
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Filozofická fakulta 

Ústav translatologie 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Pavla Machytková 

 

 

 

 

 

Komentovaný překlad: Britton W. Brewer, ed.: Sport Psychology, str. 7-17. Hoboken, NJ: 

Wiley-Blackwell, 2009. 

Translation with Commentary: Britton W. Brewer, ed.: Sport Psychology, p. 7-17. Hoboken, 

NJ: Wiley-Blackwell, 2009. 

 

 

2015                Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šťastná  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala Mgr. Zuzaně Šťastné, vedoucí mé bakalářské práce, za cenné rady 

a připomínky a hlavně za její čas a ochotu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala všechny 

použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia 

či k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Praze dne 

………………………. 

Pavla Machytková  



Abstrakt 

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První částí je překlad kapitoly „Motivation“ 

z knihy Sport Psychology. Tato odborná publikace pojednává o různých aspektech týkajících 

se psychologie sportu, například o pozornosti a koncentraci, zvládání stresu nebo mentální 

přípravě. Kapitola „Motivation“, jejímž autorem je Robert S. Weinberg, se zaměřuje 

na stanovení cílů, zaměření cílů, posilování a zpětnou vazbu a vnitřní motivaci. Druhou část 

práce tvoří komentář, jehož součástí je překladatelská analýza, popis překladatelské metody, 

typologie překladatelských problémů a jejich řešení a typologie překladatelských posunů. 
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Abstract 

This bachelor’s thesis consists of two parts. The first part contains the translation of the 

chapter “Motivation” from Sport Psychology. This specialized book discusses various aspects 

of sport psychology, such as attention and concentration, management of stress, and mental 

preparation. The chapter “Motivation” by Robert S. Weinberg focuses on goal setting, goal 

orientation, reinforcement and feedback, and intrinsic motivation. The second part contains 

translation analysis, the description of a translation method, the typology of translation 

problems as well as their solutions, and the typology of translation shifts. 

Key words 
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1. ÚVOD 

Předmětem práce je překlad kapitoly „Motivation“ z knihy Sport Psychology. Daná kapitola 

pojednává zejména o stanovení cílů, zaměření cílů, posilování a zpětné vazbě a vnitřní 

motivaci. Autorem je Robert S. Weinberg, vysokoškolský profesor a odborník na psychologii 

sportu, jenž o dané problematice napsal devět knih a také nespočet článků a kapitol 

v odborných publikacích. 

Publikace Sport Psychology vyšla v roce 2009 pod záštitou Lékařské komise 

Mezinárodního olympijského výboru a je primárně určena studentům psychologie sportu či 

příbuzného oboru, lékařům, terapeutům, sportovcům a trenérům. Jedná se o objektivní text, 

jehož hlavní funkcí je informovat čtenáře o daném tématu. 

Druhou polovinu práce tvoří komentář, jehož součástí je překladatelská analýza, popis 

překladatelské metody, typologie překladatelských problémů a typologie překladatelských 

posunů. Jednotlivé komentované jevy jsou ilustrovány konkrétními příklady z textu. 

Vybraná kapitola je z překladového hlediska nepochybně zajímavá, neboť bylo nutné 

se „vypořádat“ s mnoha jejími záludnými pasážemi, přičemž někdy nebylo vůbec jednoduché 

najít přijatelné řešení. 
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2. VLASTNÍ TEXT PŘEKLADU 

Kapitola 2 

Motivace 

Robert S. Weinberg 

Katedra kineziologie a zdraví, Miami University, Oxford, Ohio, USA 

Úvod 

Jednou z nejtypičtějších vlastností velkých trenérů, učitelů a kapitánů je, že umějí skvěle 

motivovat. Dokážou jedince vyburcovat k výkonu na hranici jeho schopností a rovněž 

podněcovat k týmové spolupráci, a tak ke zlepšení týmu/skupiny. Také velcí sportovci jsou 

značně motivováni, aby zdokonalovali své dovednosti, a trénují poctivě mnoho let, aby 

dosáhli svého cíle. Motivace trénovat, pečlivě ladit formu a vytrvat, spolu s chutí se zlepšovat 

a dosáhnout špičkové úrovně, jsou totiž jádrem úspěchu. Trenéři, učitelé a sportovci, kteří 

v průběhu času uspěli, vědí, jak důležitou roli hraje inspirace, tvrdá dřina a oddanost. Ať už 

jsou sportovci motivováni vnitřními či vnějšími pohnutkami, ať už motivují sebe či druhé, 

právě motivace v zásadě rozhoduje o tom, nakolik se jim podaří uplatnit jejich potenciál. 

Je tudíž důležité pochopit, jak lze motivovat co nejúčinněji (a to jak vnějšími, tak 

vnitřními faktory). V obou případech se obvykle soustředíme na zvýšení vytrvalosti, intenzity 

úsilí, činorodosti a odhodlání. Výzkum odhalil, že motivace může ovlivnit, jaké činnosti dáme 

přednost, jak dlouho u ní vytrváme, kolik úsilí vložíme do tréninku a soutěží a jak kvalitní 

výkon podáme. Nebylo by možné probrat zde všechny motivační přístupy a metody, které se 

využívají ve sportu a při fyzických aktivitách. Zaměříme se tedy na ty přístupy a metody, 

jejichž účinnost byla empiricky doložena v odborné literatuře. Není v možnostech této 

kapitoly zaobírat se jimi do detailu či přílišné hloubky, proto uvedeme pouze klíčové body. 

Dále představíme jasné praktické informace, které mohou trenéři a sportovci snadno aplikovat 

na svou vlastní situaci. Budeme se zabývat následujícími tématy: (a) stanovení cílů, 

(b) zaměření cílů, (c) odměny/tresty a (d) vnitřní motivace. Nejprve je však nutné stručně 

vysvětlit pojem motivace. 

Jak definovat motivaci 

Motivaci je možné jednoduše definovat jako směr a intenzitu našeho úsilí. Směrem úsilí jsou 

myšleny určité situace, jež vyhledáváme, k nimž nějakým způsobem přistupujeme, nebo které 

budí náš zájem. Například vysokoškolský student může být motivován ke vstupu 
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do sportovního klubu, trenér se může rozhodnout absolvovat trenérský kurz, sportovec může 

navštívit odborníka na rehabilitaci, aby vyléčil zranění. Intenzitou úsilí se chápe míra úsilí, 

kterou vložíme do konkrétní situace. Tak třeba volejbalista může docházet na tréninky (směr), 

ale netrénovat nijak usilovně. Naopak gymnastka, která chce za sestavu dostat co nejvyšší 

bodové ohodnocení, a tím co nejvíce pomoci svému týmu, může být přemotivovaná 

a vystoupení pokazit. A kupříkladu vzpěrač může trénovat šest dní v týdnu stejně jako ostatní 

členové týmu, ovšem mnohem usilovněji a intenzivněji. 

Ačkoliv rozlišovat směr od intenzity úsilí je výhodné, mnoho lidí mezi nimi rozdíl 

nevnímá. Pokud totiž basketbalista pokaždé přichází na trénink brzy, pravděpodobně během 

tréninku vynakládá velké množství energie a úsilí. Naopak pokud obvykle chodí pozdě 

a několikrát nedorazí vůbec, nejspíše se na tréninku příliš nesnaží. 

Interakční model 

Chceme-li porozumět lidem obecně a zejména tomu, jak je co nejlépe motivovat, musíme si 

uvědomit, že záleží jak na jednotlivci, tak na situaci. Přesněji řečeno, abychom nalezli co 

nejúčinnější metodu motivace, musíme vzít v potaz jak individuální faktory jako osobnost, 

potřeby, cíle a zájmy, tak situační faktory jako způsob koučování/výuky, bilanci výher 

a proher, podporu okolí a tradici a také musíme uvážit, jak se individuální a situační faktory 

navzájem ovlivňují. Přestože podle obecné zásady bývá pro sportovce nejlepší motivací 

pozitivní posilování, v individuálním případě může být efektivnější motivací trest (například 

pokud je konkrétní sportovec opravdu soutěživý a jedná se o specifickou situaci, jako je závěr 

těsného a důležitého zápasu). Koučovat či vyučovat je tak z části věda, z části umění. Vědci 

se snaží přicházet s obecnými pravidly, která se dají uplatnit na většinu jedinců ve většině 

situací, ale dobří trenéři a učitelé vědí přesně, na koho a kdy tato pravidla použít, a právě 

v tom tkví jejich trenérský a pedagogický um. 

Strategie pro posilování motivace 

Tato kapitola se zaměřuje na obecné motivační principy a teorie, které pomáhají zlepšit výkon 

a fyzickou a duševní pohodu sportovce. Jak již bylo řečeno, je na trenérech a sportovcích tyto 

principy vztahovat na konkrétní situace. Mnozí trenéři poté, co své svěřence naučí základům 

daného sportu, pokládají za svou prvořadou odpovědnost právě motivaci. Nakolik je trenér 

schopný motivovat sportovce, aby si osvojili určité dovednosti a techniky a aby je rovněž 

uplatnili při soutěži, je rozhodujícím faktorem. Některé z nejpopulárnějších a nejúčinnějších 

motivačních strategií používaných trenéry si představíme na následujících stránkách. 
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Stanovení cílů 

Souvislost mezi stanovením cílů a výkonem je jedním z nejlépe vědecky ověřených vztahů. 

Nalezneme mnoho vědeckých článků, jež zkoumají účinnost této metody v průmyslových 

oborech a ve sportu. Tyto odborné texty ukazují, že v obou odvětvích může stanovení cílů 

vést k významnému zlepšení výkonu. Z průzkumu mezi špičkovými sportovními psychology, 

kteří pracují s olympioniky ve Spojených státech, vyplývá, že nejčastěji sportovcům 

doporučují právě stanovit si cíle, a to jak při individuálních, tak týmových konzultacích. Je 

však třeba mít na paměti, že tato metoda nezaručí zlepšení výkonu automaticky. Aby byla co 

nejúčinnější, musíme si zvolit správný typ cílů. 

Než objasníme jednotlivé zásady, měli bychom si vysvětlit rozdíly mezi cíli 

zaměřenými na výsledek, výkon a proces. Cíle zaměřené na výsledek jsou nejpopulárnější 

a většinou se pojí s výhrou či prohrou, například můžeme mít za cíl zvítězit v turnaji nebo se 

umístit na prvním místě v plavecké soutěži. Na podobném cíli není nic špatného. Problémem 

je, že mnozí sportovci se až příliš soustředí na výsledek, a tím na sebe vyvíjí tlak. Splnění cíle 

zaměřeného na výsledek navíc sportovec neovlivní – například pokud jsou soupeři lepší 

a závod se jim neobyčejně povede, může si plavec vylepšit osobní rekord, a přesto skončit až 

na čtvrtém místě. Druhý typ cílů se zaměřuje na podaný výkon, jako je zaběhnutí 1500 m 

za 4:50 nebo v basketbalu 80% úspěšnost trestných hodů. Jelikož nezáleží na výsledku 

soutěže, splnění cíle závisí zcela či především na sportovci. Posledním typem cílů jsou cíle 

zaměřené na proces, respektive na jednotlivé strategie, které nám pomáhají dosáhnout 

žádoucího výkonu, například když má tenista za cíl připravit si raketu na úder hned poté, co 

soupeř odehraje míček, nebo baseballista při odpalu natáhnout paže. Výzkum i praxe 

potvrdily, že cíle zaměřené na výkon a proces by se měly podporovat, zatímco od cílů 

zaměřených na výsledek by se mělo spíše odrazovat. Když však splníme cíle zaměřené na 

výkon a proces, v zásadě zvyšujeme pravděpodobnost, že se dostaví také výsledky. 

Čtyři hlavní důvody, proč stanovení cílů funguje: 

1. Cíle soustřeďují pozornost na důležité prvky vykonávané dovednosti. Výzkum mezi 

sportovci potvrdil, že si stanovují cíle zejména proto, aby věděli, na co přesně se 

musejí zaměřit. 

2. Cíle sportovce povzbuzují v jejich úsilí. Sportovci jsou často demotivováni, když 

nemohou dosáhnout určité úrovně výkonu, protože jim v tom brání například zranění 

nebo jiné překážky. Pokud si stanoví více krátkodobých cílů, pomáhá jim to najít 

v sobě dostatek energie k tomu, aby o jejich splnění usilovali. 
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3. Díky cílům sportovci déle vytrvají. Když navážeme na zvýšení úsilí zmíněné výše, 

cíle sportovcům pomáhají vytrvat po dobu, kdy se je snaží splnit. Pokud někdo chce 

například zhubnout 20 kg, může se snadno cítit demotivovaný, protože se mu to zdá 

hodně (což taky je), a tento úkol mu pak nahání strach. Rozloží-li si však oněch 20 kg 

na 1 kg týdně, zdá se mu to lépe zvládnutelné a zůstane maximálně motivovaný 

a vytrvalý dlouhou dobu. 

4. Cíle podporují rozvoj nových strategií učení. Například pokud si basketbalistka chce 

zlepšit úspěšnost trestných hodů ze 70 % na 80 %, může pilovat přípravu na hod, 

změnit jeho biomechaniku, nebo pokračovat v tréninku, i když se cítí unavená. Tyto 

nové strategie učení jí mohou pomoci splnit stanovené cíle. 

Ačkoli mnohé zásady lze shromáždit z již provedených laboratorních a terénních studií, se 

stanovením cílů může sportovcům a trenérům pomoci také dvojice užitečných zkratek, které 

na mnohé z těchto konceptů odkazují. První je známá jako SMARTS. Cíle by měly být 

(a) konkrétní (specific), (b) měřitelné (measurable), (c) orientované na jednotlivé činnosti 

(action-oriented), (d) reálné (realistic), (e) dosažitelné za určitou dobu (timely) a (f) stanovené 

námi samými (self-determined). Druhá zkratka je známá jako INSPIRED. Cíle by rovněž 

měly být (a) vnitřně přijaté (internalized), (b) nápomocné našemu vývoji (nurturing), 

(c) konkrétní (specific), (d) rozplánované (planned), (e) námi ovlivnitelné (in your control), 

(f) pravidelně přehodnocované (reviewed regularly), (g) stimulující (energizing) 

a (h) zaznamenávané (documented), tj. měli bychom si zapisovat naše pokroky. Přestože se 

některé koncepty opakují v obou akronymech, jiné se od sebe liší, neboť nelze vystihnout 

všechny zásady jednou prostou zkratkou. 

Co se týče konkrétnosti a měřitelnosti cílů (viz SMARTS), obecné cíle, které nelze 

snadno měřit, například „chci prostě hrát lépe“ nebo „chci podat svůj nejlepší výkon“, 

nezlepší výkon tolik jako cíle konkrétní a měřitelné, například „chci zlepšit úspěšnost prvního 

podání v zápase z 55 % na 60 %“. Když si sportovec stanoví konkrétní cíl, získá přehled 

o tom, zda se přibližuje či vzdaluje jeho dosažení. Pokud se tak tenistce zhorší úspěšnost 

prvního podání z 55 % na 52 %, ví, že ke splnění cíle nesměřuje. Tato zpětná vazba jí pomáhá 

neztratit motivaci, vytrvat a dál usilovat o dosažení daného cíle. Navíc umožňuje cíl 

přehodnotit a podle situace si stanovit cíl jednodušší (např. 57 %) či náročnější (63 %). 

Rozhodující je naplánovat si, jak cíle dosáhneme. Sportovci si příliš často stanovují 

cíle zaměřené na výsledek, jako je vyhrát turnaj či ligový titul, aniž by měli jakkoliv 

rozmyšleno, co pro to musejí udělat. Například pokud si běžec stanoví cíl za měsíc vyhrát 

závod na 1500 m (tedy cíl zaměřený na výsledek), co by měl udělat, aby se mu to podařilo? 
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Lepším cílem by bylo v příštím závodě dostat čas ze 4:45 na 4:40 (neboť jeho splnění by 

mohl sportovec ovlivnit). Pro běžce by nicméně bylo rovněž důležité zaměřit se na jednotlivé 

činnosti, díky kterým by tohoto vytouženého výsledku mohl dosáhnout. Například si může 

určit, kolik za trénink uběhne kol, kolikrát zvedne závaží v posilovně, jaký bude dodržovat 

jídelníček a tak dále. Pokud splní tyto velmi konkrétní cíle, měl by se přiblížit také dosažení 

cíle uběhnout příští závod na 1500 m za 4:40. 

Stanovený cíl by samozřejmě měl být reálný – ani příliš snadný, ani příliš náročný. 

V podstatě by měl být obtížně dosažitelný, ale pokud o to důsledně usilujeme, měli bychom 

být schopni jej splnit. Důležité je rovněž cíle přehodnocovat a případně je pozměňovat, pokud 

se ukáží být příliš snadné, či příliš náročné. Stanovením cílů to začíná, ne končí. Například 

pokud by si baseballista dal za cíl pálkařský průměr .300 (30% poměr počtu dobrých odpalů 

ke startům na pálce) a v půlce sezóny měl .220, pak by bylo vhodné cíl přehodnotit a určit si 

třeba .275. 

Dále bychom si měli stanovit určitou dobu či přesné datum, dokdy by cíle měly být 

splněny. U výše zmíněného cíle zaběhnout 1500 m za 4:40 zjevně toto časové omezení 

existuje, neboť závod se koná za měsíc. Podobně u cíle zhubnout 20 kg bychom si měli 

stanovit časový rámec a rovněž si určit časové rámce pro dílčí cíle, jako je zhubnout 5 kg 

za měsíc nebo 1 kg za týden. Tím cíl dále konkretizujeme a také se nám bude lépe hodnotit, 

nakolik úspěšní jsme v jeho plnění. 

Konečně, aby sportovec dokázal, že je odhodlán cíle splnit, měl by si je stanovit on 

sám (nikoliv trenér, rodič nebo spoluhráč), ačkoli mu samozřejmě ostatní mohou poradit, 

zejména pokud se jedná o odborníky v dané oblasti. Čím více se však sportovec podílí 

na stanovení cílů, tím větší oddanost a vytrvalost prokáže, až se jich bude snažit dosáhnout. 

Zaměření cílů 

Se stanovením cílů úzce souvisí také jejich zaměření vycházející z osobnosti sportovce. 

V poslední době teoretikové a praktici dospěli k názoru, že úspěch či neúspěch není 

objektivní – záleží na tom, zda je sportovec vnitřně přesvědčen o splnění svého osobního cíle. 

V podstatě o tom, zda bude sportovec vnímat výsledek jako úspěch, či neúspěch, rozhoduje 

v prvé řadě to, jak tyto dvě kategorie definuje. Subjektivní názor na výsledek pak samozřejmě 

ovlivňuje sebedůvěru, zájem, úsilí a vytrvalost sportovce. 

Výzkum ukázal, že existují dva převládající typy zaměření cílů. Sportovci orientovaní 

na úkol (na dosažení mistrovské úrovně) rozvíjejí své schopnosti, aby se v úkolu zlepšovali. 

Své schopnosti měří právě tím, nakolik se zlepšují, a jsou spokojeni, když podají výkon 
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na hranici svých současných možností: zvládnou určitou techniku, zdokonalí znalost taktiky 

nebo se zlepší v učení či plnění určitého úkolu. 

Naopak sportovci orientovaní na sebe neboli na ego (na soutěž) vnímají úspěch čistě 

z hlediska srovnání s ostatními. Měřítkem schopností a úspěchu pro ně je, když porazí 

soupeře nebo dosáhnou podobného výsledku a vynaloží při tom daleko méně úsilí. Aby si 

tedy sportovci zaměření na sebe připadali schopní a úspěšní, musejí ukázat, že jejich 

schopnosti jsou lepší než soupeřovy, bez ohledu na osobní zlepšení či vývoj. 

Co tedy vyplývá z porozumění těmto dvěma různým zaměřením cílů z hlediska 

motivace? Faktory jako vytrvalost, přijetí osobní odpovědnosti, úzkost, radost z činnosti, 

vnitřní motivace a výkonnost – ty všechny souvisí se zaměřením cílů na úkol či ego. Je však 

třeba upozornit na to, že úkolové cíle a cíle orientované na ego jsou na sobě nezávislé. 

Sportovci mohou být zaměřeni na oba typy cílů, a to buď značně, nebo minimálně, případně 

na jeden typ daleko více než na druhý. Úkolové cíle bývají zpravidla spojeny s lepšími 

výsledky než cíle zaměřené na ego. Většina olympioniků je značně orientována na oba typy. 

Hlavní je mezi oběma zaměřeními udržovat rovnováhu – snažit se zlepšovat své schopnosti 

a zároveň vítězit. 

Velmi soutěživé sporty zpravidla zdůrazňují orientaci na ego a tedy zaměření 

na výhru. Trenéři na špičkové úrovni vědí, že jejich práce se zakládá na vítězstvích, 

a profesionální sportovci si rovněž uvědomují, že výhra s sebou přináší nárůst publicity 

a lukrativnější smlouvy. Ačkoli zaměření na sebe může být za určitých okolností výhodné, 

sportovci a trenéři potřebují doplňkovou orientaci na úkol, aby maximalizovali vnitřní 

motivaci, dlouhodobý vývoj, vytrvalost a nakonec výkonnost. Jedním ze zajímavých zjištění 

je, že čím více se sportovec zajímá pouze o výhru, tím menší je pravděpodobnost, že jí 

dosáhne. Přestože se to na první pohled zdá protichůdné, větší touha po vítězství obvykle 

vede k tomu, že jsou na sportovce kladeny příliš velké nároky (nebo na sebe vyvíjí tlak sám). 

Podstatné tak je zaměřit se na to, jak sportovci mohou rozvíjet dovednosti, které jim 

pomohou zlepšit orientaci na úkol, podněcovat zaujetí pro úkol a zvládnout zaměření na sebe. 

Sportovci by měli vzít v potaz jak úkolové cíle, tak cíle orientované na ego, ale zároveň by se 

měli snažit uvažovat tak, aby na sebe nevyvíjeli přílišný tlak na to dokázat něco ostatním 

(tj. snižovat sociální srovnávání). Tabulka 2.1 (Jak skloubit výkon se soutěží) ukazuje, jak se 

sportovci staví k požadavku uspět subjektivně a požadavku uspět v soutěži, který ke sportu 

patří. Přesněji řečeno, požadavek, aby sportovec subjektivně vnímal výsledek jako úspěch, jej 

vybízí k tomu, aby se snažil podat co nejlepší výkon – úspěch je podle něj definován 

(a spokojenost zaručena) podáním výkonu, jež odpovídá jeho schopnostem. Právě na výkon 
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by se měl sportovec soustředit především, nicméně stojí také před požadavkem uspět 

v soutěži, tj. jde také o to, jak sám hodnotí svůj výkon ve vztahu k soupeřům (cílem je 

vyhrát). Oba požadavky jsou součástí každé soutěže, přičemž sportovci se musejí pokusit 

uspět jak subjektivně, tak objektivně. Pak by měli zhodnotit, zda se jim to podařilo, případně 

proč se jim to nepodařilo. 

Tabulka 2.1 Jak skloubit výkon se soutěží 

Sportovec by měl udržovat rovnováhu mezi dvěma aspekty – uspět subjektivně (úkolové cíle) a uspět 

objektivně (cíle zaměřené na ego), což je požadavek pojící se s každou soutěží. Po jejím skončení je důležité 

nejprve zhodnotit, nakolik si sportovec myslí, že byl úspěšný (tj. úroveň individuálních dovedností a úsilí 

vzhledem k osobním očekáváním), a poté posoudit, nakolik se mu v ní vedlo – zamyslet se nad dovednostmi 

soupeře a aspekty, jež během soutěže prověřily sportovcovy schopnosti. 

Pokud si sportovec vytvoří deník, do kterého bude zapisovat dosažené úspěchy, a zodpoví následující otázky, 

měl by lépe pochopit rozdílné typy cílů, jež by si měl stanovit. 

Příklady otázek orientovaných na úkol: 

Kde jsem ukázal největší zlepšení? 

Kdy jsem hrál nejusilovněji? 

Kdy jsem si to nejvíce užíval? 

Za jakých okolností jsem podal nejlepší výkon? 

Příklady otázek orientovaných na ego: 

Kdy jsem byl lepší než soupeř? 

Kdy jsem dokázal něco, co ostatní ne? 

Jaké okolnosti vedly k tomu, že jsem soupeře porazil? 

Jak již bylo zmíněno, pro média, diváky, přátele, rodinu a společnost obecně bude 

vždy nejpodstatnější, aby sportovec uspěl v soutěži. Je na sportovcích, aby se zaměřili 

na dovednosti a vlastnosti, jež budou potřebovat k tomu, aby uspěli subjektivně, tedy na ty 

kvality, jež jsou zásadní pro zvýšení jejich výkonnosti. Na úspěch v soutěži bychom měli 

poukázat, ale neměli bychom jej vyzdvihovat, to obstarají ostatní. Ačkoli může být obtížné 

změnit zaměření sportovce během krátké doby, trenéři mohou přizpůsobit motivační klima, 

aby zdůraznili individuální zlepšení výkonnosti spíše než výsledky závodu. 

Sportovcům, kteří chtějí posílit orientaci na úkol (a uspět subjektivně), může pomoci, 

když si budou denně či týdně zapisovat dosažené úspěchy. Tato metoda sportovce vybízí 

jednak k tomu, aby si stanovili cíle, díky kterým se budou zlepšovat (viz Stanovení cílů), 

jednak k tomu, aby si během doby, kdy se jich budou snažit dosáhnout, zaznamenávali své 

myšlenky a pocity. Tento systém stanovení cílů pomáhá sportovcům převzít větší 

zodpovědnost za hodnocení těch aspektů svého chování, které mohou ovlivnit a jež jsou pro 

úspěch klíčové. 
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Sportovci mohou orientaci na úkol posílit rovněž stanovením cílů zaměřených 

na proces a výkon (viz Stanovení cílů). Tyto cíle se mohou týkat jak tréninku, tak soutěže, 

sportovci se však soustředí na to, co musejí udělat, aby podali dobrý výkon, nikoliv 

na výsledek závodu. Zaměření na proces a výkon může trenér zvýšit, když bude pokládat 

otázky týkající se výkonu sportovce, například „jak bys posoudil svůj dnešní výkon?“ nebo 

„do jaké míry jsi během zápasu myslel pozitivně?“. Tento typ otázek sportovcům pomáhá 

soustředit se více na výkon než na výsledek soutěže. Hodnoty jako přijetí osobní 

zodpovědnosti a větší zaměření na úsilí a dosažení mistrovské úrovně přispívají k vytvoření 

motivačního klimatu orientovaného na úkol. Trenéři si mohou založit deník, do kterého si 

budou značit užité slovní hodnocení, jež ve svěřencích vzbudilo zaujetí pro úkol a pomohlo 

jim soustředit se na výkon a proces spíše než na výsledek. 

Posilování a zpětná vazba 

Pravděpodobně nejužívanější motivační metodou trenérů je posilování (zpevňování) a zpětná 

vazba. Teorie používání zpětné vazby je založena na principech operantního podmiňování, 

podle kterých může být chování usměrňováno a posléze ovládáno, pokud ovlivňujeme jeho 

následky. Jednodušeji řečeno, pokud sportovec ví, že určité chování přinese pozitivní odezvu, 

zvyšuje se pravděpodobnost, že toto chování provede. Naopak pokud ví, že určité chování 

bude mít dopad negativní, pravděpodobnost, že se tak zachová, se snižuje. Například pokud 

baseballista obdrží od trenéra pozitivní zpětnou vazbu za maximální úsilí, které vynaložil, pak 

stoupá pravděpodobnost, že se bude snažit ze všech sil i příště. Pokud trenér hráči během 

drilu vynadá, že se „fláká“, pak je méně pravděpodobné, že to sportovec udělá znovu. 

Přestože tento přístup většinou funguje, není to bohužel tak jednoduché. Někteří sportovci 

například podávají lepší výkon po negativní zpětné vazbě, někteří dokonce vnímají trest jako 

odměnu a někdy nejsou schopni zpevněné chování zopakovat. 

Pozitivní přístup 

Z výzkumu obecně vyplývá, že sportovec dosahuje nejlepších výsledků, pokud je jeho 

chování zpevňováno pozitivním posilováním a dostává pozitivní zpětnou vazbu, tedy 

v případě, kdy je žádoucí chování povzbuzováno, sportovec se důkladně učí techniku a je 

ve své snaze podporován okolím. Negativní přístup, založený na trestech, by se měl používat 

pouze příležitostně a v kontextu pozitivního přístupu. Když jej využíváme s mírou, 

potenciální účinek trestu se zvyšuje. Pozitivní přístup svým důrazem na to se zlepšovat spíše 
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než na to nic „nezvorat“ v zásadě podporuje pozitivnější učební prostředí a vztahy mezi 

trenérem a jeho svěřenci. 

Typy pobídek 

Existuje několik způsobů, jak mohou trenéři využít pozitivní zpevňování k posilování výkonu 

a dalšího žádoucího chování. 

Nejdříve musíme vybrat nejúčinnější pobídku, přičemž je třeba přihlédnout 

k potřebám svěřence. Motivovat můžeme sociálními pobídkami: slovní pochvalou, 

neverbálními gesty (např. potleskem nebo úsměvem), fyzickým kontaktem (např. poplácáním 

po zádech) nebo tím, že sportovci dáme příležitost věnovat se určitým aktivitám (např. trénink 

na pálce navíc), případně si zahrát se speciálním vybavením. Jako pobídky mohou sloužit 

rovněž hmotné odměny, například peníze, medaile, mikiny s logem týmu nebo poháry. 

Obecně by pobídky měly být rozmanité, aby trenér udržel zájem svěřenců. Je také důležité, 

aby věděl, co sportovec má a nemá v oblibě – to mu pomůže určit nejefektivnější pobídku. 

Konečně, z výzkumu vyplývá, že pokud je verbální posilování kombinováno se specifickými 

pokyny, jak činnost správně vykonávat, účinnost pobídky se zvyšuje. Například když 

basketbalistovi řekneme „pěkná střela, líbilo se mi, jak jsi ji dotáhl“, získá pozitivní zpětnou 

vazbu a zároveň představu, jak správně střílet. 

Jak rozvrhnout a načasovat posilování 

Jednou z obvykle kladených otázek je, jak často a jak důsledně bychom měli chování 

zpevňovat. Důležité je rozlišovat mezi posilováním trvalým a částečným. Trvalé posilování 

znamená, že žádoucí chování je zpevňováno pokaždé, když jej sportovec předvede, zatímco 

při částečném posilování je zpevnění užito jen příležitostně. Když se jedinec učí novou 

dovednost, doporučuje se posilování trvalé, které nejen zpevňuje žádoucí reakci, ale také 

sportovci umožňuje získat pravidelný přehled o tom, jak si vede. Jakmile si však sportovec 

dovednost osvojí, je lepší posilovat částečně – výzkum odhalil, že chování zpevňované jen 

občas přetrvává při absenci posilování mnohem déle než chování zpevňované pokaždé. 

Odměňujte dílčí úspěchy 

Když se sportovec učí novou dovednost, zejména je-li složitá, nevyhnutelně bude dělat chyby. 

Její osvojení mu může trvat týdny a nespočet pokusů, což v něm může vyvolat zklamání 

a frustraci. Proto je užitečné po dobu, kdy se sportovec dovednost učí, odměňovat dílčí 

úspěchy, které jej přibližují k žádoucímu výkonu. Tato metoda, které se říká tvarování, 

umožňuje sportovci se neustále zlepšovat a být tak stále blíže žádoucí reakci. Například 
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pokud se volejbalista učí vrchní podání, nejprve jej můžeme odměnit za správné nadhození, 

poté za správný nápřah, následně za podařený úder a nakonec za provedení, které všechny 

fáze úspěšně spojuje. 

Odměňujte emoční a sociální dovednosti 

V dnešním světě sportu se tlak na to zvítězit vyvíjený na profesionály může přesouvat rovněž 

na mladé sportovce. Díky sportu se však jedinec může naučit škálu životních dovedností. 

Sportovci, již se chovají sportovně, zodpovědně a soudně a kteří vykazují i další známky 

sebekontroly a spolupráce, si zaslouží uznání a odměnu. Odměňování příkladného chování 

ještě nabývá na důležitosti, když si uvědomíme, že mladí sportovci vzhlížejí ke sportovním 

idolům, které si berou za vzor, a bohužel bývají často zklamáni. Národní basketbalová 

asociace (NBA) byla zděšena rvačkou, která se v roce 2005 rozpoutala mezi týmy Detroit 

Pistons a Indiana Pacers a jejich fanoušky (následkem byly tvrdé tresty včetně suspendování 

několika hráčů), mimo jiné také kvůli tomu, jaký dopad to mohlo mít na mladší generaci. 

Mnoho lidí se dokonce domnívá, že důležitější než osvojení sportovních dovedností je 

na sportu právě skutečnost, že nás učí i dovednostem životním, a tak bychom možnost 

odměnit emoční a sociální dovednosti, obzvláště u mladých sportovců, neměli přehlížet. 

Odměňujte úsilí, nejen výsledek 

Pokud se zaměřujeme na vítězství a výsledek, úsilí, ač si jej vážíme, často neodměňujeme. 

Důraz na úsilí namísto vítězství je jasně patrný v následujícím citátu Johna Woodena, jedné 

z největších basketbalových trenérských legend: (Weinberg, Gould: 2011) 

Žádný z hráčů, kteří pode mnou hráli za náš univerzitní tým UCLA, mě nikdy neslyšel 

mluvit o výhře. Možná někdo z nich namítne, že jsem to sem tam naznačil, ale nikdy 

jsem to slovo neřekl. A přece, to poslední, co jsem hráčům říkával těsně před 

rozskokem, před tím, než šli na palubovku, bylo: až bude po zápase, chci, abyste měli 

hlavu vztyčenou – a je jen jeden způsob, jak mít hlavu vztyčenou – a to, když budete 

vědět, že jste ze sebe vydali to nejlepší. To znamená, že jste udělali vše, co bylo 

ve vašich silách. To je maximum, nikdo nemůže udělat víc… a vy jste ze sebe maximum 

vydali. 

Zajímavé výsledky přinesla následující studie: skupina dětí, které byla dána zpětná vazba 

zaměřená na úsilí („skoro se ti to povedlo“) podala lepší výkon než děti, jež byly pochváleny 

za své schopnosti („máš na to talent“), a to zejména po neúspěchu. Přesněji řečeno, pokud se 

dětem něco nepovedlo, skupina, u které bylo pochváleno úsilí, u úkolu vytrvala déle, více si 
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jej užívala a podala lepší výkon než děti, u nichž byly vyzvednuty rozvinuté schopnosti. Úsilí 

(jež můžeme ovlivňovat) se tak zdá klíčové pro udržení vytrvalosti, což je ve sportovním 

prostředí jedna z nejvýše ceněných vlastností vůbec. 

Trest 

Ačkoli pozitivní posilování by mělo být převažujícím způsobem, jak měnit chování (většina 

odborníků zastává názor, že 80 % – 90 % zpětné vazby by mělo být pozitivní), čas od času je 

trest nutný – často slouží třeba ke kontrole chování. Například soudní systém v případě, kdy 

je porušen zákon, používá především trest. Hrozba trestu tak teoreticky mnohým brání, aby 

zákon vůbec porušili. V Tabulce 2.2 naleznete několik zásad, jak učinit udělování trestu 

účinnějším, a několik doporučení, čemu se při tom vyhnout. 

Tabulka 2.2 Zásady pro udělování trestu 

 Buďte důslední – dávejte všem bez rozdílu za stejný prohřešek stejný trest. 

 Trestejte chování a ne svěřence. Zdůrazněte, že právě chování je to, co musí sportovec na sobě změnit. 

 Dovolte svým svěřencům, aby se podíleli na navrhování trestů za porušení pravidel. 

 Nepoužívejte fyzickou aktivitu jako trest. 

 Trestejte neosobně – nekřičte ani sportovce nehubujte. Jednoduše jej informujte o trestu. 

Čemu se při udělování trestu vyhnout: 

 Zastrašování – nikdy sportovce neplísněte před skupinou. 

 Kritika – nekritizujte během soutěže. 

 Fyzické týrání – nikdy nepoužívejte fyzické tresty (sportovce za špatné chování nikdy nebijte ani 

nenuťte běhat v horku apod.). 

 Vina – nevzbuzujte ve svých svěřencích vinu, aby se museli stydět se za to, co provedli (např. 

„zklamali jste celý tým“). 

Vnitřní motivace 

Jedno z témat týkající se motivace, o něž se teoretici a praktici zajímají, je rozdíl mezi vnitřní 

a vnější motivací. Přestože vnější odměny mohou posílit motivaci a zvýšit výkon, výzkum 

odhalil, že tyto odměny mohou v některých případech oslabit motivaci vnitřní. Ta je často 

považována za silnější (nebo alespoň déle trvající) než vnější. V této části se budeme věnovat 

oběma myšlenkám, přičemž se zaměříme na způsoby posilování motivace, zejména z pohledu 

motivace vnitřní. 

Co je vnitřní motivace? 

Motivováni můžeme být nejen vnějšími faktory, ale rovněž vnitřně. Vnitřní motivace nás 

podněcuje k tomu, abychom byli schopní a vnitřně odhodlaní zvládnout daný úkol. Vnitřně 

motivovaní sportovci si soutěže užívají, líbí se jim akce a vzrušení, soustředí se na to, aby je 
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činnost bavila, a chtějí si osvojit dovednosti co nejlépe vzhledem ke svým schopnostem. 

Nezaměřují se na finanční výdělek, na to dostat své jméno do novin nebo na jiné formy 

vnějšího úspěchu či uznání. Účastní se kvůli hrdosti, kterou pociťují, když vykonávají činnost 

pro ni samotnou, a čistě také proto, že se této aktivitě věnují rádi. Například Steve Ovett, 

bývalý špičkový běžec na středně dlouhé tratě, odpověděl na otázku, proč běhal závodně, 

takto: „Běhal jsem, protože jsem chtěl… chtěl jsem ze sebe dostat to nejlepší za všechno to 

úsilí, co jsem do toho vložil.“ (Weinberg, Gould: 2011) Zajímavá zjištění přinesla studie, 

která zkoumala, proč špičkoví sportovci zůstávají dlouhodobě vysoce motivovaní: většinou je 

ženou kupředu právě osobní spíše než finanční důvody. 

V současné době je motivace vnímána jako kontinuum od čistě vnitřní k čistě vnější 

(s amotivací, nulovou motivací, na jednom konci kontinua; viz Obr. 2.1). Nejvyšší stupeň 

vnitřní motivace také souvisí s vysokou úrovní sebedeterminace, naopak amotivace a čistě 

vnější motivace mají úroveň sebedeterminace nízkou. Vnitřní i vnější motivace jsou chápány 

jako vícedimenzionální, přičemž každý z těchto konstruktů je vytvářen jinými aspekty. 

O vnitřní motivaci se jedná, pokud se účastníme nějaké činnosti čistě pro potěšení z poznání, 

zvládnutí a stimulace, které tato činnost poskytuje. 

Vnější motivace se liší podle toho, do jaké míry je chování motivováno vnějšími či 

vnitřními pohnutkami. Lidé mohou sportovat z čistě vnějších důvodů (jejich jediným 

důvodem je například vydělat si peníze), z vnějších a vnitřních důvodů zároveň (sportovec 

chce být ve formě z části proto, aby zapůsobil na opačné pohlaví), nebo čistě z vnitřních 

důvodů (běžkyně svědomitě trénuje prostě proto, že ráda běhá). 

Obr. 2.1 Kontinuum vnitřní a vnější motivace 

Amotivace   ↔  Vnější motivace  ↔ Vnitřní motivace 

Nízká úroveň sebedeterminace   ↔   Vysoká úroveň sebedeterminace 

Typy vnitřní motivace: 

Vnitřní motivace něco prožít: zažívat příjemné pocity jako radost nebo vzrušení. 

Vnitřní motivace vědět: učit se a zkoušet nové věci. 

Vnitřní motivace něčeho dosáhnout: zažívat příjemné pocity při osvojení obtížných dovedností. 

Typy vnější motivace (seřazené od více vnějších k více vnitřním): 

Externí regulace: chování je zcela ovládáno vnějšími faktory (např. když vykonáváme činnost výhradně kvůli 

odměně). 

Introjekce: chování je vnitřně motivováno, ale stále řízeno vnějšími faktory (sportovec například cvičí, aby 

zůstal ve formě a zapůsobil tak na opačné pohlaví). 

Identifikace: jedinec si činnosti vysoce cení, ale činnost sama mu není vůbec příjemná (např. pokud sportujeme, 

protože věříme, že tím přispíváme k našemu vývoji). 

Integrovaná regulace: činnost je důležitá kvůli oceňovanému výsledku spíše než zájmu o činnost samotnou 

(sportovec například svědomitě trénuje, protože touží uběhnout maraton). 
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Vnitřní motivace a vnější odměny 

Během posledních třiceti let vyvstalo zajímavé dilema týkající se vztahu mezi vnějšími 

odměnami a vnitřní motivací. Původně se totiž mělo za to, že se vnitřní a vnější motivace 

sčítají. Například pokud by sportovec byl vnitřně motivován krasobruslit a zároveň by dostal 

vnější odměnu (např. lukrativní smlouvu), pak by se jeho motivace ještě zvýšila. Nedávný 

výzkum však tuto domněnku zpochybnil, neboť vyšlo najevo, že vnější odměny mohou 

vnitřní motivaci jak posílit, tak oslabit; záleží na tom, jak je odměna vnímána. Podle teorie 

kognitivního hodnocení má každá odměna dvě funkce – kontrolující a informující. Pokud 

odměnu chápeme jako něco, co kontroluje naše chování (např. pokud je sportovec poháněn 

vidinou profesionální smlouvy), pak to může změnit příčinu našeho chování z vnitřní 

na vnější („dělám to kvůli smlouvě“), a tak snížit vnitřní motivaci. Naopak pokud se díky 

odměně sportovec cítí schopnější a vnitřně odhodlanější (např. „byla mi udělena cena 

pro nejužitečnějšího hráče, protože jsem byl nejvšestrannějším hráčem našeho týmu“), pak se 

vnitřní motivace může zvýšit. 

Každá odměna má tedy dva potenciální aspekty, přičemž jakým způsobem ovlivní 

vnitřní motivaci sportovce, záleží na tom, zda ji bude vnímat jako něco, co jeho chování 

kontroluje, nebo co jej naopak pouze informuje. Je-li si sportovec vědom toho, že má možnost 

vlastní volby, a přináší-li jeho chování pozitivní odezvu, chápe případnou odměnu jako 

informaci, zatímco pokud jej tlačí časové lhůty a cítí, že je na něj dohlíženo, vnímá ji jako 

kontrolu. Ukázkovým příkladem, který ilustruje tyto dva protichůdné aspekty, je následující 

pravdivý příběh středoškolského zápasníka. Tento sportovec byl velice talentovaný, většinu 

zápasů vyhrával a od trenérů a týmových kolegů dostával pozitivní zpětnou vazbu. Navíc jako 

kapitán týmu pomáhal vytvářet pravidla a tréninkový režim. Navzdory všemu mu však 

scházel pozitivní přístup, vytrvalost a chuť trénovat, což bylo trenérovi záhadou. Teprve 

později trenér zjistil, že chlapcův otec vyvíjel značný tlak na to, aby syn zápasil, a neustále jej 

kritizoval, když měl pocit, že chlapec podal podprůměrný výkon. Skutečnost, že je jeho 

chování kontrolováno panovačným otcem, pokládal zápasník za důležitější než pozitivní 

odezvu a odměny, které získal svými zápasnickými výkony. Tato vnímaná vnější příčina 

stojící za jeho chováním byla hlavním důvodem, proč se snížila jeho vnitřní motivace zápasit. 

Jak posílit vnitřní motivaci 

V závislosti na okolnostech mohou vnější odměny vnitřní motivaci sportovce zvýšit či snížit. 

Několik klíčových metod, jak posílit vnitřní motivaci, představíme v této kapitole. 
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Obměňujte náplň a pořadí drilů 

Sportovní trénink se může stát jednotvárným a nudným. Když drilu přidáte na rozmanitosti, 

bude zábavnější, a sportovec tak zůstane soustředěnější a bude mít větší chuť učit se nové 

dovednosti. 

Zapojte svěřence do rozhodovacího procesu 

Dáte-li svým svěřencům větší zodpovědnost při rozhodování a tvorbě pravidel, přispěje to 

k jejich pocitu osobního úspěchu a zaujetí. Sportovci mohou například vymyslet nový dril 

k nácviku, nebo pokud jsou dostatečně vyspělí, podílet se na soutěžní/herní strategii. 

Používejte verbální a neverbální pochvaly 

Lidé často zapomínají, jak účinně může pochvala posílit motivaci. Prosté ocenění jako „dobrá 

práce“ nebo „výborně“ může sportovcům pomoci dostat se dál a mít ze sebe a svého přínosu 

pro tým lepší pocit. Pochvala může být důležitá zejména, pokud se sportovci zrovna nedaří 

nebo pokud stagnuje v učení i výkonnosti. 

Stanovte reálné cíle zaměřené na výkon 

Výhru sportovec neovlivní, stanovené reálné cíle zaměřené na výkon však vždy může splnit. 

Jedná se například o následující cíle: udržet kontrolu nad emocemi, opakovat si rutinu nebo 

podat lepší výkon než minule. Dosažení cílů je známkou schopnosti a zlepšení, což obecně 

pomáhá posílit vnitřní motivaci. 

Odměňujte podle výkonu 

Je důležité pojit odměny s výkonem určitého chování a zvýšit tak informující funkci. 

Například když sportovce odměníme za dobré sportovní chování, správné provedení manévru, 

pomoc ostatním spoluhráčům nebo zvládnutí obtížné dovednosti, bude to vnímat jako 

informaci o svých schopnostech. 

Shrnutí a závěr 

Motivace je jedním z nejdůležitějších aspektů vedoucích k vrcholové výkonnosti. Mnozí 

trenéři a sportovci však nemají povědomí o výzkumu specifických strategií a technik, které 

motivaci posilují. Cílem této kapitoly bylo uvést některé z významnějších teoretických 

a praktických informací, díky kterým může být motivace posílena. Konkrétně byly 

zdůrazněny čtyři oblasti, a to (a) stanovení cílů, (b) zaměření cílů, (c) posilování a zpětná 

vazba a (d) vnitřní motivace. Uplatnění strategií v každé z těchto oblastí může zvýšit úsilí, 

vytrvalost, radost ze sportu a nakonec i výkon sportovce.  
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PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Sportovec 

Dvaatřicetiletý baseballista jménem Scott hrající deset let v nejvyšší americké lize. 

Důvod pro konzultaci 

Scott byl po většinu kariéry značně motivovaným hráčem. Mimo sezónu pravidelně trénoval, aby se udržel 

ve formě (nebo aby si formu vylepšil), a každý rok se těšil na jarní přípravu a začátek nové sezóny. V poslední 

době ovšem začal ztrácet zápal a bylo pro něj těžší najít motivaci, neboť jiné věci v jeho životě (manželka 

a právě narozené dítě) získaly na významu. Přestože jeho rodina pro něj samozřejmě byla velmi důležitá, měl 

pocit, že několik dalších let hrát na nejvyšší úrovni ještě zvládne, a toužil z nich vytěžit maximum. Znepokojil 

jej však nedostatek motivace a chtěl vědět, zda by bylo možné znovu „rozdmýchat oheň“, který přirozeně cítil 

v začátcích kariéry. 

Profesionální posudek 

Sportovní psycholog pomocí rozhovoru a dotazníků zjistil několik důležitých skutečností týkajících se Scottovy 

motivace. Zaprvé, Scott býval značně vnitřně motivovaný, ale když se stal úspěšným a vydělal spoustu peněz, 

jako by něco ze své motivace ztratil a začal cítit sebeuspokojení. Navíc protože dosáhl mnoha individuálních 

úspěchů, cíle, které si pro sebe vytyčoval, se již nezdály tak důležité a nakonec si přestal stanovovat cíle úplně. 

V této životní fázi, kdy mu zbývalo několik dalších let hraní, se chtěl pokusit získat tuto motivaci zpět, aby 

po ukončení kariéry mohl bez výhrad říct, že udělal vše, co bylo v jeho silách. 

Poradenství 

Psycholog se domníval, že vhodným řešením, které Scotta vrátí do hry a připraví jej na nadcházející sezónu (a 

další roky), bude stanovení cílů. V souladu s obecnými doporučeními si Scott nejprve určil dlouhodobé cíle a na 

jejich základě pak stanovil cíle krátkodobé. Jeho dlouhodobými cíli bylo hrát dalších pět sezón, vyhnout se 

zranění, mít pálkařský průměr .300 a do každého dne sezóny dát maximální úsilí. Některé z těchto cílů byly 

samozřejmě konkrétnější a snadněji měřitelné než jiné, dohromady však poskytly celkovou představu o tom, 

čeho by Scott chtěl dosáhnout. Poté, za použití zásad pro stanovení cílů, Scott a jeho psycholog přišli s řadou 

krátkodobých cílů, díky kterým chtěli splnit určené cíle dlouhodobé. Například aby se Scott vyhnul zranění, byl 

mu s pomocí certifikovaného kondičního trenéra a odborníka na výživu navržen velmi detailní a specifický 

tréninkový režim kondičního cvičení mimo sezónu. Rozvrh zahrnoval konkrétní cviky pro zvýšení síly, výdrže 

a ohebnosti a také zdravý jídelníček. Během sezóny byl režim upravován, základní prvky se však neměnily. 

Aby Scott dosáhl pálkařského průměru .300 (dosud měl v kariéře průměr .292), bylo nutné konkrétněji 

naplánovat, co by měl dělat těsně před odpalem a také mezi nadhozy (jelikož měl tendenci znovu si promítat 

předchozí nadhoz a nesoustředit se na následující). Přípravu na odpal zahajoval tím, že si nasadil helmu, a poté 

byly navrženy jednotlivé úkony a úvahy, které prováděl pokaždé, když startoval na pálce. 

Aby psycholog Scottovi pomohl s vnitřní motivací a radostí ze hry, chtěl vědět, proč si hraní dříve 

užíval a proč jej nyní tolik nebaví. Na základě odpovědí mu pak uložil, aby se soustředil na to zůstat pozitivní, 

neboť Scott měl sklon k sebekritice, když nehrál dobře nebo měl tým problémy. Navíc mu zdůraznil, že lidé 

platí za to, aby jej mohli vidět hrát, a že být úspěšným hráčem baseballu nejvyšší ligy je skvělá a jedinečná 

příležitost, o které sní miliony lidí, ale jen málokomu se splní. Nakonec se spolu snažili zajistit, aby se kromě 

přípravy na hru Scott věnoval tomu, co dělá rád, například aby mimo sezónu trávil čas s rodinou nebo měnil 

rutinu a vyhýbal se tak nudě. 
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Výsledek 

Během dvou let od stanovení cílů s psychologem a zahájení změn, které vedly ke zvýšení vnitřní motivace, 

se Scottovi dařilo a dokázal splnit většinu vytyčených cílů. Dodržoval přísný tréninkový a stravovací režim 

během sezóny i mimo ni, měl pálkařský průměr .297 a .305, vytvořil si pevnou přípravu na odpal a byl 

šťastnější, jelikož zvládal lépe udržovat rovnováhu mezi kariérou profesionálního baseballisty a rodinným 

životem. 

 

  



23 
 

3. PŘEKLADATELSKÁ ANALÝZA 

Překladatelská analýza vychází z metodologie Christiane Nordové, která ovšem byla 

pro potřeby této práce částečně upravena – zmíněny byly pouze ty faktory, jež byly vzhledem 

k analyzovanému textu vyhodnoceny jako nejdůležitější, přičemž někdy bylo více faktorů 

spojeno do jedné kategorie. 

3.1  Zadání 

Zadavatelem překladu knihy Sport Psychology by mohlo být například nakladatelství 

GRADA, které na svých stránkách uvádí, že je největším tuzemským nakladatelstvím 

odborné literatury. Sport je jen jedním z mnoha témat, na které se GRADA zaměřuje; 

většinou se jedná o nepřekladovou literaturu, často se však objevují i zahraniční tituly, 

například stejnojmenná kniha Psychologie sportu. (Tod, Thatcher, Rahman: 2012) Publikace 

Sport Psychology by mohla vyjít v měkké vazbě třeba ve formátu 17×24 cm. 

3.2  Vnětextové faktory 

3.2.1 Autor 

Američan Robert Stephen Weinberg je profesorem na katedře kineziologie a zdraví 

na univerzitě v Miami (Miami University) v Oxfordu ve státě Ohio, kde od roku 1992 vyučuje 

základy psychologie sportu, aplikovanou psychologii sportu, sociální psychologii sportu, 

psychologii koučování a další předměty. Tato univerzita patří k nejstarším, nejlepším 

a nejprestižnějším státním vysokým školám v USA. Weinberg byl v minulosti rovněž 

prezidentem dvou významných organizací (North American Society for the Psychology of 

Sport and Physical Activity a Association for Applied Sport Psychology) a byl zvolen jedním 

z deseti největších odborníků na psychologii sportu v Severní Americe. 

Jako psycholog se Weinberg zabývá právě především psychologií sportu, zaměřuje se 

například na stanovení cílů, vnímanou osobní účinnost (self-efficacy), mentální přípravu, 

vnitřní motivaci a vnější odměny, duševní cvičení a strategie, jak zvýšit výkon nebo jak se 

stát psychicky odolnějšími. Podle údajů ve svém životopise zveřejnil 146 novinových článků, 

přispěl čtyřiceti kapitolami do odborných publikací a vydal devět knih, například je 

spoluautorem knihy Foundations of Sport and Exercise Psychology a autorem knih Tennis: 
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Winning the Mental Game a Mental Toughness in Sport, Business and Life. Žádná z jeho knih 

zatím nebyla přeložena do češtiny. 

3.2.2 Médium, místo, čas 

Kniha Sport Psychology byla publikována v roce 2009 v Hobokenu (New Jersey) 

nakladatelstvím Wiley-Blackwell (před spojením se společností John Wiley & Sons nesla 

firma jméno Blackwell Publishing), které vydává širokou škálu vědeckých publikací 

z vědních oborů jako biologie, medicína, chemie, fyzika, psychologie, sociologie a mnohých 

dalších. Autory jednotlivých kapitol jsou renomovaní odborníci na psychologii sportu, kteří 

působí na univerzitách v USA, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a Irsku. Editorem je Britton 

Brewer, profesor psychologie na soukromé univerzitě Springfield College v Massachusetts. 

Edice Handbook of Sports Medicine and Science vychází pod záštitou Lékařské 

komise Mezinárodního olympijského výboru a momentálně čítá osmnáct knih týkajících se 

jednak obecnějších témat – Sports Therapy, Sports Nutrition, Sports Injury Prevention, The 

Female Athlete aj., jednak jednotlivých olympijských sportů – Basketball, Tennis, 

Gymnastics, Running a další. Ve všech publikacích této edice je kladen důraz na zdravotní 

aspekt, mimo jiné například na výživu, předcházení zraněním, rehabilitaci, návrat k tréninku 

nebo lékařskou péči o sportovce astmatiky, diabetiky, epileptiky apod. 

3.2.3 Adresát 

Odborná publikace The Sport Psychology je určena zejména lékařům či terapeutům 

pracujícím se sportovci a studentům psychologie sportu nebo příbuzného oboru. Může však 

zaujmout i samotné sportovce a trenéry, kteří se mohou inspirovat užitečnými praktickými 

radami. Vzhledem k šíři tématu se kniha nezaobírá psychologií sportu do přílišné hloubky, 

jednotlivé kapitoly tak danou problematiku pouze nastiňují. Publikace nicméně pro laického 

čtenáře příliš vhodná není, protože terminologie není nikterak zjednodušována, což může 

znesnadňovat porozumění. Přinejmenším základní znalost dané problematiky je proto pro 

potenciálního adresáta žádoucí. 

Příjemce překladu se neliší od příjemce originálu, především by se mohlo jednat 

o studenty, lékaře, terapeuty, sportovce či trenéry, případně zájemce o psychologii sportu 

obeznámené, alespoň elementárně, s daným oborem. 
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3.2.4 Záměr a funkce 

Záměrem textu je čtenáře informovat, převládá tedy funkce referenční (dělení funkcí podle 

Jakobsona), která je pro odborné texty charakteristická. Čechová (2008: 208) označuje funkci 

odborných textů jako odborně sdělnou. Podle Knittlové (2010: 149) je hlavní funkcí 

vědeckého textu sdělit myšlenku přesně, výstižně a úplně. 

Objevuje se rovněž funkce konativní. Autor se na čtenáře obrací především 

rozkazovacím způsobem, a to zejména v Tabulce 2.2 (Zásady pro udělování trestu): 

Do not criticize during a competition. (14) 

Číslo v závorce odkazuje na číslo strany originálu (v případě překladu se jedná o číslo strany 

této práce). 

Imperativ nalezneme rovněž v názvech oddílů podkapitoly Jak posílit vnitřní motivaci, 

například Involve participants in decision-making nebo Give rewards contingent on 

performance. Při překladu bylo zaměření na adresáta zachováno taktéž použitím rozkazu: 

Zapojte svěřence do rozhodovacího procesu, Odměňujte podle výkonu. 

Konativní funkci mají také řečnické otázky, jež vzbuzují zájem čtenáře. 

For example, if a runner’s goal is to win the 1500m race in competition a month from now (an 

outcome goal), what would the runner need to do in order to reach this goal? (9) 

So what are the implications of understanding these two different goal orientations in terms of 

motivation? (10) 

V překladu je zaměření na čtenáře ještě patrnější, neboť se objevuje tzv. inkluzivní 

plurál, který zahrnuje autora a čtenáře do jedné kategorie, (Brunel, Šotolová 2012: 11) 

v českém odborném stylu běžný. Mnohdy je tímto způsobem řešen převod neosobních 

konstrukcí či pasiva. 

Goals should be timely in that there should be a time or date by which they should be accomplished. 

(10) 

Dále bychom si měli stanovit určitou dobu či přesné datum, dokdy by cíle měly být splněny. (11) 

Okrajově se setkáváme také s funkcí expresivní. Stylově nižší prostředky označené 

uvozovkami v tomto případě oživují text. 

However, if the player is yelled at for “slacking off” on a drill, then the athlete is less likely to “slack 

off” again. (12) 

[…] through its emphasis on improving rather than on “not screwing up” […] (12) 

V překladu je expresivní funkce zachována použitím expresivního lexikálního prostředku: 

Pokud trenér hráči během drilu vynadá, že se „fláká“, pak je méně pravděpodobné, že to sportovec 

udělá znovu. (14) 

[…] svým důrazem na to se zlepšovat spíše než na to nic „nezvorat“ […] (14–15) 
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Expresivní lexikální prostředek označují také uvozovky u obrazného vyjádření, které se 

objevuje v případové studii (viz 3.3.4 Lexikum). 

3.2.5 Funkční styl 

Kniha Sport Psychology představuje veřejný, psaný, připravený, monologický, situačně 

nezakotvený text nocionální povahy, což jsou znaky stylu odborného. (Čechová 2008: 211) 

„Nutnými vlastnostmi kvalitního odborného vyjadřování jsou přesnost, věcnost, soustavnost, 

jednoznačnost, jasnost a zřetelnost předávané informace. Do popředí se dostává denotát 

znaku, konotace jsou potlačeny.“ (2008: 212) Odborný text vždy navazuje na starší poznatky, 

díky odkazům na literaturu daného oboru a citacím vykazuje výrazné rysy intertextovosti. 

(2008: 208) Odborný styl se vyznačuje především promyšlenou kompozicí rozpracovanou 

zejména v horizontální linii, prostředky umožňujícími orientaci (konektory apod.), složitou 

větnou stavbou, tendencí k ekonomičnosti vyjádření (ke kondenzaci) a přítomností termínů. 

(Brunel, Šotolová 2012: 9–10) 

3.3  Vnitrotextové faktory 

3.3.1 Téma, obsah, kompozice 

Tématem knihy je psychologie sportu, každá z dvanácti kapitol pojednává o jiné konkrétní 

problematice, například pozornosti a koncentraci, zvládání stresu, sebedůvěře, mentální 

přípravě, předcházení zraněním a rehabilitaci, nebo ukončení sportovní kariéry. Na konci 

každé kapitoly nalezneme konkrétní případovou studii, jež ukazuje daný teoretický problém 

aplikovaný v praxi, a také seznam použité literatury. Tématem vybrané kapitoly je motivace, 

jeden z klíčových aspektů profesionálního sportu. 

Pro odborný styl je typická promyšlená kompozice. (Čechová 2008: 212) Text 

kapitoly je členěn do podkapitol a oddílů a dále dělen na odstavce. Nechybí úvod, který 

představuje danou problematiku, a závěr, jenž shrnuje hlavní myšlenky textu. Každá 

jednotlivá podkapitola se zabývá konkrétním dílčím tématem naznačeným v jejím názvu, 

například Stanovení cílů, Zaměření cílů, Posilování a zpětná vazba nebo Vnitřní motivace. 

Specifickým rysem kompozice odborného textu je, že informace může být vyjádřena 

nejen verbálně, ale například i pomocí ilustrace, schématu nebo tabulky. (Čechová 2008: 213) 

„Tabulky, grafy a podobné prostředky v textu napomáhají jeho transparentnosti a usnadňují 
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jeho vnímání“; jedná se o prostředky „kontextově uvolněné“. (Knittlová 2010: 208) V textu 

originálu se objevují dvě tabulky, obrázek a případová studie, přičemž i oba posledně 

jmenované příklady mají vlastně podobu tabulky. Při překladu byly tabulky zachovány včetně 

jejich grafické úpravy, která je odlišná od ústředního textu. 

3.3.2 Presupozice 

Jak již bylo uvedeno, alespoň základní znalost daného tématu je nejen očekávána, ale rovněž 

nutná k porozumění textu. Co se týče rozdílů mezi presupozicemi předpokládaného příjemce 

originálu a překladu, presupozice obou adresátů v oblasti psychologie sportu můžeme 

považovat za srovnatelné. Přesto se objevují problémy pramenící z faktu, že překlad je dílem, 

kde se prolínají dvě kultury, neboť „obsah je závislý na cizím prostředí, jazyk díla je český“. 

(Levý 1998: 95) Jedná se zejména o předpokládané znalosti čtenáře pojící se s baseballem, 

který můžeme považovat za americký národní sport, zatímco v České republice existuje celá 

řada populárnějších sportů a baseball je tak spíše okrajovou záležitostí. Průměrný Američan je 

tak s tímto tématem pravděpodobně lépe obeznámen než průměrný Čech. Můžeme sice 

předpokládat, že cíloví příjemci překladu, tedy studenti, sportovci, trenéři apod., budou 

v tomto ohledu informovanější, přesto je však vysvětlení velmi specifického termínu 

pálkařský průměr namístě, také z důvodu, že se jeho hodnota nevyjadřuje v procentech ani 

jednotkách, ale v nezvyklém zažitém tvaru .xxx (x = 0–9). 

For example, if a baseball player set a goal to bat .300 and at midseason he was hitting .220, then it 

would seem appropriate to reevaluate the goal and reset it for, maybe, .275. (10) 

Například pokud by si baseballista dal za cíl pálkařský průměr .300 (30% poměr počtu dobrých 

odpalů ke startům na pálce) a v půlce sezóny měl .220, pak by bylo vhodné cíl přehodnotit a určit si 

třeba .275. (11) 

Vnitřní vysvětlivka byla zvolena také při překladu jiné americké reálie: 

You cannot find a player who ever played for me at UCLA that can tell you he ever heard me mention 

winning a basketball game. (13) 

Žádný z hráčů, kteří pode mnou hráli za náš univerzitní tým UCLA, mě nikdy neslyšel mluvit o výhře. 

(16) 

UCLA je zkratka pro University of California, Los Angeles, česky se univerzita nazývá 

Kalifornská univerzita v Los Angeles. Reálie je zmíněna v citaci Johna Woodena, jenž 

trénoval basketbalový tým této univerzity 27 let. 

V následujícím případě byl překlad americké reálie řešen generalizací: 

Scott […] always looked forward to Spring Training and the start of the season. (16) 

[…] každý rok se [Scott] těšil na jarní přípravu a začátek nové sezóny. (21) 
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Američan si pod pojmem Spring Training představí sérii tréninků a exhibičních zápasů, které 

se odehrávají před začátkem sezóny nejvyšší baseballové ligy a jsou velice populární mezi 

fanoušky. Při překladu se nabízela vnitřní vysvětlivka, toto řešení by však v tomto případě 

zbytečně zatěžovalo text, proto došlo k zobecnění výrazem jarní příprava, který může 

implikovat jak trénink, tak přípravné zápasy. 

Generalizace byla rovněž použita při překladu americké reálie varsity jacket. Tento 

výraz označuje specifický typ oblečení, které nosí američtí středoškoláci a vysokoškoláci. 

Této bundě či mikině se také říká letter jacket, neboť je na ní obvykle přišito písmeno, 

většinou první písmeno názvu školy či univerzity a zároveň tedy školního či univerzitního 

sportovního týmu. 

Material rewards such as money, medals, varsity jackets, and trophies can also serve as reinforcers. 

(12) 

Jako pobídky mohou sloužit rovněž hmotné odměny, například peníze, medaile, mikiny s logem týmu 

nebo poháry. (15) 

3.3.3 Syntax 

Podle Knittlové (2010: 210) bývají odborné texty syntakticky složité, častá jsou rozvitá 

souvětí, vztahy jsou vyjadřovány pomocí konektorů, sekundárních předložek a spojek. 

„Na druhou stranu se zde projevuje i ekonomická tendence jazyka a snaha zbavit se všech 

redundantních prvků, které nějak nepřispívají k jasnosti sdělení. Syntaktická kondenzace je 

realizována využitím infinitivu, v menší míře přechodníkových vazeb, častěji se objevují 

dějová substantiva a adjektiva.“ (2010: 210) 

Konektory nalezneme téměř v každém odstavci, opakují se například tyto výrazy: 

specifically, in essence, along these lines, thus, in addition, in fact, therefore, finally, in 

general, however a další. 

In essence, there is a science and an art of coaching and teaching. (8) 

It is helpful, therefore, to reward small improvements that approximate the desired performance as 

the skill is being learned. (13) 

Tak vysoká frekvence konektorů jako v originále není v českém úzu obvyklá, proto byly tyto 

výrazy při překladu občas záměrně vynechány, aby se docílilo přirozenějšího českého textu, 

ovšem pouze v případě, kdy vynechání konektoru negativně neovlivnilo kohezi textu. 

Infinitiv je nejpoužívanější polovětnou konstrukcí v textu. V následujících případech 

se jedná o infinitiv adverbiální, konkrétně o příslovečné určení účelu (o polovětných 

konstrukcích se podrobněji mluví v oddíle 5.2.2 Kondenzace): 
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[…] an athlete may seek out a rehabilitation professional to receive treatment for an injury. (7) 

There are several ways coaches can use positive reinforcement to enhance performance and other 

positive behaviors. (12) 

Knittlová (2010: 150) uvádí, že v odborných textech je osoba autora potlačena 

a sdělení je soustředěno na popisovaná fakta a jevy. Infinitiv se v textu často objevuje právě 

v neosobních vazbách, zejména ve vazbě IT IS (SEEMS, APPEARS, PROVES) + ADJ + TO 

+ INF. (2010: 152) 

Along these lines, it is important to understand what are the most effective methods of motivation […] 

(7) 

Although it is convenient to separate direction from intensity of effort […] (8) 

[…] then it would seem appropriate to reevaluate the goal and reset it for, maybe, .275. (10) 

Další často využívanou možností neosobního vyjádření je opisné pasivum, jehož 

výhodou je možnost neuvádět konatele. (Knittlová 2010: 151) 

Research and practice have revealed that performance and process goals should be emphasized and 

outcome goals minimized. (9) 

Generally speaking, task-oriented goals have been linked to more positive outcomes than ego-

oriented goals. (10) 

Kromě opisného pasiva či převodu na aktivum bylo při překladu využíváno také zvratné 

pasivum: 

Výzkum i praxe potvrdily, že cíle zaměřené na výkon a proces by se měly podporovat, zatímco od cílů 

zaměřených na výsledek by se mělo spíše odrazovat. (9) 

Pasivum rovněž může jako konatele implikovat autora: (2010: 151) 

Thus, the different topics that are addressed include: […] (7) 

Tyto případy byly často přeloženy tzv. autorským plurálem, který anonymizuje osobnost 

tvůrce. (Čechová 2008: 211) 

Budeme se zabývat následujícími tématy: […] (7) 

Přestože Knittlová (2010: 151) uvádí, že je možno pasivum zaměnit za aktivum 

se všeobecným osobním zájmenem we, Weinberg se tomuto zájmenu vyhýbá, naopak používá 

všeobecný podmět v podobě zájmena one, který je podle Knittlové v odborném stylu vzácný. 

Rather, one has to set the proper types of goals to make them most effective. (8) 

Neosobního a tedy objektivního vyjádření dociluje autor rovněž pomocí vazby 

s podmětem there: 

As noted earlier, there will almost always be a focus on the competitive challenge […] (11) 
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3.3.4 Lexikum 

Čechová (2008: 218) uvádí, že nejcharakterističtější složkou odborného stylu jsou termíny, 

které tvoří odbornou stylovou vrstvu. Termínem se podle ní rozumí takové nocionální 

a neexpresivní pojmenování, které je v rámci oboru jednoznačným pojmenováním pojmu. 

V textu se objevuje termínů celá řada, a to z následujících sémantických polí: 

- motivace: intrinsic motivation, extrinsic motivation, self-determination, amotivation, 

motivational climate, stimulation, accomplishment, cognitive evaluation theory, 

identified regulation, integrated regulation… 

- psychologie sportu: goal setting, goal orientation, outcome goals, performance goals, 

process goals, task-oriented goals, ego-oriented goals a další 

- behaviorální psychologie: operant conditioning, positive reinforcement, punishment, 

reward, continuous reinforcement, shaping aj. 

- sociální psychologie: social comparison 

- basketbal: foul line, free-throw percentage, shot, tip-off 

- tenis: first serve percentage, racquet 

- volejbal: overhand serve, toss, motion, execution 

- baseball: bat, pitch, batting average, batting helmet 

Ústřední text je stylově na vyšší úrovni. Autor dokonce používá výrazy z formálního rejstříku: 

všeobecný podmět v podobě zájmena one, tvar vztažného zájmena whom a další, například 

betterment, perspiration, determinant, attainable, inherent, appraise, exhibit, inwardly nebo 

contingent. 

Mimo ústřední text, tj. v tabulkách a případové studii, nalezneme i stylově nižší prvky, 

konkrétně stažené tvary a frázová slovesa. 

[…] he had a tendency to get down on himself when he wasn’t playing well or the team was 

floundering. (17) 

V ústředním textu se stažené tvary neobjevují. Frázová slovesa jsou použita pouze několikrát, 

vždy v uvozovkách, jež v tomto případě označují expresivní lexikální prostředek (viz 3.2.4 

Záměr a funkce). 

Zvláštním případem jsou citace výroků Johna Woodena a Steva Ovetta. Výrok Steva 

Ovetta je přímou citací mluveného projevu, v případě Johna Woodena by se mohlo jednat 

třeba i o upravený přepis mluveného projevu, například interview publikované v novinách 

nebo biografii, úryvek je však příliš stručný na to, abychom s jistotou vyvozovali jakékoliv 
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závěry. Objevují se zde prvky typické pro mluvené komunikáty, jako jsou stažené tvary, 

adresnost (1. a 2. osoba) nebo opakování. Výše zmíněné prvky ilustrují následující ukázky: 

I want your head up – and I know of only one way for your head to be up – and that’s for you to know 

you did your best. This means to do the best you can do. That’s the best; no one can do more […] (13) 

I just did it because I wanted to… to get the best out of myself for all the effort I’d put in. (14) 

V případové studii můžeme najít také obrazná pojmenování, která jsou typičtější spíše 

pro populárně naučné texty. Při překladu byla obraznost zachována použitím idiomatických 

vyjádření, která jsou v češtině funkčně ekvivalentní. 

But he was concerned about his lack of motivation and wanted to see if he could “rekindle the fire” 

that he naturally had at the beginning of his career. (16) 

Znepokojil jej však nedostatek motivace a chtěl vědět, zda by bylo možné znovu „rozdmýchat oheň“, 

který přirozeně cítil v začátcích kariéry. (21) 

The sport psychology consultant believed that a goal setting intervention would be appropriate to get 

Scott back on track […] (16) 

Psycholog se domníval, že vhodným řešením, které Scotta vrátí do hry […] (21) 

3.3.5 Intertextualita 

Každá kapitola obsahuje seznam použité literatury a doplňkovou literaturu k dalšímu čtení. 

V překládané kapitole Motivace se dvakrát odkazuje ke knize Foundations of Sport and 

Exercise Psychology. (Weinberg, Gould: 2011) Jedná se o citace výroků Johna Woodena 

a Steva Ovetta (viz také 3.3.4 Lexikum). Vzhledem k tomu, že tato publikace nebyla 

přeložena do češtiny a ani jinde se nepodařilo citace dohledat, bylo nutné úryvky přeložit. 

Publikace Foundations of Sport and Exercise Psychology byla rovněž hlavním 

zdrojem, z něhož Weinberg při tvorbě článku čerpal. Některé části originálu jsou tedy přímo 

citované či poupravené úseky této knihy, případně je daná problematika v této publikaci 

rozebírána podrobněji, což při překladu napomohlo hlubšímu porozumění originálu. Během 

pročítání výše zmíněné knihy bylo rovněž zjištěno, že je v originále chyba v interpunkci, a to 

v následující větě: 

The direction of effort refers to whether an individual seeks out approaches or is attracted to certain 

situations. (7) 

The direction of effort refers to whether an individual seeks out, approaches, or is attracted to certain 

situations. (2011: 52) 

Při překladu této věty se tedy vycházelo ze znění uvedeného v knize Foundations of Sport 

and Exercise Psychology. 
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4. PŘEKLADATELSKÁ METODA 

Cílem této práce bylo vytvořit funkční překlad, tedy převést sdělení tak, aby plnilo stejnou 

funkci jako originál. Prvním krokem k tomuto cíli bylo pochopení předlohy. (Levý 1998: 53) 

K porozumění originálu napomohlo nastudování daného tématu – přečtení českých odborných 

publikací týkajících se motivace. Poté byla provedena překladatelská analýza, na jejímž 

základě byla určena překladatelská metoda. Hlavním záměrem překladu bylo zachovat 

referenční funkci a převést sdělení přesně, jasně a srozumitelně – byl tedy brán ohled na 

cílového adresáta překladu. V souladu s touto stanovenou metodou byly řešeny dílčí 

problémy, které při překladu nastaly. Pro zachování přesnosti podané informace byly 

dohledány překladové ekvivalenty anglických termínů. Aby bylo sdělení převedeno jasně a 

srozumitelně, byl text zjednodušován, nebo naopak vyjadřován explicitněji. Mnohdy bylo 

také nutné zamyslet se nad tím, co chtěl autor daným výrazem vyjádřit, a sdělení 

interpretovat. Při přestylizaci (1998: 68) se kladl důraz zejména na to, aby text v češtině 

působil přirozeně, proto často docházelo k tomu, že nominální fráze byly překládány verbálně 

a polovětné struktury byly převáděny vedlejšími větami.  
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5. TYPOLOGIE PŘEKLADATELSKÝCH PROBLÉMŮ 

5.1  Lexikální rovina 

5.1.1 Termíny 

V textu se objevuje řada termínů, k nimž bylo nutné najít ekvivalentní český výraz. Některé 

z nich byly dohledány v Psychologickém slovníku, (Hartl, Hartlová: 2000) kde je daný termín 

uváděn rovněž v angličtině. Jedná se o tyto výrazy: posilování (autoři uvádějí synonymní 

termíny posílení, zpevňování a zpevnění), pozitivní/negativní posilování, částečné/trvalé 

posilování,  vnitřní/vnější motivace, pozitivní/negativní zpětná vazba, operantní podmiňování 

a tvarování. 

Specifické termíny týkající se psychologie sportu či přímo motivace se většinou 

podařilo najít v odborné české nepřekladové literatuře zabývající se těmito tématy. 

V Motivaci sportovního tréninku (1985) se Hošek zmiňuje o interakčním modelu, kde 

motivaci označuje jako „výsledek interakce sportovce a situace“. (1985: 13) 

Termíny cíle zaměřené na výsledek a cíle zaměřené na proces byly převzaty 

z publikace Sportovní příprava. (Jansa, Dovalil: 2007) 

V Pedagogice sportu (Svoboda: 2007) byly dohledány termíny orientace na úkol, 

orientace na sebe a hmotné pobídky. Svoboda (2007: 62) také uvádí důvody chování pravé 

vnitřní motivace: „pro potěšení z poznání, ze zvládnutí, ze stimulace“. 

V Pedagogické psychologii (Mareš 2013: 266, 277) autor uvádí termíny vnitřní a 

vnější příčina a také se zmiňuje o mastery goals, které nazývá mimo jiné výrazy úkolové cíle 

a cíle vedoucí ke snaze dosáhnout mistrovské úrovně. 

Jedním z hlavních zdrojů terminologie byla disertační práce Ivany Harbichové 

Motivace ve sportu: vztah k celkové sebeúctě a tělesnému sebevnímání (2014), kde byly 

dohledány následující termíny: teorie sebedeterminace, teorie kognitivního hodnocení, 

kontrolující/informující funkce, externí regulace, introjekce, identifikace, integrovaná 

regulace a amotivace. Termín teorie sebedeterminace byl v několika publikacích uveden také 

jako teorie sebeurčení, nakonec však bylo upřednostněno prvně zmíněné řešení, neboť se 

jednalo o řešení častěji uváděné a navíc se ve vědeckých publikacích obvykle preferuje 

mezinárodní terminologie, na rozdíl od populárně naučných textů, kde se užívají termíny 

české. (Čechová 2008: 220) 
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Problém představoval překlad anglických termínů stimulation, knowledge a 

accomplishment. Přestože samotná teorie sebedeterminace byla v českých odborných 

publikacích zmiňována poměrně často, typy vnitřní motivace se podařilo dohledat až ve výše 

zmíněné disertační práci. Harbichová (2014: 31) se zmiňuje o vnitřní motivaci vědět, vnitřní 

motivaci něco prožít a vnitřní motivaci něčeho dosáhnout a zároveň dodává, že toto dělení 

vychází z Valleranda a Blaise. Pomocí této informace pak bylo zjištěno, že se jedná o tzv. 

academic motivation scale a anglické termíny pro typy vnitřní motivace zní intrinsic 

motivation to know, intrinsic motivation to accomplish a intrinsic motivation to experience 

stimulation, (Fairchild, Horst, Finney, Barron: 2005) což potvrdilo domněnku, že termíny 

stimulation, knowledge a accomplishment odkazují právě na vnitřní motivaci něco prožít, 

vnitřní motivaci vědět a vnitřní motivaci něčeho dosáhnout. 

Ještě problematičtějším se ukázal překlad termínů competitive performance mentality, 

self-challenge a game challenge (případně competitive challenge). Jedná se o téměř neznámou 

terminologii („competitive performance mentality“ má na Googlu pouhých 80 výskytů), 

o které se české publikace ani internetové články vůbec nezmiňují. Bylo tedy nutné buď 

vytvořit termín nový, nebo výrazy přeložit po smyslu opisem. Po úvaze bylo zvoleno druhé 

řešení, také protože se ukázalo, že vymyslet přirozeně znějící české termíny by bylo velice 

obtížné. Termín competitive performance mentality byl v názvu Tabulky 2.1 převeden 

výrazem Jak skloubit výkon se soutěží; pokud byl termín zmíněn mimo kontext tabulky, byl 

při překladu vynechán. Termíny self-challenge a game challenge byly vždy nějakým 

způsobem opsány, nejčastěji jako požadavek uspět subjektivně/objektivně. 

Při překladu termínů týkajících se volejbalu (vrchní podání, nadhození, nápřah a úder) 

bylo využito publikace Volejbal. (Císař 2005: 68-69) 

Termín pálkařský průměr včetně definice byl dohledán v knize Softball a baseball. 

(Süss 2003: 13) 

5.1.2 SMARTS a INSPIRED 

V českých publikacích se nepodařilo dohledat ani jednu ze zkratek, proto se přistoupilo 

k řešení jednotlivé vlastnosti skryté za písmeny přeložit do češtiny a v závorce zároveň uvést 

anglický originál z důvodu zachování narážky na jednotlivá počáteční písmena. Pokud autor 

odkazoval na tato počáteční písmena dále v textu, byla tato narážka vynechána, jak vidíme 

v následujícím případě: 

Of course, the goal should be realistic […] 

But the “R“ could also stand for reevaluating goals […] (10) 
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Stanovený cíl by samozřejmě měl být reálný […] 

Důležité je rovněž cíle přehodnocovat […] (11) 

Podobnou zkratku jako SMARTS a INSPIRED, a to akronymum SCAMP (česky 

SVDMO), uvádějí autoři publikace Sportovní příprava. (Jansa, Dovalil 2007: 88-89) Cíle jsou 

popisovány jako specifické, výzva (ale zároveň reálné), dosažitelné, měřitelné a osobní 

(vyhovující nám), tedy termíny víceméně zaměnitelné za specific, realistic, timely, 

measurable a self-determined (případně internalized). Jelikož se zkratka SCAMP velmi 

podobá zkratce SMARTS, nabízela se při překladu možnost použít místo akronyma SMARTS 

právě SCAMP, nakonec však bylo upřednostněno řešení zmíněné výše, zejména proto, aby 

byly obě zkratky převedeny stejným způsobem. 

Problematickým se ukázal především překlad jednotlivých vlastností cílů obsažených 

v obou zkratkách. V několika případech nebylo vůbec jasné, co danou vlastností autor myslel, 

proto došlo k rozhodnutí dohledat vysvětlení zkratek v anglických publikacích. Při překladu 

se poté vycházelo z těchto vysvětlivek, a to zejména u vlastností, které v textu originálu 

nejsou dále popisovány. Jednalo se především o výrazy obsažené ve zkratce INSPIRED, jako 

například nurturing, planned, energizing a documented. Aby byla informace podána jasně a 

přesně, jednotlivé vlastnosti byly v několika případech opsány více slovy („nápomocné 

našemu vývoji“ aj.), případně byla přidána vnitřní vysvětlivka („zaznamenávané, tj. měli 

bychom si zapisovat naše pokroky“). 

Zkratku SMARTS se podařilo najít v knize Foundations of Sport and Exercise 

Psychology: (Weinberg, Gould 2011: 355) 

„Specific. Goals should indicate precisely what is to be done. 

Measurable. Goals should be quantifiable. 

Action oriented. Goals should indicate something that needs to be done. 

Realistic. Goals should be achievable given various constraints. 

Timely. Goals should be achievable in a reasonable time. 

Self-determined. Goals should be set by, or have input from, the participant.“ 

Při překladu zkratky INSPIRED se vycházelo z publikace Thriving on Pressure: 

Mental Toughness for Real Leaders: (Jones 2009: 162-163) 

„Effective goals are internalized. It does not matter who has set your goals, you have to own and 

commit to them. 

Effective goals are nurturing. They should include a developmental element so that significant 

learning occurs in addition to the targets being achieved. 

Effective goals are specific. They are clear and unambiguous so that it is obvious when they have been 

achieved. 

Effective goals are planned. You should break them down into aligned shorter-term goals, or 

subgoals, and form a plan for achieving them. 

Effective goals are in your control. Their achievement should be attainable through your own efforts. 

Effective goals are reviewed regularly. Regular reviews of progress toward them should be included 

in the planning process. 
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Effective goals are energizing. They should excite and energize you by being challenging in that they 

are just about achievable, but should also create a level of uncertainty that sustains your motivation, 

focus and effort. 

Effective goals are documented. Documenting them in some form and recording progress toward 

them provides a continual reminder of commitments that can be important when things are tough.“ 

Pokud autor jednotlivé vlastnosti cílů zmínil v textu a následně je vysvětlil, došlo 

několikrát záměrně k vynechávce, byly-li dané vlastnosti dříve přeloženy opisem: 

Goals should be timely in that there should be a time or date by which they should be accomplished. 

(10) 

Dále bychom si měli stanovit určitou dobu či přesné datum, dokdy by cíle měly být splněny. (11) 

Finally, for maximum commitment, goals should be self-determined. That is, goals should be set by 

the athlete […] (10) 

Konečně, aby sportovec dokázal, že je odhodlán cíle splnit, měl by si je stanovit on sám […] (11) 

5.2  Syntaktická rovina 

5.2.1 Nominálnost originálu 

Angličtina jako jazyk analytický upřednostňuje vyjádření nominální, čeština jako jazyk 

flektivní naopak verbální. Přestože tendence k nominalizaci, tj. „k relativně vyššímu podílu 

substantiv a celých nominálních frází (substantivum s rozvíjejícími větnými členy)“ je pro 

české odborné texty typická, (Čechová 2008: 221) verbální vyjádření anglických nominálních 

struktur je v češtině většinou přirozenějším řešením a tak často lépe plní cíl podat informace 

jasně a srozumitelně. Ve snaze o věrný překlad došlo k transpozici slovního druhu, konkrétně 

tedy substantiva na sloveso, například v následujících případech, přičemž v prvním případě 

bylo rovněž transponováno adjektivum na adverbium: 

One of the most consistent characteristics of great coaches, teachers, and leaders is that they are all 

great motivators. (7) 

Jednou z nejtypičtějších vlastností velkých trenérů, učitelů a kapitánů je, že umějí skvěle motivovat. 

(7) 

In either case, the focus is usually to enhance persistence, intensity, effort, drive, and determination. 

(7) 

V obou případech se obvykle soustředíme na zvýšení vytrvalosti, intenzity úsilí, činorodosti a 

odhodlání. (7) 

V textu se objevily také rozvité nominální řetězce (zvýrazněnou část bylo do češtiny 

nutné převést explicitně): 

- a very detailed and specific off-season physical fitness training regimen (17) 
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- velmi detailní a specifický tréninkový režim kondičního cvičení mimo sezónu (21) 

Problematický může být překlad substantiv v adjektivní funkci, tedy adjektiv 

tvořených částečnou konverzí substantiva. Tyto nominální fráze označuje Knittlová (2010: 

160-161) jako sémantické kondenzátory neboli noun groups a dodává, že do češtiny je často 

nezbytné tyto vazby vyjádřit explicitně, jak potvrzují například následující případy: 

- achievement log (11) – deník, do kterého [sportovec] bude zapisovat dosažené úspěchy (13) 

- improvement goals (11) – cíle, díky kterým se [sportovci] budou zlepšovat (13) 

5.2.2 Kondenzace 

V případě syntaktické kondenzace polovětnými vazbami je do češtiny zpravidla přirozenějším 

řešením převod vedlejšími větami, čímž dochází k „rozředění“ textu. Překlad infinitivní 

polovětné vazby vedlejší větou příslovečnou účelovou (infinitiv je ve funkci příslovečného 

určení účelu): 

[…] an athlete may seek out a rehabilitation professional to receive treatment for an injury. (7) 

[…] sportovec může navštívit odborníka na rehabilitaci, aby vyléčil zranění. (8) 

V textu se setkáme rovněž s gerundiálními polovětnými vazbami. Ukázka převodu 

gerundia ve funkci podmětu: 

Providing a specific goal allows athletes to receive feedback on how they are doing in relation to the 

goal. (9) 

Když si sportovec stanoví konkrétní cíl, získá přehled o tom, zda se přibližuje či vzdaluje jeho 

dosažení. (10) 

V originále nalezneme také participiální polovětné vazby ve funkci přechodníku. 

V následujícím případě je participiální vazba přeložena vedlejší větou příslovečnou časovou 

za použití autorského plurálu: 

Before discussing specific principles, a general point should be made regarding the differences 

among outcome, performance, and process goals. (8) 

Než objasníme jednotlivé zásady, měli bychom si vysvětlit rozdíly mezi cíli zaměřenými na výsledek, 

výkon a proces. (9) 

Objevuje se rovněž participium ve funkci přívlastku. V následujícím případě byla tato 

vazba přeložena vedlejší větou vztažnou: 

In fact, a survey of leading sport psychology consultants working with Olympic athletes in the United 

States […] (8) 

Z průzkumu mezi špičkovými sportovními psychology, kteří pracují s olympioniky ve Spojených 

státech […] (9) 
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5.3  Stylistická rovina 

Přestože je text na mnoha místech kondenzován, poměrně často je také záměrně redundantní. 

V následujících příkladech autor používá dva synonymní výrazy za sebou. Při překladu bylo 

upřednostněno jednoslovné vyjádření, jež zbytečně nezatěžuje text. Ztráta, která vznikla 

vynecháním informace, je v těchto případech zanedbatelná. 

Research with athletes has confirmed that the primary reason performers set goals is to provide 

direction and focus to their actions. (9) 

Výzkum mezi sportovci potvrdil, že si stanovují cíle zejména proto, aby věděli, na co přesně se musejí 

zaměřit. (9) 

Task- (or mastery-) oriented athletes are concerned with development of their competence and ability 

to improve in a task. (10) 

Sportovci orientovaní na úkol (na dosažení mistrovské úrovně) rozvíjejí své schopnosti, aby se v úkolu 

zlepšovali. (11) 

After every competition, it is critical to review and appraise the self-challenge first […] (11) 

Po jejím skončení je důležité nejprve zhodnotit, nakolik si sportovec myslí, že byl úspěšný […] (13) 

Autor mnohdy vyjadřoval jednoduché myšlenky složitě, čímž někdy bránil snadnému 

porozumění. Při překladu se kladl důraz na to, aby byla informace převedena jasněji 

a srozumitelněji a českému čtenáři tak bylo pochopení textu usnadněno: 

These new learning strategies can serve as action plans to help achieve goals. (9) 

Tyto nové strategie učení jí mohou pomoci splnit stanovené cíle. (10) 

Specifically, intrinsic motivation is seen as being composed of participating in an activity purely for 

the knowledge, accomplishment, and stimulation that it provides. (14) 

O vnitřní motivaci se jedná, pokud se účastníme nějaké činnosti čistě pro potěšení z poznání, 

zvládnutí a stimulace, které tato činnost poskytuje. (18) 

Následující věta kombinuje snahu o jasnější převedení myšlenky se snahou vyhnout se 

rušivému opakování slov understand a motivation: 

One of the key tenets to understanding people in general and motivation in particular is that both 

individuals and situations must be understood to provide for optimal motivation. 

Chceme-li porozumět lidem obecně a zejména tomu, jak je co nejlépe motivovat, musíme si uvědomit, 

že záleží jak na jednotlivci, tak na situaci. (8) 

Další ukázky řešení problému opakujících se slov v originále: 

Finally, there are process goals, which focus mostly on the process of reaching one’s performance 

goals. For example, process goals might be getting one’s racquet back early in tennis […] (9) 

Posledním typem cílů jsou cíle zaměřené na proces, respektive na jednotlivé strategie, které nám 

pomáhají dosáhnout žádoucího výkonu, například když má tenista za cíl připravit si raketu na úder 

[…] (9) 
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In essence, reaching one’s process and performance goals increase the likelihood of achieving one’s 

outcome goals. (9) 

Když však splníme cíle zaměřené na výkon a proces, v zásadě zvyšujeme pravděpodobnost, že se 

dostaví také výsledky. (9) 

The task-oriented values of taking personal responsibility, and focusing more on effort and mastery 

help create a task-oriented motivational climate. (11) 

Hodnoty jako přijetí osobní zodpovědnosti a větší zaměření na úsilí a dosažení mistrovské úrovně 

přispívají k vytvoření motivačního klimatu orientovaného na úkol. (14) 

Následující věta je příkladem špatného stylu: 

Research has generally revealed that the positive approach to reinforcement and feedback, which 

aims at streghthening desired behaviors through the use of encouragement, positive reinforcement, 

and sound technical instruction carried out within a supportive environment produces the most 

optimal outcomes. (12) 

Z výzkumu obecně vyplývá, že sportovec dosahuje nejlepších výsledků, pokud je jeho chování 

zpevňováno pozitivním posilováním a dostává pozitivní zpětnou vazbu, tedy v případě, kdy je žádoucí 

chování povzbuzováno, sportovec se důkladně učí techniku a je ve své snaze podporován okolím. (14) 

Aby věta dávala větší smysl, bylo nutné ji předělat a hlavně se vyhnout absurdnímu obratu the 

positive approach to reinforcement, which aims at streghthening desired behaviors through 

the use of positive reinforcement. Další chybou v této větě je užití superlativu u adjektiva 

optimal, jež výkladový slovník (Longman Dictionary of Contemporary English) definuje 

výrazem the best – toto přídavné jméno vyjadřuje superlativ samo o sobě a je tedy 

bezdůvodné jej stupňovat. 

Jednou autor také nesprávně užívá obrazné pojmenování: 

However, sport can be a breeding ground to learn a variety of life skills. (13) 

Díky sportu se však jedinec může naučit škálu životních dovedností. (16) 

Pokud je toto spojení užito figurativně, mívá v angličtině negativní konotace, proto není 

vhodné použít jej v daném kontextu. Výše zmíněný výkladový slovník heslo definuje 

následovně: a place or situation where something bad or harmful develops. Při překladu se 

přistoupilo k nivelizaci a obraznost tak nebyla zachována. 
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6. TYPOLOGIE PŘEKLADATELSKÝCH POSUNŮ 

6.1  Překladatelské postupy 

Překladatelské postupy jsou podle Gromové (2009: 53) postupy, které vedou k manipulačním 

změnám v cílovém textu. Jedná se o změny na rovině gramatické/syntaktické, sémantické a 

pragmatické. 

Jedním z nejpoužívanějších postupů byla transpozice, tj. změna slovního druhu. 

(Gromová 2009: 53) Nejčastěji bylo převáděno substantivum na sloveso (viz 5.2.1 

Nominálnost originálu), docházelo však i k transpozici jiných slovních druhů. V následujícím 

případě byla adjektiva přeložena jako substantiva, zejména z důvodu neexistence 

vyhovujícího adjektivního překladového protějšku přídavného jména disappointing. 

It may take weeks and countless trials to master the skill, which can be disappointing and frustrating 

to the learner. (13) 

Její osvojení mu může trvat týdny a nespočet pokusů, což v něm může vyvolat zklamání a frustraci. 

(15) 

O změnu na úrovni gramatických kategorií slovních druhů (Gromová 2009: 53) se 

jedná například, když zaměníme plurál za singulár: 

Providing a specific goal allows athletes to receive feedback on how they are doing in relation to the 

goal. (9) 

Když si sportovec stanoví konkrétní cíl, získá přehled o tom, zda se přibližuje či vzdaluje jeho 

dosažení. (10) 

Změnu syntaktické struktury nazývá Tionová (2000: 410-411) syntaktickou 

transpozicí. Často docházelo například k převodu polovětné vazby větou vedlejší (viz 5.2.2 

Kondenzace). Další ukázkou syntaktické transpozice je překlad nominálních frází ve funkci 

objektu vedlejšími větami předmětnými: 

[…] motivation can influence the selection of an activity, continuing involvement (persistence), 

effort in practice and competition, and quality of performance. (7) 

[…] motivace může ovlivnit, jaké činnosti dáme přednost, jak dlouho u ní vytrváme, kolik úsilí 

vložíme do tréninku a soutěží a jak kvalitní výkon podáme. (7) 

Zvolené verbální vyjádření je v češtině přirozenějším řešením než kondenzace nominálními 

frázemi a také podává informaci jasněji a srozumitelněji. 

Jedním z častých postupů je modulace neboli změna hlediska. (Newmark 1988: 88-

89) Při překladu docházelo k modulaci pasiva na aktivum, například za použití autorského 

(viz 3.3.3 Syntax), či inkluzivního plurálu (následující příklad): 

First, the most effective reinforcer needs to be chosen […] (12) 
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Nejdříve musíme vybrat nejúčinnější pobídku […] (15) 

Modulací je také tzv. negated contrary, tedy nahrazení výrazu negovaným antonymem: 

(1988: 88) 

[…] goals that are general and difficult to measure […] (9) 

[…] obecné cíle, které nelze snadno měřit […] (10) 

Kompresi, (Gromová 2009: 54) kdy je sdělení v cílovém jazyce vyjádřeno méně 

slovy, ilustrují následující případy: 

In fact, a survey of leading sport psychology consultants working with Olympic athletes […] (8) 

Z průzkumu mezi špičkovými sportovními psychology, kteří pracují s olympioniky […] (9) 

The athlete was Scott, a 32-year-old male baseball player […] (16) 

Dvaatřicetiletý baseballista jménem Scott […] (21) 

For example, the runner might set goals in terms of the number of 400m runs performed in practice 

[…] (9) 

Například si může určit, kolik za trénink uběhne kol […] (11) 

Informaci o délce kola bylo možné vynechat, neboť z výrazu kolo v tomto kontextu jasně 

vyplývá, že se jím myslí ovál atletického stadionu – 400 m. 

Často se setkáváme také s opačným postupem, rozšířením (expansion): (Newmark 

1988: 90) 

[…] and focusing more on effort and mastery […] (11) 

[…] a větší zaměření na úsilí a dosažení mistrovské úrovně […] (14) 

[…] the value of inspiration, perspiration, and dedication. (7) 

[…] jak důležitou roli hraje inspirace, tvrdá dřina a oddanost. (7) 

6.2  Překladatelské posuny 

Gromová (2009: 56) překladatelské posuny definuje jako změny, které vznikají během 

překladatelského procesu jako výsledek interpretačního procesu překladatele. Catford uvádí, 

že se jedná o změny, jež jsou dané strukturální nekompatibilitou mezi výchozím a cílovým 

jazykem. (2009: 56) Popovič chápání posunů rozšiřuje kromě lingvistické i o další roviny a 

označuje posuny jako změny, které v porovnání s originálem nastaly při tvorbě překladu. 

(2009: 56) Vždy by se mělo jednat o vědomou změnu, ke které překladatel dospěje na základě 

hloubkové interpretace originálu během rozhodovacího procesu; o změnu, která pramení 

z překladatelovy snahy o co nejvěrnější překlad. (2009: 56) 

Zjednodušení textu neboli nahrazení explicitnosti implicitností označuje Gromová 

(2009: 60) jako simplifikaci: 
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In addition, it allows the athlete to reevaluate her goal and make it easier […] or more difficult […] 

depending on the feedback that is received. (9) 

Navíc umožňuje cíl přehodnotit a podle situace si stanovit cíl jednodušší […] či náročnější […] (10) 

Opačný posun, nahrazení implicitnosti explicitností, je Gromovou (2009: 61) nazýván 

explikace. Docházelo k ní poměrně často, přičemž ve všech případech rozhodnutí vyjádřit se 

explicitněji než originál pramenilo ze snahy podat informaci jasněji a srozumitelněji. 

Providing a specific goal allows athletes to receive feedback on how they are doing in relation to the 

goal. (9) 

Když si sportovec stanoví konkrétní cíl, získá přehled o tom, zda se přibližuje či vzdaluje jeho 

dosažení. (10) 

Closely related to goal setting are the goal orientations inherent in individuals. (10) 

Se stanovením cílů úzce souvisí také jejich zaměření vycházející z osobnosti sportovce. (11) 

V následujícím případě bylo nutné reálii blíže specifikovat kvůli českému adresátovi: 

The athlete was Scott, a 32-year-old male baseball player who had been in the major leagues for 10 

years. (16) 

Dvaatřicetiletý baseballista jménem Scott hrající deset let v nejvyšší americké lize. (21) 
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7. ZÁVĚR 

Na základě provedené překladatelské analýzy, při které byly podrobně znázorněny 

nejdůležitější vnětextové a vnitrotextové faktory, byl vytvořen funkční překlad. Dále byla 

popsána překladatelská metoda a nejčastější problémy, jež při překladu nastaly. Na lexikální 

rovině způsobovala největší problémy terminologie. Bylo nutné k anglickým termínům nalézt 

ekvivalentní překladové protějšky, a to za pomoci řady českých i anglických publikací. 

Některé specifické termíny se nepodařilo dohledat vůbec a tak bylo nezbytné najít jiná řešení. 

Na syntaktické rovině se ukázaly problematickými nominálnost a syntaktická kondenzace. 

Nominální fráze byly často převáděny slovesně, polovětné konstrukce zase vedlejšími větami. 

Na stylistické rovině byl kladen důraz zejména na to, aby byla informace čtenáři překladu 

podána jasně a srozumitelně. Také se usilovalo o to, aby při překladu nedocházelo k rušivému 

opakování slov a text zněl v češtině přirozeně. Poslední kapitola se věnovala překladatelským 

postupům a posunům. Všechny posuny, k nimž v textu došlo, vycházely ze snahy o věrnou 

reprodukci předlohy.  
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9. PŘÍLOHA 

Příloha obsahuje text originálu. 

 


