými schopnostmi na stejné nebo vyšší úrovni (Bandura, 1997). Důležitým 

faktorem je tedy podobnost s daným modelem. Významněji na nás působí 

srovnávání se s námi podobnými jedinci. Ve sportu je zpravidla důležitější 
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podobnost výkonová oproti podobnosti osobnostní (fyzická, psychická 

podobnost) (Feltz et al., 2008). 

Ve sportovní oblasti jsou zástupné zkušenosti a modelování obecně velkým 

tématem. Prostřednictvím modelů se sportovci učí nové techniky, nechávají se 

inspirovat, zlepšují se, motivují se. Pozorované opakování demonstrací 

pokročilým modelem, poskytuje informace o tom, jak úkol úspěšně zvládnout a 

zároveň přesvědčení, že úkol je zvládnutelný (Feltz et al., 2008). Sportovci, kteří 

mají rádi výzvy, posouvají své hranice a chtějí se stále zlepšovat, si za své modely 

vybírají o něco zdatnější sportovce s cílem se jim vyrovnat. Tato snaha je žene 

neustále kupředu a nutí je nepolevovat ve svém úsilí nebo jej ještě zvyšovat (Feltz 

et al., 2008). V soutěživém prostředí se člověk porovnává jak s ostatními, tak sám 

se sebou (self-comparison), tedy se svými předešlými výkony a stavy (Bandura, 

1997). Ve sportu se setkáváme se specifickým způsobem modelování, takzvaný 

„self-modeling“, kdy jedinec sleduje své předešlé správně provedené nebo nejlepší 

výkony, a využívá je jako model do budoucna. Tento druh modelování se u 

sportovců využívá pro podpoření jejich self-efficacy (Dowrick & Dove, 1980). 

Autorky Frey a Ruble (1990) se zabývaly otázkou vývoje člověka v souvislosti 

s porovnáváním se s ostatními a se sebou samým. Kromě věkové podobnosti je 

potřeba, aby se člověk srovnával s jedinci na podobném stupni výkonu. Obecně je 

pro sportovce výhodné, pokud je v tomto ohledu flexibilní a dokáže zvolit 

správný, tedy pro sebe vhodný, typ porovnávání se. Může si tak udržovat nebo 

zvyšovat svoji self-efficacy a vnímanou kompetentnost (Frey & Ruble, 1990). 

Ve sportu je celkově výhodnější zaměřit se na vlastní úspěchy a na to, co funguje. 

Na této oblasti potom stavět, rozvíjet se v ní a zvyšovat si self-efficacy (Feltz et al., 

2008). 

Zvláštní podkategorií zástupných zkušeností je zkušenost s imaginací. Jedná se 

o schopnost představit si vlastní nebo cizí úspěšný výkon, což vede ke zvýšení 

self-efficacy a odolnosti. Tento přístup se hojně využívá například v kognitivně 

behaviorální terapii (Maddux & Lewis, 1995). Short, Tenute a Feltz (2005) také 

udávají, že je důležitá jistota v schopnosti imaginace pro její úspěšné využívání. 
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Z jejich výzkumů vyplývá, že sportovci, kteří pociťovali ve schopnosti imaginace 

jistotu, ji využívali více. 

Dalším poměrně významným zdrojem utvářejícím naši self-efficacy mohou být 

masmédia. V dnešní době například můžeme v televizi sledovat spoustu 

sportujících a závodících žen, což může u žen a dívek zvyšovat jejich self-efficacy 

o vlastních sportovních dovednostech (Feltz et al., 2008). 

2. 1. 3. Verbální přesvědčování 

Verbální přesvědčování je další ze zdrojů self-efficacy dle Bandury (1997). 

Přesvědčovací techniky zahrnují verbální přesvědčování, hodnotící zpětnou 

vazbu, očekávání od ostatních, vnitřní řeč a další kognitivní strategie. Ty jsou ve 

sportu hojně využívané trenéry, rodiči, vrstevníky a dalšími ke zvyšování         

self-efficacy u jedinců nebo skupin. Bandura zdůrazňuje, že verbální 

přesvědčování má své limity, může však významně pomoci lidem v udržení jejich 

motivace (Bandura, 1997). 

To, jaký vliv bude na jedince přesvědčování mít, závisí opět na různých 

faktorech. Mezi tyto faktory patří například prestiž, důvěryhodnost, odbornost a 

spolehlivost přesvědčujícího nebo to, jaký vztah k přesvědčujícímu máme 

(Bandura, 1997). Za nejdůvěryhodnější sportovci považují svoje trenéry, jelikož ti 

dokážou jejich výkon zhodnotit nejadekvátněji (Feltz et al., 2008). Sami trenéři 

verbální přesvědčování vidí jako nejúspěšnější techniku pro podporu self-efficacy 

svých svěřenců (Gould, Hodge, Peterson, & Giannini, 1989). Je při něm důležité, 

aby dokázali působit sebevědomě a jistě, uměli podávat jasnou zpětnou vazbu a 

také podporovali u sportovců jejich vnitřní řeč. Úspěšný trenér musí být schopen 

dávat jasné instrukce, měl by zdůrazňovat zlepšování sportovce v technice a 

nezaměřovat se tolik na jeho výsledky. Velmi přínosné je, pokud trenér 

zdůrazňuje, že neúspěch nebyl dán nedostatkem schopností jedince, ale jeho 

nedostatečným úsilím. Je dobré pro podporu také využít modely těch, kteří 

daných cílů dosáhli (Gould et al., 1989). 
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2. 1. 4. Fyziologické a emoční stavy 

Pro posouzení vlastních schopností je také důležitá zpětná vazba našeho 

organismu. Self-efficacy je závislá na našem vnímaném fyzickém zdraví a kondici. 

Ačkoli Bandura (1997) fyziologické a emoční stavy řadí pod jednu kategorii, 

ve sportovní psychologii se tyto stavy vnímají spíše odděleně. Jsou sice postavené 

na stejném fyziologickém základě, na výkon, a to je pro sportovní psychologii 

stěžejní, mají však jiný dopad. Z hlediska fyziologie je pro sportovce důležité 

vnímání vlastní kondice, síly, fyzického zdraví, únavy a bolesti. Z hlediska emocí 

mluvíme o pocitech a náladách, které doprovázejí nejrůznější sportovní situace od 

běžného trénování až po závodní stavy (Feltz et al., 2008). 

Fyziologické stavy závisejí na situačních faktorech a na tom, jak si je člověk 

interpretuje. U sportovců je naprosto stěžejní, aby svému tělu porozuměli a 

dokázali s ním pracovat. Někteří sportovci například podléhají únavě, kdežto jiní 

ji překonat dokážou. Pro zachování svého zdraví musejí sportovci vědět, kdy si 

mohou dovolit překonávat svoje limity (bolest, únavu apod.), a kdy je lepší 

přibrzdit. Sportovci ve své tělo také musejí mít důvěru. Ti, kteří věří, že změny 

v jejich výkonu jsou dány trénováním těla spíše než fyziologickým vývojem, 

dokážou podávat lepší výkony a lépe se motivovat (Feltz et al., 2008). 

Emoční stavy zahrnují pocity a nálady, a ovlivňují chování skrz kognitivní 

procesy. Tyto procesy mohou být ovlivněny posouzením zdrojů daných emocí a 

předešlé zkušenosti (Maddux & Lewis, 1995). Emoce mohou člověku pomáhat 

k lepším výkonům nebo je naopak znesnadňovat. To záleží na tom, jak si člověk 

své stavy interpretuje, jak je dokáže mít pod kontrolou, a jak hodnotí svoji 

schopnost se s nimi vypořádat (Treasure, Monson, & Lox, 1996). 

Pozitivní emoce, jako je štěstí, radost a uspokojení, self-efficacy převážně 

podporují, negativní emoce, jako například smutek, úzkosti a deprese naopak 

(Maddux & Meier, 1995). Bandura (1997) zdůrazňuje propojenost předchozí 

zkušenosti s emocí. Pokud jedinec dosáhne úspěchu v dobré náladě, má to na jeho 

self-efficacy velmi pozitivní vliv, naopak je tomu při prožitku neúspěchu ve 
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špatné náladě. Pokud člověk dosáhne úspěchu za špatné nálady, bude svoje 

schopnosti podceňovat, kdežto prožití neúspěchu při náladě dobré vede k jejich 

přeceňování. Zároveň také jedinci vzpomínají více na úspěchy, které prožili při 

dobré náladě spíše než v náladě smutné (Bandura, 1997). 

Z hlediska propojenosti fyziologických a emočních stavů ve sportovní 

psychologii jsou výborným příkladem předzávodní stavy. Sportovec prožívá 

velké nabuzení organismu, které si může vykládat různými způsoby. Někdo si 

takovéto stavy vysvětluje strachem a pochybami, chápe je jako nedostatek vlastní 

odolnosti, schopností, zkušeností apod. Zkušenější závodník k nim pak přistupuje 

pozitivně a vnímá je, jako připravenost organismu k podání maximálního výkonu 

(Treasure et al., 1996). Treasure et al. (1996) také uvádějí, že pozitivní emoce 

spojené s předzávodními stavy self-efficacy podporují, negativní emoce společně 

s kognitivní a somatickou úzkostí self-efficacy snižují. 

2. 2. Zdroje sportovní sebedůvěry dle Vealey 

Jak jsme již zmiňovali, v oblasti sportovní psychologie Bandurovy zdroje dále 

doplňuje a rozšiřuje Vealey, která se svými kolegy vytvořila Dotazník pro měření 

zdrojů sportovní sebedůvěry SSCQ (The Sources of Sport Confidence Questionnaire) a 

stanovila tak jejích devět základních zdrojů (Vealey, Hayashi, Garner-Holman, & 

Giacobbi, 1998). Tyto zdroje jsou s Bandurovými výše popsanými zdroji velice 

podobné, přínos má hlavně odhalení sportovně specifických zdrojů vedení trenéra 

(coach’s leadership), fyzická sebeprezentace (physical self-presentation), příznivost 

situace (situational favorableness) a komfort prostředí (environmental comfort).  

Zdroj vedení trenérem představuje to, jakou důvěru má sportovec 

v trenérova rozhodnutí a ve styl a účinnost jeho trénování.  Dalším zdrojem je 

fyzická sebeprezentace čili vnímání svého fyzického já. Představuje spokojenost 

jedince s tím, jak vypadá, kolik měří, váží apod. Významnost fyzické 

sebeprezentace, jako zdroje self-efficacy, se bude lišit v souvislosti s pohlavím, 

věkem a typem sportu. Můžeme například usuzovat, že v synchronizovaném 

plavání bude fyzická sebeprezentace důležitější než u hokejových hráčů. Zdrojem 
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pojmenovaným příznivost situace je myšleno přesvědčení sportovce, že mu 

všechno takzvaně hraje do karet. Sportovec tedy cítí, že je mu situace nakloněná, 

že jsou podmínky tak, jak je mu to příjemné, a že mu nic nebrání podat optimální 

výkon. Dalším zdrojem je komfort prostředí, který zachycuje, jak se člověk cítí 

v místě, kde závod probíhá, a jak se mu toto prostředí líbí, zkrátka, jak mu pro 

podání optimálního výkonu vyhovuje (tělocvična, bazén, hřiště apod.) (Vealey 

et al., 1998). 

Z hlediska podobností zbylých pěti zdrojů s Bandurovými čtyřmi stručně 

shrnujeme, že zážitek úspěšného zvládnutí úkolu Vealey rozděluje na zážitek 

mistrovství a předvedení schopnosti. Fyzická a mentální příprava je srovnatelná s 

fyziologickými a emočními stavy Bandury, sociální podpora s verbálním 

přesvědčováním a zástupná zkušenost je chápana stejně (Feltz et al., 2008; Vealey 

et al., 1998). 
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3. Způsoby měření self-efficacy 

Self-efficacy a sebedůvěra obecně jsou ve sportu pravidelně zmiňovanými 

pojmy. Souvislost mezi sebedůvěrou a především sportovním výkonem, 

úspěchem ve sportu apod. zajímá trenéry, psychology, sportovce i širokou 

veřejnost. Z výzkumných i aplikačních důvodů tak vzniká celá řada metod 

k měření self-efficacy. Mnoho autorů si pro zjištění úrovně self-efficacy vytváří 

svoje diagnostické pomůcky (Feltz et al., 2008). Tato kapitola popisuje 

konstruování škál self-efficacy dle Bandury, přináší přehled různých způsobů 

měření self-efficacy a souhrn nejčastěji používaných metod pro měření               

self-efficacy ve sportu. Poslední podkapitola se věnuje specifikům měření          

self-efficacy u dětí. 

3. 1. Konstrukce škál self-efficacy dle Bandury 

Bandura (2006) vytvořil průvodce pro vytváření psychodiagnostických metod 

ke zjišťování self-efficacy. Zdůrazňuje, že self-efficacy je potřeba měřit vždy 

v určité konkrétní oblasti (například self-efficacy v oblasti řízení motorových 

vozidel, v rodičovství, v řešení problémů apod.). Lidé rozvíjejí svoji self-efficacy 

v různých oblastech života a proto se její míra liší právě dle dané oblasti. Jedinec 

může mít například vysokou školní self-efficacy, ale nízkou self-efficacy regulace 

cvičení. Self-efficacy není obecným rysem člověka, informace získané z metod, 

které pojímají self-efficacy jako určitou obecnou vlastnost nebo tendenci člověka, 

tak budou zkreslující. V případě měření self-efficacy v rozdílných oblastech života 

člověka a porovnáním jednotlivých výsledků, však můžeme usuzovat na jeho 

celkový smysl pro self-efficacy (Bandura, 2006).   

Pro sestavení kvalitního nástroje k měření self-efficacy musí autor dostatečně 

znát oblast, které se týká. Podle toho pak určit, jaké všechny osobnostní aspekty se 

dané problematiky týkají a ty následně měřit. Pokud chce měřit například 

sebeřízení v oblasti tělesné váhy, musí se zaměřit, jak na zvládání stravovacích 

návyků, tak na fyzickou aktivitu a její udržení. Je důležité měřit přesvědčení 
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ve všem, co je potřeba k úspěchu, ne jen jeden aspekt související s danou oblastí. 

Škály self-efficacy musejí být vytvořeny přesně na míru dané oblasti, je potřeba se 

zaměřit na nejrůznější aspekty dané oblasti a v nich self-efficacy měřit (Bandura, 

2006). 

Bandura (1997; 2006) popsal tři dimenze, ve kterých self-efficacy sledujeme. 

První z nich je úroveň (level) self-efficacy, která se mění podle obtížnosti úkolu. 

Bandura doporučuje vytvářet takzvané hierarchické škály, ve kterých úkoly 

řadíme za sebe dle obtížnosti typicky od nejjednodušších k nejobtížnějším. 

Druhou dimenzí je intenzita (strenght), která udává, jak je přesvědčení jedince 

silné. Pohybuje se od úplné nejistoty ke stoprocentní jistotě. Slabá přesvědčení jsou 

snadno vyvrácena v případě špatné zkušenosti, kdežto u silných přesvědčení 

člověk dokáže překonat řadu překážek a ve své odhodlanosti vytrvá. Třetí 

dimenzí je rozsah obecnosti (generality), tedy do jaké míry jsou informace o 

vlastních přesvědčeních z jedné oblasti přenositelné do dalších oblastí. 

Důležité je pečlivě volit slova, kterými se na míru přesvědčení člověka ptáme. 

Bandura doporučuje v otázkách používat „dokážu“ (I can) spíše než „udělám“ (I 

will). „Dokážu“ vyjadřuje posouzení vlastních schopností, kdežto „udělám“ 

znázorňuje více motivaci (Bandura, 2006). Pro ohodnocení vlastní míry 

přesvědčení Bandura navrhuje škálu 0-100 v desetibodových intervalech, nebo 

zjednodušenou 0-10, od úplné nejistoty po úplnou jistotu, že úkol zvládnu 

(dokážu udělat). Probandi hodnotí, jak svoje schopnosti vnímají teď, v danou 

chvíli. Nemají hodnotit, jak by to mohlo být, nebo, jak to bude v budoucnu 

(Bandura, 2006). 

3. 2. Měření self-efficacy ve sportovní oblasti 

Ve sportovní oblasti jsou nejčastěji sledovány tři základní typy efficacy. Jedná 

se o individuální efficacy (self-efficacy/athlete’s efficacy), skupinovou (collective 

efficacy) a trenérskou (coaching efficacy). Individuální efficacy vystihuje 

přesvědčení jedince o vlastních schopnostech. Skupinová efficacy znamená 

přesvědčení o schopnostech a silách týmu, víra v tým. Trenérská efficacy je 
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určena trenérům a sleduje jejich přesvědčení o účinném trénování svých 

sportovních svěřenců (Feltz et al., 2008). V této práci se zaměřujeme na 

individuální efficacy (self-efficacy) a k té také směřují následující metody měření. 

Důležité je ještě zmínit, že z hlediska self-efficacy ve sportovní oblasti se 

obecně setkáváme se dvěma přístupy. Jeden se zaměřuje na sportovní či fyzickou 

self-efficacy u obecné populace, často u lidí, kteří nejsou zvyklí pravidelně cvičit 

(McAuley, White, Mailey, & Wójcicki, 2012). Druhý přístup je pak zaměřen na 

závodní sportovce, případně velmi aktivně činné sportovce (Feltz et al., 2008). 

Hlavním rozdílem je, že dotazníky fyzické self-efficacy u nesportovců se zabývají 

především překážkami, které člověku ve sportování brání. Jsou často zaměřeny na 

to, jak je jedinec dokáže překonávat, jak si dokáže udržet cvičící návyky apod. U 

sportovců jdou metody konkrétněji ke sportovnímu výkonu, často v závodní 

situaci (Feltz et al., 2008; McAuley et al., 2012). V této kapitole se podíváme na oba 

přístupy, více se však budeme věnovat měření self-efficacy u sportovců, protože 

z něho vycházíme v  empirické části této práce.  

3. 2. 1. Škály fyzické self-efficacy bariérového typu 

Abychom dokázali lépe odlišit rozdíl mezi dotazníky pro aktivní sportovce a 

nesportovce, věnujeme tuto podkapitolu dotazníkům bariérového typu. Jedná se o 

dotazníky, které se zabývají překážkami, které člověku brání ve cvičení, respektive 

v udržení pravidelných cvičících návyků (McAuley et al., 2012). Často se používají 

v souvislosti se zdravotním stavem jedince, jejich uplatnění je mnohdy v klinické 

sféře. Používají se pro klienty s obezitou, cukrovkou, rakovinou, pro jedince 

s kardiovaskulárními problémy, pacienty po nemoci apod. Příkladem mohou být 

výzkumy autorů Rogers, Courneya, Verhulst, Markwell, Lanzotti a Shah (2006) 

nebo autorů Trost, Kerr, Ward a Pate (2001). Z dotazníků pak uvádíme například 

obecný dotazník Bandury (2006) Dotazník  self-efficacy regulace cvičení. 

Fyzickou self-efficacy sledujeme výrazně u dětské populace, kde slouží pro 

zjištění životního stylu dětí a jejich vztahu ke sportu (Saunders et al., 1997). 

Obecně je důležité v dětech pěstovat a podporovat dobrý vztah ke sportu a zajistit 
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tak jejich zdravý vývoj a prevenci řady chorob do budoucna (Slepička, Hátlová, & 

Hošek, 2006). Dotazníky se dají využívat pro diagnostiku aktuálního stavu, 

zadávat je opakovaně a sledovat změny v průběhu času, ať už při současné 

intervenci nebo nikoli. Zjištěné informace pak slouží pro vytvoření preventivních 

programů, individuálně vytvořených intervenčních programů nebo 

pro monitorování jejich účinnosti (Saunders et al., 1997). Pro měření takové self-

efficacy se využívá například Dotazník self-efficacy ve fyzické aktivitě pro děti PASES 

(Child Physical Activity Self-Efficacy Scale), který vychází ze tří-faktorového modelu 

self-efficacy ve fyzické aktivitě. Obsahuje škálu překážek, vyhledávání podpory a 

pozitivních alternativ (Bartholomew, Loukas, Jowers, & Allua, 2006; Saunders et 

al., 1997). Fyzickou self-efficacy u dětí se zabývá například Trost (1999; 2001), 

který je autorem řady studií dětské populace ve Spojených státech. 

3. 2. 2. Úkolově specifické škály 

Úkolově specifické (task-specific) škály se zaměřují na přesvědčení jedince 

ohledně toho, jak dokáže zvládnout určité velmi konkrétní úkoly. Jsou zaměřeny 

konkrétně a přesně ke sledované oblasti (McAuley et al., 2012). Tento typ škál je 

optimálně konstruován dle Bandurova konceptu hierarchicky (Bandura, 1997). To 

znamená, že se ptáme otázkami na self-efficacy za měnění úrovně obtížnosti 

úkolu, od jednodušších ke složitějším. Například zvedání váhy od nejlehčí po 

nejtěžší, potápění se do větší a větší hloubky, trefování se na bránu z různých 

vzdáleností nebo při různém počtu pokusů apod. (Feltz et al., 2008). 

Autoři si takové dotazníky většinou vytvářejí sami, aby přesně odpovídaly 

sportu a situaci, která je zajímá. Příkladem může být úkolově specifický inventář 

vytvořený McAuleym a Gillem (1983) použitý k výzkumným účelům u 

vysokoškolských gymnastek. Gymnastky zde byly požádány, aby zhodnotily 

svoje očekávané výkony ve čtyřech závodních disciplínách zvlášť (přeskok, 

bradla, kladina, prostná). Každá z disciplín je charakterizována sedmi technickými 

prvky, které by gymnastka měla zvládnout. Respondentka měla zhodnotit, jaké 

prvky si myslí, že úspěšně zvládne a jak jistá si tímto úsudkem je (McAuley & Gill, 

1983). 
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Úkolově specifické metody jsou vhodné jak pro dospělé, tak pro děti. Výzkum 

self-efficacy předškolních dětí prováděla Hoskovcová (2006) metodou skoků. 

Dětem byla položena otázka: „Doskočíš na tento bod?“. Na grafické trojúhelníkové 

škále, kde větší obrazec znamená větší jistotu, že to dokážu udělat, děti 

zobrazovaly přesvědčení o svých schopnostech. Rozhodovaly se mezi šesti 

možnostmi od „určitě neskočím“ (1) po „určitě skočím“ (6). Po každém pokusu byl 

bod pro doskok vzdálen a dítěti byla opět položena stejná otázka. Úloha byla 

postavena hierarchicky podle Bandurových pravidel pro konstrukci škál           

self-efficacy (Bandura, 2006; Hoskovcová, 2006). 

3. 2. 3. Dotazník fyzické self-efficacy (PSE) 

Hojně využívaným je v psychologii Dotazník fyzické self-efficacy PSE (Physical 

self-efficacy) autorů Ryckmana, Robbinse, Thorntona a Cantrellové (1982). Tento 

dotazník měří obecnou míru self-efficacy ve sportu a fyzické aktivitě a využívá se, 

jak pro sportovce, tak pro nesportovce. Dotazník obsahuje dvě podškály. Škála 

vnímané fyzické schopnosti PPA (Perceived Physical Ability subscale) reflektuje to, jak 

člověk vnímá svoji obecnou fyzickou schopnost. Zaměřuje se na sílu, rychlost a 

pohyblivost. Tato část dotazníku má 10 položek. Škála sebedůvěry ve vlastní fyzickou 

prezentaci PSC (Physical Self-Presentation Confidence) reflektuje self-efficacy 

v předvedení fyzických dovedností. Tato škála obsahuje 12 položek. 

K sebehodnocení se využívá šesti-bodová Likertova škála od „zcela souhlasím“ po 

„zcela nesouhlasím“ (Ryckman et al., 1982). 

Pro příklad uvádíme některé položky dotazníku: „Nedokážu běhat rychle.“ 

(PPA), „Moje svaly jsou slabé.“ (PPA), „Někdy závidím lidem, kteří vypadají lépe než já.“ 

(PSC), „Někdy je mi nepříjemné potřást si s lidmi rukou, protože mám vlhké ruce.“ (PSC) 

(Ryckman et al., 1982). Dotazník fyzické self-efficacy PSE je jako nástroj pro měření 

self-efficacy kritizován, protože není orientovaný cílesměrně a spíše než self-

efficacy se týká sebepojetí (Feltz & Chase, 1998). Při měření self-efficacy po jedinci 

nechceme hodnocení jeho schopností, ale toho, co si myslí, že se svými 

schopnostmi dokáže udělat. Hodnocená tvrzení by tak neměla znít „Mám silný 
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úchop.“, jak je tomu u dotazníku PSE, ale spíše „Ve flexovaném úchopu dokážu 

vydržet 20 vteřin.“ (Feltz & Chase, 1998).  

Dotazník fyzické self-efficacy má v současné době také verzi pro děti, kterou 

vytvořili italští výzkumníci Collela, Morano, Bortoli a Robazza (2008). Původní  

desetipoložkový Dotazník vnímané fyzické schopnosti PPA přeložili autoři Bortoli a 

Robazza (1997) do italštiny a přizpůsobili jej tak, aby byl vhodný pro děti a 

dospívající. Takto upravený dotazník byl potom použit k výzkumným účelům, 

zadán 2 546 respondentům ve věku 10 – 20 let.  

Z výše uvedené italské verze autorů Bortoli a Robazza (1997) vychází další 

modifikace dotazníku pro děti autorů Collela et al. (2008). Z původních deseti 

položek je dotazník zredukován na šest, které se zaměřují na sílu, rychlost a 

koordinační schopnosti dětí ve sportu. Děti si mají představit sebe při 

nejrůznějších sportovních aktivitách, ať už na školním tělocviku, na tréninku, při 

hře s kamarády apod. a z nabízených možností vybrat to tvrzení, které je nejlépe 

vystihuje. Jednotlivá tvrzení hodnotí na čtyřbodové Likertově škále. Pro příklad 

uvádíme první položku dotazníku: běhám velmi pomalu (1) – běhám pomalu (2) – 

běhám rychle (3) – běhám velmi rychle (4). V testu dítě může skórovat celkem    6-24 

bodů. Vyšší výsledek znamená vyšší mínění o vlastních fyzických schopnostech, 

nižší výsledek naopak. Pro děti tak vznikla velmi jednoduchá, srozumitelná a 

konkrétně zaměřená forma dotazníku (Collela et al., 2008).  

Autoři vidí využitelnost Dotazníku fyzické self-efficacy pro děti ve výzkumu i 

v praxi. Pro výzkumné účely doporučují hledat souvislosti mezi výsledky 

dotazníku a sportovním výkonem jedinců (úroveň motorických dovedností apod.) 

nebo dalšími psychologickými konstrukty, jako je sebepojetí, vnímání vlastního 

těla či motivace. V praxi může být dotazník využíván například učiteli tělesné 

výchovy pro hodnocení efektivity jejich programů, pro sledování self-efficacy 

jednotlivých dětí a využití těchto údajů pro zefektivnění výuky nebo podpoření 

jednotlivců (Collela et al., 2008). 
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3. 2. 1. Inventáře sportovní sebedůvěry (SCI) 

Jak již bylo v této práci uvedeno, koncept sportovní sebedůvěry Vealey vychází 

z Bandurova konceptu self-efficacy a self-efficacy zasazuje do sportovního 

prostředí. Vealey (1986) vytvořila inventáře pro měření osobnostní a situační 

sportovní sebedůvěry. Inventář osobnostní sportovní sebedůvěry TSCI (Trait Sport-

confidence Inventory) reflektuje míru přesvědčení, kterou obvykle jedinec má ve 

svoje schopnosti být úspěšný. Měří dispoziční sebedůvěru. Inventář situační 

sportovní sebedůvěry SSCI (State Sport-confidence Inventory) reflektuje míru 

přesvědčení o vlastních schopnostech dosáhnout úspěchu v daný okamžik. Měří 

sportovní sebedůvěru ve sportovně specifických situacích, například při 

konkrétním závodě. Každý z inventářů obsahuje 13 položek, jedinec je dotazován 

na důvěru ve vlastní schopnosti v porovnání se sportovcem s největší 

sebedůvěrou, kterého zná. Odpovědi respondent vyznačuje na devítibodové 

Likertově škále od „nízké sebedůvěry“ po „vysokou sebedůvěru“. Oba inventáře 

obsahují stejné položky, liší se pouze úvodní otázkou. U osobnostní sportovní 

sebedůvěry se ptáme na obvyklé pocity při závodech, u situační na pocity právě 

teď (těsně před závoděním). 

Doplňkem inventářů sportovní sebedůvěry je Inventář soutěžního zaměření COI 

(Competitive Orientation Inventory). Ten odhaluje sportovcovo zaměření na cíl 

v podobě orientace na výsledek (vítězství) nebo na výkon (hrát dobře). 

Respondent opět využívá devítibodovou Likertovu škálu pro zaznamenávání 

míry spokojenosti s uvedenými situacemi od „velmi nespokojen“ po „velmi spokojen“ 

(Vealey, 1986).  

3. 2. 2. Dotazník předzávodní úzkosti (CSAI-2) 

Pro měření self-efficacy se ve sportu také využívá situačně specifický Dotazník 

předzávodní úzkosti CSAI-2 (Competitive State Anxiety Inventory), který je určen 

výhradně pro závodní sportovce (Martens, Vealey, & Burton, 1990). Tento nástroj 

obsahuje tři škály, tak aby úzkost popisoval v celé její šíři, takzvaný 

multidimenzionální přístup. Jedná se o škály somatické úzkosti, kognitivní úzkosti 
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a škálu sebedůvěry. Self-efficacy je zastoupena škálou situační sebedůvěry (state 

self-confidence). Dotazník se využívá u závodních sportovců pro zjištění míry a 

převažujícího typu úzkosti jedince. Byl vytvořen primárně k vědeckým účelům 

(Martens et al., 1990).  

Na základě výzkumů i zkušenosti můžeme říci, že závodníci během závodní 

situace obecně prožívají úzkost, a že její vliv na sportovní výkon je výrazně 

zeslabující (Martens, Vealey, & Burton, 1990). Kognitivní úzkost představuje 

mentální složku úzkosti, projevuje se negativním očekáváním nebo negativním 

sebehodnocením. Somatická úzkost představuje fyziologické a emocionální složky 

úzkosti. Jejími typickými projevy jsou zvýšený tep, zkrácení dechu, vlhké ruce, 

žaludek, jako na vodě („motýlci v břiše“), ztuhlé svaly. Situační sebedůvěra je 

oproti tomu charakterizována pozitivně očekáváním úspěchu, je zaměřena na 

vnímání vlastních schopností podat úspěšný výkon v závodní situaci (Martens et 

al., 1990).  

Dotazník je optimální zadávat na závodech v bezprostřední blízkosti k výkonu 

ne později než jednu hodinu před výkonem. Respondenti reflektují svoje 

prožívání a myšlenky, které mají právě teď v danou chvíli, za využití čtyřbodové 

Likertovy škály. Dotazník obsahuje 27 položek, 9 pro každou ze tří škál. Autoři 

uvádějí, že jeho vyplnění dotazovanému zabere okolo 5 minut (Martens et al., 

1990). V České republice momentálně probíhá validizace a standardizace této 

metody. Za český překlad je zodpovědná PhDr. Eva Chalupová, Ph.D. z Katedry 

psychologie Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.  

Dotazník CSAI-2 je koncipován pro respondenty od 12 let. Autoři Stadulis, 

MacCracken, Edison a Severance (2002) původní dotazník modifikovali a vytvořili 

verzi CSAI-2C, která je vhodná pro děti od 8 let. Jedná se o úpravu a zkrácení 

původní verze, která tedy obsahuje 15 položek (5 položek v každé škále). Otázky 

jsou zaměřené konkrétněji, než v dotazníku pro dospělé, cílené přímo na daný 

sport, který dítě vykonává. Díky tomu dítě otázkám porozumí snadněji. V praxi to 

znamená, že například tvrzení „Bojím se, že svým výkonem zklamu ostatní.“ změníme 
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na určitější formu, tedy „Bojím se, že svým plaveckým (název fyzické aktivity) 

výkonem zklamu ostatní.“ (Stadulis et al., 2002). 

3. 3. Měření self-efficacy u dětí 

Při využívání výzkumných a diagnostických metod je vždy potřeba dbát na 

přiměřenost metody k věku jedince. U dětí je důležité, aby rozuměly zadání, 

jednotlivým použitým výrazům, systému zaznamenávání odpovědí apod. Při 

volení otázek je důležité, aby byly srozumitelné a hodně konkrétní. Pro snadnější 

pochopení metody může být vhodné zařadit příklad k nácviku. Dotazníky pro 

děti by neměly být příliš dlouhé, aby dítě neztratilo koncentraci a zájem o 

vyplňování. Je potřeba děti také podpořit v tom, aby se zeptaly administrátora, 

pokud jim je něco nejasné. V rámci etiky je nutné požádat o svolení s testováním 

dítěte jeho zákonného zástupce. 

U malých dětí, které nerozumí navržené číselné hodnotící stupnici, Bandura 

navrhuje užít zvětšující se geometrické tvary. Čím větší tvar, tím větší míra 

přesvědčení. Obličeje, které by takovou míru vyjadřovaly pomocí emoce (od 

úsměvu po zamračení), Bandura navrhuje nepoužívat. Dítě by si mohlo špatně 

interpretovat, co obrázkem hodnotí (Bandura, 2006). 

Bandura (2006) vytvořil speciální Škálu self-efficacy pro děti (Children’s Self-

efficacy Scale). Škála je rozdělena do devíti podškál popisující různé oblasti života 

dítěte (například self-efficacy v získávání sociálních zdrojů, v dosahování školních 

výsledků, v sebeřízení, sociální self-efficacy aj.). Děti hodnotí svoji míru 

přesvědčení na stupnici 0 – 100 v desítkových intervalech. 

Pro měření fyzické self-efficacy u dětí se využívají modifikace některých metod 

vytvořených pro dospělé. Takovým příkladem může být již zmíněný Dotazník 

fyzické self-efficacy pro děti PSE (Collela et al., 2008), Dotazník předzávodní úzkosti pro 

děti CSAI-2C (Stadulis et al., 2002) nebo Dotazník self-efficacy ve fyzické aktivitě pro 

děti PASES (Saunders et al., 1997).  
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4. Vztah self-efficacy ke sportovnímu výkonu 

Mnoho výzkumů sportovní psychologie prokázalo signifikantní vztah mezi 

self-efficacy a výkonem. Některé z nich se zaměřily i na další prediktory výkonu, 

jako je předzávodní úzkost, emoční naladění, tréninková historie apod. (Feltz & 

Lirgg, 2001). Tato kapitola shrnuje poznatky z několika metaanalýz a dalších 

výzkumných studií, zaměřuje se na dospělé i na děti. Zmiňujeme v ní některé 

studie prováděné na plavcích a také ty, které pro měření využily Dotazník 

předzávodní úzkosti CSAI-2, který je hlavní součástí empirické části této práce. 

4. 1. Výzkumy vztahu self-efficacy a sportovního výkonu 

Výzkumů na toto téma byla dělána celá řada a nachází mezi těmito 

proměnnými veskrze pozitivní vztah. Moritz, Feltz, Fahrbach a Mack (2000) 

publikovali metaanalýzu výzkumů, které se zabývají vztahem self-efficacy a 

výkonu jedince. Z nalezených 263 studií, které se týkají self-efficacy ve sportu 

nebo fyzické aktivitě, pak bylo vybráno 45 studií, které splňovaly všechny 

stanovené podmínky. Výzkumy se výrazně lišily ve způsobech měření self-

efficacy i výkonu. Většina z nich proběhla na nesportovcích. Tuto metaanalýzu 

dále využily autorky Feltz a Lirgg (2001), které z ní vybraly pouze ty studie, které 

byly prováděny na sportovcích (n = 10). Pak vyhledalyy ještě dalších 15 studií, 

které do svojí metaanalýzy zahrnuly. Jednalo se buď o studie, které se věnovaly i 

dětem od 9 let (původní metaanalýza studie, kde byl průměrný věk respondentů 

pod 15 let, nezahrnovala), nebo nepoužily měření výkonu (podmínka předešlé 

metaanalýzy), nebo byly publikovány později. O závěry ze zmíněných metaanalýz 

se opíráme v této kapitole. 

4. 1. 1. Faktory ovlivňující vztah self-efficacy a výkonu 

Většina výzkumů (n = 18/25) vztah mezi self-efficacy a výkonem prokazuje. 

Výzkumy, kde vztah prokázán nebyl, jsou kritizovány pro dlouhou proluku mezi 

měřením self-efficacy a výkonem, pro použití netradiční metody k měření         
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self-efficacy, nebo pro nedostatečnou shodu mezi metodou pro měření               

self-efficacy a pro měření výkonu (Feltz & Lirgg, 2001). Hlavní faktory, které do 

vztahu mezi self-efficacy a výkon vstupují, jsou popsány v této podkapitole. 

Vycházíme zde především z metaanalýzy autorů Moritz et al. (2000). 

Prvním z nich je způsob měření self-efficacy a způsob měření výkonu (type 

of assessment of self-efficacy and performance). Prvně je důležité uvědomit si, 

jaký typ self-efficacy zkoumáme. Některé výzkumy využívají pojetí self-efficacy, 

jako globálního rysu osobnosti, některé ji měří specificky v konkrétní situaci, tak 

jak to doporučuje Bandura (1997). Významně silnější vztah nacházíme ve 

výzkumech, kde byly pro měření self-efficacy využity úkolově specifické škály 

oproti měření globální self-efficacy nebo měření jednopoložkovými škálami 

(Moritz et al., 2000).  

Důležité je samozřejmě také vhodně zvolit metodu pro měření výkonu. 

Některé studie využívají závodního prostředí a výkon charakterizují výsledkem 

na závodech (čas v cíli, počet bodů od rozhodčích, prohra/výhra apod.), některé 

mají vytvořenou specifickou „umělou“ situaci pro daný výzkum (soutěž v počtu 

vstřelených gólů, přeskočení laťky apod.) (Feltz & Lirgg, 2001). Stěžejní je zvolit 

takovou formu výkonu, kde má jedinec výkon ve svých rukou (čas v cíli, počet 

trefených terčů apod.). Výkony ve formě výsledného pořadí, procenta vítězství 

atd. nezávisí jen na samotném sportovci, ale také na kvalitě, respektive podaném 

výkonu, jeho soupeřů, kterou sportovec ovlivnit nemůže. Tam, kde měříme výkon 

tak, že jej jedinec nemá plně ve svých rukou, nebude self-efficacy tak silným 

prediktorem výkonu (Moritz et al., 2000). 

Dalším faktorem, který vztah mezi self-efficacy a výkonem ovlivňuje, je shoda 

metod měřících self-efficacy a výkon (concordance between measures). 

Nejde tedy pouze o to, vybrat vhodné metody pro měření každé proměnné, 

metody spolu musejí souhlasit tak, aby skutečně měřily tytéž schopnosti. Pokud 

spolu metody nesouhlasí, bude korelace vztahu daných proměnných nízká, 

protože každá měří jiný typ schopností (Bandura, 1997; Moritz at al., 2000). 

Příkladem nedostatečné shody měřících metod může být výzkum s hráči tenisu, 



36 
 

kde self-efficacy měříme mikroanalyticky tak, že zjišťujeme sebedůvěru 

v backhandu, forehandu a podání, a pak jí porovnáváme s celkovými výsledky ve 

formě prohra/výhra. Pokud chceme výkon operacionalizovat výhrou/prohrou, je 

třeba zjišťovat self-efficacy ohledně sebedůvěry ve vítězství na konkrétní soutěži. 

Stejně tak pokud self-efficacy sledujeme mikroanalyticky, je i výkon potřeba takto 

hodnotit (Moritz et al., 2000). Nesouhlasnost metod při hledání vztahu mezi     

self-efficacy a výkonem není vyloženě špatná, jen nás odkazuje na obecnější 

přístup k self-efficacy (Moritz et al., 2000). 

Důležitá je také povaha úkolu (nature of the task), tedy to, jestli zadáváme 

úkol, ve kterém respondent zná úroveň svých schopností, nebo je to pro něj zcela 

nový neznámý úkol. V úkolech respondentovi blízkých, známých, nacházíme 

silnější vztah mezi self-efficacy a výkonem (Moritz et al., 2000). Toto zjištění 

odpovídá Bandurovu (1997) tvrzení, že jedinec má jasnější představu o nárocích 

úkolu a vlastních schopnostech při jemu známých úkolech, což se do přesvědčení 

o self-efficacy promítá. Přesné posouzení self-efficacy totiž vyžaduje dobře znát 

požadavky na schopnosti jedince. Pokud se jedinec dosud s tímto úkolem nesetkal 

a nevyzkoušel si ho, nedokáže nároky dostatečně posoudit, takže i představa o 

jeho schopnostech bude vágní. Do nových úkolů se také významněji promítá 

například self-efficacy schopnosti učit se, zvládat nové úkoly aj. (Moritz et al., 

2000). 

Sledovaným faktorem je také čas měření self-efficacy vůči výkonu (time of 

assessments), tedy zda jde o zjišťování self-efficacy před výkonem nebo po 

výkonu (Moritz et al., 2000). Bandura (1997) hovoří o recipročním vztahu mezi 

self-efficacy a výkonem, self-efficacy ovlivňuje výkon a výkon ovlivňuje            

self-efficacy. Výzkumy se většinou zaměřují na první typ měření, kdy změříme 

self-efficacy před výkonem. Silnější korelace nacházíme, pokud měření následuje 

po výkonu (Moritz et al., 2000). Kromě sledování vztahu self-efficacy před nebo po 

výkonu, je důležité neopomenout uplynulou dobu mezi oběma měřeními, která 

by neměla překročit 24 hodin. Toto pravidlo bývá ve výzkumech často opomíjeno, 
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buď se stanovená doba překračuje, nebo ji autoři studií neuvádějí (Feltz & Lirgg, 

2001). 

4. 2. Self-efficacy a další prediktory výkonu 

Některé výzkumy se zaměřily na zkoumání vztahu self-efficacy, výkonu a 

dalších prediktorů výkonu. Mezi takové prediktory patří například pozitivní a 

negativní naladění, obavy, úzkost, obecná self-efficacy, vnímaná kontrola, osobní 

cíle a jejich důležitost, závodní orientace, sportovní sebedůvěra, předchozí 

výkony, zkušenosti a tréninková historie. Většina studií prokázala největší nebo 

podobnou prediktivní sílu právě u self-efficacy (Feltz & Lirgg, 2001). 

Mezi dotazníky, které se zaměřují na více prediktorů výkonu, patří právě 

Dotazník předzávodní úzkosti CSAI-2, který budeme v upravené verzi pro děti 

používat i v našem výzkumu. Jak již bylo řečeno, dotazník zkoumá self-efficacy, 

somatickou a kognitivní úzkost. Ve sportovně psychologických výzkumech je 

často používán, výsledky vztahu s výkonem však nejsou konzistentní (Craft, 

Magyar, Becker, & Feltz, 2003). O možných faktorech, které ovlivňují vztah 

sportovního výkonu s výsledky použitých metod, je již napsáno výše, autoři 

metaanalýzy Craft et al. (2003) však popisují ještě čtyři další faktory specifické pro 

výzkumy využívající dotazník CSAI-2.  

Jedná se o typ sportu, respektive, zda jde o individuální nebo kolektivní sport. 

Self-efficacy se prokázala jako dobrý prediktor výkonu bez ohledu na typ sportu. 

Vztah těchto proměnných je však silnější u sportovců individuálních sportů. Také 

somatická i kognitivní úzkost prokazuje silnější vztah s výkonem individuálních 

sportovců oproti týmovým. To lze vysvětlit rozložením tlaku mezi sportovce 

v týmových sportech, u individuálních sportů je veškerý tlak na jedinci (Craft et 

al., 2003). 

Dalším faktorem je typ dovedností, které zmínění autoři dělí na otevřené a 

uzavřené. Otevřené dovednosti jsou nutné v prostředí, které je interaktivní a 

neustále se mění (například tenis, basketbal), uzavřené dovednosti jsou typické 
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pro sporty se stabilním relativně předvídatelným prostředím (například plavání, 

golf, gymnastika). Silnější vztah mezi úzkostí a výkonem je u otevřených 

dovedností (Craft et al., 2003). Třetím faktorem je takzvaný typ sportovce. Autoři 

identifikovali čtyři typy sportovců v souvislosti s úrovní, ve které závodí. Dle 

jejich výzkumu byl nejsilnější vztah mezi úzkostí, self-efficacy a výkonem 

prokázán u evropských klubových sportovců (Craft et al., 2003). 

Posledním popsaným faktorem je čas administrace, čili kolik minut/hodin 

před výkonem dostanou sportovci dotazník k vyplnění. Čas administrace byl 

rozdělen do čtyř kategorií. Bylo prokázáno, že nejlépe dotazník predikuje výkon 

při vyplnění 30 – 60 minut před výkonem. Vyplnění mimo tuto hranici 

prokazovalo slabší vztah mezi úzkostí, self-efficacy a výkonem. Vysvětlením může 

být, že pokud zadáváme dotazník příliš blízko k výkonu, sportovec se na něj už 

nedokáže plně soustředit. Autoři tak doporučují zadávat dotazník v tomto 

časovém rozmezí také proto, abychom sportovce zbytečně nerušili při jeho 

koncentraci na blížící se výkon (Craft et al., 2003). Zadání dotazníku hodinu a více 

před výkonem nemusí být tolik účinné, protože sportovec ještě předzávodní stavy 

nemusí prožívat tak silně, případně se na závod zatím tolik nekoncentruje.  

Z výzkumů George (1994) a autorů Treasure et al. (1996) vyplývá, že self-

efficacy koreluje negativně se somatickou a kognitivní úzkostí. Treasure et al. 

(1996) ve svém výzkumu zároveň měřili pozitivní a negativní naladění a zjistili, že 

pozitivní naladění se self-efficacy koreluje pozitivně, negativní negativně. Pro 

sportovce je tedy důležité naučit se pracovat, jak se svými negativními emocemi a 

úzkostí, tak si vybudovat nebo udržet pozitivní naladění před závodem. 

Otázku „Plavou úzkostní plavci pomaleji?“ si položil Burton (1988). Pomocí 

dotazníku CSAI-2 testoval plavce ve věku 18-23 let, a hledal souvislost mezi 

úzkostí, self-efficacy a výkonem v pro každého plavce nejdůležitější plavecké 

disciplíně. Výkon byl operacionalizován dosaženým časem v závodě. Burton 

vztah mezi úzkostí, self-efficacy a výkonem prokázal a potvrdil tak Martensovu 

teorii (Burton, 1988; Martens et al., 1990). Z výsledků výzkumu vyplývá, že 

kognitivní i somatická úzkost mají na výkon negativní (oslabující) účinky, 
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kognitivní úzkost predikuje výkon lépe než úzkost somatická. Self-efficacy má na 

výkon dopad pozitivní (facilitační) (Burton, 1988). 

Na předzávodní obavy, self-efficacy a výkon u dětí se zaměřili řečtí 

výzkumníci Psychountaki a Zervas (2000). Pro svůj výzkum využili mladé plavce 

ve věku 11-12 let, které testovali pomocí vlastních dotazníků. V nezávodní situaci 

použili dotazník na obecné obavy ze závodění a na sportovní sebedůvěru, a při 

závodě potom dotazník aktuálních obav ze závodění a dotazník situační sportovní 

sebedůvěry. Výsledky prokázaly významný vztah mezi osobnostními a situačními 

proměnnými. Signifikance se také prokázala ve vztahu obecné sportovní 

sebedůvěry a výkonu. Sportovci, kteří pochybují o svých schopnostech, prokazují 

nízkou situační sebedůvěru a vysokou situační úzkost (Psychountaki & Zervas, 

2000). 

Výzkum atribučních stylů, úzkosti, self-efficacy a výkonu u dětí ve věku 9-15 

let prováděli autoři Polman, Rowcliffe, Borkoles a Levy (2007). Pro měření úzkosti 

a self-efficacy použili Dotazník předzávodní úzkosti pro děti CSAI-2C, k měření 

výkonu využili umístění v závodě (objektivní výkon) a spokojenost dítěte 

s výkonem (subjektivní výkon). Autoři využili reálnou závodní situaci, která byla 

pro závodníky důležitá, očekávali, že se tak projeví předzávodní úzkost. Mezi 

úzkostí a výkonem (ať už subjektivním nebo objektivním) však nebyl prokázán 

signifikantní vztah, stejně tak ani mezi self-efficacy a výkonem. Výsledky 

prokázaly, že děti s vyšší sebedůvěrou uplatňují vnitřní atribuční styly, vnímají 

stabilitu ve svých výsledcích („Tento výkon zopakuji i v budoucnu.“) a pociťují větší 

kontrolu nad vnějšími vlivy.  Subjektivní spokojenost s výsledkem vede k pocitu 

větší vnímané kontroly a vnímané stabilitě ve výkonu do budoucna. Souvislost 

mezi lety plavání a předzávodní úzkostí, respektive self-efficacy, prokázána 

nebyla. Autoři doporučují, aby se další výzkumníci zaměřili na počet důležitých 

soutěží každého závodníka spíše, než na počet let daného sportování. Sportovci 

totiž mohou sport vykonávat dlouho a být v něm zkušení, o zkušenostech 

v závodění to však vypovídat nemusí. Autoři upozorňují, že výzkumů ve 
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sportovní psychologii dětí je stále nedostatek a výsledky lze jen těžko zobecňovat  

(Polman et al., 2007). 

Vztah mezi předzávodní úzkostí a výkonem není zcela jasný u dospělých ani u 

dětí. Není objasněno, zda má předzávodní úzkost skutečně negativní vliv na 

výkon, či ho naopak usnadňuje (Polman et al., 2007). Z teorie úzkosti autorů 

Martens et al. (1990) vyplývá, že je její účinek na výkon výhradně oslabující. 

S tímto tvrzením nesouhlasí například autoři Edwards a Hardy (1996). Ti využili 

modifikaci dotazníku CSAI-2, která kromě intenzity úzkosti zachycuje i její směr 

(usnadňující/znesnadňující). Z jejich rešerše a samotného výzkumu vyplývá, že 

úzkost sportovci nemusí být chápána jen negativně, ale i pozitivně, tedy facilitačně 

k výkonu. Úspěšní sportovci, kteří pociťují kognitivní úzkost, ji chápou, jako 

podpůrnou, má na ně pozitivní vliv a pomáhá jim podat dobrý výkon. Autoři 

zjistili, že vyšší self-efficacy souvisí s vnímáním somatické i kognitivní úzkosti, 

jako facilitačního činitele k výkonu. Zároveň bylo prokázáno, že vyšší self-efficacy 

souvisí s nižší intenzitou úzkosti. Edwards a Hardy (1996) navrhují, aby cílem 

trenéra či sportovního psychologa nebylo úzkost svých svěřenců redukovat 

(například relaxací), ale naučit sportovce úzkost kognitivně zpracovat 

(přerámovat) a využít ji ve svůj prospěch. Pro děti metoda, která by odhalovala 

směr úzkosti, zatím chybí (Polman et al., 2007).  

Ze současných studií ještě uveďme například výzkum autorů Levy, Nicholls a 

Polman (2011) ohledně předzávodní sebedůvěry, copingových strategií a 

subjektivního výkonu. Autoři našli souvislost mezi sebedůvěrou (měřena 

dotazníkem Vealey  SSCI) a subjektivním výkonem (spokojenost s výkonem na 

deseti bodové Likertově škále). Mentální imaginace se prokázala jako vhodná 

copingová strategie pro sportovce. S Íránskými sportovci dělali výzkum Besharat 

a Pourbohlool (2011) za použití Dotazníku multidimenzionální závodní úzkosti 

MCAQ, Škály sportovní self-efficacy SSES a Škály sportovního výkonu SAS. Prokázali 

negativní vztah mezi úzkostí a self-efficacy, a pozitivní vztah mezi self-efficacy a 

výkonem.  
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4. 3. Praktické využití výsledků výzkumů 

Závěrem této kapitoly stručně shrnujeme možné praktické využití výsledků 

zmíněných výzkumů. Bylo prokázáno, že self-efficacy má pozitivní vztah 

k výkonu a dalším psychologickým aspektům, jako je dosahování cílů nebo 

vnímání vlastní kontroly. Self-efficacy by trenéři a další lidé ve sportu měli 

rozhodně podporovat (Feltz & Lirgg, 2001). O tom, jak konkrétně vytvářet zdravé 

sportovní prostředí, kde sebedůvěru jedince podporujeme, je pojednáno 

v následující kapitole. Výsledky studií mohou dále pomoci při psychodiagnostice i 

vytváření a aplikaci psychologických programů pro sportovce. Psychologická 

příprava musí být vytvořena přesně na míru jedince, jelikož každý prožívá 

předzávodní stavy jinak, stejně jako vnímání úspěchu a neúspěchu. Je potřeba 

zjistit, jak sportovce, jako individualitu, směrovat a podporovat (Edwards & 

Hardy, 1996).  

  



42 
 

5. Sportovně psychologická příprava dětí 

Pro zdravý tělesný i duševní vývoj dětí je důležité, aby měly pozitivní přístup 

ke sportu a aktivně jej provozovaly. Hlavní motivací pro účast ve sportu je u dětí 

zábava a radost ze sportu. Dalšími motivy jsou potom kamarádi, pocit vlastní 

kompetentnosti a důležitosti, zlepšování se, cvičení a soutěžení (Weinberg, 2003). 

Vyhrávání pro získání nejrůznějších atributů, jako jsou medaile, věcné ceny nebo 

prestiž, nepatří mezi hlavní motivy pro sportování u dětí a dospívajících, i když 

bývají častými cíli trenérů. Nejčastějšími podněty k ukončení sportovní aktivity je 

pak nedostatek zábavy, pociťování přílišného tlaku, neobliba trenéra apod. 

(Weinberg, 2003). 

V této kapitole se zaměříme na sportovní přípravu dětí staršího školního věku, 

jak z pohledu fyzického, tak psychického. Kapitola také obsahuje stručnou 

charakteristiku dospívajících, údaje o sportování dětí v České republice a 

informace o sportovním plavání. 

5. 1. Obecná charakteristika dětí staršího školního věku 

Školní věk, tedy období, kdy je dítě školou povinné, rozdělujeme do dvou, 

respektive tří fází. Typické je rozdělení na děti mladšího školního věku (1. stupeň 

základní školy, zhruba 6-10 let) a staršího školního věku (2. stupeň základní školy, 

zhruba 11-15 let). Někteří autoři přidávají ještě mezifázi středního školního věku 

(9-11/12 let), která je poměrně klidným a vyrovnaným obdobím v životě dítěte 

(Vágnerová, 2005). Cílovou skupinou empirické části této práce jsou děti staršího 

školního věku, tzv. dospívající nebo pubescenti. 

Děti ve věku 11-15 let procházejí obdobím dospívání. Dospívání neboli 

adolescence je životní etapa, která spadá do druhé dekády života jedince. Začíná 

prvními známkami pohlavního zrání jedince, okolo deseti let věku, a končí zhruba 

ve dvaceti letech plnou pohlavní zralostí a dokončením růstu. Je to období plné 

fyzických i psychických změn, kdy se z dítěte stává dospělý. Velice podstatnou 

proměnou je také postavení dospívajícího ve společnosti. Z žáka základní školy se 
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stává student střední, později vysoké školy, nebo pracující jedinec. Snaží se získat 

nezávislost na rodičích. Prožívá hlubší přátelské a první erotické vztahy. Zásadně 

se mění jeho sebepojetí (Macek, 2003). 

Jelikož je období adolescence velice rozmanitou životní etapou, mnozí autoři jej 

rozdělují do několika fází. Typické rozdělení bývá na ranou adolescenci neboli 

pubescenci (11-15 let) a pozdní adolescenci (15-20 let) (Vágnerová, 2005). Období 

dospívání je charakteristické velkými inter- a intra-individuálními rozdíly. 

U některých dětí si můžeme všímat prvních pubertálních znaků už v osmi letech, 

u jiných třeba až v patnácti (u části chlapců dokonce až v sedmnácti letech a ještě 

nejde o patologické jevy) (Langmeier & Krejčířová, 1998). Věkové rozdělení do 

jednotlivých fází je tedy vždy třeba brát orientačně, nikoli striktně. 

Psychologická charakteristika tohoto období je úzce propojena právě 

s biologickými změnami. Dospívající se musí vyrovnávat se svojí fyzickou 

proměnou. Pubertální změny snášejí chlapci většinou lépe než dívky. U děvčat je 

dospívání spojeno s řadou omezení, ať už z důvodu nástupu menstruace nebo 

z hlediska ostřejšího hlídání ze strany rodičů. Dívky také negativněji hodnotí 

proměnu svého vzhledu – zaoblování postavy, růst prsou, s jejichž tvarem a 

velikostí nemusejí být spokojeny. Chlapci naopak svoji proměnu chápou spíše 

pozitivně. Dochází u nich k nárůstu svalstva a zvýšení výkonu, čímž se přibližují 

svému dospělému ideálu. Kromě kvality a kvantity pubertálních změn, je pro 

dospívající stěžejní, kdy tyto změny nastupují v rámci srovnávání s vrstevníky. 

Tělesné dospívání se tak stává podnětem ke změně sebepojetí i reakcí okolí 

(Macek, 2003). Tělesné změny sportovci mohou vnímat ještě intenzivněji, než 

dospívající, kteří nesportují. V některých ohledech jim sport usnadňují, například 

nárůst svalové hmoty u chlapců, jindy ztěžují, např. zvětšení a zcitlivění prsou u 

dívek. V některých sportech vzhled těla může hrát větší roli než v jiných (balet 

oproti basketbalu apod.). 

Významné jsou také hormonální změny, které ovlivňují mimo jiné emoční 

stabilitu. Například časté výkyvy nálad a nepřiměřené reakce jsou pro období rané 
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adolescence naprosto typické. S věkem potom náladovost, vztahovačnost a vysoká 

labilita odeznívá (Macek, 2003). 

Důležitým aspektem dospívání je změna způsobu myšlení. Piaget ranou 

adolescenci charakterizuje, jako období formálních operací. Dochází při ní k 

rozvíjení abstraktního myšlení, dospívající jsou schopni pracovat s reálně 

neexistujícími pojmy a teoriemi, přemýšlejí o budoucnosti a vlastních ideálech 

(Piaget & Inhelderová, 2001). Na situaci již dokážou nahlížet z různých pohledů, 

jsou také schopni sebereflexe a introspekce (Vágnerová, 2005). 

U dospívajících často mluvíme o zvýšeném egocentrismu. Adolescent je velice 

citlivý na hodnocení od svého okolí, které však silně vyžaduje. Dospívání je 

obdobím experimentování v nejrůznějších oblastech. Dospívající si zkouší nové 

role, snaží se poznat vlastní hranice, je si vědom, že již může ovládat svůj život a 

snaží se tak porozumět sobě samému (Macek, 2003). Velké změny dospívající 

zažívá také v oblasti vztahové. V dětství byla hlavní jistotou rodina, od které se 

adolescenti postupně odpoutávají. Oporu hledají hlavně u svých vrstevníků. 

Začínají první lásky a experimentace v sexuální oblasti, nezastupitelnou roli má 

také přátelství (Macek, 2003). 

Sport je pro dospívající velice důležitou doménou. Kromě důležitých motivů, 

jako jsou přátelé, zábava, sportování, jako takové, zlepšování postavy, 

překonávání se, dosahování vytyčených cílů apod., je to oblast, ve které mohou 

vynikat a dokonce i předčít dospělé. Dosahují díky tomu vysokého statusu a 

prestiže (Vágnerová, 2005). 

5. 2. Sportování českých dětí 

Pohybová aktivita českých dětí a mládeže je určena zejména rodinou a 

školským systémem, čili tělesnou výchovou a školními kluby. Dále ji samozřejmě 

určuje mimoškolní nabídka s pohybovými i nepohybovými nabídkami. Projekt 

„Monitorování účasti mládeže ve sportu a pohybové aktivitě v České republice“ 

z roku 2006 sleduje životní styl českých dětí od 9 do 19 let věku. Z tohoto 
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výzkumu vyplývá, že mezi volnočasovými aktivitami má u českých dětí a 

mládeže sportování relativně vysokou oblibu i subjektivní důležitost (Rychtecký, 

2006).  

Výzkum této diplomové práce byl realizován se sportovními plavci, kteří dle 

tohoto projektu spadají do kategorie „soutěživých, organizovaných, intenzivních 

pohybových aktivit“ (takzvaný výkonnostní sport). Do těchto typů aktivit se 

zapojuje dvakrát více chlapců než dívek, do 16 let věku je to 28,5% chlapců a 

14,5% dívek. Mezi věkem 16 a 19 let zapojení do tohoto typu aktivit klesá. Obecně 

se do kategorie intenzivních sportovců, kteří sportují minimálně 120krát ročně, 

hlásí 56,3% chlapců a 40,8% dívek do 16 let. V porovnání s výzkumem z roku 2000 

došlo k poklesu. Oproti tomu dětí, které se neúčastní žádného sportování ani jiné 

pohybové aktivity, je v ČR pod 10%, což je nižší číslo, než ve výzkumu z roku 

2000. Obecně lze říci, že chlapci se účastní zejména intenzivních organizovaných 

pohybových aktivit a dívky neorganizovaných pohybových aktivit s nižší 

intenzitou i frekvencí (Rychtecký, 2006). 

5. 3. Fyzická příprava sportujících dětí 

Při fyzické přípravě dětí je stěžejní brát v úvahu jejich věk tak, aby trenér své 

svěřence hlavně nepřetěžoval, tedy nepoškozoval. Hlavním cíli sportovní 

přípravy dítěte jsou podpoření zdravého vývoje jedince (fyzického i psychického), 

vytvoření kladného vztahu ke sportu a učení základům daného sportu (Perič, 

2012). Během dětství a dospívání dítě prochází intenzivním růstem a pohybovým 

rozvojem. Výkon dítěte se tak přirozeně neustále zlepšuje (Perič, 2012). 

U dětí mladšího školního věku (zhruba do 10 let) je sport především v podobě 

hry a zábavy. Sportovní příprava by měla být pestrá a zábavná, tak aby dítě 

podněcovala a rozvíjela v nejrůznějších směrech. V tomto období se dítě učí 

zvládat všeobecné nároky sportování, učí se pravidlům, sportovnímu režimu, 

podřizuje se autoritě trenéra a celkově poznává, co sportování obnáší. 

Prostřednictvím sportu podporujeme také rozvoj koncentrace a volních návyků. 

Děti mladšího školního věku by se měly od spontánní sportovní aktivity posouvat 
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k systematičtější přípravě. (Perič, 2012; Jansa & Dovalil, 2007). U starších 

sportujících dětí (11-15 let) se vztah ke sportu prohlubuje. Už však není jen 

zábavou, ale i jistou povinností. Pokud děti závodí a chtějí se dále zlepšovat, 

musejí sportu dávat často přednost před jinými aktivitami a přistupovat 

k tréninku zodpovědně. Učení se novým pohybům je v tomto věku snazší, protože 

se děti už zvládají lépe soustředit. Role trenéra se obvykle přesouvá z autority do 

přátelštější roviny, pro dospívajícího je trenér významným modelem (Perič, 2012). 

V souvislosti s biologickým zráním jedince je vhodné rozvíjet určité fyzické 

dovednosti v určitém věku (v takzvaném senzitivním období). Základní 

pohybovou dovedností je koordinace, kterou u dětí nejefektivněji rozvíjíme 

zhruba do 12 let věku, a to od základní koordinace až po pohybovou přesnost 

(Perič, 2012). V prepubertě u dětí pozorujeme jakousi neohrabanost, která je 

způsobena pomalejším přírůstkem váhy za rychlejšího přírůstku výšky. Ke 

stabilizaci a vyvážení tělesných proporcí dochází okolo 13 let věku (Jansa & 

Dovalil, 2007). Od dětství je také vhodné rozvíjet druhou základní pohybovou 

dovednost a tou je rychlost, senzitivní období je od 7 do 14 let věku dítěte. Zhruba 

od 10 let u dívek a 13 let u chlapců potom rozvíjíme sílu, toto období je dáno 

především zvýšenou produkcí pohlavních a růstových hormonů. V průběhu 

celého sportovního vývoje je důležité zaměřovat se na pohyblivost, aby 

nedocházelo k fyzickým disbalancím. Zejména u starších dětí je pak důležité 

zařadit do tréninku pravidelné protahování. K nejintenzivnějšímu rozvoji aktivní 

kloubní pohyblivosti dochází mezi 9. a 13. rokem. Univerzální schopností je 

vytrvalost, kterou lze rozvíjet v podstatě v jakémkoli věku (Perič, 2012). 

Základní složkou tréninku dětí by měla být technická příprava. Děti mají 

nejlepší předpoklady pro motorické učení. Zanedbání této oblasti limituje 

sportovce v jeho výkonu hlavně do budoucna. Zažití špatné techniky se později 

těžko odbourává a sportovec za konkurencí ztrácí. Trenérskou zásadou by měla 

být kvalita před kvantitou, na dítě netlačit, ale dopřát mu čas, který potřebuje pro 

úspěšné zvládnutí daného úkonu (Perič, 2012). S přibývajícím věkem by se měl 
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trenér zaměřit také na rozvoj taktických dovedností, které jsou náročné na 

přemýšlení (Perič, 2012). 

5. 4. Psychická příprava sportujících dětí 

Trénování dětí a mladých sportovců má svá specifika. Hlavním cílem trenéra a 

dalších osob pohybujících se okolo sportu by měl být všestranný rozvoj dítěte 

(Slepička et al., 2006). Kromě rozvíjení specifických sportovních schopností a 

dovedností, má sport také socializační, psychologický a morální charakter. Jak již 

bylo řečeno výše, základní u trénování dětí a mládeže je respektovat jejich věk a 

přizpůsobovat mu, jak jednotlivé aktivity, tak jazyk, kterým s nimi mluvíme 

(Slepička et al., 2006). Nutná je přiměřenost nároků na dítě s ohledem na jejich 

schopnosti, somatickou výbavou apod. Je také velmi důležité, aby trenér měl na 

dítě realistická očekávání. Kladl dítěti výzvy, které jej motivují a má možnost 

v nich zažívat pocity úspěchu (Weiss, 1991). 

Sport významně formuje sebepojetí dítěte. Dítě se v něm poznává 

v nejrůznějších směrech, učí se zvládat nové situace, navazovat vztahy, zkouší a 

poznává svoje hranice. Je proto důležité vytvářet otevřenou atmosféru, ve které 

dítě může zkoušet, objevovat, a nemít strach chybovat (Slepička et al., 2006). 

Trenér by k dětem měl zaujmout pozitivní trenérský přístup. Měl by především 

podporovat, motivovat, chválit, vyhýbat se trestům. Pozitivní zpětná vazba je pro 

děti významným stimulem, stačí úsměv, poklepání po rameni, palec nahoru apod. 

(Smoll, 1980). Důležité je nezaměřovat se na chyby a nedostatky výkonu, které by 

dětskou spontaneitu a chuť po zkoušení blokovaly. Děti mohou být ze svých chyb 

a ze zklamání trenéra či dalších významných dospělých úzkostné. Negativní 

hodnocení může dítě blokovat, zvyšovat u něj strach a další negativní emoce, 

zároveň dítě demotivuje. Takové dítě si pak nebude sportování užívat, nebude 

motivované k pravidelným tréninkům a pravděpodobně brzy se sportem skončí 

(Slepička et al., 2006). Skrz hodnocení dítě vytváří svoje sebepojetí, a také jím 

upevňuje svůj vztah ke sportu. 
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Je důležité podporovat radost a potěšení ze sportu, a posilovat tak vnitřní 

motivaci dítěte. Nežádoucí je se zaměřovat převážně na výsledky, čili vnější 

motivaci. Vyhrávání je velmi nestabilní a v dětech jeho důležitost může vyvolávat 

stres a úzkost (Slepička et al., 2006). Tréninky by měly být hlavně různorodé, 

zábavné a stimulující tak, aby dítě mělo chuť učit se novým věcem a neustále se 

rozvíjet (Weiss, 1991). Ve sportu je pro děti důležitá hlavně zábava a přátelé, které 

tam mají. Baví je jak navazování nových vztahů, tak pobavení se současnými 

kamarády. Skrz sport můžeme děti učit respektu a způsobům řešení konfliktů 

(Weinberg, 2003). 

Zvláště u sportu dětí je velice důležitá osobnost trenéra. Pro děti je vzorem, 

chtějí se mu zalíbit, dělat věci správně podle toho, jak si to trenér přeje. Potřebují 

jeho podporu a pocit, že je s jejich výkonem spokojený. Je nutné, aby si trenéři svůj 

silný vliv na děti a na jejich radost ze sportování uvědomovali. Trenér je totiž také 

jedním z nejčastějších důvodů, proč mladí sportovci ze sportu odcházejí (Scanlan, 

Carpenter, Lobel, & Simons, 1993). 

Významnou složkou ve sportování dětí jsou jejich rodiče. Ti se ve sportu 

angažují od technického a finančního zajištění, přes emoční podporu, hodnocení, 

mnohdy až po vlastní trénování. Trenér by měl s rodiči udržovat dobré vztahy, 

poskytovat jim zpětnou vazbu o jejich dítěti a radit jim v souvislosti se sportovním 

vývojem dítěte (Smoll, 1980). Fredricks a Eccles (2005) vidí hlavní role rodičů ve 

sportu dětí ve třech oblastech. Zaprvé je rodič pro dítě vzorem. Pokud jsou rodiče 

aktivní a sport je přirozenou součástí života rodiny, i dítě bude sportovně 

založené a sportovat se mu bude zdát normální. Zadruhé jsou rodiče významnými 

hodnotiteli dětí ohledně jejich schopností, výkonů, výsledků atd. Dávají dětem 

najevo, na co si myslí, že mají nebo nemají, v čem jsou dobré, v čem už by raději 

pokračovat neměly, kde má či nemá cenu se snažit. Důvěra ze strany rodičů pak 

úzce souvisí s tím, jak si věří dítě samo. Zatřetí jsou rodiče pro dítě důležitou 

emoční podporou, povzbuzují ho a motivují.  

Pozitivní zpětná vazba, podpora, fandění od rodičů, finanční a organizační 

zajištění atd. jsou dobrou cestou k pozitivnímu ovlivňování dětí a budování 
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kladného vztahu ke sportu. Nicméně, všeho moc škodí, a pokud rodiče vkládají 

do sportu příliš mnoho, požadují po dítěti perfektní výkony, kritizují ho nebo se 

příliš zapojují do jeho sportovního světa, vede to u dětí ke zvýšení úzkosti, stresu 

až vyhoření (Fredricks & Eccles, 2004). Jedním z úkolů trenéra je všímat si, jaký 

vliv rodiče na dítě mají. Je potřeba aby trenér odhalil negativní vliv jejich chování 

a snažil se ho snížit. Rodiče je potřeba v této oblasti vzdělávat. Role rodičů ve 

sportu je těžká, protože musejí vyvažovat mezi podporou dítěte (občas na něj 

zatlačit, aby šlo na trénink a nebylo líné) a jejich přílišným zapojením, které dítě 

demotivuje, protože jím přebírají jeho zodpovědnost nad vlastním životem a 

rozhodováním (Weinberg, 2003). 

Lidé, kteří pracují s dětmi, by tedy měli vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém 

děti mohou zažívat úspěch i neúspěch. Prostředí, které podporuje sebedůvěru a 

pomáhá dítěti konstruktivně zpracovávat kognitivní úzkost. To lze podpořit 

například stanovováním dosažitelných cílů a poskytováním zpětné vazby. 

Neúspěch vysvětlovat nedostatkem úsilí spíše, než nedostatkem schopností. Je 

důležité, aby trenér svému svěřenci pomohl zážitek neúspěchu překonat (Polman 

et al., 2007). U sportovců na nižší výkonnostní úrovni by se trenéři a další 

vychovatelé měli snažit snižovat důležitost soutěží a pomoci tak redukovat 

předzávodní stres. S tím také souvisí podporovat sportovce v dosahování jejich 

vlastních osobních cílů. Na vytváření cílů by se měli sportovci sami aktivně 

podílet a přijmout tak za ně zodpovědnost. Snižování úzkosti lze dokázat také 

relaxačními technikami, prací s dechem apod.  (Swain & Jones, 1992; Theodorakis, 

1995). 

5. 5. Specifika plaveckého sportu 

Empirická část této práce se věnuje plavcům ve sportovním plavání. Pro 

získání představy o tom, čím je tento sport a závodění v něm specifické, tuto 

podkapitolu věnujeme představení sportovního plavání a jeho základním 

pravidlům. 
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Plavání je individuální fyzicky i psychicky náročný sport. Příprava závodních 

plavců je velice intenzivní. Tréninky probíhají už od mladšího školního věku 

téměř denně, často dvoufázově, čili ráno před školou a odpoledne po škole. 

Příprava je, jak ve vodě, tak na suchu. K závodění se dítě poprvé dostává okolo 8 

let věku. Závody jsou rozděleny podle pohlaví, chlapci tedy nikdy nesoupeří proti 

dívkám, tréninky však často probíhají dohromady. Plavání je jak sprinterským, tak 

vytrvalostním sportem.  

Děti začínají se sportovním plaváním již v předškolním věku 

nejčastěji přípravným plaveckým tréninkem v plaveckém klubu. Pro osvojování 

plaveckých dovedností je nejvhodnější věk přibližně od 8 do 12 let, považovaný za 

„zlatý věk motoriky“. Vývoj mozku v tuto dobu napomáhá efektivnímu 

pohybovému učení, děti navíc aktivně vyhledávají pohyb, proto je toto období ve 

vývoji sportovní kariéry výjimečně důležité (Kučera, Kolář, & Dylevský, 2011; 

Perič, 2012). Trénování v plaveckých klubech běžně zatěžuje děti více, než se 

obecně doporučuje. Sportovní plavání patří mezi sporty s ranou specializací, tedy 

s upřednostňováním jednoho druhu pohybové aktivity před ostatními v relativně 

nízkém věku dítěte (Bompa & Haff, 2009). 

Plavecké závody se řídí pravidly Mezinárodní plavecké federace FINA 

(Fédération Internationale de Natation). Mohou se jich účastnit pouze plavci, kteří 

jsou registrování u své národní federace, v České republice je to Český svaz 

plaveckých sportů. Závodí se ve čtyřech plaveckých způsobech - kraul (disciplíny 

volný způsob), znak, prsa, motýlek a také v disciplínách polohový závod (spojení 

všech plaveckých způsobů v jednom závodě). Kombinace těchto plaveckých 

způsobů a délky závodů, od 50 do 1500 metrů, nabízí možnost startovat v 18 

individuálních disciplínách a 7 štafetách. Některé štafety se skládají společně 

z dívek i chlapců. Závodníci jsou rozděleni podle věkových kategorií do 

jednotlivých rozplaveb, a to od nejpomalejších po nejrychlejší, vždy ženy a muži 

zvlášť. Závod začíná odstartováním ze startovního bloku startovním signálem. 

Pokud závodník vystartuje dříve, je diskvalifikován. Během závodu se závodník 

musí udržovat ve své dráze, dodržovat správnou plaveckou techniku, dohmaty a 
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obrátky, jinak taktéž dojde k jeho diskvalifikaci. Do 14 let věku může závodník 

startovat jen v omezeném počtu startů za dopoledne, respektive odpoledne (Český 

svaz plaveckých sportů, 2010; 2014). Přehled věkových kategorií a povolený 

rozsah závodění za půlden uvádí Tabulka 1. 

 

Kategorie 
Mužské 
složky 

Ženské  
složky 

Max. počet 
startů 

Nejdelší 
povolená trať 

Masters 25 let a starší 25 let a starší bez omezení 1500 m 

Dospělí 19 let a starší 19 let a starší bez omezení 1500 m 

Starší dorost 17-18 let 17-18 let bez omezení 1500 m 

Mladší dorost 15-16 let 15-16 let bez omezení 1500 m 

Starší žactvo kategorie A 13-14 let 13-14 let 3 1500 m 

Mladší žactvo kategorie B 11-12 let 11-12 let 3 1500 m 

  kategorie C 10 let 10 let 3 1500 m 

  kategorie D 9 let a mladší 9 let a mladší 2 400 m 

Tabulka 1 Věkové kategorie ve sport. plavání (Český svaz plaveckých sportů, 2014) 
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6. Cíle výzkumu 

Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, zda existuje vztah mezi self-efficacy, 

předzávodní úzkostí a sportovním výkonem jedince u dětí. Téma předzávodních 

stavů, self-efficacy a sebedůvěry obecně se ve sportovní oblasti vyskytuje dnes a 

denně. Výzkumů na toto téma ve sportu dospělých byla dělána celá řada, u dětí je 

jich však minimum. Výzkum jsme zaměřili na děti staršího školního věku věnující 

se sportovnímu plavání. Využili jsme reálného závodního prostředí a výzkum 

realizovali na Jarní ceně Prahy 2015. 

V našem výzkumu vycházíme z teoretického rámce, předchozích výzkumů i 

vlastní sportovní a trenérské praxe. Jak již bylo v této práci několikrát zmíněno, 

sportovce a další osoby okolo sportu souvislost mezi sebedůvěrou, respektive 

zvládáním předzávodních stavů, a výkonem ve sportu velmi zajímá. Často 

slyšíme laickou veřejnost i odborníky říkat, že ve vrcholovém sportu dělí vítěze od 

poražených „hlava“. Tedy to, jak soutěž zvládají psychicky, jak se dokáží nabudit, 

uklidnit, koncentrovat atd. U dětí hraje psychika také důležitou roli. Není 

výjimkou, že sportovec dokáže podat brilantní výkony na tréninku, ale v závodě 

zklamává. O tom, jaký je vztah mezi předzávodními stavy jedince, sportovní    

self-efficacy a sportovním výkonem jedince během závodu pojednává tato práce a 

realizovaný výzkum. 

V našem výzkumu předpokládáme, že nalezneme souvislost mezi 

zkoumanými nezávislými proměnnými (self-efficacy a předzávodní úzkost) a 

výkonem jedince. Studiím na toto téma jsme se blíže věnovali v teoretické části 

této práce. Většina výzkumů mezi těmito proměnnými prokazuje signifikantní 

vztah, znovu tak odkazujeme především na metaanalýzu autorek Feltz a Lirgg 

(2001). Výzkumy z této oblasti však bývají realizovány především na dospělé 

populaci.  Výzkumu self-efficacy u sportujících dětí se věnovali autoři Polman et 

al. (2007), signifikantní vztah mezi self-efficacy, respektive předzávodní úzkostí, 

a sportovním výkonem neprokázali.  
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Tato práce je v českém prostředí průkopnická a měla by sloužit jako 

východisko pro další zkoumání. Výsledky mohou pomoci k porozumění vztahu 

mezi kognicí a výkonem ve sportu u dětí. Na jejich základě lze vytvářet a 

aplikovat nejrůznější intervence k podpoře sportovců. 

6. 1. Výzkumné hypotézy 

V našem výzkumu jsme si stanovili celkem 8 hypotéz, 4 pokrývající vztah mezi 

objektivním výkonem a zkoumanými nezávislými proměnnými (předzávodní a 

fyzická self-efficacy, předzávodní kognitivní a somatická úzkost) a 4 pokrývající 

vztah mezi subjektivním výkonem a zmíněnými nezávislými proměnnými. 

V závěru práce jsme ještě zjišťovali souvislosti mezi jednotlivými nezávislými 

proměnnými. 

6. 1. 1. Vztah nezávislých proměnných k objektivnímu výkonu 

H10: Neexistuje vztah mezi předzávodní self-efficacy a objektivním sportovním 

výkonem jedince. 

H20: Neexistuje vztah mezi fyzickou self-efficacy a objektivním sportovním 

výkonem jedince. 

H30: Neexistuje vztah mezi předzávodní kognitivní úzkostí a objektivním 

sportovním výkonem jedince. 

H40: Neexistuje vztah mezi předzávodní somatickou úzkostí a objektivním 

sportovním výkonem jedince. 

6. 1. 2. Vztah nezávislých proměnných k subjektivnímu 

výkonu 

H50: Neexistuje vztah mezi předzávodní self-efficacy a subjektivním sportovním 

výkonem jedince. 
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H60: Neexistuje vztah mezi fyzickou self-efficacy a subjektivním sportovním 

výkonem jedince. 

H70: Neexistuje vztah mezi předzávodní kognitivní úzkostí a subjektivním 

sportovním výkonem jedince. 

H80: Neexistuje vztah mezi předzávodní somatickou úzkostí a subjektivním 

sportovním výkonem jedince. 
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7. Pilotáž výzkumu 

Cílem pilotáže bylo zjistit, zda jsou zvolené metody vhodné pro testovanou 

skupinu. Zajímala nás vhodnost metod k věku respondentů a k danému prostředí 

(plavecký sport, bazén, závody atd.). Také jsme zkoušeli praktickou realizaci 

výzkumu, časovou dotaci pro administraci a samotné vyplňování dotazníku apod.  

Pilotáž výzkumu proběhla na plaveckých závodech v Berouně 28. 3. 2015 za 

spolupráce s plavci z Plaveckého oddílu Kralupy nad Vltavou. Celkem se pilotáže 

zúčastnilo 24 dětí ve věku 9 až 14 let (ročníky 2001 – 2005). Původně jsme chtěli 

testovat děti až od 10 let věku, z praktických důvodů (žádost trenéra i 

respondentů) jsme do pilotáže zařadili i děti devítileté. Všichni respondenti museli 

donést informovaný souhlas od svých rodičů, aby se pilotáže mohli zúčastnit. 

Respondentům byl administrován Dotazník předzávodní úzkosti CSAI-2 (tedy verze 

doporučená pro respondenty až od 12 let věku) a Dotazník fyzické self-efficacy pro 

děti PSE. Tyto dotazníky, včetně úvodní stránky s průvodními slovy a několika 

otázkami na osobní, tréninkové a závodní údaje, byly administrovány při závodě 

před námi zvolenou plaveckou disciplínou (po dohodě s trenéry). Po odplavání 

dané disciplíny byly děti ještě dotazovány na spokojenost s výkonem. 

Respondentům byly stručně vysvětleny cíle pilotáže, byly podpořeny v tom, aby 

se v případě nejasností neváhaly obrátit na administrátora. Nesměly se mezi sebou 

radit a opisovat. 

Pilotáž jsme vyhodnocovali kvalitativně. Během výzkumu jsme děti sledovali, 

nechali je pokládat otázky, ptali se jich, jak se jim dotazník vyplňoval, které 

položky pokládají za ne zcela jasné apod. Ze sebraných 24 dotazníků jich 7 

(29,17%) bylo neúplně vyplněno (bereme v úvahu pouze vyplnění dotazníků 

CSAI-2 a PSE). Vyplňování respondentům zabralo 12 – 25 minut. S vyplňováním 

měly problémy hlavně mladší děti (9, 10 let). Snažily se hodně radit mezi sebou, 

ptaly se na vysvětlení významu některých položek, celkově si se systémem 

dotazníku nevěděly moc rady. Starší děti vyplňovaly rychleji a nepotřebovaly 

tolik vysvětlování v úvodu. Obecně děti těžko odpovídaly na otázky týkající se 
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posledního závodu v dané disciplíně, které vytvořila autorka. Buď dotaz 

nedokázaly zodpovědět, nebo se radily se svým trenérem či rodičem. 

Výsledkem pilotáže bylo upravení věkové hranice pro výzkum na 10-15 let 

(ročníky narození 2000-2004) z důvodu větší samostatnosti a snadnějšího 

pochopení dotazníku u starších respondentů. Navíc se plavecký bazén ukázal, 

jako poměrně obtížné prostředí pro výzkum – málo osobního prostoru, rušné 

prostředí, mokro apod. Z těchto důvodů jsme zvolili vhodnější metodu pro 

zjištění předzávodních stavů, a to modifikovaný dotazník předzávodní úzkosti 

pro děti od 8 let. Původní dotazník nevyhovoval především svou délkou 

(27 otázek), jednak kvůli ztrátě zájmu a pozornosti dítěte, a dále pro nechtěné 

nezodpovězení (vynechání) některých položek. Z tohoto důvodu jsme také 

v samotném výzkumu ihned po odevzdání dotazníku zkontrolovali, zda 

respondent žádnou z položek nevynechal, a požádali jej o případné doplnění. 

Některým položkám děti těžko rozuměly a ptaly se na jejich vysvětlení. 

Modifikovaný dotazník pro děti je v tomto směru srozumitelnější. Čtyřbodová 

škála pro zaznamenání odpovědí byla pro děti dobře srozumitelná. Problematické 

se ukázaly otázky ohledně posledního závodu v dané disciplíně. Tyto otázky jsme 

v samotném výzkumu redukovali na jediný dotaz týkající se osobního rekordu 

respondenta. Dotazník fyzické self-efficacy jsme vyhodnotili, jako vhodný a nijak 

jsme jej neupravovali. 
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8. Metody výzkumu 

8. 1. Charakteristika výzkumného vzorku 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 84 sportovních plavců, dva plavci nebyli do 

zkoumaného vzorku zařazeni kvůli nesplnění podmínky věku, respektive zisku 

FINA bodů (diskvalifikace). Výzkumný vzorek tak tvořilo 82 dětí (40 dívek, 

42 chlapců) ve věku 10-15 let, pouze děti ročníků narození 2000 – 2004. Zmínku o 

ročnících narození uvádíme záměrně, protože děti závodí, a většinou tedy také 

trénují, v odlišných věkových kategoriích, které jsou rozlišeny právě dle ročníku 

narození dětí. Průměrný věk respondentů byl 12,56 let (SD = 1,34). Počet let 

závodění se pohyboval od 2 do 11 let (M = 5,29; SD = 2,00), a počet tréninků týdně 

byl u respondentů mezi 1 až 12 tréninky za týden (M = 5,84; SD = 2,60). Plavci byli 

celkem ze 14 plaveckých klubů České republiky. Všechny děti musely donést 

informovaný souhlas rodičů o účasti dítěte ve výzkumu, pouze jedni rodiče 

s účastí dítěte ve výzkumu nesouhlasili. Aby dítě mohlo být zařazeno do 

výzkumu, muselo plavat více než jednu disciplínu toho dne. Děti závodily 

v různých plaveckých stylech na vzdálenosti 50, 100 a 200 metrů. Pro snadnější 

orientaci ve zmíněných datech uvádíme grafické zpracování deskriptivní 

statistiky. 

 

Graf 1 Histogram ročníku narození 
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Graf 2 Histogram počtu let závodění 

 

 

 

Graf 3 Histogram počtu tréninků týdně 
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Graf 4 Koláčový graf počtu dětí v jednotlivých klubech 

8. 2. Použité metody měření 

K měření jsme použili vlastní dotazník složený z úvodních otázek na základní 

osobní údaje o respondentovi, Dotazníku předzávodní úzkosti pro děti CSAI-2C a 

Dotazníku fyzické self-efficacy. Po odplavání disciplíny, před kterou byl dítěti 

dotazník administrován, bylo dítě ještě dotázáno na spokojenost se svým 

výkonem. Ze souhrnných výsledků závodů jsme pak zjistili, kolik dítě za danou 

disciplínu získalo FINA bodů. Níže uvádíme metody měření podrobněji. 

8. 2. 1. Dotazník předzávodní úzkosti pro děti CSAI-2C 

Dotazník předzávodní úzkosti pro děti CSAI-2C (Competitive State Anxiety Inventory 

for Children) je určen pro závodní sportovce od 8 let věku (Stadulis et al., 2002). 

Vznikl modifikací původního dotazníku CSAI-2 autorů Martens et al. (1990). 

Původní dotazník je určen pro respondenty od 12 let. Dotazník obsahuje tři škály 

– kognitivní úzkost, somatická úzkost, situační sebedůvěra/self-efficacy.  
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Modifikací došlo ke zkrácení dotazníku z 27 položek na 15 (5 položek v každé 

škále). Dotazník pro děti je zaměřen konkrétněji na sport, který dítě vykonává 

(v několika otázkách administrátor specifikuje otázku pro konkrétní sport), 

například „Obávám se, že dnes nepoplavu (název sportovní aktivity) tak dobře, jak bych 

mohl(a).“ (kognitivní úzkost). Pro přiblížení dotazníku uvádíme ještě další dvě 

tvrzení: „Cítím tělesné napětí.“ (somatická úzkost), „Jsem si jist(a), že dnes předvedu 

dobrý plavecký výkon.“ (self-efficacy). Základní verze dotazníku se zadává přímo na 

závodech před výkonem. Respondent reflektuje svoje prožívání a myšlenky právě 

teď v danou chvíli. Odpovídá se na čtyřbodové Likertově škále vůbec ne (1) – 

trochu (2) – spíše ano (3) – velmi (4). Respondent může získat 5-20 bodů v každé 

škále. Čím větší počet bodů respondent skóruje, tím vykazuje větší míru 

kognitivní a somatické úzkosti a větší míru self-efficacy (Stadulis et al., 2002). 

V České republice se dotazník CSAI-2C zatím nepoužívá, dotazník jsme tedy 

přeložili z anglického jazyka. Překlad vznikl kompilací českého překladu 

dotazníku CSAI-2 pro starší respondenty, za který je zodpovědná PhDr. Eva 

Chalupová, Ph.D. z Katedry psychologie Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy, překladu dotazníku CSAI-2C od tří odborníků na anglický a 

český jazyk, a následnou konzultací s odborníky oboru psychologie. Dotazník 

využívá jednoduchou srozumitelnou angličtinu pro děti a tak nebylo těžké jej 

přeložit. 

Pro původní americký dotazník CSAI-2 jsou udělané normy na zahraniční 

populaci a to pro několik druhů sportu i pro rozdílné sportovní výkonnosti 

(Martens et al., 1990). Na českých normách momentálně pracuje katedra 

psychologie fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Normy pro 

americkou verzi dotazníku pro děti jsme nenašli. Dotazník je k výzkumným 

účelům vhodný, má dostatečnou validitu i reliabilitu, exploratorní a konfirmatorní 

faktorovou analýzou byla potvrzena důležitost trojdimenzionálního modelu 

předzávodní úzkosti (Stadulis et al., 2002). Při vyhodnocování dotazníku se 

nevypočítává celkové skóre, ale bereme v úvahu každou podškálu zvlášť (Martens 

et al., 1990). 
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8. 2. 2. Dotazník fyzické self-efficacy pro děti PSE 

Dotazník fyzické self-efficacy pro děti PSE se využívá pro zjištění míry self-efficacy 

ve sportu a fyzické aktivitě. Vychází z původního Dotazníku fyzické self-efficacy 

PSE, respektive ze Škály vnímané fyzické schopnosti PPA (Collela et al., 2008; 

Ryckman et al., 1982). Modifikaci vytvořili italští autoři  Collela et al. (2008), kteří 

publikují anglickou verzi dotazníku. Dotazník jsme opět přeložili do češtiny za 

pomoci tří odborníků na anglický a český jazyk a následnou konzultací 

s odborníky psychologie. Dotazník obsahuje 6 položek (24 tvrzení), dítě v každé 

oblasti vybírá jedno tvrzení, které ho nejlépe charakterizuje, například první 

položka běhám velmi pomalu (1) – běhám pomalu (2) – běhám rychle (3) – běhám velmi 

rychle (4) nebo třetí položka mám velmi slabé svaly (1) – mám slabé svaly (2) – mám 

silné svaly (3) – mám velmi silné svaly (4). Respondent skóruje 6-24 bodů. Čím vyšší 

skóre, tím větší důvěra ve svoje schopnosti. Dotazník je zaměřený obecně a je tak 

vhodný pro sportovce i nesportovce. Exploratorní a konfirmatorní faktorovou 

analýzou byla prokázána dostatečná interní validita a reliabilita jednofaktorové 

struktury dotazníku (Collela et al., 2008). 

8. 2. 3. Měření sportovního výkonu 

Sportovní výkon jsme se rozhodli měřit dvěma formami a to objektivně (počet 

dosažených FINA bodů) a subjektivně (spokojenost s podaným výkonem).  

FINA body jsou výsledkem jednotlivce z každé zaplavané disciplíny. Jedná se 

o přepočet zaplavaného času na body, který slouží k porovnávání plavců napříč 

disciplínami. Časy rozdílných disciplín (například 50 metrů prsa ku 200 metrů 

znak) jsou neporovnatelné, FINA body však toto srovnání umožňují. Mezinárodní 

plavecká federace (FINA) aktualizuje tabulky každý rok, jako výchozí čas slouží 

aktuálně uznaný světový rekord v každé disciplíně. Pro výpočet hodnoty FINA 

bodu každého výkonu platí: 

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐹𝐼𝑁𝐴 𝑏𝑜𝑑𝑢 = 1000 𝑥 (
𝑠𝑣ě𝑡𝑜𝑣ý 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑟𝑑

𝑧𝑎𝑝𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛ý 𝑣ý𝑘𝑜𝑛
)

3
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Čím je plavec rychlejší, tím větší počet bodů získá. Světové špičky dosahují 

k 1000 FINA bodům. FINA body jsou určeny zvlášť pro kategorii žen a pro 

kategorii mužů (ženy v plavání obecně dosahují pomalejších časů), věk plavce 

nezohledňují (FINA Points Table, 2015).  

Subjektivní spokojenost byla měřena bezprostředně po odplavání dané 

disciplíny. Respondent byl dotázán administrátorem „Jak jsi spokojen(a) s tím, jak jsi 

právě zaplaval(a)?“. Respondenti odpovídali jednou ze čtyř variant, jak ji už znali 

z dotazníku CSAI-2C, tedy vůbec ne – trochu – spíše ano – velmi. Otázka společně se 

čtyřmi možnostmi odpovědi byla vytištěna velkým písmem na papíře A4. 

Respondent si ji tak měl možnost znovu sám přečíst a pak ukázat svoji volbu 

odpovědi. 

8. 3. Průběh výzkumu 

Trenéři, jejichž svěřenci byli přijati na plavecké závody „Jarní cena Prahy“ 

konané dne 11. 4. 2015, byli před závody obesláni emailem o možnosti účastnit se 

tohoto výzkumu. Z 52 kontaktovaných trenérů pouze dva odpověděli na první 

výzvu kladně. Díky dobrým osobním vztahům mezi katedrou plaveckých sportů 

FTVS a několika plaveckými kluby se pak podařilo získat slušný vzorek 

ze 14 klubů. 

Výzkum tak proběhl během plaveckých závodů Jarní cena Prahy dne 

11. 4. 2015 v Praze Podolí. Jednalo se o 11. ročník závodu pro žactvo a mladší 

dorost konaný na 50 metrovém bazénu. Využili jsme tak reálného závodního 

prostředí. 

Administrace dotazníku probíhala za pomoci dvou dalších asistentek (celkem 

tedy tři administrátorky). Sportovní plavci během dopoledne, respektive 

odpoledne, startují v několika disciplínách. Dítě, které mělo odplavánu alespoň 

jednu disciplínu a zároveň mělo ještě nějakou disciplínu před sebou, bylo 

požádáno, aby vyplnilo dotazník. Administrátoři hlídali čas zadávání dotazníku, 

který se měl blížit startu závodníka. Pokud dítě již neplavalo žádnou disciplínu 
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dopoledne, dotazník vyplňovalo až odpoledne, tak, aby mezi vyplněním 

dotazníku a startem v závodě nebyla příliš velká odluka. Čas zadání dotazníku se 

pohyboval mezi 15 minutami až 2 hodinami před startem závodníka v dané 

disciplíně. Vyplnění dotazníku zabralo respondentovi mezi 5 až 12 minutami. Po 

odplavání disciplíny byl respondent ještě požádán, aby odpověděl na otázku 

spokojenosti se svým právě podaným plaveckým výkonem. 

Respondentům byly stručně vysvětleny cíle výzkumu a systém vyplňování 

dotazníku. Byli podpořeni v obracení se na administrátora v případě jakýchkoli 

nejasností. Dále byli požádáni o upřímnost v odpovídání a samostatnost, 

neopisovat a neradit se s nikým jiným než administrátorem. Respondenti byli 

ubezpečeni o anonymizaci dat, a také o tom, že tvrzení nemají správné a špatné 

odpovědi. 
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9. Technika analýzy dat 

Data jsme zpracovávali kvantitativně pomocí statistického programu SPSS a 

programu Microsoft Excel. 

Nejprve bylo nutné ověřit vhodnost dat pro volbu statistických metod. 

Zkoumali jsme, zda rozložení závislé proměnné FINA body a závislé proměnné 

spokojenost s výkonem odpovídá normalitě. U závislé proměnné FINA body na 

mírné porušení normality odkazují hodnoty šikmosti (S = 0,54) a špičatosti         

(KS = -0,59), které ale nejsou příliš odlišné od nuly (absolutní hodnoty šikmosti a 

špičatosti jsou v rozpětí dvojnásobku hodnoty příslušných standardních chyb 

měření) a tudíž je možné k analýze použít metodu hierarchické vícečetné regresní 

analýzy. Na popisnou statistiku FINA bodů odkazuje Tabulka 2. Pro analýzu dat 

se závislou proměnnou spokojenost s výkonem používáme Spearmanovu korelaci, 

nenormální rozdělení je patrné z histogramu, viz Graf 5. Spearmanova korelace 

byla použita také pro zjištění vztahů mezi jednotlivými zkoumanými nezávislými 

proměnnými.  

 

Popisná statistika - FINA body 

  Statistika Std. chyba 

Průměr 329,16 
 

Median 306   
Rozptyl 10773,37   
Směrodatná odchylka 103,795   
Minimum 161   
Maximum 569   
Šikmost 0,544 0,266 

Špičatost -0,586 0,526 

Tabulka 2 Popisná statistika FINA bodů 
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Graf 5 Histogram spokojenosti s výkonem 

 

Pro subškály dotazníku CSAI-2C a dotazníku PSE jsme pro ověření reliability 

užívaných metod vypočítali Cronbachovo alfa. U CSAI-2C se pohybovalo od 0,77 

(kognitivní a somatická úzkost) po 0,73 (self-efficacy), což odkazuje na 

dostatečnou vnitřní konzistenci jednotlivých subškál. U dotazníku PSE vychází 

nižší hodnota Cronbachova alfa = 0,60. Při zjišťování vnitřní konzistence u deseti a 

méně položkových škál nejsou nízké hodnoty výjimkou, jelikož je Cronbachovo 

alfa na počtu položek závislé. U takových škál se tedy orientujeme také podle 

mezipoložkových korelací. Jejich průměr u dotazníku PSE je 0,22, což odkazuje na 

nižší, ale stále dostatečnou reliabilitu (Briggs & Cheek, 1986). 
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10. Výsledky 

10. 1. Vztah nezávislých proměnných k objektivnímu 

výkonu 

Pro zjištění vztahu mezi závislou proměnnou FINA body a zkoumanými 

nezávislými proměnnými jsme využili hierarchickou vícečetnou regresní analýzu. 

Do prvního bloku nezávislých proměnných jsme zadali věk, počet let závodění a 

počet tréninků týdně. Po zadání prvního bloku proměnných vzniklý model 

vysvětluje 49,5% rozptylu FINA bodů (R2 = 0,495). Analýzou rozptylu jsme zjistili 

signifikanci modelu, F (3, 78) = 25,53, p < 0,001. 

Detailnějším prozkoumáním modelu lze určit unikátní podíl každé jednotlivé 

nezávislé proměnné. Největší unikátní podíl má proměnná věk β = 0,37, t (78) = 

3,81, p < 0,001, dále proměnná počet let závodění β = 0,30, t (78) = 3,26, p < 0,0025 

a proměnná počet tréninků týdně β = 0,26, t (78) = 3,04, p < 0,004. Zmíněná data 

přehledně zobrazuje Tabulka 5. Korelace věku s FINA body byla očekávaná. FINA 

body se stanovují podle dosaženého času v dané disciplíně a nejsou nijak 

přizpůsobené věku závodníka. Jelikož výkon dítěte roste přirozeně s věkem, 

budou i FINA body s věkem stoupat. Korelace mezi jednotlivými nezávislými 

proměnnými (věk, počet let závodění a počet tréninků týdně) lze také částečně 

interpretovat věkem dítěte. Většinou čím je dítě starší, tím také déle závodí. 

S přibývajícím věkem běžně stoupají i nároky na sportovce, což vysvětluje 

zvyšující se počet tréninků týdně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

             Koeficienty regresního modelua 

Model 

Standard. 
koeficienty 

t Sig. 

Beta 

1 

(Konstanta)   -2,189 0,032 

Věk 0,374 3,812 0,000 

Závodění 0,298 3,257 0,002 

Tréninky 0,264 3,036 0,003 

a. Závislá proměnná: FINA body 

Tabulka 5 Koeficienty regresního modelu 

 

Spearmanovy korelace 

  Věk Závodění Tréninky 

Věk 1 0,422** 0,475** 

Závodění   1 0,221* 

Tréninky     1 

*. Korelace je signifikantní na hladině významnosti 0,05 (oboustranný test)  

**. Korelace je signifikantní na hladině významnosti 0,01 (oboustranný test) 

Tabulka 6 Spearmanovy korelace 

 

Do druhého bloku jsme pak zadali zkoumanou nezávislou proměnnou a 

testovali stanovené hypotézy. Hierarchickou vícečetnou regresní analýzou 

zjistíme, jak významným prediktorem FINA bodů je zkoumaná nezávislá 

proměnná (self-efficacy, předzávodní úzkost), když statisticky kontrolujeme věk, 

počet let závodění a počet tréninků týdně. Hypotézy jsme ověřovali na zvolené 

hladině významnosti α= 0,05. 
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H10: Neexistuje vztah mezi předzávodní self-efficacy a objektivním sportovním 

výkonem jedince. 

Po přidání předzávodní self-efficacy do druhého bloku našeho modelu se R2 

zvýšilo pouze o 0,001.  To tedy znamená, že předzávodní self-efficacy vysvětluje 

jen další 0,1% rozptylu FINA bodů, když statisticky kontrolujeme věk, počet let 

závodění a počet tréninků týdně. Tento výsledek se jako signifikantní neprokázal. 

ANOVA svědčí o signifikanci celého modelu, F (4, 77) = 18,95, p < 0,001.  

Na hladině významnosti 0,05 tak nezamítáme nulovou hypotézu, protože 

výsledek není statisticky významný (změna R2 = 0,001, p > 0,05). 

Shrnutí regresního modeluc 

Model R R2 

Statistika změny 

Změna 
R2 

Změna F df1 df2 
Sig. 

změny 
R2 

1 0,704
a
 0,495 0,495 25,534 3 78 0 

2 0,704
b
 0,496 0,001 0,085 1 77 0,772 

a. Prediktory: (Konstanta), věk, závodění, tréninky 

b. Prediktory: (Konstanta), věk, závodění, tréninky, SE 

c. Závislá proměnná: FINA body 

Tabulka 7 Shrnutí regresního modelu 

 

Stejný postup jsme zvolili i pro testování dalších třech hypotéz a dostali jsme 

velmi podobné výsledky. Uvádíme je tedy stručněji opět doplněné tabulkami. 
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H20: Neexistuje vztah mezi fyzickou self-efficacy a objektivním sportovním 

výkonem jedince. 

Na hladině významnosti 0,05 nezamítáme nulovou hypotézu, protože změna 

R2 = 0,000 není statisticky významná (p > 0,05). 

Shrnutí regresního modeluc 

Model R R2 

Statistika změny 

Změna 
R2 

Změna F df1 df2 
Sig. 

změny 
R2 

1 0,704
a
 0,495 0,495 25,534 3 78 0 

2 0,704
b
 0,496 0,000 0,049 1 77 0,825 

a. Prediktory: (Konstanta), věk, závodění, tréninky 

b. Prediktory: (Konstanta), věk, závodění, tréninky, PSE 

c. Závislá proměnná: FINA body 

Tabulka 8 Shrnutí regresního modelu 

 

H30: Neexistuje vztah mezi předzávodní kognitivní úzkostí a objektivním 

sportovním výkonem jedince. 

Na hladině významnosti 0,05 nezamítáme nulovou hypotézu, protože změna 

R2 = 0,011 není statisticky významná (p > 0,05).  

Shrnutí regresního modeluc 

Model R R2 

Statistika změny 

Změna 
R2 

Změna F df1 df2 
Sig. 

změny 
R2 

1 0,704
a
 0,495 0,495 25,534 3 78 0 

2 0,712
b
 0,507 0,011 1,78 1 77 0,186 

a. Prediktory: (Konstanta), věk, závodění, tréninky 

b. Prediktory: (Konstanta), věk, závodění, tréninky, kog_uzkost 

c. Závislá proměnná: FINA body 

Tabulka 9 Shrnutí regresního modelu 
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H40: Neexistuje vztah mezi předzávodní somatickou úzkostí a objektivním 

sportovním výkonem jedince. 

Na hladině významnosti 0,05 nezamítáme nulovou hypotézu, protože změna 

R2 = 0,002 není statisticky významná (p > 0,05). 

Shrnutí regresního modeluc 

Model R R2 

Statistika změny 

Změna 
R2 

Změna F df1 df2 
Sig. 

změny 
R2 

1 0,704
a
 0,495 0,495 25,534 3 78 0 

2 0,706
b
 0,498 0,002 0,358 1 77 0,551 

a. Prediktory: (Konstanta), věk, závodění, tréninky 

b. Prediktory: (Konstanta), věk, závodění, tréninky, som_uzkost 

c. Závislá proměnná: FINA body 

Tabulka 10 Shrnutí regresního modelu 

 

10. 2. Vztah nezávislých proměnných k subjektivnímu 

výkonu 

Pro zjištění vztahu mezi subjektivním výkonem a nezávislými proměnnými 

jsme využili Spearmanův korelační koeficient. Získaná data přehledně ukazuje 

Tabulka 11 s korelacemi vyznačenými zeleně. 

H50: Neexistuje vztah mezi předzávodní self-efficacy a subjektivním 

sportovním výkonem jedince. 

Nulovou hypotézu zamítáme, protože korelace mezi spokojeností a 

předzávodní self-efficacy je signifikantní na hladině významnosti 0,01. Mezi 

proměnnými nacházíme středně silnou pozitivní korelaci (rs = 0,37, p < 0,002). 
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H60: Neexistuje vztah mezi fyzickou self-efficacy a subjektivním sportovním 

výkonem jedince. 

Nulovou hypotézu zamítáme, protože korelace mezi spokojeností a fyzickou 

self-efficacy je signifikantní na hladině významnosti 0,01. Mezi proměnnými 

nacházíme středně silnou pozitivní korelaci (rs = 0,34, p < 0,003). 

H70: Neexistuje vztah mezi předzávodní kognitivní úzkostí a subjektivním 

sportovním výkonem jedince. 

Nulovou hypotézu zamítáme, protože korelace mezi spokojeností a 

předzávodní kognitivní úzkostí je signifikantní na hladině významnosti 0,01. Mezi 

proměnnými nacházíme středně silnou negativní korelaci (rs = - 0,33, p < 0,004). 

H80: Neexistuje vztah mezi předzávodní somatickou úzkostí a subjektivním 

sportovním výkonem jedince. 

Nulovou hypotézu nezamítáme, protože korelace mezi spokojeností a 

předzávodní somatickou úzkostí není signifikantní na hladině významnosti 0,01. 

Mezi proměnnými nacházíme negativní korelaci (rs = - 0,18, p > 0,01), tento 

výsledek však není signifikantní. 
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10. 3. Vztahy mezi zkoumanými nezávislými 

proměnnými 

Pomocí Spearmenova korelačního koeficientu jsme také získali závislosti mezi 

jednotlivými škálami. Na zvolené hladině významnosti α = 0,01 jsme odhalili 

několik signifikantních korelací, viz Tabulka 11 s korelacemi vyznačenými modře.  

Spearmanovy korelace 

  Spoko SE Kog_uzkost Som_uzkost PSE 

Spoko 1 0,371
**
 -0,326

**
 -0,183 0,337

**
 

SE   1 -0,526
**
 -0,21 0,298

**
 

Kog_uzkost     1 0,494
**
 -0,299

**
 

Som_uzkost       1 -0,099 

PSE         1 

**. Korelace je signifikantní na hladině významnosti 0,01 (oboustranný test) 

Tabulka 11 Spearmanovy korelace 

 

Nejsilnější signifikantní vztah se prokázal mezi předzávodní self-efficacy a 

předzávodní kognitivní úzkostí (rs = - 0,53, p < 0,001). Mezi těmito proměnnými 

nacházíme silnou negativní korelaci. Mezi fyzickou self-efficacy a kognitivní 

úzkostí byl také prokázán signifikantní negativní vztah, korelace je však slabší    

(rs = - 0,30, p < 0,001). Signifikantní středně silná pozitivní korelace byla prokázána 

mezi proměnnými kognitivní a somatická úzkost (rs = 0,49, p < 0,001). Slabší 

korelace je také mezi předzávodní self-efficacy a fyzickou self-efficacy (rs = 0,30, 

p < 0,008). 
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11. Diskuse 

V diskusi bychom rádi výsledky výzkumu blíže interpretovali, porovnali 

s předešlými výzkumy, ze kterých jsme vycházeli, uvedli limity práce a 

představili některá doporučení do budoucna. 

11. 1. Interpretace výsledků 

V našem výzkumu jsme očekávali, že odhalíme souvislost mezi self-efficacy a 

sportovním výkonem tak, jak tomu bylo například ve výzkumu starších plavců 

(18-23 let) Burtona (1988) nebo autorů Psychountaki a Zervas (2000), kteří 

realizovali výzkum na 11-12ti letých plavcích. Self-efficacy ani předzávodní úzkost 

se v našem výzkumu však jako signifikantní prediktory objektivního výkonu 

neprokázaly. K takovému výsledku dospěli také autoři Polman et al. (2007), kteří 

realizovali výzkum na dospívajících plavcích. 

Jedním z důvodů takového výsledku může být, že existuje velké množství 

faktorů, které sportovní výkon ovlivňují (Saavedra, Escalante, & Rodríguez, 2010), 

a self-efficacy, respektive předzávodní úzkost, je jen velmi slabým prediktorem. 

V našem výzkumu jsme kontrolovali věk, počet let závodění a počet tréninků 

týdně. Tyto proměnné vysvětlovaly 49,5% rozptylu FINA bodů. Je však velká řada 

dalších faktorů, které jsme do výzkumu nezahrnuli, jako například tělesná 

konstituce, síla, vytrvalost, motivace apod. Prediktory plaveckého výkonu u 13-

14ti letých dětí se zabývali Saavedra et al. (2010), vytvořili model, který 

vysvětloval 82,4% rozptylu plaveckého výkonu u mužů a 84,5% u žen. 

Nejdůležitější se ukázal faktor chronologického věku, dále faktory 

antropometrické (především u chlapců), technika (především u dívek) a specifická 

fitness (aerobní a rychlostní výdrž). Psychologické faktory do této studie zahrnuty 

nebyly. 

Druhou částí výzkumu bylo zjištění souvislostí mezi zkoumanými nezávislými 

proměnnými a subjektivním výkonem ve formě spokojenosti s výsledkem. 

Ve výzkumech na toto téma se často setkáváme s hodnocením výkonu 
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v subjektivní podobě, nejčastěji právě spokojeností, jako například ve studii autorů 

Levy, Nicholls a Polman (2011). Tito autoři pro hodnocení spokojenosti s výkonem 

využili desetibodovou Likertovu škálu, zjistili signifikantní pozitivní výsledek 

mezi self-efficacy a spokojeností. V našem výzkumu jsme potvrdili statisticky 

signifikantní pozitivní vztah mezi spokojeností a předzávodní i fyzickou self-

efficacy, a signifikantní negativní vztah mezi spokojeností a kognitivní úzkostí.  

Výsledky výzkumu poukazují na to, že děti, které před závodem vykazují 

vyšší  self-efficacy a děti prožívající menší předzávodní kognitivní úzkost, jsou se 

svým výkonem spokojenější. Děti, které se bojí, že svým výkonem někoho 

zklamou, že nezaplavou tak dobře, jak by mohly a děti, které si nevěří v dosažení 

svých cílů, jsou se svým výkonem pak také méně spokojené. Toto téma by si 

zasloužilo hlubší prozkoumání, protože spokojenost dítěte s výkonem, je pro ně 

velice důležitá. Děti, které nebývají s výkony spokojené, nezažívají příjemné 

pocity ze závodů apod., jsou více ohroženy stresem až vyhořením ze sportu, a 

také se sportem brzy končí (Gould, 1987; Weinberg, 2003). S interpretací výkonu 

dětí by měli pomoci jejich trenéři a rodiče, aby z nich mohly děti těžit a posouvat 

se dál, jak sportovně, tak psychicky (Polman et al., 2007; Slepička et al., 2006). 

V poslední části výzkumu jsme ještě zjišťovali souvislosti mezi jednotlivými 

nezávislými proměnnými a zjistili jsme negativní korelaci mezi kognitivní úzkostí 

a oběma typy self-efficacy, mezi somatickou a kognitivní úzkostí byla korelace 

pozitivní. Tyto výsledky se shodují například s výsledky výzkumů autorů George 

(1994) a Treasure et al. (1996). Děti, které mají vyšší self-efficacy tedy prokazují 

nižší kognitivní úzkost a naopak. Souvislost self-efficacy se somatickou úzkostí 

prokázána nebyla. Obecně je vyšší self-efficacy a nižší úzkost spojována 

s optimálním sportovním výkonem (Treasure et al., 1996). 

Zjistili jsme také korelaci fyzické self-efficacy, která byla zaměřena obecněji ke 

sportu, a předzávodní self-efficacy zaměřené více ke konkrétní závodní situaci. 

Přesto, že se obě self-efficacy týkaly konkrétní oblasti sportu, předzávodní        

self-efficacy byla zaměřena mnohem konkrétněji. Výsledky mohou naznačovat 

souvislost dispoziční („obvykle“) a situační („právě teď“) self-efficacy. Tento přístup 
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k self-efficacy zastává například Vealey (1986), ze které vycházejí autoři 

Psychountaki a Zervas (2000), kteří souvislost mezi těmito dvěma konstrukty 

potvrzují. Sportovci, kteří vykazují vysokou dispoziční self-efficacy, vykazují také 

vysokou situační self-efficacy. Stejně tak je tomu u dispoziční a situační úzkosti. 

Autoři dále potvrzují negativní souvislost self-efficacy a úzkosti ve sportu 

mladých plavců. 

11. 2. Limity výzkumu 

Při našem výzkumu jsme se nesetkali s velkým zájmem trenérů a bylo obtížné 

sehnat dostatek klubů, které by se testování zúčastnily. Často trenéři nechtěli svoje 

svěřence výzkumem rozptylovat, nechtěli si přidělávat starosti na závodech, 

obtěžovat rodiče s informovanými souhlasy apod. Pokud tedy některý klub 

s účastí ve výzkumu souhlasil, chtěli jsme využít všechny děti, které se výzkumu 

mohly zúčastnit. Každý plavec však závodí v jiných disciplínách a tak nebylo 

možné vybrat pouze jednu z disciplín a následně operovat s výkonem v podobě 

času. Takový postup by byl nereálný také z pohledu organizace, kdy by bylo 

potřeba sehnat minimálně tolik administrátorů, kolik klubů se výzkumu účastnilo. 

Objektivní sportovní výkon jsme u plavců měřili FINA body, které slouží 

k porovnávání výkonu v jednotlivých disciplínách, můžeme tak srovnat 100 metrů 

prsa s 200 metry znaku apod. K získání kvalitních výsledků výzkumu je třeba volit 

vhodné měřící nástroje. U sportovního výkonu je důležitou podmínkou volit 

takový výkon, který má jedinec plně ve svých rukou (tedy dosažený čas nebo 

počet bodů spíše, než umístění v závodu) (Feltz & Lirgg, 2001; Moritz et al., 2000). 

Zdánlivě vhodná metoda pro náš výzkum, díky níž jsme byli schopni výzkum 

zrealizovat s tak velkým počtem respondentů, respektive jej v této podobě vůbec 

zrealizovat. Zvláště u dětí lze však výběr FINA bodů pro měření výkonu 

kritizovat. Děti podávají v rozdílných disciplínách rozdílné výkony, například 

motýlek je pro děti velmi technicky i fyzicky náročný, tudíž v něm nepodávají tak 

dobré výkony, jako například v kraulu, ve kterém závodí hned od začátku. Stejné 

je to v rozdílu mezi sprinterskými (50 a 100 metrů) a vytrvalostními 
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(400 metrů a více) disciplínami. Rozdíly vznikají, jak fyzickým vývojem jedince, 

tak rozdílnou obtížností techniky jednotlivých stylů. Z odborného hlediska je 

dalším problémem nerovnováha mezi výkony specialistů v jednotlivých 

disciplínách, v tomto případě může hodnota výjimečného plavce znamenat 1000 

FINA bodů, druhý nejhodnotnější výkon ve stejném roce může být ale horší a 

získat například 950 bodů. Tyto skutečnosti ovlivňují tedy všechny plavce 

v případě, že chtějí posuzovat své výkony touto metodou. Problematiku užívání 

FINA bodů shrnuje Bernhardt (2014). 

Mezi další proměnné, které výkon dítěte mohou ovlivňovat, patří například to, 

v jakém klubu dítě trénuje, jaké jsou tam podmínky tréninku, trenéři apod. 

Sportovce ovlivňují ambiciózní rodiče a jejich přítomnost či nepřítomnost na 

závodech. Děti zároveň na závodech plavou více disciplín. Roli tak může hrát to, 

jestli to pro ně byla disciplína důležitá nebo si šetřily energii i nervy na jinou. 

Případně také, zda už to byla jejich poslední disciplína, jak se jim povedly 

disciplíny předešlé apod. Ovlivňují je dřívější zkušenosti, výsledky, aktuální 

nálada apod. Mezi všemi těmito faktory má self-efficacy jen malý vliv. Jak uvádí 

Feltz a Chase (1998) z psychologických konstruktů je však self-efficacy nejlepším 

prediktorem výkonu. 

Výsledky výzkumu subjektivního výkonu je třeba brát spíše orientačně, jelikož 

spokojenost byla hodnocena pouze 1-4 body, což nepřináší příliš detailní a 

přesnou informaci. Tuto škálu jsme však zvolili z několika důvodů. Jednak jsme 

testovali děti už od deseti let věku, pro které je celé testování, práce s dotazníkem, 

odpovídání na tento typ otázek apod. poměrně nové. V průběhu dotazníku si děti 

zvykly na odpovídání tímto způsobem, přišlo nám tedy srozumitelné a praktické, 

aby využily opět škálu, kterou již znají. Dalším důvodem bylo, že děti se po 

odplavání chtějí rychle převléknout, dát si něco na energii, vidět se s trenérem či 

kamarády a sdílet svoje pocity. Nechtěli jsme jim závody komplikovat a 

znepříjemňovat další složitou otázkou, respektive typem odpovídání, který 

bychom jim museli vysvětlit. Je také možné, že by pak děti odpovídaly stejně 

v rychlosti, aby už se mohly věnovat svým věcem, a například desetibodovou 
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škálu by nedokázaly vhodně využít. Výsledky by mohly být více zkreslené věkem, 

pohlavím, trpělivostí nebo únavou dětí, přítomností rodičů či netrpělivého trenéra 

atd. Čtyřbodová škála byla v tomto směru velice efektivní, snadná a funkční. 

Výsledky také mohly být ovlivněny výběrem vzorku. Do výzkumu byly 

zařazeny děti, jejichž trenéři o něj měli zájem. Dalo by se předpokládat, že takoví 

trenéři se zajímají o psychiku dětí a s takovou k trénování také přistupují. Vzorek 

byl celkově rozmanitý, co do velikosti sportovních klubů i měst, ze kterých 

sportovci přijížděli. 

Při používání Dotazníku předzávodní úzkosti CSAI-2(C) je častým tématem 

diskuse vztah úzkosti ke sportovnímu výkonu. Někteří autoři kritizují 

Martensovo negativní vnímání úzkosti vůči výkonu a říkají, že úzkost může mít 

pro výkon i podpůrný charakter. Takovému tématu se věnovala například práce 

autorů Edwards a Hardy (1996). Dle způsobu pokládání otázek v dotazníku  

CSAI-2, respektive CSAI-2C, souhlasíme s autory dotazníku Martens et al. (1990), 

že obavy na výkon nepůsobí pozitivně. Dotazník, který by zjišťoval směr úzkosti 

u dětí, jsme nenašli. 

Rozdíly ve výsledcích dotazníkových metod mohou být dány i časem 

administrace, který se pohyboval od patnácti minut po dvě hodiny před startem. 

Z organizačních důvodů se nám při výzkumu tento faktor nepodařilo eliminovat. 

To, že na čase administrace dotazníku CSAI-2 vůči předvedenému výkonu záleží, 

dokládá metaanalýza autorů Craft et al. (2003). 

Klasickou slabinou sebeposuzovacích škál je, že velmi záleží na schopnosti 

sebereflexe dítěte, na tom, zda skutečně odpovídá tak, jak situaci vnímá teď a ne, 

jak by to mělo být nebo, jak by to chtěl. Zároveň samotné vyplňování dotazníku 

může prožívání předzávodních stavů změnit, například zintenzivnit (soustředí se 

na svoje prožívání) nebo zeslabit (věnují se jiné činnosti). 

Je potřeba brát v úvahu, že výzkum je realizovaných na sportujících dětech, 

které ještě svůj přístup k závodnímu sportu nemusejí mít zcela vyhraněný. Během 

dospívání velké procento dětí se sportem končí, tato tématika je z praktických 
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důvodů velmi sledována (Gould, 1987). Ti, kteří u závodění vydrží, mívají jasnější 

představy, cíle i zájem o sport, jelikož mu obětují skutečně mnoho. U mladších 

dětí je různorodost pocitů a přístupu k závodu mnohem širší. Někdo se sportem 

nestresuje a dělá ho vyloženě pro radost, pro kamarády, aby se nenudil. Někdo 

k němu přistupuje s vážností a chce uspívat, posouvat se dál a míří svými cíli 

vysoko. Někoho silněji ovlivňují jeho ambiciózní rodiče, někdo je vystresovaný 

z atmosféry závodů, někoho závody nebaví apod. U starších dětí bychom tak 

mohli najít jasnější vztah mezi self-efficacy, předzávodní úzkostí a sportovním 

výkonem.  

Pro zpřesnění výsledků výzkumu by bylo vhodné sehnat homogennější 

výzkumný vzorek. Jednak zúžit věkovou hranici a zaměřit se například na jednu 

věkovou kategorii (13-14 let apod.). Získali bychom tak homogennější vzorek, co 

do trénování (například počet a způsob tréninků), fyzického i psychického vývoje 

(Perič, 2012; Vágnerová, 2005). Dále se zaměřit na konkrétní plaveckou disciplínu, 

případně alespoň na jeden plavecký styl nebo konkrétní vzdálenost. Možností také 

je, aby si závodník zvolil pro sebe nejdůležitější plaveckou disciplínu a u té 

výzkum provádět.  

11. 3. Aplikace výsledků 

Výsledky našeho výzkumu mohou být východiskem k dalším měřením. 

Mohou sloužit k výzkumným účelům z oblasti kvantity i kvality či standardizaci 

použitých metod. Pro zdravý vývoj dětí je nutné odhalit nepřiměřené prožívání 

předzávodní úzkosti. Vedle bodů popsaných Weinbergem (2003), kterých si má 

trenér u svěřenců ohledně úzkosti všímat, by tak dotazník CSAI-2C mohl sloužit 

jako další metoda diagnostiky. Pomocí použitých metod lze také vytvářet 

programy konkrétně pro daného jednotlivce, klub, typ sportu, výkonnost atd., a 

dále zjišťovat funkčnost přípravných psychologických programů či metod, 

trenérské efektivity apod. (Collela et al., 2008; Martens et al., 1990; Stadulis et al., 

2002). 
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Self-efficacy je důležité ve sportu dětí podporovat a rozvíjet. I kdyby ne pro 

dosažení vítězství, tak rozhodně pro zvýšení kvality života, životní spokojenosti, 

odolnosti apod., něčeho, co je pro život člověka stěžejní (Křivohlavý, 2001). Lidé 

s vyšší self-efficacy si stanovují vyšší cíle, vybírají si obtížnější aktivity, dokážou 

vynaložit větší úsilí při překonávání překážek, celkově lépe zvládají neúspěchy 

apod. (Bandura, 1997). 

Sportem lze self-efficacy podporovat velmi dobře. Dítě se může naučit 

stanovovat si svoje cíle a jít si za nimi, naučit se vnímat rozdíly ve svých vlastních 

výkonech, pracovat s emocemi, obavami, myšlenkami, pracovat s vlastní motivací, 

překonávat se apod. Pokud sport budeme pojímat šířeji a uvědomíme si, jak 

důležitou součástí pro rozvoj jedince je, pomůžeme tím dětem k jejich dobrému 

startu do dospělého života (Slepička et al., 2006; Weinberg, 2003). 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala self-efficacy ve sportu dětí. Jejím cílem bylo 

zasadit self-efficacy do sportovního prostředí a prozkoumat vztah mezi             

self-efficacy a sportovním výkonem s bližší specifikací na dětskou populaci. 

V úvodu práce byla shrnuta teoretická východiska, ze kterých koncept self-

efficacy vychází. Představili jsme zdroje self-efficacy a možnosti jejího měření. 

Dále jsme se zaměřili na výzkumy z oblasti psychologie sportu, které se věnovaly 

vztahu self-efficacy, respektive předzávodní úzkosti, ke sportovnímu výkonu. 

Poslední kapitola teoretické části se týkala sportu dětí, zejména jejich psychické a 

fyzické přípravě. V naší práci jsme vycházeli především z přístupu americko-

kanadského psychologa Alberta Bandury a americké psycholožky Robin Vealey, 

která koncept self-efficacy rozpracovává ve sportovní oblasti.  

Teoretická část práce vyústila v empirickou část, kde jsme popsali postup a 

vyhodnocení námi realizovaného výzkumu o vztahu self-efficacy, předzávodní 

úzkosti a sportovního výkonu plavců staršího školního věku. Získaná data jsme 

analyzovali statisticky hierarchickou vícečetnou analýzou a Spearmenovou 

korelací. Self-efficacy ani předzávodní úzkost se neprokázaly jako statisticky 

významné prediktory objektivního výkonu. Signifikanci jsme zjistili ve vztahu 

subjektivního výkonu k fyzické a předzávodní self-efficacy (pozitivní korelace), a 

také ke kognitivní úzkosti (negativní korelace). Zároveň jsme potvrdili 

signifikantní negativní vztah mezi self-efficacy a předzávodní kognitivní úzkostí. 

Pro zpřesnění výsledků by bylo vhodné sehnat větší výzkumný vzorek a zároveň 

zúžit zkoumanou věkovou hranici respondentů. Výzkum je možné rozšířit do 

dalších sportovních odvětví a získat tak komplexnější představu o vztahu         

self-efficacy ve sportu dětí. 

Self-efficacy vyjadřuje přesvědčení jedince o jeho schopnostech ovlivňovat dění 

za účelem dosažení vytyčených cílů, ve sportovní oblasti má tak důležité místo a je 

častým cílem výzkumů i intervenčních programů pro sportovce. Jedná se o složité 

a komplexní téma, které stále přináší řadu otázek a nejasností. Většina výzkumů 
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pozitivní vztah mezi self-efficacy a sportovním výkonem potvrzuje. Setkáváme se 

však s velice odlišnými designy výzkumů, různými způsoby měření self-efficacy i 

sportovního výkonu, s nejrůznějšími typy sportů i výkonností. Značně častěji jsou 

výzkumy zaměřeny na dospělé sportovce oproti dětem. Výsledky jsou tak velice 

nekonzistentní a těžko srovnatelné. Toto téma se neustále vyvíjí, je vhodné, jak pro 

kvantitativní, tak kvalitativní šetření, a přináší mnohé aplikační možnosti. 

Naše práce byla zaměřena především na zkoumání vztahu mezi self-efficacy a 

výkonem ve sportu. Podporovat self-efficacy je však důležité zejména pro kvalitu 

života jedince, tím spíše u dětí. Self-efficacy ovlivňuje to, jaké aktivity si volíme, 

kolik do nich vložíme úsilí, jestli při nich dokážeme vytrvat i přes překážky apod. 

Trenéři a další odborníci pracující s dětmi by tak měli vytvářet zdravé prostředí, 

ve kterém děti mohou zažívat úspěch i neúspěch, chybovat, zkoušet. Učme je 

stavět se čelem výzvám, překonávat nezdary, stanovovat si vlastní cíle a vytrvat 

ve svém snažení. S tím vším a mnohým dalším self-efficacy úzce souvisí. Sport je 

pro budování self-efficacy vhodnou příležitostí. 

Diplomová práce Self-efficacy sportujících dětí by měla sloužit, jako východisko k 

dalšímu zkoumání této oblasti. Během práce jsme přeložili dva dotazníky pro 

měření self-efficacy ve sportu a fyzické aktivitě, které mohou být využívány 

k účelům dalších výzkumů. Do budoucna by bylo přínosné získat větší výzkumný 

vzorek a vytvořit normy dotazníků pro různé věkové a výkonnostní kategorie a 

další typy sportů. Práce by měla být užitečná odborníkům psychologie, 

sportovního odvětí a samozřejmě také samotným sportovcům a jejich trenérům 

pro lepší orientaci v této problematice. 
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