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ÚVOD 

 

V basketbalu se pohybuji již 17 let. Začal jsem ho hrát v 7 letech a postupně se z něho 

stala vedle studia moje ústřední volnočasová aktivita, kdy jsem byl z počátku pouze hráčem 

a následně od svých 18 let i trenérem. Už za doby mého hráčského působení 

v dorosteneckých kategoriích jsem vnímal, že někteří hráči, se kterými jsem se 

prostřednictvím basketbalu setkával, ať již jako spoluhráč, protihráč nebo divák, disponují 

vedle vysoké úrovně fyzických schopností a technických dovedností také silnými 

psychickými vlastnostmi, které jejich herní výkon doplňují, podněcují a stabilizují. Od chvíle, 

kdy jsem si tohoto jevu všiml, jsem ho začal vnímat čím dál tím častěji a postupem času 

tentokrát již v roli trenéra i vyhledávat a diagnostikovat. Z pozice trenéra jsem pak o to více 

začal pozorovat situace, kdy výborný hráč po stránce fyzické i technické postrádá potřebné 

psychické vlastnosti pro to, aby svůj herní výkon maximalizoval a stal se z něho všestranně 

výborný hráč. 

Obor sportovní psychologie za poslední léta dostál velkého rozmachu a popularizace, 

když především sportovci přestali býti ve valné většině k psychologické přípravě skeptičtí 

a začali se jí podrobně zabývat a věnovat se jí. Když jsem poprvé narazil v rámci psychologie 

na termín resilience, hned jsem si jej asocioval do sportovního prostředí a hledal, kdo se již 

podobným tématem v rámci sportu zaobíral. K mému potěšení již první badatelé tohoto 

tématu existovali, a tak jsem se v dané problematice začal pokoušet zorientovat. V rámci této 

bakalářské práce bych rád upřesnil pojem resilience a specifikoval jeho vztah vůči sportu 

a sportovnímu výkonu. V návaznosti na to bych se dále rád zaobíral problematikou vztahu 

resilience a týmového herního výkonu ve sportovní disciplíně basketbalu. Má práce by měla 

být podnětem k další výzkumné činnosti v této oblasti a problematice. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Pojem resilience a jeho uchopení 

 Předložení jednoznačné definice pojmu resilience není snadné. Díky intenzivnímu 

rozvoji konceptu resilience je známa řada definic a pojetí tohoto pojmu, které se více či méně 

shodují ale i odlišují. Z důvodu mnoha proměnných a pohledů, tak dodnes neexistuje 

jednotný názor na to, co vlastně resilience je, co obsahuje, jak ji chápat, a také jak ji 

definovat (Novotný, 2015). 

 Arrington a Wilson (2000) definovali resilienci v obecné rovině jako adaptaci 

navzdory riziku. Podle Šolcové (2009) se pak všechny výklady pojmu resilience více či méně 

shodují v tom, že se jedná o schopnost zvládnout konfrontaci s výrazně nepříznivými 

okolnostmi. 

 Novotný (2015) podrobně rozděluje jednotlivé definice resilience na tři skupiny. První 

skupina při definování resilience vychází z malého výskytu vývojových defektů (nebo 

přítomnosti adaptace) navzdory vystavení riziku (Hauser, Vieyra, Jacobson, & Wertlieb, 

1985; Masten & Coatsworth, 1995). Druhá skupina definic vychází ze zachování určitého 

chování navzdory účinku negativních životních událostí (Cohler, Scott, & Musick, 1995). 

Třetí skupina nabízí představu úspěšnosti nad rámec očekávání, které je dáno množstvím 

zažívaného stresu (Bartelt, 1994). Tyto tři skupiny se tak odlišují především rozdílným 

pojetím výstupů, které jsou od sníženého výskytu negativních následků, přes zachování 

určitého současného stavu vývoje, po lepší než očekávané vývojové 

důsledky (Novotný, 2015). Společnou pro všechny definice zůstává nutná přítomnost 

vystavení riziku (negativní životní okolnosti, výrazný stres, ohrožení). 

 

1.1. Obecné charakteristiky resilience 

Při pohledu na současné pojetí resilience se neobejdeme bez několika základních 

charakteristik, které tento koncept ovlivňují do té míry, jak s ním můžeme nakládat 

a využívat jej a také jaké jsou jeho limity. 

Pokud se zaměříme na výše uvedenou definici resilience jako adaptace navzdory 

riziku, zjistíme, že tato definice není zcela ideální, protože jak uvádí Luthar, Doernberger 

a Zigler (1993), resilience neznamená nezranitelnost (invulnerability). Jejich přesvědčení 

vychází ze zjištění, že i děti, které vykazují vysokou sociální kompetenci navzdory riziku, 
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mají problémy v jiných oblastech. K tomu se přiklání i Bartelt (1994), který zdůrazňuje, 

že pojem resilience je často vytvářen jako simplexní koncept či znak jedince, přitom 

se ale jedná spíše o záležitost souvislostí. Při obecné charakteristice resilience je tak zapotřebí 

zdůraznit, že významnou roli hraje kontext jedince, aktuální nastavení jeho osobnosti 

a okolnosti dané situace. 

Jako další charakteristiku uvádí Novotný (2015) dynamický charakter resilience. 

Resilience totiž nepředstavuje statickou (stabilní) charakteristiku jedince. Její dynamický 

charakter přitom vychází ze dvou základních typů změn v životě člověka. První změnou 

je postupný přirozený vývoj člověka, kdy v různých etapách dětství a života má člověk 

k dispozici různé a různě vyvinuté mechanismy chování, prožívání, chápání a zvládání. 

Druhá změna pak vychází z proměnlivosti povahy rizik a ohrožení, které na člověka působí. 

V průběhu života se člověk musí vyrovnávat s odlišnými životními výzvami. Podobně 

i proměny sociálního prostředí vytváří neustálou potřebu adaptace a flexibilního reagování 

ze strany jedince. Jak uvádí Winfield (1994), resilience je tak vždy otázka aktuálního stavu 

a představuje interakční proces skládající se z individuálních charakteristik a z prostředí. 

Další charakteristikou resilience podle Novotného (2015) je, že se jedná o tzv. „risk-

related concept“, tedy že vyžaduje přítomnost působení rizika na jedince. Tím se odlišuje 

od většiny konceptů psychické odolnosti, jako např. „self-efficacy“ nebo „hardiness“, které 

při hodnocení přítomnosti dané vlastnosti nevyžadují splnění žádných dalších podmínek 

kromě těch, které charakterizují samotnou vlastnost. Pro upřesnění Urbánek a Čermák (1997) 

definují „self-efficacy“ jako sebedůvěru ve vlastní schopnosti, sebeúčinnost, sebeuplatnění, 

přesvědčení o vlastní způsobilosti plánovat a jednat způsobem nezbytným k dosažení 

nějakého cíle, zvládnutí nějaké situace či úkolu v nejširším slova smyslu. Ke konceptu 

„hardiness“ se vrátíme ještě později. Jinými slovy, aby bylo možné říci, že člověk 

má vysokou sebeúčinnost (self-efficacy), je zapotřebí pouze zjistit, že má daný jedinec 

potřebné charakteristiky, zatímco u resilience pouhé zjištění přítomnost zdrojů resilience 

neznamená, že je člověk resilientní. 

Poslední vlny výzkumu resilience nám ovšem přináší nový znak, kterým 

je generalizace aplikace teorie resilience. Novotný (2015) jej popisuje tak, že pokud 

v prvních dvou desetiletích výzkumu resilience byly středem zájmu především děti ohrožené 

vážnými vývojovými riziky, čímž byl naplňován požadavek přítomnosti rizika, v dalších 

dvou desetiletích můžeme pozorovat stále se rozšiřující okruh zkoumaných (vedle dětí také 

dospívající a dospělí), u kterých se koncept aplikuje. Tento fakt je jednoznačně výsledkem 

tendence zvýšení důrazu na prevenci a rozvoj resilientních znaků u dětí. Podle 
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Novotného (2015) se tedy do značné míry modifikuje původní podmínka konceptu resilience, 

jelikož se přítomnost významných negativních/rizikových okolností a koncept resilience 

aplikuje i na relativně slabá rizika, či méně náročné životní situace a okolnosti, které samy 

o sobě ve většině případů nepředstavují vážnější ohrožení vývoje jedince, resp. představují 

běžné stresory – tzv. „daily hasless“. V této souvislosti by bylo vhodnější hovořit spíše 

o způsobech zvládání stresu než o vlivu resilience. 

 

1.2. Výzkumy resilience 

1.2.1. Historie výzkumů resilience 

Podle Novotného (2015) má koncept resilience původ ve vývojové psychopatologii 

na  jedné straně a v pozitivní psychologii (psychologickém hnutí, zaměřující se 

na zdůrazňování zdravého vývoje a fungování jedince, jeho silné stránky a jejich rozvoj) 

na straně druhé. V posledních 40 letech prošla teorie resilience intenzivním vývojem, který je 

možné rozdělit na čtyři ucelenější fáze či vlny (Masten & Obradović, 2006). 

V první vlně výzkumů resilience se vycházelo především z medicíny, psychologie 

a edukativních oborů (Masten & Coatsworth, 1998). V 80. letech 20. století se v rámci 

vývojové psychologie prováděly výzkumy dětí, které dosáhly v dlouhodobém horizontu 

nad očekávání dobrých výsledků navzdory tvrdým životním podmínkám jako život 

v chudobě či výchova rodiči s psychickými problémy (Rutter, 1987; Werner & Smith, 1992). 

Rané práce měly především deskriptivní charakter. Jejich cílem bylo popsat, co je v životě 

těchto jedinců odlišné tak, aby bylo možné těchto poznatků využít při intervencích u dalších 

ohrožených dospívajících (Novotný, 2015). Studie zkoumající rizikovou mládež, která byla 

schopna překonat svou životní situaci, vyústily v seznam ochranných faktorů, které usnadňují 

pozitivní adaptaci, jsou jimi například sebevědomí, sebeúcta, sebeovládání (sebekontrola), 

optimismus, smysl pro humor, podpora rodiny či blízký osobní vztah s dospělým člověkem 

(Rutter, 1987; Werner & Smith, 1992). Výsledkem této první vlny tak byl určitý 

seznam potenciálních protektivních faktorů, který byl dalšími studiemi potvrzován 

a dále rozšiřován (Masten, 2004, 2006). 

Druhou vlnu výzkumů resilience Novotný (2015) charakterizuje jako snahu odhalení 

procesů a regulačních systémů, které by vysvětlovaly jednotlivé faktory z výše zmíněného 

seznamu potencionálních protektivních faktorů a také způsob jejich fungování a v působení 

v interakci jedince, prostředí a působících rizik. Tyto snahy probíhají dodnes (Luthar, 2006). 
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Třetí vlna výzkumů se vyznačuje snahou podpořit resilienci u ohrožených jedinců 

prevencí, intervencí a opatřeními, důvodem je vědomí toho, že jsou děti, které nemohou 

čekat, až budou jasné všechny principy a mechanismy, kterými je proces resilience 

zprostředkován (Šolcová, 2009). Rozvoj intervencí v podpoře resilience byl uspíšen také 

souběžnou expanzí vědy o prevenci („prevention science“), která podtrhovala význam 

podpory vývoje jednotlivých kompetencí jako cesty účinné prevence a zlepšování 

emocionálních problémů chování (Masten, Burt, & Coatsworth, 2006; Weissberg, Kumpfer, 

& Seligman, 2003). 

Jak uvádí Masten a Obradović (2006), čtvrtá vlna výzkumů resilience, tedy jak 

bychom mohli nazvat současný stav zkoumání resilience, se zaměřuje na integraci studia 

a výzkumu resilience napříč jednotlivými úrovněmi analýz přístupů i napříč disciplínami. 

To je navíc výrazně spojeno s celkovým rozvojem a posunem současného bádání zaměřeného 

do značné míry na pochopení a využití nejnovějších poznatků z oblasti genetiky a fungování 

mozku (umožněných rozvojem nových zobrazovacích metod), souvislosti mezi geny, 

chováním apod. (Novotný, 2015). Zkoumanými tématy jsou tak například vliv temperamentu 

na resilienci (Wachs, 2006), genetická podmíněnost chování a prožívání a interakce geny –

prostředí (Suomi, 2006), fungování adaptivních systémů mozku a jejich souvislosti 

s resiliencí (např. na cíl zaměřené chování, motivace k adaptaci a úspěchu, regulace afektů 

sociálním prostředím atd.), vliv sebe regulačních systémů apod. V posledních letech tak 

dochází k výraznému rozšíření a inovování seznamu zdrojů resilience (či obecněji resilienci 

ovlivňujících vlivů). 

 

1.2.2. Přístupy k výzkumu resilience 

Jak nám již mohl napovědět výše uvedený historický vývoj, pojetí resilience není 

z hlediska současné psychologie komplikované jen v otázce definice, ale také ve způsobu 

pojetí jejího výzkumu. Novotný (2015) rozlišuje tři oblasti, ve kterých se tyto rozdílné 

přístupy projevují. 

 

Resilience v dětství a dospělosti 

Jeden vůbec z hlavních rozdílů v přístup k chápání resilience je u pojetí resilience 

v dětství a dospělosti. U dětí a dospívajících je resilience častěji chápána jako proces 

a sleduje se míra adaptace na závažné životní okolnosti. U tohoto pojetí je kladen důraz 
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na vývojový charakter buďto z pohledu proměnlivosti „resilientnosti“ dítěte v kontextu věku 

a situace nebo z pohledu působení rizik na normální vývoj jedince a jeho možné narušení. 

 U pojetí chápání resilience u dospělých se naopak častěji objevuje resilience jako 

vlastnost či výsledek a zkoumá se hlavně jako reakce na aktuální stresové situace. Svým 

obsahem má relativně blízko k pojetí copingových strategií. Greene (2002) uvádí, 

že resilience u dospělých je definována jako schopnost, která umožňuje jedinci předejít, 

minimalizovat či překonat poškozující dopad negativních životních okolností. Resilience 

u dospělých tak do značné míry vychází buďto z výzkumů stresu nebo konceptu „resiliency“, 

který chápe resilienci čistě jako vlastnost, rys osobnosti. Tento přístup je pro nás podstatný, 

jelikož je předmětem této práce. 

 

Odlišnosti v chápání pojmu resilience 

 Povaha resilience je další oblastí, ve které se jednotlivé přístupy rozcházejí. 

V důsledku toho se rozchází v tom, co sledovat/měřit při výzkumu resilience. Klíčem 

k porozumění a interpretaci výsledků výzkumů je tedy pochopení toho, jaký přístup byl 

v daných výzkumech aplikován. Obecně se v literatuře můžeme setkat s těmito pojetími 

resilience: 

a) Resilience jako proces 

 Toto pojetí předpokládá, že resilience je proces, který je výsledkem reakce jedince 

na rizikové faktory, nebo poranění, která jsou přítomná v jeho prostředí (Winfield, 1994). 

Chápání resilience jako procesu (proměnlivého stavu) definuje resilienci jako rozvoje 

schopné (Luthans, Vogelgesang, & Lester, 2006). V tomto kontextu bychom měli místo 

o resilienci spíše mluvit o procesech resilience. Tyto procesy představují specifickou 

interakci několika prvků, mezi které patří dostupné protektivní faktory, rizikové faktory 

působící riziko, širší charakteristika osobnosti a prostředí (především sociální). Všechny tyto 

části tvoří dohromady proces resilience. Samotné procesy se za různých okolností 

a při přítomnosti různých rizik liší. Výsledkem procesu je pak určitý vývojový důsledek. 

V tomto pojetí tedy resilience představuje specifický způsob, jakým jsou v každé jednotlivé 

situaci u každého jedince individuálně zpracovány všechny stupy, výsledkem čehož jsou 

konkrétní vývojové důsledky (Novotný, 2015). 
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b) Resilience jako osobnostní vlastnost 

 Pojetí resilience jako osobnostní vlastnosti má své základy v počátcích výzkumu 

v této oblasti, tedy v první vlně zkoumání resilience (O’Dougherty Wright & Masten, 2005). 

Kromě samotného definičního vymezení resilience jako schopnosti, jsou v současnosti 

s problematikou resilience často spojovány konkrétní teorie a koncepty. Příkladem jsou 

koncepty „Sense of Control“ (Cohen & Edwards, 1989), „Ego-resiliency“ (Dugan & Coles, 

1989) či „Hardiness“ (Bonanno, 2004). Novotný (2015) uvádí, že negativem tohoto pojetí 

je omezení porozumět složité, komplexní, interakční a situační podstatě resilience. 

 

c) Resilience jako souhrn faktorů 

 S postupným vývojem chápání psychické odolnosti došlo velmi rychle i ke změně 

pohledu na resilienci, která začala být chápána jako multifaktorový, resp. multidimenzionální 

konstrukt. Podle tohoto pojetí je resilience tvořena komplexem osobnostních a sociálních 

faktorů. Tyto faktory se společně, v různých kombinacích a různým způsobem podílejí 

na celkové schopnosti vyrovnávat se s negativními okolnostmi a obtížemi. V některých 

případech toto pojetí zahrnuje i výše uvedené koncepty jako např. „Hardiness“ a další. 

Jednotlivým faktorům resilience bude věnována větší pozornost v kap. 3.3. Zdroje resilience. 

 

d) Resilience jako vztahová záležitost 

 Myšlenka vztahu jako významného činitele v procesech resilience, byla v posledních 

letech rozpracována především v konceptu vztahové resilience („relational resilience“). 

Ta vychází z teorie vztahové kompetence („Relational Competence Theory“), v jejímž jádru 

stojí především, že veškerý psychický růst se děje v rámci vztahů a směrem ke vztahům, a že 

stažení se ze vztahu do izolace je zdrojem řady psychických problémů (Jordan, 2005; 

L’Abate, 2005, 2008). Podle teorie vztahové resilience jsou tedy hlavním zdrojem odolnosti 

vztahy a jejich specifické charakteristiky (především psychosociální opora), které dodávají 

jedinci potřebné zdroje ve chvílích vyrovnávání se s náročnými životními situacemi 

a zároveň ovlivňují a rozvíjejí i osobnostní charakteristiky a schopnosti jedince. 

 

e) Resilience jako výsledek adaptace 

 Pojetí resilience jako výsledku adaptace vychází z přesvědčení, že resilience 

je stabilní rys jedince, a vidí souvislost mezi resiliencí a pozitivními vývojovými výsledky, 



13 

 

které jsou uváděny v řadě studií (Linsley, 2003, 2004). V rámci tohoto pojetí je resilience 

na jedné straně projevem v momentu adaptace a zvládání stresových či obtížných životních 

situacích, na straně druhé je resilience trvalým rysem osobnosti, který je vrozený nebo 

získaný v průběhu života. Přítomnost tohoto rysu je možné sledovat v jakémkoliv okamžiku 

prostřednictvím jeho důsledků. Přičemž současné pojetí resilience jako výsledku adaptace 

vychází především ze sledování přítomnosti nebo nepřítomnosti nežádoucích (patologických) 

projevů a také následků a důsledků v kontextu dřívějšího působení nějakých stresujících, 

rizikových, či jinak nepříznivých životních situací (Bonanno, 2004). 

 

Odlišnosti v pohledu na zdroje resilience 

Z výše uvedených přístupů je ve výzkumech resilience nejpoužívanější ten, 

který vychází z multidimenzionálního pojetí resilience. Tedy ten, který považuje resilienci 

za souhrn faktorů. Výzkumy se zaměřují na zjištění přítomnosti jednotlivých faktorů 

resilience ve vztahu k různým proměnným. Cílem je identifikovat ty faktory (zdroje) 

resilience, které nejlépe podporují schopnost jedince, vyrovnat se s negativními životními 

okolnostmi, kterým musí čelit. Jinými slovy, cílem těchto výzkumů je zjistit nejlepší 

predikátory resilience, resp. pozitivní adaptace. 

Podle Novotného (2015) můžeme zdroje resilience popsat v několika různých 

rovinách, vyjadřujících odlišnou míru blízkosti k procesům resilience. Na obecnější úrovni 

můžeme popsat charakteristiky osobnosti, které se podílí na schopnosti jedince vyrovnávat se 

s negativními okolnostmi, ale nejsou obecně popisovány jako přímé faktory resilience. Jedná 

se o určité charakteristiky osobnosti a o specifické charakteristiky prostředí. Druhá rovina 

zahrnuje simplexní (jednodimenzionální) teorie psychické odolnosti. Tyto teorie vychází 

z počátků zkoumání resilience (obecněji z počátků pozitivního přístupu ke zkoumání 

schopnosti jedince zvládat náročné životní situace) a jejich pojetí je specifické tím, 

že představují jednu konkrétní, obsahově ohraničenou charakteristiku, vlastnost, či teorii 

(přestože mohou v některých případech zahrnovat i subdimenzi). V současnosti jsou 

v psychologii stále využívány samostatně, v rámci teorie resilience ale představují častěji spíš 

jen jeden z působících faktorů. Na poslední úroveň pak můžeme položit komplexní 

multifaktorové pojetí resilience, které se vyznačují souhrnem řady vnitřních i vnějších 

faktorů, podílejících se na výsledné resilienci. 
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a) Osobnost a prostředí 

Mezi charakteristiky osobnosti, které jsou nejčastěji spojovány s resiliencí, patří 

především temperament, kognitivní schopnosti jedince a některé dimenze struktury osobnosti 

(v rámci pojetí Big Five). 

První z vlastností osobnosti, vztahující se k resilienci, je temperament. V kontextu 

resilience se využívá např. Rothbartova teorie temperamentu (Rothbart & Bates, 1998). 

Podle této teorie existuje několik dimenzí temperamentu, které určují reaktivitu na podněty 

a regulaci těchto reakcí. Jedním z nich je extraverze, zahrnující např. úroveň aktivity, 

pozitivní emocionalitu (radost, zájem, nadšení) atd., přičemž střední hladina úrovně aktivity 

pozitivně koreluje s resiliencí (Mendez, Fantuzzo, & Cicchetti, 2002). Podobně jedinci 

s častějšími projevy pozitivní emocionality jsou méně zasaženi negativními důsledky 

vystavení rizikovým faktorům (Masten et al., 1999). Další dimenzí je sociabilita, určující, 

do jaké míry jedinec vyhledává a užívá si interakci s druhými lidmi. Jedinci s vyšší úrovní 

sociability jsou lépe chráněni před stresory (Lösel & Bliesener, 1994). Třetí dimenzí 

je adaptibilita/flexibilita, chápaná jako schopnost přizpůsobit se změnám prostředí bez toho, 

aby byl člověk rozrušený nebo sklíčený. Představuje tak jednu z charakteristik tzv. „klidné 

povahy“, která byla identifikována jako jeden z faktorů resilience (Lösel & Bliesener, 1994, 

Mendez et al., 2002). V souhrnu tyto dimenze podporují resilienci tím, že dobrá seberegulace 

pomáhá člověku vyrovnat se konstruktivně se stresující situací, adaptibilita umožňuje jedinci 

hledat zdroje i ve vnějším prostředí a pozitivní emocionalita zvyšuje sociální atraktivitu 

jedince, což podporuje snadnější získávání zdrojů a opory od okolí (Deater-Deckard, Ivy, 

& Smith, 2005). 

Druhým významným činitelem v procesech resilience jsou kognitivní faktory. 

Kognitivní schopnosti byly opakovaně potvrzeny jako silné konzistentní prediktory resilience 

v dětství a dospívání. Děti, které snadněji pracují s informacemi a strategiemi řešení 

problémů, jsou nejen úspěšnější ve studiu (což je jeden z protektivních faktorů), 

ale především mají širší a více sofistikovaný repertoár copingových strategií (Bucker, 

Mezzacappa, & Beardslee, 2003; Masten et al., 1999). Důležitým aspektem této problematiky 

ale nejsou pouze samotné kognitivní schopnosti, ale také obsah jednotlivých kognicí, 

především vztahu k sobě samému. „Self-efficacy“ představuje přesvědčení, že je možné 

dosáhnout požadovaných cílů, „self-esteem“ vychází z hodnocení vlastní hodnoty pro druhé 

a dané druhými, optimismus zahrnuje anticipaci budoucích pozitivních výsledků atd. 

(Matthews, Schwean, Campbell, Saklofske, & Mohamed, 2000). Tyto kognice, týkající se 

self (self-referent cognitions), tedy představují významný zdroj resilience zdůrazněný tím, 
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že jejich vývoj začíná již v raném věku a mají tak (jako integrální součást našeho vnímání 

sebe sama) silný vliv v průběhu celého života. 

Vztah resilience ke struktuře osobnosti byl zkoumán především v rámci modelu 

osobnostních rysů Big Five. Výzkumy opakovaně potvrdily, že resilience negativně koreluje 

s osobnostním rysem Neuroticismus (Nakaya, Oshio, & Kaneko, 2006; Shafiezadeh, 2012). 

Jinak řečeno, jedinci s neurotickými rysy jsou více náchylní k selhávání ve snaze vyrovnat se 

s působením negativních životních okolností. Pozitivní korelaci mezi resiliencí a strukturou 

osobnosti se opakovaně prokázaly u dimenze Extraverze a Svědomitost (Nakaya et al., 2006) 

případně i Otevřenost vůči zkušenosti (Shafiezadeh, 2012). Uvedené poznatky do značné 

míry obhajují názor, že vybrané charakteristiky a vlastnosti osobnosti formují, ovlivňují 

a produkují (alespoň do určité míry, příp. v synergii s vnějšími vlivy) resilienci či resilientní 

projevy u člověka. Dalším působícím činitelem je přijímání sociální opory. 

 

b) Simplexní teorie osobnosti 

Pod simplexní, nebo také jednodimenzionální či monotematické, teorie osobnosti 

můžeme zařadit několik konceptů, které jsou obecně uznávané napříč psychologickou 

komunitou. Vznik těchto teorií je spojený především s prvními vlnami výzkumu resilience, 

ve kterých se výzkumníci pokoušeli najít jednu specifickou vlastnost jako ukazatel 

psychologické odolnosti vůči nepříznivým vlivům v životě člověka. S postupným 

vývojem chápání resilience se připustilo, že takováto jedna konkrétní vlastnost s největší 

pravděpodobností neexistuje. I přesto však dnes stále existují teoretické koncepty, které dříve 

byly a některé ještě stále často jsou, brány jako vlastnost psychické odolnosti (Paulík, 2010). 

Je však zapotřebí zdůraznit, že postupem času se vyhranila rozdílnost mezi obecnou 

psychickou odolností a resiliencí jako specifickou teorií, resp. přístupem. 

Mezi nejznámější teorie můžeme jednoznačně zařadit koncept „hardiness“ (Kobaso, 

1979; Bonanno, 2004). Tento koncept vychází ze souboru postojů ve vztahu k životu, 

orientovaných na vnímání smyslu, hodnoty a potenciálu růstu ve stresových situacích. Podle 

některých současných autorů je „hardiness“ klíčová cesta k resilienci 

(Maddi & Khoshaba, 2005). 

Základem této teorie je přesvědčení autorů, že odolní lidé (angl.. hardy persons) mají 

tři základní charakteristiky, které fungují jako zdroj odporu (resistence) při setkání se 

se stresující událostí (Kobaso, Maddi, & Kahn, 1982). Jedná se o tři kognitivní hodnotící 

procesy (v originále se označují jako 3C). 
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1) kontrola (control) představuje víru, že člověk může kontrolovat a ovlivňovat 

události, které zažívá, 

2) závazek, oddanost (commitment) představuje schopnost cítit se silně angažovaný 

(ztotožněný se) v aktivitách a činnostech vlastního života, 

3) výzva (challenge) pak představuje vnímání změn v životě jako zajímavých 

a vzrušujících výzev k dalšímu rozvoji (výzev k boji). 

 

Další známou teorií je koncept „pocit kontroly“ (Sense of Control) 

(Cohen & Edwards, 1989). Jedná se o osobnostní znak, který je spojený s volbou 

copingových strategií podle úrovně vnímané kontroly nad danou situací. 

Koncept „Ego-resiliency“ popisuje schopnost jedince flexibilně a pružně 

se přizpůsobit měnícím se okolnostem (Dugan & Coles, 1989). Jedná se o dynamickou 

schopnost plynule upravovat vlastní míru kontroly v reakci na požadavky a nevýhody situace 

(Letzring et al., 2004). Jedinci, kteří mají nízkou úroveň „Ego-resiliency“ jednají 

ve stresujících situacích neměnným způsobem a chaoticky. To následně vede 

k maladaptivnímu chování. Z hlediska dlouhodobého pak tito jedinci vykazují nižší úroveň 

sebedůvěry, pozitivních afektů a psychického přizpůsobení (Block & Kremen, 1996), tedy 

prvků, které jsou úzce spojeny s resiliencí. 

Koncept „self-efficacy“ (Bandura, 1977) vyjadřuje úroveň „vnímané schopnosti 

zvládat problémy“. Tento koncept zahrnuje přesvědčení jedince, že může úspěšně provést 

chování, které je zapotřebí k dosažení určitého cíle (Ormrod, 2006). Jde tedy spíše 

o dané přesvědčení, co jedinec může, spíše než o klasifikaci vlastních fyzických 

a osobnostních vlastností (Zimmerman, 1995). Vztah resilience a self-efficacy je mírně 

komplikovaný. 

Nad rámec těchto teorií, stojící primárně „mimo“ samostatnou teorii resilience, jsou 

známy přístupy, které k resilienci přistupují jako k osobnostní vlastnosti. Například 

Mastenová a kolegové označují resilienci jako „adaptaci vůči určitému typu stresu, ohrožení 

a nepřízně“ (Masten, Best, & Garnezy, 1990, s. 426). Jak uvádí Mancini a Bonanno (2010) 

v tomto přístupu by se však měl používat spíše termín „resiliency“ ve smyslu osobnostního 

konstruktu. Podobného názoru jsou i další autoři, kteří resilienci vymezují jako adaptivní, 

vůči stresu odolnou, osobnostní vlastnost, která umožňuje jedinci prosperovat navzdory 

nepříznivým životní okolnostem (Markstrom, Marshall, & Tryon, 2000). Jiní autoři zas 

označují resilienci za osobnostní rys, který zmírňuje vliv stresu a podporuje adaptaci 

(Wagnild & Young 1993). Tento rysový přístup podporují i snahy v rámci samotné teorie 
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resilience (v jejím multidimenzionálním pojetí), v rámci které je možné sledovat nepřetržitou 

snahu chápat resilienci jako jednu komplexní vlastnost jedince. 

 

c) Multifaktorové pojetí zdrojů resilience 

Dnes nejpoužívanější přístup k chápání a výzkumu resilience je postaven 

na multidimenzionálním, resp. multifaktorovém pojetí. Podstatou tohoto přístupu 

je přesvědčení, že na resilienci jedince se podílí celá řada faktorů, vlivů či proměnných, které 

ve své kombinaci ovlivňují schopnost jedince vyrovnat se s nepříznivými okolnostmi. Tento 

přístup, na rozdíl od předchozích uvedených, je velmi variabilní hned v několika směrech. 

Za prvé existuje celá řada odlišných kombinací působících faktorů. S určitou 

nadsázkou by se dalo říci, že skoro každý autor má vlastní sadu faktorů, které podle něj tvoří 

resilienci. Tato skutečnost poněkud znepřehledňuje teorii resilience, protože uváděné 

protektivní faktory jsou v některých případech dost odlišné. I přesto ale lze mezi nimi najít 

určité stabilní schéma, jak bude uvedeno dále. 

Druhý aspekt variability v multifaktorovém pojetí resilience je postaven 

na skutečnosti, že resilience a její jednotlivé faktory nepředstavují stabilní proměnou. Jak 

bylo uvedeno již výš, resilience jako taková představuje dynamický koncept, jehož 

charakteristiky se proměňují v čase (např. s věkem) a v různých situacích. Z toho vyplývá, 

že v různém věku, u různých lidí a v různých situacích se zapojují a působí jednotlivé faktory 

jiným způsobem, či v jiné vzájemné kombinaci. 

Tato skutečnost poněkud znesnadňuje jasné uchopení resilience a definování 

konkrétních faktorů, které utvářejí. Proto se snahy jednotlivých odborníků zaměřují spíše 

na dvě (navzájem propojené) věci. První je snaha o identifikaci co nejobecněji platných 

a působících faktorů resilience. Druhou pak popis efektivně působících faktorů v konkrétní 

situaci či kontextu. Oba tyto přístupy přináší řadu důležitých zjištění a umožňují lepší 

pochopení toho, co vlastně resilience je, co v jejím rámci působí a jak celý proces probíhá, 

stále je ale nutné mít na paměti, že nedokáží poskytnout jasnou odpověď ve smyslu „tyto 

a tyto faktory tvoří resilienci za všech okolností“. 

Obecně můžeme uvést dva závěry. Prvním je, že autoři se obecně dělí di dvou skupin 

podle toho, zad považují resilienci pouze za osobnostní rys, resp. vnitřní vlastnost osobnosti 

jedince (a pracují tak s konceptem „resiliency“, namísto „resilience“), nebo zda do resilience 

zahrnují i vliv vnějších zdrojů. Druhým závěrem je, že přestože se jednotlivá pojetí obsahově 

více či méně liší, můžeme v nich najít jednotící prvky. Většina autorů se dnes shoduje 
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na tom, že resilience je tvořena (ovlivněna) řadou vnitřních i vnějších faktorů a vlivů. Mezi 

vnitřní vlivy přitom pravidelně zařazuji osobnostní dovednosti a kompetence, schopnost 

sociálního fungování a pozitivní pojetí sebe a života. Mezi vnější vlivy pak obecně řadí vlivy 

vázané na vztahy v nejbližším okolí (rodina a vrstevníci) a vliv širší společnosti, včetně 

případného vlivu kultury. 

 

1.3. Měření resilience 

V současné době se používá několik metod měření resilience, která mají svá specifika 

a odlišnosti. Metoda použitá v empirické části této práce je podrobně popsána 

v kapitole 6. Měření resilience můžeme rozdělit do dvou kategorií. První kategorií jsou 

metody, které se používají pro měření resilience u dospělých jedinců. Druhou kategorií jsou 

pak metody pro měření resilience u dětí.  

 

1.3.1. Měření resilience u dospělých 

Díky skutečnosti, že různé koncepty resilience jsou v posledních letech v oboru 

psychologie často zkoumaným tématem, existuje řada metod, které je také měří. Pangallo, 

Zibarras, Lewis a Flaxmann (2014) provedli rešerši metod měřících resilienci. V rámci této 

rešerše se autoři snažili nalézt společný postoj ke konceptu resilience. Výsledkem jejich práce 

bylo zjištění, že většina měřících metod, které zkoumali operacionalizuje resilienci jako 

osobnostní rys (trait). Podmínkami zařazení metod do této rešerše byla citace v odborných 

článcích ve výzkumných databázích EBSCOhost a Scopus. Dalšími podmínkami 

byly podobné teoretické vymezení pojmu resilience, validita metody (stabilita testu, vnitřní 

konzistence, opakovatelnost testování), použitelnost na dospělou populaci, původní verze 

testu a publikace v angličtině. 

 

Brief Resilient Coping Scale (Sinclair, Wallston, 2004)  

Test Brief Resilient Coping Scale (BRSC) je škála obsahující 4 položky, která byla 

původně určená k měření resilience u pacientů s revmatoidní artritidou. Jejím cílem bylo 

zjistit u pacientů tendenci přizpůsobení se a vyrovnání se stresem (Sinclair 

& Wallston, 2004). 

 



19 

 

Brief Resilience Scale (Smith et al., 2008)  

Test Brief Resilience Scale (BRS) je škála měřící specifický znak resilience, 

kterým je schopnost odrazit se zpátky od stresu (bounce back). Tvoří jí celkem 6 položek. 

Normativní studie byla provedena na vysokoškolských studentech a pacientech se srdečními 

problémy (cardiac patients) a chronickými bolestmi (chronic pain patients). Výsledky této 

studie prokázaly pozitivní vztahy mezi resiliencí a sociálními vztahy a mezi zvládáním stresu 

a zdravím. Naopak negativní vztahy byly studií prokázány mezi resiliencí a úzkostí a mezi 

depresí a negativními afekty (Smith et al., 2008). 

 

Connor-Davidson Resilience Scale (Connor & Davidson, 2003)  

Test Connor-Davidson Resilience Scale (CD – RISC) je škála resilience, která ve své 

konceptualizaci vychází z koncepce hardiness. Tato koncepce byla již blíže popsána 

v kapitole simplexních teorií osobnosti. Škála CD - RISC je určena pro obecnou dospělou 

populaci, přičemž normativní studie proběhly také na klinické populaci. V rámci tohoto testu 

je resilience teoreticky vymezena jako schopnost vypořádat se se stresem (stress coping 

ability). Škálu tvoří celkem 25 položek, které lze rozdělit do pěti faktorů: 1) Osobní 

kompetence, vysoké standardy a houževnatost; 2) Víra ve vlastní instinkty, tolerance 

k negativním afektům, posilující efekt stresu; 3) Pozitivní přijetí změny, blízké vztahy; 

4) Kontrola; 5) Spirituální vlivy (spiritual influences) (Connor & Davidson, 2003). 

Existuje také zkrácená verze CD – RISC, která je jednodimenzionální a čítá pouze 

10 položek, přičemž má podobné psychometrické kvality jako původní verze. Autory této 

zkrácené škály jsou Campbell - Sillsová a Stein (2007). 

 

Ego - Resiliency 89 (Block & Kremen, 1996)  

Test Ego – Resiliency 89 je škála, kterou tvoří celkem 14 položek. Vychází 

z konceptualizace teorie ego resilience. Tato teorie je vymezená nepřítomností tendence 

k úzkosti a zapojení se do světa (engagement with word), které se projevují pozitivní náladou 

a otevřenosti vůči novým zkušenostem. Původní zkoumaný vzorek byl tvořen mladými 

dospělými, kteří byli ve věku od 18 do 23 let (Block & Kremen, 1996). Dostupná je také 

zkrácená verze této škály, která obsahuje pouze 10 položek (Alessandri, Vecchione, Caprara, 

& Letzring, 2012). 
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Multidimensional Trauma Recovery and Resiliency Scale (Harvey et al., 2003)  

Test Multidimensional Trauma Recovery and Resiliency Scale (MTRR) je tvořen 

celkem 135 položkami a otevřeným polostrukturovaným rozhovorem. Test obsahuje 

celkem 7 subškál: 1) Ovládání paměti; 2) Sjednocení paměti a emocí; 3) Tolerance 

k emocím; 4) Zvládání potíží a pozitivní vyrovnávání se stresem; 5) Sebedůvěra (self - 

esteem); 6) Soběstačnost (self - cohesion); 7) Přiřazování smyslu (meaning making). Původní 

škála byla určena dospělé populaci, která se uzdravuje z traumatu. Vzorek normativní studie 

byl tvořen převážně ženami (86 %) léčících se z traumatu ze zneužívání (Harvey et al., 2003). 

 

Resilience Scale (Wagnild & Young, 1993)  

Test Resilience Scale (RS) je škála obsahující celkem 25 položek. Škála RS je tvořena 

dvěma subškálami: 1) Osobní kompetence; 2) Přijetí života a uznání sebe sama. V původní 

studii byla prostřednictvím testu zkoumána skupina starších dospělých od 53 do 95 let. 

Výsledky studie ukázaly, že probandi dosahovali individuální adaptace prostřednictvím 

vyrovnanosti, vytrvalosti (houževnatosti), soběstačnosti, uvědomění si smysluplnosti 

a existenciální samoty (Wagnild & Young, 1993). 

 

Resilience in Midlife Scale (Ryan & Caltabiano, 2009, cit. podle Pangallo et al., 2014)  

Test Resilience in Midlife Scale (RIM) je škála určená pro měření znaků spojených 

se změnami ve středním věku. Škálu RIM tvoří celkem 25 položek rozdělených do pěti 

šubskál. Těmito subškálami jsou 1) Vnímání vlastní účinnosti (self - efficacy); 2) Rodinné 

a sociální vazby; 3) Vytrvalost (houževnatost); 4) Centrum vnitřní konroly; 5) Přizpůsobení 

se a vyrovnání se stresem. 

 

Resilience Scale for Adults (Friborg, Hjemdal, Rosenvinge, & Martinussen, 2003) 

Test Resilience Scale for Adults (RSA) je škála čítající celkem 33 položek. 

Konceptualizace resilience vychází ze studie Garmezyho, Ruttera a Wernerové. Škála RSA 

je tvořena celkem šesti subškálami: 1) Vnímání sebe sama; 2) Plánování budoucnosti; 

3) Sociální kompetence; 4) Rodinná soudržnost; 5) Sociální kapitál; 6) Strukturovaný 

styl (structured style). Zkoumaný vzorek v původní normativní studii byl tvořen uchazeči 

o studium na vojenské akademii v Norsku (Friborg et al., 2003). 
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Trauma Resilience Scale (Madsen & Abell, 2010)  

Test Trauma Resilience Scale (TRS) je škála tvořena celkem 59 položkami 

rozdělených do čtyř subškály: 1) Řešení problémů; 2) Vztahy; 3) Optimismus; 4) Spiritualita. 

Konceptualizace resilience vychází z výzkumně podloženého předpokladu, že tyto uvedené 

protektivní faktory mají pozitivní vliv na psychologické vstřebání prožitého traumatu 

(fyzické zneužívání, sexuální zneužívání, násilí v partnerském vztahu či ohrožení života). 

V původní normativní studii byl zkoumaný vzorek tvořen vysokoškolskými studenty, z nichž 

47,3 % prožilo některý z uvedených traumat (Madsen & Abell, 2010). 

 

Mimo výše uvedených metod pro měření resilience, uvádí Pangalla et al. (2014) 

ve své rešerše ještě další metody, které podle autorů patří do metod měření resilience. 

Tyto metody odpovídají teoretickému vymezení konceptu resilience a splňují i další kritéria 

pro zahrnutí do rešerše. Konkrétně se jedná o testy: Baruth Protective Factors Inventory 

(Baruth & Carroll, 2002); Personal Views Survey (Maddi et al., 2006); Psychological Capital 

(Luthans et al., 2007); Sense of Coherence Scale (Antonovsky, 1993). 

Windleová, Bennetová a Noyesová (2011) na základě své provedené analýzy 

shledaly, že testy Brief Resilience Scale (BRS), Connor-Davidson Resilience Scale (CD – 

RISC), Resilience Scale for Adults (RSA) jsou dle psychometrických kvalit nejkvalitnější. 

Pangalla et al. (2014) ve své rešerši výsledky této analýzy potvrdil, nicméně jako 

nejkvalitnější test uvedl dotazník Psychological Capital Questionnaire (PCQ), který ovšem 

Windleová et al. Ve své analýze nezkoumaly. 

 

1.3.2. Měření resilience u dětí 

Pro testy (škály) určené k měření resilience u dětí je typické zaměření na osobní 

schopnosti a také schopnost vyhledat a udržet si sociální vazby. Konkrétními testy resilience 

orientovanými na dětskou populaci se ve své práci zabývaly Smith - Osbornová a Whitehill 

Boltonová (2013). Ve své práci uvádějí tyto testy: Resilience Skills and Abilities Scale (Jew, 

Green, & Kroger, 1999); Adolescence Resilience Scale (Oshio et al., 2003); Resilience Scale 

for Adolescents (Hjemdal et al., 2006); Resilience Scale for Children and Adolescents (Prince 

- Embury, 2008). 
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1.4. Význam resilience ve sportu 

Dovalil et al. (2012) uvádí, že strukturu sportovního výkonu utváří faktory somatické, 

faktory techniky, faktory kondiční, faktory taktiky a faktory psychické. Neustále se potvrzuje 

skutečnost, že sportovní výkon je limitován jak funkčními možnostmi člověka, tak jeho 

psychikou. Psychické činitele proto tedy neoddělitelně patří mezi komponenty struktury 

sportovních výkonů, jejich rozpoznávání a především ovlivňování tvoří v podobě 

psychologické přípravy přímou součást sportovního tréninku. 

Sport není jen o fyzické zdatnosti a odolnosti, ale čím dál tím víc i o psychické 

odolnosti zvládat stres. Podle výpovědí samotných sportovců vyžaduje sportovní úspěch 

na vrcholové úrovni souhru tří faktorů: genetického předpokladu, kvalitu a kvantitu tréninku 

a psychickou odolnost. Ve většině případů to jsou právě psychické vlastnosti a psychická 

resilience sportovce, které rozhodují o vítězství (Baláková & Kirchner, 2010). 

Jak uvádí Fletcher a Sarkar (2012) sportovci ve vrcholovém sportu se vyznačují 

schopností využívat a optimalizovat celou řadu psychologických vlastností k odolání tlaku, 

který prodělávají. Schopnost pozitivně reagovat na dílčí prohry, překážky a neúspěchy 

je zásadní pro každého úspěšného sportovce (Galli & Gonzalez, 2014). Není tedy pochyb 

o tom, že sportovci, kteří vykonávají sport na vrcholové úrovni po delší dobu, budou 

pravděpodobně prožívat řadu stresorů, nesnází a neúspěchů. Galli a Gonzalez (2014) uvádí 

příklad, že nejlepší hráči baseballu a softballu jsou ve více než polovině příležitostí svého 

odpalu neúspěšní. Nejlepší týmy v profesionálním sportu mohou prohrát až 40% svých 

zápasů. Dokonce i pro ty vzácné sportovce, kteří ve svém výkonu selhávají minimálně, 

existují jiné překážky, jako jsou úrazy (Podlog & Eklund, 2006), napjaté rodinné vztahy 

(Mellalieu, Shearer, & Shearer, 2013), organizační nároky (Fletcher & Hanton, 2003), 

zneužívání (Stirling & Kerr, 2008) či mentální zdraví (Papathomas & Lavallee, 2012). 

To znamená, že není otázkou, zdali se sportovec setká s nepřízní osudu, ale jak bude 

na nepřízeň reagovat, když k ní dojde. Sportovci, kteří jsou schopni se úspěšně odrazit 

(„rebound“) od svých neštěstí jsou často obdivování pro svou odolnost (Galli 

& Gonzalez, 2014). Vliv psychických faktorů v souvislosti se stresovou zátěží je obecně 

chápán jako psychická resilience (Fletcher & Sarkar, 2013). 

  

1.4.1. Specifika resilience v rámci sportovního výkonu 

Resilience má dlouhou historii ve všeobecné psychologii, ale jen sporadicky byla 

zkoumána vědci sportovní psychologie (Galli & Gonzalez, 2014). Řada vědců poukázala 
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na obtíže spojené s operacionalizací a měřením resilience ve sportovním a nesportovním 

prostředí (např. Atkinson, Martin, & Rankin, 2009; Fletcher & Sakar, 2013; Windle, 2011). 

Vzhledem ke kontextové specifičnosti resilience nejsou zjištění z řady studií použitelná 

pro vrcholové sportovce, kteří se mimo jiné víceméně z vlastní vůle aktivně rozhodli aktivně 

k účasti ve sportovní soutěži včetně jejích nároků. Jinými slovy sport je mimořádné 

a jedinečné místo pro zkoumání resilience, protože mimo neočekávaných nepřízní jako jsou 

vážná zranění se účastníci často vědomě a z vlastní vůle vystavují vysoce hodnotícímu 

prostředí, kde jsou důsledky vítězství a porážky zřejmé. Proto během několika posledních let 

začali výzkumníci zkoumat specifika resilience ve sportovním výkonu (Galli 

& Vealey, 2008; Fletcher & Sarkar, 2012). 

V průběhu posledních desetiletí výzkumníci projevili zájem o to, jak resilience 

funguje v rámci sportovního prostředí a identifikovali mnoho stresorů, na které sportovci 

narážejí (McKay, Niven, Lavallee, & White, 2008). V souvislosti s tím se zabývají faktory 

a psychologickými rysy, které pomáhají vrcholovým sportovcům přizpůsobit se překážkám, 

které se vyskytují na jejich cestě k dokonalému výkonu (MacNamara, Button, & Collins, 

2010a, 2010b). 

Kromě toho může být resilience ve sportu spojována s jinými souvisejícími koncepty, 

jako jsou „hardiness“ (Windle, 2011), „coping“ (Rutter, 2012), „mental toughness“ 

(Gucciardi & Gordon, 2009) nebo posttraumatický růst (Westphal & Bonanno, 2007). 

 Copingem se rozumí jakékoliv kognitivní nebo behaviorální úsilí ke zvládnutí stresu 

nebo situací vnímaných jako potencionálně ohrožujících psychickou pohodu jednotlivců 

(Mark & Smith, 2012). V tomto kontextu se v psychologii ustálil termín copingové strategie, 

tedy strategie pro zvládání stresu. 

 Pojem „Mental toughness“, který bychom pravděpodobně nejlépe přeložili jako 

duševní houževnatost, je často používaný termín ve sportu, ale jeho konceptualizace zůstává 

poněkud nejednoznačná (Andersen, 2011). Tento termín je nejčastěji používán k popisu 

souboru psychologických charakteristik považovaných za zásadní pro vysoký výkon. Soubor 

osobnostních rysů včetně sebevědomí, optimistického myšlení a nadšení vede k obecnému 

konsenzu, jenž považuje duševní houževnatost za multifaktorový koncept (Butt, Weinberg, 

& Culp, 2010; Jones, Hanton, & Connaughton, 2002). 

Cowden, Meyer-Weitz a Asante (2016) ve své studii zkoumali vztah mezi duševní 

houževnatostí („Mental Thoughness“), resiliencí a stresem u jihoafrických tenistů hrajících 

na vrcholové nebo výkonnostní úrovni. Studie se zúčastnilo celkem 351 hráčů tenisu 

z různých výkonnostních úrovní. Výsledky studie ukázali, že duševní houževnatost byla 
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pozitivně spojena s celkovou resiliencí a negativně spojena s celkovým stresem. Celková 

resilienci i celková duševní houževnatost významně předpovídaly celkový stres. 

 Koncept posttraumatického růstu vychází z toho, že po psychicky náročné události 

dochází právě k tzv. posttraumatickému růstu, který vychází z negativní zkušenosti 

a zahrnuje významné prospěšné kognitivní a emocionální změny, které mohou vést 

ke změnám chování (Tedeschi, Park, & Calhoun, 2009). 

Galli a Gonzalez (2014) upozorňují, že přestože je resilience podobná ostatním 

koncepcím, jako je „hardiness“, „coping“ nebo „mental toughness“, je resilience jedinečná 

tím, že vyžaduje podmínky: 1) nepříznivosti, 2) pozitivní adaptace. 

 

1.4.2. Výzkumy vztahu resilience a sportovního výkonu 

Galli a Gonzalez (2014) ve svém článku Psychological resilience in sport: A review of 

the literature and implications for research and practice uvádějí, že ve studiích zabývající se 

resiliencí ve sportu, které byly doposud publikovány, výzkumníci vždy vycházeli z jednoho 

ze dvou přístupů. 

První přístup zkoumá psychosociálních faktory. Tyto faktory předpovídají dosažení 

výkonu (v daném úkolu či disciplíně) poté, kdy předcházející výkon (ve stejném úkolu) 

selhal. Příkladem je výkon plavce na určité trati (např. čas na trati 100m) poté, co na stejné 

trati podal špatný výkon (plaval pomalu, špatný čas) (Mummery, Schofield, & Perry, 2004). 

Resilience je v těchto studiích operacionalizována jako schopnost podat úspěšný výkon 

navzdory tomu, že předcházející výkon byl špatný. 

Salehi Nezhad a Beshrat (2010) provedli studii na vzorku 139 sportovců (96 mužů 

a 43 žen) z Faculty of Physical Education & Sport Science, University of Tehran a několika 

sportovních klubů a odhalili, že resilience a odolnost jsou pozitivně spojeny se sportovním 

výkonem a psychickou pohodou, a naopak negativně jsou spojeny s psychickou úzkostí. 

Z jejich studie je možné učinit závěr, že resilience a odolnost může předvídat změny 

sportovního výkonu a duševního zdraví sportovců. 

Cuberos, Sánchez, Espejo-Garcés a Ortega (2016) zkoumali úroveň resilience 

v různých sportovních disciplínách, za účelem vytvořit obecné vzory pro dané sporty. 

V této souvislosti provedli průřezovou studii na vzorku 39 sportovců z třech různých sportů 

(fotbal, házená a lyžování). Výzkum provedli pomocí dotazníku CD-RISC Connor-Davidson 

(2003), který umožňuje sledování faktorů spojených s resiliencí. Autoři výzkumu pozorovali 

na výsledcích četné rozdíly například, že lyžaři měli vyšší resilienci než fotbalisté. Závěrem 
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demonstrovali variabilitu resilience a její rozsah v závislosti na sportu, kde reflektovali 

nejslabší faktory resilience, které by měly být rozvinuty za účelem zvýšení sportovního 

výkonu v nepříznivých situacích. 

Druhý přístup ke studiu resilience ve sportu se zaměřuje na pochopení myšlenek, 

přesvědčení, emocí a chování sportovců, kteří prokázali schopnost úspěšně se přizpůsobit 

nepříznivým okolnostem ve sportu (Galli & Vealey, 2008). Pro tento přístup jsou primární 

metodou pro sběr dat rozhovory, ve kterých se výzkumníci snaží z pohledu závodníků 

pochopit resilienci ve sportu indukční a/nebo dedukční analýzou (Galli & Gonzalez, 2014).  

Fletcher a Shakar (2012) zkoumali na vzorku dvanácti olympijských vítězů (8 mužů 

a 4 ženy) vztah mezi psychickou resiliencí a optimálním sportovním výkonem. Výsledky 

výzkumu ukazují, že existuje mnoho psychologických faktorů (pozitivní osobnost, motivace, 

sebedůvěra, soustředění se, vnímaná sociální podpora), které chrání nejlepší světové 

sportovce před možným negativním vlivem stresorů na jejich vyhodnocení překážek 

a poznání širšího kontextu. Tyto procesy zlepšují mentální nastavení, které předchází 

optimálnímu sportovní výkon. 

Morgan, Fletcher a Sarkar (2013) se ve své studii Defining and characterizing team 

resilience in elite sport zaměřili na objevení definice týmové resilience („team resilience“) 

a identifikaci resilientních charakteristik resilience u vrcholových kolektivních sportů. Studie 

se zúčastnilo 31 participantů z pěti vrcholových týmů z různých sportovních disciplín. 

Prostřednictvím indukčních a dedukčních úvah byla týmová resilience definována jako 

dynamický, psychosociální proces, který chrání skupinu jednotlivců před možným 

negativním účinkem stresorů, se kterými se společně setkávají. Týmová resilience zahrnuje 

procesy, při kterých členové týmu využívají své individuální a kombinované zdroje k tomu, 

aby překonali nepříznivé okolnosti a obtíže. Autoři studie uvádějí čtyři hlavní resilientní 

charakteristiky u vrcholových týmů v kolektivním sportu: skupinová struktura, profesionální 

přístup, sociální kapitál a kolektivní efektivnost. Tato studie rozšířila výzkum resilience 

ve sportovní psychologii tím, že poskytuje větší koncepční jasnost resilience na úrovni týmu 

a kolektivního sportu. 

 

1.4.3. Rozdíly pojetí resilience v kolektivních a individuálních sportech 

Při rešerši doposud provedených výzkumů resilience v rámci sportu narazíme 

na skutečnost, že většina výzkumů v této oblasti se zabývala především individuálními sporty 

nebo kombinací sportů, jen minimum výzkumů se zabývalo čistě kolektivním sportem. 
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Rozdíly v kolektivních a individuálních sportech jsou zřejmé a nepochybně je důležité tyto 

rozdíly neopomenout při výzkumu resilience v daných sportovních disciplínách. Zvlášť 

pokud nás v rámci této bakalářské práce zajímá vztah resilience a herního výkonu čistě 

v jednom kolektivním sportu. 

Velenský M. (2008) uvádí, že zatímco individuální herní výkon vede ve své 

procesuální orientaci především k herním činnostem jednotlivce, prokazuje týmový herní 

výkon větší zaměřenost na součinnost (spolupráci) mezi hráči jednoho družstva 

a na organizaci vztahů mezi nimi v rámci herních kombinací a herních systémů. Jinými slovy, 

v individuálních sportech je výkon tvořen pouze jednotlivcem a tedy i v psychických 

faktorech spoluutvářející sportovní výkon se odráží pouze resilience jednoho daného jedince. 

Naopak specifikem kolektivního sportu je fakt, že výkon je výsledkem spolupůsobících 

výkonů jednotlivců, které dohromady dávají týmový sportovní výkon. Výsledek je tedy dán 

součinností a souhrou celého týmu. Z tohoto důvodu se domnívám, že poznatky zjištěné 

o resilienci v individuálních sportech nemohou být jednoznačně bez jakýchkoliv ověření 

použity na kolektivní sporty. 

 

1.4.4. Resilience na různých sportovních úrovních 

Při pohledu na význam resilience v rámci sportovního výkonu je potřeba si uvědomit, 

že sportovní výkon může být vykonáván na různých úrovních (sportovních/výkonnostních), 

které jej do značné míry ovlivňují a měli by být tedy brány v úvahu i při zkoumání vztahu 

resilience a sportovního výkonu. Vykonávání sportovních výkonů v konkrétní sportovní 

disciplíně probíhá na různých sportovních resp. výkonnostních úrovních, které se v mnoha 

aspektech od sebe odlišují. Sekot (2003) rozděluje sport na čtyři úrovně: elitní sport, 

vrcholový sport, výkonnostní sport a rekreační sport. Elitní a vrcholový sport jsou v těsné 

blízkosti, jsou zpravidla profesionální nebo poloprofesionální. Na rozdíl od nich jsou 

výkonnostní a rekreační sport amatérské. Rekreační sport se pak od toho výkonnostního liší 

především tím, že je z pravidla příležitostný a odehrává se bez jakýchkoliv organizačních 

nároků v prostředí, ve kterém není kladený žádný tlak na výkon či výsledek. Výkonnost 

na jednotlivých sportovních úrovních by zpravidla měla odpovídat sestupné pyramidě, tedy 

že elitní a vrcholový sport by měl být na té nejvyšší výkonnostní úrovni a naopak rekreační 

sport by měl být na té nejnižší. Nicméně sportovní úrovně se liší především v přístupu 

ke sportovnímu výkonu a jejich hodnocení. Z tohoto hlediska jsou součástí sportovního 

výkonu i rozdílné stresory, které na sportovce působí. Sportovci v elitním a vrcholovém 
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sportu jsou profesionálové, kteří jsou dle svých smluvních závazků povinni podávat 

maximální sportovní výkon včetně profesionálního přístupu, pokud jejich sportovní výkon 

nebo přístup není ideální, mohou přijít sankce (finanční i jiné). Na rozdíl od toho, sportovci 

ve výkonnostním sportu rozhodně nejsou pod takovýmto tlakem, jelikož jsou amatéry, 

což znamená, že dopad a následky špatného výkonu pro ně rozhodně nebudou mít takový 

rozsah (finanční, sociální aj.) jako pro profesionály. V rekreačním sportu je pak situace 

v případě špatného sportovního výkonu naprosto odlišná, protože jeho účastnící jej provozují 

především pro zábavu, radost z pohybu či případně zdravý životní styl bez jakýchkoliv jiných 

závazků a povinností, tudíž pro ně špatný výkon nemůže mít žádné vedlejší negativní 

dopady, snad jen možná špatnou náladu sportovce ze svého nepovedeného výkonu. 

Právě z těchto důvodů se výzkumníci při výzkumu resilience zpravidla zabývají pouze 

jednou z výše uvedených sportovních/výkonnostních úrovní. Mezi výzkumy však převládá 

cílová skupina elitních a vrcholových sportovců, kterou se bude zabývat i tato bakalářské 

práce. 

 

2. Charakteristika basketbalu 

Basketbal, česky též košíková, je kolektivní míčová hra, která vznikla v roce 1891 

kdy profesor tělovýchovné školy Springfield College Massachusets ve Spojených státech 

James Naismith ve snaze zpestřit zimní přípravu ragbyového mužstva vyzdvihl do výše dva 

koše na papír, postavil je na bedny od pomerančů a vyzval své svěřence, aby míč místo 

pokládání do trojkového území na tvrdou podlahu tělocvičny vhazovali do vyzdvižených 

košů (Nerad & Velenský E., 1983). Z USA se basketbal rychle rozšířil na sever do Kanady 

a na jih do zemí Střední a Jižní Ameriky. Dále do Austrálie, Filipín, Japonska a Číny. 

V Evropě se basketbal začal hrát ještě před koncem předminulého století. Skutečný rozmach 

basketbalu na Starém kontinentu je však možné sledovat až v období po první světové 

válce (Velenský M. & Velenský E., 1994). 

V roce 1921 vstoupil český basketbal do organizačního svazu s tehdejším svazem 

odbíjené ve společný Český volejbalový a basketbalový svaz. V roce 1946 byl založen 

samostatný Československý basketbalový svaz (Dobrý & Velenský E., 1980). Dnešním 

nástupcem tehdejšího Československého basketbalového svazu je Česká basketbalová 

federace, která vznikla v roce 1992. 

Mezinárodní basketbalová federace (FIBA) vznikla jako Mezinárodní federace 

amatérského basketbalu 18. června 1932 v Ženevě. V roce 1936 se stal basketbal 
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olympijským sportem. Od roku 1950 se koná mistrovství světa v basketbalu mužů a od roku 

1953 mistrovství světa v basketbalu žen. Mistři světa dostávají Naismithův pohár na počest 

vynálezce basketbalu. 

 

2.1. Základní pravidla basketbalu 

Basketbal se hraje na hřišti obdélníkového tvaru s rovným a tvrdým povrchem 

bez překážek s dvěma basketbalovými koši umístěnými proti sobě. Oficiální délka hrací 

plochy je 28 m a oficiální šířka 15 m. Dále jsou schváleny rozměry hřiště minimálně 26 m 

na délku a 14 m na šířku. Obvod basketbalového hřiště je vyznačen postranními čárami 

(na délku) a koncovými čárami (na šířku). Basketbalové koše jsou umístěny 

ve vzduchu 1,20 m před středem koncové čáry. Obroučka basketbalového koše, která 

je upevněna na desce, je ve výšce 3,05 m nad zemí. Oficiální rozměry desky basketbalového 

koše jsou 180 cm na šířku a 105 cm na výšku. Kromě hraničních čar jsou na hřišti i další 

čáry, které vyznačují různá území uvnitř basketbalového hřiště. Přímo ve středu hřiště 

je umístěn středový kruh, který protíná středová čára, která spojuje čáry postranní a rozděluje 

tak hřiště na dvě poloviny. Na obou polovinách hřiště jsou vyznačeny vymezená území pod 

košem. Na rovnoběžném okraji vymezeného území s koncovou čárou je umístěna čára 

trestného hodu, která je od koncové čáry vzdálena 5,80 m. Na obou polovinách hřiště je také 

umístěn tříbodový oblouk ve vzdálenosti 6,75 m od bodu, který je přímo pod středem desky. 

 

 

 

Družstva (týmy) se skládají z maximálně 12 hráčů, trenéra a případně asistenta 

trenéra. Během hrací doby může být na hřišti 5 hráčů každého družstva a mohou být 

vystřídáni. Hráč je člen týmu na hřišti, náhradník je člen týmu na lavičce Náhradník se stane 

hráčem a hráč náhradníkem, když rozhodčí povolí náhradníkovi vstoupit do hřiště nebo 

Obrázek 1: Basketbalové hřiště 
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během oddechového času či přestávky žádá náhradník zapisovatele o střídání. Trenér vede 

družstvo v průběhu utkání, může zůstat stát v průběhu utkání a vyžaduje oddechové časy. 

Utkání se skládá ze 4 období po 10 minutách. Přestávka před plánovaným začátkem 

utkání trvá 20 minut, slouží k rozcvičení obou družstev. Přestávky mezi prvním a druhým 

obdobím (první poločas), třetím a čtvrtým obdobím (druhý poločas) a před každým 

prodloužením trvají 2 minuty. Přestávka mezi poločasy utkání trvá 15 minut. Je-li stav utkání 

na konci hrací doby čtvrtého období nerozhodný, utkání bude pokračovat tolika 

prodlouženími po 5 minutách, kolik bude potřeba k rozhodnutí utkání. 

V basketbalu jsou celkem tři způsoby, jakým může družstvo dosáhnout bodů. Prvním 

je vstřelení koše ze střední nebo blízké vzdálenosti, tuto vzdálenost ohraničuje trojkový 

oblouk. Vstřelení koše z této vzdálenosti uvnitř trojkového oblouku je ohodnocen za 2 body. 

Druhým způsobem je vstřelení koše z dlouhé vzdálenosti, tedy z poza trojkového oblouku. 

Tento vstřelený koš je hodnocen za 3 body. Třetím způsobem je vstřelení koše 

z tzv. trestného hodu, který hráč hází po faulu při střelbě nebo po jakémkoliv faulu, pokud má 

tým soupeře během jednoho hracího období 5 a více týmových faulů. Koš z trestného hodu 

je za jeden bod. Během hry se hraje míčem pouze rukou (rukama) a může být přihrán, hozen, 

tečován, kutálen nebo driblován v libovolném směru s omezeními, která jsou uvedena 

v podrobnějších pravidlech basketbalu. 

 

2.2. Psychické nároky v basketbalu 

Basketbal je velmi specifickým a technicky náročným sportem. Hráči musí zvládnout 

široké spektrum různých dovednostní (např. střelba, driblink, přihrávka, obranný pohyb 

a další). Basketbal klade vysoké nároky na silově-rychlostní schopnosti a je velmi náročný 

na koncentraci a psychickou odolnost, které se nejvíce projevují při plnění taktických pokynů 

v rámci týmového herního výkonu. 

Z psychologického hlediska řadíme basketbal mezi sportovní disciplíny heuristicko-

kolektivní, tedy sporty, ve kterých se skupina (tým) snaží prostřednictvím svých schopností, 

dovedností, techniky a taktiky porazit jinou skupinu (tým). Pro tyto kolektivní sporty 

je charakteristická anticipace, tedy předvídání dějů, které mohou nastat, a heuristika, neboli 

tvořivé řešení problémů, které se během utkání (zápasu) mohou vyskytnout. Jedná se 

o sporty, které jako psychologický typ sportovní činnosti mezi ostatními sporty dominují 

a jsou nejvíce předmětem diváckého zájmu (Kodým, 1966). 

 



30 

 

3. Resilience v basketbalu  

Jak již bylo zmíněno do vztahu resilience a sportovního výkonu obecně promlouvají 

více či méně různé faktory, které se navíc mohou u konkrétních sportovních disciplín lišit. 

Basketbal je kolektivní hrou, tudíž je zapotřebí tuto skutečnost reflektovat i v přístupu 

k resilienci. Pokud nás bude zajímat vztah resilience a herního výkonu v basketbalu můžeme 

k němu přistoupit ze dvou úhlů. Tím prvním je vztah resilience a individuálního herního 

výkonu v basketbale, tedy herního výkonu jednotlivce. Individuální herní výkon 

je v basketbale možné měřit různými statistikami jako jsou užitečnost, body, asistence, 

doskoky, získané míče a další. Tyto statistiky pak lze porovnávat v rámci jednoho utkání 

nebo prostřednictvím průměru za více utkání případně sezón. Na druhou stranu lze ke vztahu 

resilience a herního výkonu přistoupit v kontextu kolektivního herního výkonu, tedy výkonu 

družstva, který je výsledkem součinnosti a spolupráce jednotlivců. Kolektivní herní výkon 

je v basketbale možné měřit především výsledky ale také týmovými statistikami v jednom 

nebo více zápasech. Z druhého přístupu, tedy vztahu resilience a kolektivního herního 

výkonu, vychází výzkum v rámci této bakalářské práce. 

Stejně jako u jiných sportovních disciplín je při zkoumání vztahu resilience a herního 

výkonu v basketbalu zapotřebí zohlednit výkonnostní úroveň, tedy jestli se jedná 

o vrcholový, výkonnostní či rekreační sport. Důvody jsou uvedeny v předcházející kapitole 

1.3.4. Resilience na různých sportovních úrovních. 

 

3.1. Specifika vrcholového basketbalu 

Skutečnost, že sportovci na různých sportovních resp. výkonnostních úrovních jsou 

vystavováni různým stresorům, jsme si obecné rovině sportu objasnili již dříve. Nicméně 

vzhledem k nadcházející části této bakalářské práce, která je zaměřena na výzkum resilience 

u vrcholových basketbalistů, je zapotřebí si uvést, jaká jsou konkrétní specifika vrcholového 

basketbalu a čím je tato skupina sportovců specifická ve vztahu k resilienci.  

Když mluvíme o vrcholovém basketbalu v České Republice, ze kterého vychází 

výzkum v rámci této bakalářské práce, jedná se celkem o dvě profesionální ligy, Kooperativa 

národní basketbalová liga (zkráceně Kooperativa NBL) a Ženská basketbalová liga (zkráceně 

ŽBL). Kooperativa NBL je nejvyšší česká soutěž v basketbalu mužů, které se v sezóně 

2016/2017 účastnilo celkem 12 profesionálních týmů. ŽBL je nejvyšší česká basketbalová 

soutěž žen, které se v sezóně 2016/2017 účastnilo celkem 12 profesionálních týmů. 
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Pokud mluvíme o resilienci u vrcholových (profesionálních) sportovců obecně, 

je zapotřebí si uvědomit fakt, že resilience nemá ve většině případů pouze sportovní význam 

nýbrž i význam sociální. Jinými slovy profesionální sportovec se nevyrovnává pouze 

s obtížemi spojenými bezprostředně se sportem a vykonáváním sportovního výkonu, ale také 

s různými dalšími sociálními obtížemi, které se od jeho profese a sociálního postavení 

odvíjejí. Na hráče Kooperativa NBL a hráčky ŽBL tak v souvislosti s jejich herními výkony 

působí četné stresory mezi, které patří například špatný předcházející výkon, prohraný 

důležitý zápas, špatná forma, zranění, finanční prostředky, tlak veřejnosti (média, fanoušci 

klubu) či napjaté rodinné vztahy. Tyto stresory a nepříznivé okolnosti mohou způsobit hráči 

či hráčce obtíže a negativně ovlivnit herní výkon jedince. Při výskytu těchto obtíží se 

prostřednictvím případné pozitivní adaptace projeví resilience daného jedince, která má 

ve výsledku pozitivní vliv na herní výkon jedince. 

 

3.2. Shrnutí 

V této kapitole se pokusím shrnout základní teoretická východiska pro následující 

praktickou část této bakalářské práce, která se zabývá výzkumem resilience u vrcholových 

hráčů a hráček basketbalu. 

Předpokladem mého výzkumu je přesvědčení, že resilience je pozitivně spojená se 

všeobecným sportovním výkonem a tedy i s herním výkonem v basketbalu. Na základě mé 

zkušenosti trenéra a uvedených studií není pochyb o tom, že hráči a hráčky basketbalu 

na vrcholové úrovni oplývají schopností resilience stejně jako ostatní vrcholoví sportovci. 

Cesta do vrcholového sportu obecně není nikdy jednoduchá, sportovci na ní musí překonat 

množství překážek nejen sportovních ale i sociálních a jinak tomu není ani v případě 

basketbalu. Hráči a hráčky, kteří se dokáží dostat na tuto úroveň, mají za sebou několikaletou 

sportovní kariéru, která zpravidla začíná již v dětském a mládežnickém věku, 

kdy se zpravidla nevěnují pouze sportu, ale také dalším aktivitám a povinnostem včetně 

školní docházky. Profesionální kariéra je tedy v jejich případě jen špičkou pyramidy, kterou 

sportovci museli prostřednictvím obrovského objemu tréninků, zápasů (soutěží) 

a v neposlední řadě píle vyšplhat, aby se z nich stali vrcholoví sportovci a profesionálové 

v jejich sportovní disciplíně, v našem případě v basketbalu. Otázkou zůstává na jaké úrovni 

tato resilience u těchto hráčů a hráček je a jestli a případně jaké jsou v ní rozdíly.  

 Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.3. Měření resilience, v současné době se používá 

několik metod měření resilience, která mají svá specifika a odlišnosti. Pro účely našeho 
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výzkumu jsem pro měření resilience zvolil standardizovanou škálu Brief Resilience 

Scale (BRS), která je zaměřena na specifickou charakteristiku resilience – schopnost odrazit 

se zpátky od stresu (bounce back). Pojetí resilience jako schopnosti odrazit se zpět od stresu 

nebo zotavit se ze stresu bylo reflektováno v práci mnoha výzkumníků a teoretiků (Carver, 

1998; Tugade & Fredrickson, 2004). V rámci mého výzkumu se přikláním k tomuto pojetí 

hned ze dvou důvodů. Prvním je již zmíněný předpoklad, že hráči a hráčky vrcholového 

basketbalu mají schopnost resilience vybudovanou na svém dlouholetém profesním 

(sportovním) zaměření, a tak podstatou výzkumu bude pozorování využívání této schopnosti 

v kontextu sportovního herního výkonu. Druhým důvodem je fakt, že pojetí resilience jako 

schopnosti odrazit se zpět od stresu dle mého názoru skvěle reflektuje schopnost sportovce 

odrazit se od stresorů, které jsou s jeho profesí spojeny a které mohou narušovat jeho herní 

sportovní výkon. 

 V problematice herního výkonu v basketbalu se ve svém výzkumu přikláním 

ke kolektivnímu pojetí. Jak bylo uvedeno již dříve, basketbal je kolektivní sport tvořený 

týmovým herním výkonem. Tuto myšlenku jsem se snažil zachovat i ve svém výzkumu, 

proto bylo zapotřebí si stanovit kritéria hodnocení týmového herního výkonu. 

Nejjednodušším kritériem je vítězství či porážka týmu v rámci utkání. Nicméně domníváme 

se, že tento herní výkon je pro pozorování vztahu týmového herního výkonu a resilience 

příliš krátký, protože jak uvádí obecná charakteristika, resilience vyžaduje dvě podmínky, 

nepříznivé okolnosti a pozitivní adaptaci, ke kterým v rámci jednoho utkání nemusí dojít 

a tak bychom nemohli mluvit o resilienci. Z tohoto důvodu k týmovému hernímu výkonu 

v rámci mého výzkumu přistupuji jako k výkonu dlouhodobému, tedy výkonu, který je brán 

za určité delší časové období. Ideálním kritériem pro hodnocení tohoto dlouhodobého 

týmového výkonu se zdá být umístění družstva v dlouhodobé soutěži, které vyplývá 

z vítězství a porážek družstva v jednotlivých utkáních, které se hrají mezi všemi družstvy 

soutěže navzájem tak, aby soutěž byla objektivní a žádný tým nebyl systémem zvýhodněn 

nebo naopak znevýhodněn. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

4. Úvod 

Jak vyplívá z teoretické části této práce a uvedených studií z oblasti výzkumu 

resilience v rámci sportovní psychologie, resilience je pozitivně spojena se sportovním 

výkonem v řadě sportovních disciplín. To znamená, že vyšší resilience sportovců 

vykonávající danou sportovní disciplínu předpokládá jejich vyšší sportovní výkon. Tento 

vztah potvrdili ve svých studiích například Salehi Nezhad a Beshrat (2010), Mummery 

et al. (2004) nebo Fletcher a Shakar (2012). Jejich výzkumům jsme se podrobně věnovali 

v kapitole 1.4.2. Výzkumy vztahu resilience a sportovního výkonu. 

Resilience hraje v kontextu sportovního výkonu podstatnou roli, jelikož pomáhá 

sportovci vyrovnat se stresory, které na něho působí v souvislosti se sportovním výkonem 

a také mimo něj a které tak mohou jeho výkon narušit. Resilience tak u sportovců slouží 

k oproštění se od stresorů při vykonávání sportovního výkonu a umožňuje tak maximální 

optimalizaci jejich výkonu, která je předpokladem pro vysoký sportovní výkon, v kterékoliv 

sportovní disciplíně a na jakékoliv sportovní úrovni. 

 

5. Cíl výzkumu 

Vzhledem k současné absenci studie významu resilience v rámci výkonu v basketbalu, 

je cílem nadcházející empirické části tento vztah ověřit. Výzkum resilience v basketbalu 

je specifický tím, že se jedná o kolektivní sport, ve kterém je upřednostňován týmový výkon 

před výkonem individuálním. Pozitivní vztah resilience a sportovního výkonu byl prokázán 

již v několika zmíněných studiích, nicméně ve většině z nich byl sportovní výkon brán spíše 

jako výkon individuální. Výzkum v této práci je, však zaměřen pouze na vztah resilience 

jedince a týmového výkonu jeho družstva. Předmětem je tedy „Vztah resilience vrcholových 

hráčů a hráček basketbalu s dlouhodobým týmovým herním výkonem družstva“. 

Doplňujícími úkoly výzkumu je ověřit vztah resilience vrcholových hráčů a hráček 

basketbalu a dalšími charakteristikami jako jsou délka profesionální kariéry či vzdělání, které 

mohou predikovat míru či množství překonaných překážek a obtíží spojených právě 

s dlouholetou profesionální sportovní praxí nebo úspěšné absolvování vysokoškolského 

vzdělání současně s vykonáváním vrcholové sportovní disciplíny na profesionální úrovni. 
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5.1. Výzkumné otázky a hypotézy 

Na základě studia teoretických zdrojů došlo k formulaci výzkumných otázek: 

 „Jaká je resilience basketbalových hráčů a hráček v soutěžích Kooperativa 

NBL a ŽBL?“ 

  „Existuje vztah mezi resiliencí hráče a hráčky basketbalu a týmovým herním 

výkonem jejich družstva?“ 

  „Existuje vztah mezi resiliencí hráčů a hráček basketbalu a délkou jejich 

profesionální kariéry?“ 

 „Existuje vztah mezi resiliencí hráčů a hráček vrcholového basketbalu 

a dosaženým vzděláním?“ 

Na základě stanovení výzkumných otázek a teoretických východisek byla 

formulována nulová hypotéza. Míra resilience je v rámci hypotézy operacionalizována jako 

dosažené skóre probanda v rámci škály Brief Resilience Scale. Dlouhodobý týmový herní 

výkon je hodnocen na základě umístění družstva probanda v dlouhodobé soutěži, konkrétně 

v základní části Kooperativa NBL nebo ŽBL v sezóně 2016/2017: 

 H0: Mezi mírou resilience vrcholových hráčů a hráček basketbalu 

a dlouhodobým týmovým herním výkonem jejich družstva není souvislost. 

Dále byla formulována alternativní hypotéza: 

 Ha: Vrcholoví hráči a hráčky basketbalu z týmů s dlouhodobě lepším týmovým 

herním výkonem vykazují vyšší resilienci, než vrcholoví hráči a hráčky 

basketbalu z týmů s dlouhodobě horším týmovým herním výkonem. 

Dále byly na základě stanovených výzkumných otázek formulovány tyto hypotézy: 

 H1: Hráči a hráčky basketbalu s profesionální kariérou delší než tři a více let, 

vykazují vyšší resilienci, než hráči a hráčky s profesionální kariérou kratší než 

dva a méně let.  
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 H2: Hráči a hráčky basketbalu s vyšším, než středoškolským vzděláním, 

vykazují vyšší resilienci, než hráči a hráčky s nejvyšším dosaženým 

středoškolským vzděláním. 

 

6. Metodika a organizace výzkumu 

Výzkum probíhal prostřednictvím kvantitativní metody. V rámci kvantitativní metody 

došlo k objektivní redukci počtu pozorovaných proměnných a vztahů mezi nimi. Tato metoda 

tak při výzkumu umožnila získat sice omezené množství informací, tyto informace ale bylo 

možné získat o velkém počtu respondentů (Disman, 2011). Záměrem mého výzkumu bylo 

získat jen malé množství konkrétních specifických informací od co největšího počtu 

respondentů, kteří splňovali požadavky výzkumu, přičemž množství respondentů bylo 

pro následnou analýzu dat klíčové. Z tohoto důvodu považují kvantitativní metodu 

za vhodnou pro realizaci svého výzkumu. 

 

6.1. Technika sběru dat 

Výzkum probíhal na území České republiky od února do dubna roku 2017. Zvolenou 

metodou výzkumu určenou pro sběr dat bylo dotazníkové šetření. Tato metoda byla zvolena 

s  ohledem na účely výzkumu. Resilience u vrcholových basketbalistů a basketbalistek 

v České Republice doposud nebyla zkoumána. Výše zmiňovaným cílem tedy bylo především 

zhodnotit úroveň této osobnostní vlastnosti u vrcholových hráčů a hráček basketbalu 

v Kooperativa NBL a ŽBL. K tomu bylo zapotřebí oslovit větší množství respondentů 

a dotazník tedy byl ideální technikou, prostřednictvím které bylo možné výzkum zrealizovat.  

Kompletní dotazník ve dvou jazykových variantách (čeština a angličtina), tak jak byl 

předkládaný nebo zasílaný respondentům a respondentkám je k nahlédnutí v příloze. 

Pro potřeby výzkumu byl využit test Brief Resilience Scale (Smith, 2009), který byl doplněn 

o úvodní otázky, které byly zkonstruovány pro účely výzkumu. Dotazník se tedy skládal 

ze dvou částí. 

Test BRS byl vybrán na základě referencí studií Windleové et al. (2011) a Pangalla 

et al. (2014), ve kterých byl společně s testy Connor-Davidson Resilience Scale (CD – RISC) 

a Resilience Scale for Adults (RSA) z hlediska psychometrických kvalit hodnocen jako 

nejkvalitnější. Z těchto tří testů byl BRS pro náš výzkum upřednostněn z důvodu, 
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že je zaměřen na specifickou kompetenci resilience odrazit se od stresu (bounce back), která 

je z hlediska role resilience v kontextu sportovního výkonu v rámci našeho výzkumu 

považována za klíčovou. 

Anamnestická část 

Obsahovala otázky týkající se osobních a sportovních charakteristik respondentek, 

které sloužily především k popisu zkoumaného vzorku. Otázky zjišťovaly věk respondenta, 

národnost, současný basketbalový klub, počet sezón odehraných v profesionální soutěži, 

nejvyšší dosažené vzdělání a celkový příjem. 

The Brief Resilience Scale (Smith, 2009) 

Jedná se o standardizovanou škálu, která slouží k měření resilience jako schopnosti 

odrazit se od stresu. Při vyplňování tesu respondenti odpovídají na pětibodové Likertově 

škále podle toho, jak moc se ztotožňují s daným tvrzení (přičemž u kladně formulovaných 

položek 1 = rozhodně nesouhlasím, 2 = nesouhlasím, 3 = ani souhlasím ani nesouhlasím, 

4 = souhlasím, 5 = rozhodně souhlasím a u negativně formulovaných položek 5 = rozhodně 

nesouhlasím, 4 = nesouhlasím, 3 = ani souhlasím ani nesouhlasím, 2 = souhlasím, 

1 = rozhodně souhlasím). Test obsahuje celkem tři kladně formulované položky 

a tři negativně formulované položky. Výsledné hodnoty jsou poté sečteny. Součet odpovědí, 

který nabývá hodnot od 5 do 30, je poté vydělen šesti. Výsledkem je konečný skór resilience, 

který nabývá hodnoty od 1 do 5. Čím vyšší je skór, tím vyšší je resilience respondenta. Pro 

ukázku položek v testu jsem vybral jednu kladně formulovanou a jednu negativně 

formulovanou (Smith., 2009): 

 

Po náročných životních obdobích se většinou rychle vzpamatuji. (kladná) 

Je pro mě těžké překonávat stresující události. (negativní) 

6.2. Výzkumný vzorek 

Vzorek byl konstruován účelově. Cílovou skupinu pro výzkum tvořili vrcholoví hráči 

a hráčky basketbalu v České republice. Z hlediska dlouhodobého týmového herního výkonu, 

tedy výsledku jednotlivých družstev v rámci dlouhodobé soutěže jsme vycházeli 

ze základních částí Kooperativa NBL 2016/2017, která probíhala od 24. září 2016 

do 4. února 2017, a základní části ŽBL 2016/2017, která probíhala od 21. září 2016 

do 4. března 2017. Výzkumu se tedy mohly zúčastnit pouze hráči a hráčky, kteří v sezóně 
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2016/2017 nastoupili v základní části soutěží Kooperativa NBL a ŽBL a mohli tak ovlivnit 

dlouhodobý týmový herní výkon některého z týmů.  

Spodní věková hranice byla nastavena na 16 let, což je věk, kterého v daném roce 

musí hráči či hráčka dosáhnout, aby mohli nastoupit do soutěže dospělých. Horní věková 

hranice nebyla zvolena. Vzhledem k tomu, že konečná cílová skupina byla menší uzavřenou 

skupinou, byl do výzkumu zahrnut každý hráč i hráčka, kteří v sezóně 2016/2017 alespoň 

jednou nastoupili v utkání základní části Kooperativa NBL či ŽBL. Jednalo se 

tak o vyčerpávající šetření zahrnující všechny dostupné členy cílové skupiny. Podle statistik 

dostupných na stránkách České basketbalové federace, bylo takových hráčů 183 

a hráček 176. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 212 respondentů, z toho 122 hráčů 

a 90 hráček. Dotazník nedokončila 1 hráčka. Dále byl z výzkumu vyřazen 1 dotazník, 

ve kterém respondent uváděl, že je v současnosti hráčem klubu, který nepůsobí 

v soutěžích Kooperativa NBL nebo ŽBL. 

Celková návratnost tedy byla 67 % u hráčů Kooperativa NBL a 52 % u hráček ŽBL. 

Nedokončený a také vyřazený dotazník nebyly zahrnuty do analýzy dat a výsledků. 

Kompletní dotazník, který byl zařazen do výzkumu, tedy nakonec vyplnilo 210 respondentů, 

z toho 121 hráčů Kooperativa NBL a 89 hráček ŽBL. Zastoupení obou pohlaví 

ve výzkumném vzoru je znázorněno na grafu níže. 

 

Graf 1: Rozdělení výzkumného souboru podle pohlaví 
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Věk respondentů se pohyboval mezi 16 a 37 let. Průměrný věk všech respondentů 

zařazených do výzkumu byl 24 let. Věkové složení je blíže popsáno v tabulce níže. 

 

 

Tabulka 1: Věkové složení zkoumaného souboru 

N 
Valid 210 

Missing 0 

Mean 23,96 

Median 24,00 

Range 22 

Minimum 15 

Maximum 37 

 

V průměru se respondenti jako profesionální hráči a hráčky věnovali basketbalu 5 let. 

Maximální uvedená délka kariéry byla 20 let. Délka profesionální kariéry, kterou respondenti 

uváděli, je blíže popsána v tabulce níže. 

 

Tabulka 2: Délka profesionální kariéry 

N 
Valid 209 

Missing 1 

Mean 5,00 

Median 3,00 

Range 19 

Minimum 1 

Maximum 20 

 

 Výzkumu se zúčastnili hráči ze všech 12 týmů Kooperativa NBL. Z 12 týmů ŽBL 

se zúčastnili výzkumu hráčky z celkem 10 týmů, ze dvou týmů ŽBL se výzkumu nezúčastnila 

žádná hráčka. Průměrně se z každého mužského týmu výzkumu zúčastnilo 10 hráčů 

a z každého ženského 7 hráček. Nejméně hráčů se zúčastnilo z týmu USK Praha a nejméně 

hráček se zúčastnilo z týmů DSK Nymburk a KP Brno. Naopak nejvíce hráčů se zúčastnilo 

z týmu BK JIP Pardubice a NH Ostrava. Nejvíce hráček se zúčastnilo z týmu ZVVZ USK 

Praha. Zastoupení jednotlivých týmů je blíže popsáno na grafech níže. 
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Graf 2: Zastoupení jednotlivých týmů Kooperativa NBL mezi respondenty 

 

 

Graf 3: Zastoupení jednotlivých týmů ŽBL mezi respondenty 

 

 

 Dlouhodobý týmový herní výkon byl posuzován podle umístění jednotlivých družstev 

v rámci základní části soutěží Kooperativa NBL a ŽBL. Umístění jednotlivých týmů 

v základní části obou soutěží je blíže popsáno v tabulce níže. 
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Tabulka 3: Dlouhodobý herní výkon jednotlivých mužských a ženských týmů 

Kooperativa NBL V P B ŽBL V P B 

1. ČEZ Basketball Nymburk 21 1 43 1. ZVVZ USK Praha 22 0 44 

2. BK JIP Pardubice 18 4 40 2. Sokol ZVUS Hradec Králové 17 5 39 

3. BK ARMEX Děčín 15 7 37 3. KP Brno 16 6 38 

4. USK Praha 12 10 34 4. DSK Basketball Nymburk 16 6 38 

5. BK Opava 12 10 34 5. BLK Slavia Praha 15 7 37 

6. BC GEOSAN Kolín 11 11 33 6. BK Handicap Brno 13 9 35 

7. SLUNETA Ústí nad Labem 9 13 31 7. BK Lokomotiva Trutnov 11 11 33 

8. Orli Prostějov 8 14 30 8. BA Karlovy Vary 8 14 30 

9. DEKSTONE Tuři Svitavy 7 15 29 9. SBŠ Ostrava 8 14 30 

10. BK Lions Jindřichův Hradec 7 15 29 10. Slovanka MB 4 18 26 

11. NH Ostrava 6 16 28 11. U19 Chance 1 21 23 

12. mmcité Brno 6 16 28 12. MK Technic Brno 1 21 23 

V = vítězství, P = porážky, B = body 

  

Zkoumaný vzorek byl na základě dlouhodobého herního výkonu jednotlivých týmů 

rozdělen do čtyř skupin. Problémem mohly být přestupy jednotlivých hráčů a hráček mezi 

týmy různých výkonnostních skupin. Z tohoto důvody byly přestupy hráčů a hráček v rámci 

našeho výzkumu v průběhu základní části Kooperativa NBL a ŽBL sledovány, aby byly 

případně v průběhu výzkumu identifikovány a z výzkumu buďto vyřazeny nebo zohledněny. 

Nicméně k žádným přestupům, které by ovlivnily data ve dvou výkonnostních skupinách, 

nedošlo. 

 

Graf 4: Dlouhodobý týmový herní výkon respondentů 
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6.3. Prostředí výzkumu 

Výzkum probíhal od konce února 2017 do poloviny dubna 2017, kdy byly 

prostřednictvím klubových příslušníků (hráči, trenéři či manažeři klubu) distribuovány 

dotazníky v tištěné podobě hráčům Kooperativa NBL a hráčkám ŽBL. Dotazník byl 

distribuován ve dvou jazykových variantách, v češtině a v angličtině. Anglická verze 

dotazníku byla určena pro zahraniční hráče, kteří nemluví plynně česky. Před vyplněním 

výzkumného dotazníku byl každý z respondentů poučen o cílech výzkumu, jeho průběhu 

a o podmínkách účasti na výzkumu. 

 

7. Zpracování dat 

 Analýza dat byla zpracována prostřednictvím procesoru Microsoft Excel 2013 a IBM 

SPSS Statistics 21. Nejprve byla provedena explorace získaných dat z dotazníkového šetření. 

Poté byla data vložena do programu Microsoft Excel, kde došlo k jejich transformaci 

do podoby vhodné pro analýzu – odpovědi u některých otázek, které byly v dotazníku 

uváděny z výběru několika slovně formulovaných odpovědí, byly nahrazeny číslem pro lepší 

zpracování (například nejvyšší dosažené vzdělání respondenta základní = 1, střední bez 

maturity/vyučen = 2, střední s maturitou = 3, vysokoškolské = 4). Následně došlo u každého 

z respondentů k vyhodnocení testu Brief Resilience Scale. Poté byla provedena kontrola 

vnitřní konzistence a reliability testu BRS prostřednictvím Cronbachovi alfy. U zkoumaného 

souboru vzorku vyšla vnitřní konzistence BRS 0,73 (viz tabulka 4). Výsledek Cronbachovi 

alfy nám potvrdil, že ze získaných položek obou vzorků je možné vytvořit součtový index, 

jelikož Cronbachova alfa je vyšší než 0,7 (Nunnally, 1978).  

 
Tabulka 4: Cronbachova alfa – kontrola reliability testu BRS 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,731 ,733 6 

 

 Poté byl prostřednictvím součtu položek v BRS a jejich následném vydělení šesti 

vypočten výsledek testu u každého respondenta. Výsledný index udával hodnotu resilience 

respondenta. 

 



42 

 

 Dále byly zpracovány data z hlediska dlouhodobého týmového výkonu. Zkoumaný 

soubor jsme rozdělili celkem do 4 skupin, podle umístění týmů v základní části soutěže 

viz graf 4. Do první skupiny byli zařazeni hráči a hráčky týmů umístěných na 1. až 3. místě, 

do druhé skupiny byly zařazeni hráči a hráčky z týmů na 4. až 6. místě. Do třetí hráči 

a hráčky týmů na 7. až 9. místě a do čtvrté hráči a hráčky týmů na 10. až 12. místě. 

 

Následně jsme přistoupili k testování hypotéz. Pro nulovou hypotézu, ve které jsme 

testovali vztah mezi resiliencí hráčů a hráček s dlouhodobým týmovým herním výkonem 

družstva, byla použita metoda jednofaktorové analýzy rozptylu, tzv. ANOVA. Jedná se 

o analýzu rozptylu, kdy analyzujeme účinek jednoho faktoru na zkoumanou závisle 

proměnnou na zvolené hladině významnosti p = 0,05. Hypotéza je prokázána v případě, když 

je hodnota nižší než hladina významnosti, v opačném případě hypotéza nelze na zvolené 

hladině významnosti prokázat. Stejná statistická metoda byla použita i pro ověření zbylých 

dvou hypotéz, ve kterých jsme zkoumali vztah resilience s délkou profesionální kariéry 

a dosaženým vzděláním. 

 

8. Výsledek výzkumu 

Jak bylo uvedeno v kapitole 7. Zpracování dat všechny hypotézy v rámci výzkumu 

byly testovány pomocí jednofaktorové analýzy rozptylu (one-way ANOVA). 

 

Nulová hypotéza 

Mezi mírou resilience vrcholových hráčů a hráček basketbalu a dlouhodobým týmovým 

herním výkonem jejich družstva není souvislost. 

 

Faktorem byl v tomto případě dlouhodobý týmový herní výkon družstva respondenta, 

tedy umístění daného družstva v rámci základní části ligové soutěže (1 = 1. až 3. místo, 

2 = 4. až 6. místo, 3 = 7. až 9. místo, 4 = 10. až 12. místo) a zkoumanou závislou proměnou 

byla míra resilience respondenta, tedy dosažené skóre v testu BRS. V tabulce 5 jsou vidět 

průměrné hodnoty resilience u jednotlivých výkonnostních skupin rozdělených podle 

umístění. Výsledná hodnota analýzy byla 0,564 (viz tabulka 6). Nulovou hypotézu 

se na zvolené hladině významnosti nepodařilo prokázat ani zamítnout. 
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Tabulka 5: One-way ANOVA – BRS v souvislosti s dlouhodobým herním týmovým výkonem – POPIS 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

1 - 3 54 3,4450 ,73675 1,83 5,00 

4 – 6 36 3,3292 ,56077 2,00 4,33 

7 – 9 62 3,4813 ,59388 2,00 5,00 

10 – 12 58 3,3417 ,69956 2,00 5,00 

Total 210 3,4073 ,65647 1,83 5,00 

 
Tabulka 6: One-way ANOVA – BRS v souvislosti s herním týmovým výkonem družstva – VÝSLEDKY 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,885 3 ,295 ,682 ,564* 

Within Groups 89,184 206 ,433   

Total 90,069 209    

*rozdíl statisticky nevýznamný na hladině významnosti 0,05. 

 

Hypotéza 1 

Hráči a hráčky basketbalu s profesionální kariérou delší než tři a více let, vykazují vyšší 

resilienci, než hráči a hráčky s profesionální kariérou kratší než dva a méně let. 

 

 V tomto případě byla faktorem délka profesionální kariéry (1 = 2 a méně let, 

2 = 3 a více let). Zkoumanou závislou proměnou byla opět míra resilience respondenta. 

Výsledná hodnota analýzy byla 0,203 (viz tabulka 8). Hypotézu 1 se tedy na zvolené hladině 

významnosti nepodařilo prokázat. 

 
Tabulka 7: One-way ANOVA – BRS v souvislosti s délkou profesionální kariéry – POPIS 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

1 až 2 86 3,3352 ,67506 2,00 5,00 

3 a víc 123 3,4529 ,64198 1,83 5,00 

Total 209 3,4045 ,65676 1,83 5,00 

 
Tabulka 8: One-way ANOVA – BRS v souvislosti s délkou profesionální kariéry – VÝSLEDKY 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,701 1 ,701 1,630 ,203* 

Within Groups 89,015 207 ,430   

Total 89,716 208    

*rozdíl statisticky nevýznamný na hladině významnosti 0,05. 
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Hypotéza 2 

Hráči a hráčky basketbalu s vyšším, než středoškolským vzděláním, vykazují vyšší resilienci, 

než hráči a hráčky s nejvyšším dosaženým středoškolským vzděláním. 

 

 U této hypotézy bylo faktorem v nejvyšší dosažené vzdělání respondenta 

(1 = středoškolské a nižší, 2 = vyšší než středoškolské). Zkoumanou závislou proměnou byla 

opět resilience respondenta. V tabulce 9 vidíme rozdíl v průměrech dosaženého skóre 

resilience u obou skupin rozdělených podle dosaženého vzdělání, dále pak můžeme v tabulce 

pozorovat rozdíl v minimálním dosaženém skóre zástupců obou skupin. Výsledná hodnota 

analýzy byla nižší než 0,000 (viz tabulka 10), tudíž se hypotézu 2 na zvolené hladině 

významnosti podařilo prokázat.  

 
Tabulka 9: One-way ANOVA – BRS v souvislosti se vzděláním – POPIS 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 SŠ 140 3,2929 ,65086 1,83 5,00 

 SŠ 70 3,6363 ,61008 2,17 5,00 

Total 210 3,4073 ,65647 1,83 5,00 

 
Tabulka 10: One-way ANOVA – BRS v souvislosti se vzděláním – VÝSLEDKY 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5,504 1 5,504 13,538 ,000* 

Within Groups 84,565 208 ,407   

Total 90,069 209    

*rozdíl statisticky významný na hladině významnosti 0,05. 

 

  



45 

 

DISKUZE 

 

Tento výzkum umožnil pozorovat míru resilience u vrcholových hráčů a hráček 

basketbalu působící v soutěžích Koopertiva NBL a ŽBL v sezóně 2016/2017. Primárním 

cílem empirické části této práce bylo zjistit, jestli u vybraného výzkumného vzorku 

vrcholových hráčů a hráček basketbalu existuje vztah mezi mírou resilience a dlouhodobým 

týmovým herním výkonem družstva, tedy zda dlouhodobě úspěšnější družstva budou mít 

hráče a hráčky s vyšší mírou resilience. V teoretické části práce byly uvedeny studie, 

které se shodují na tom, že úroveň resilience sportovce je pozitivně spojena se sportovním 

výkonem. Sekundárním cílem výzkumu bylo ověřit existenci vztahu mezi resiliencí a délkou 

profesionální kariéry a také resiliencí a dosaženým vzděláním, které mohou mít vliv na míru 

či množství překonaných překážek a obtíží. 

 

Výzkumu se zúčastnilo 212 respondentů. Dotazník nedokončil 1 respondent. Dále byl 

z výzkumu vyřazen 1 dotazník, jehož respondent nesplňoval požadavky zkoumaného souboru 

(nebyl členem družstva Kooperativa NBL nebo ŽBL). Ke zpracování dat tedy nakonec bylo 

použito celkem 210 dotazníků (121 mužů a 89 žen). Průměrný věk zkoumaného souboru 

byl 24 let. Průměrná délka profesionální kariéry respondentů byla 5 let. 

 

 U zkoumaného vzorku se vztah mezi mírou resilience a dlouhodobým týmovým 

herním výkonem nepodařilo zamítnout ani prokázat. Důvody výsledku výzkumu zvážíme 

v komparaci s vybranými studiemi, které byly uvedeny v teoretické části této práce a které 

vztah mezi resiliencí a sportovním výkonem úspěšně prokázaly. Studie, kterou vypracovali 

Salehi Nezhad a Beshrat (2010), také aplikovala kvantitativní metodu, přičemž resilience 

u testovaných sportovců byla měřena prostřednictvím testu CD – RISC (Connor 

& Davidson, 2003), který stejně jako námi využitý test BRS (Smith et al., 2008), patří podle 

uvedených referencí v teoretické části mezi nejkvalitnější testy právě pro měření resilience. 

Z tohoto hlediska tedy nepovažuji měření resilience za klíčový rozdíl mezi oběma výzkumy. 

Naopak značný rozdíl můžeme pozorovat u měření sportovního výkonu, kdy Salehi Nezhad 

a Beshrat (2010) využili pro jeho měření test Sport Achievement Scale, který vyplňovali 

trenéři zkoumaných sportovců. Úspěšný výkon tak byl určován názorem trenérů, který ovšem 

nemusí být shodný s výsledkem soutěže. Jinak řečeno trenér může považovat výkon 

sportovce za úspěšný, i když se sportovec neumístí na prvních příčkách soutěže nebo závodu. 
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V našem výzkumu byl naopak úspěšný výkon hodnocen dle výsledků soutěže, což ovšem 

mohlo zapříčinit, že tým, který podával dobré výkony, nicméně se neumístil na prvních 

příčkách soutěže, nebyl hodnocen jako výkonnostně úspěšný. Z tohoto důvodu je potřeba 

zvážit, zda pro měření úspěšného výkonu jsou výsledky soutěže optimální. 

U studie, kterou zpracovali Mummery et al. (2004), byl úspěšný výkon hodnocen 

v jiném kontextu než v našem výzkumu, jelikož byla sledována schopnost plavců podat 

úspěšný výkon poté, co jejich předcházející výkon byl neúspěšný. Tudíž komparace s naším 

výzkumem není na místě. Nicméně pro další výzkum vztahu resilience a týmového herního 

výkonu stojí tato operacionalizace za zvážení. 

Do rozdílů mezi naším výzkumem a zmíněnými studiemi musíme v neposlední řadě 

zahrnout skutečnost, že náš výzkum se zabýval čistě týmovým výkonem. Mummery 

et al. (2004) zkoumali čistě výkon jednotlivce, konkrétně plavců. Salehi Nezhad 

a Beshrat (2010) sice zkoumali jak sportovce individuálních sportů tak i kolektivních, 

nicméně trenéři, kteří hodnotili sportovní výkon, hodnotili vždy jedince. Je tedy možné, 

že resilience jednotlivců je v rámci týmového sportovního výkonu nesledovatelná ze dvou 

důvodů. Prvním možným důvodem je, že jsou rozdíly v resilienci v této specifické úzké 

skupině vrcholových sportovců velmi malé, jelikož samotné zařazení se do této úzké sociální 

skupiny sebou nese řadu požadavků, které mohou rozdíly v resilienci jednotlivých jedinců 

potlačovat. Otázkou zůstává, jestli by se situace změnila, pokud by byl zkoumaný vzorek 

větší. Na druhou stranu je také potřeba zvážit copingové strategie, konkrétně vliv sociální 

podpory, který se může v rámci týmu (sociální skupiny) uplatňovat a pozitivně tak působit 

na týmový výkon. Podle Křivohlavého (1999) rozumíme sociální oporou pomoc, 

která je jedinci v zátěžové situaci poskytována druhými (skupinou), pomáhá mu v dosahování 

cílů a chrání ho proti škodlivému vlivu stresových událostí. V tomto kontextu je pak otázkou 

jak velký vliv má samotná resilience jednotlivých hráčů na týmový herní výkon a jestli právě 

zmíněné copingové strategie nevyrovnávají nižší míru některých jedinců. 

 

 Dále se v rámci výzkumu nepodařilo prokázat vztah mezi mírou resilience a délkou 

profesionální kariéry vrcholových hráčů a hráček basketbalu. Teoretickým předpokladem 

byla skutečnost, že hráči a hráčky s delší profesionální kariérou již čelili více nepříznivým 

situacím a překonali více obtíží než hráči a hráčky s kratší profesionální kariérou, 

předpokládali jsme tedy, že delší profesionální kariéra predikuje více překonaných překážek 

a tudíž i větší míru resilience hráče či hráčky. Tento vztah se ovšem nepodařilo prokázat 
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a je tedy možné, že míra či množství překonaných překážek nutně nemusí souviset s délkou 

profesionální kariéry. 

 

 Výzkum prokázal pozitivní vztah mezi nejvyšším dosaženým vzděláním a mírou 

resilience. Jinými slovy respondenti, kteří dosáhli vyššího dosaženého vzdělání 

(vysokoškolského) dosahují vyšší míry resilience než respondenti s nižším nejvyšším 

dosaženým vzděláním (středoškolské a nižší). Toto zjištění může odrážet skutečnost, 

že náročnost absolvování vysokoškolského vzdělání v kombinaci s vykonáváním 

vrcholového sportu nese značné požadavky na psychickou odolnost jedince a předpokladem 

pro zvládnutí obou těchto náročných činností je vysoká míra resilience jedince. 

 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první výzkum zabývající se resiliencí 

u vrcholových hráčů a hráček basketbalu v českém prostředí, je zde značný prostor pro další 

výzkum. Další výzkumy zaměřené na resilienci u vrcholových hráčů a hráček basketbalu by 

naopak mohly být zaměřeny na hloubkovou analýzu resilience konkrétních hráček/hráčů 

či týmů v kombinaci například s copingovými strategiemi. Kvalitativní analýza by pak 

umožnila lépe pochopit, jaké konkrétní psychologické faktory chrání vrcholové hráče 

a hráčky basketbalu před negativním vlivem stresorů a psychickými překážkami. Stejně tak 

doporučuji po vzoru výše uvedených studií zvážit jak přistoupit k měření úspěšného 

týmového výkonu ať již ve spojení s resiliencí nebo zmíněnými copingovými strategiemi.  
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ZÁVĚR 

 

Tématem mé bakalářské práce byla resilience u vrcholových hráčů a hráček 

basketbalu. Konkrétně jsem se zaměřila na resilienci u hráčů a hráček, kteří působí 

v nejvyšších soutěží mužů a žen v České republice, tedy v Kooperativa NBL a ŽBL. 

Výzkum, který se v rámci mé bakalářské práce uskutečnil, byl prvním výzkumem resilience 

v prostředí českého basketbalu. Hlavním cílem tedy bylo zjistit, jaká je úroveň resilience 

u vrcholových hráčů a hráček basketbalu a jestli existuje vztah mezi resiliencí hráčů a hráček 

a dlouhodobým týmovým herním výkonem družstva. Výzkum vztah mezi resiliencí hráčů 

a hráček s dlouhodobým herním výkonem družstva nepotvrdil ani nevyvrátil. 

Dále se ukázalo, že úroveň resilience je pozitivně spojena s dosaženým vzděláním, 

když hráči a hráčky, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání, vykazují vyšší resilienci 

než hráči a hráčky, kteří dosáhli nejvýše vzdělání středoškolského. 
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Příloha 1: Dotazník v ČJ a ANJ 

Dotazník: Resilience hráčů a hráček basketbalu 

Dotazník hodnotí míru resilience (odolnosti) jako schopnosti „odrazit se od stresu“. Dotazník 

je určen pouze hráčům a hráčkám působící v nejvyšších basketbalových soutěžích v České 

Republice, tedy Kooperativa NBL a ŽBL. Na základě vyplněných dotazníků bude 

vypracována bakalářská práce, jejímž cílem bude ověřit vztah mezi dlouhodobým týmovým 

výkonem v basketbalu a mírou resilience hráčů (hráček) v daném týmu. 

Vyplnění dotazníku je anonymní. Získaná data budou použita pouze k akademickým účelům. 

Budou respektovány etické zásady společenskovědního výzkumu. Zavazujeme se, že data 

nebudou zneužita a poskytnuta třetí osobě (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů). 

Prosím, odpovězte na každou otázku. Na otevřené otázky odpovězte slovy nebo 

číslicemi. U otázek s více možnostmi vyberte a zakroužkujte vždy jednu správnou 

odpověď. 

 

1. Pohlaví 

 

 

a) žena 
 

b) muž 

2. Věk 

  

     

3. Národnost 

 

     

4. Současný basketbalový klub 

 

     

5. Počet let v profesionálním basketbalu 

 

     

6. Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

 

a) základní 

b) střední bez maturity / vyučen 

c) střední s maturitou 

d) vysokoškolské 
 

7. Celkový příjem 

 

 

a) do 5 000 

b) 5 000 – 10 000  
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c) 10 000 – 15 000 

d) 15 000 – 20 000 

e) 20 000 – 30 000 

f) 30 000 – 40 000 

g) 40 000 a víc 

h) nechci odpovídat 
 

 

Prosím, odpovězte na každou otázku tak, že zakroužkujete jednu odpověď v každém 

řádku. 
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1. Po náročných životních obdobích se 

většinou rychle vzpamatuji. 

1 2 3 4 5 

2. Je pro mě těžké překonávat stresující 

události.  

1 2 3 4 5 

3. Netrvá mi dlouho zotavit se ze stresující 

události. 

1 2 3 4 5 

4. Když se stane něco zlého, je pro mě těžké 

se rychle vrátit do původního stavu. 

1 2 3 4 5 

5. Těžkými časy obvykle procházím s malými 

obtížemi. 

1 2 3 4 5 

6. S životními překážkami se většinou  

vypořádávám dlouhou dobu.  

1 2 3 4 5 

*Zdroj: překlad The Brief Resilience Scale, autor: Bruce W. Smith 

 

Děkujeme, že jste si udělali čas a vyplnili nás dotazník! 

 

Kontakt: 

David Zach, student FHS UK 

d.zach@seznam.cz 
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Survey: Resilience of basketball players 

Survey is focused on research of resilience (mind toughness) as an ability to bounce back 

from stress. Survey is aimed on professional basketball players playing in Czech Republic, 

means Kooperativa NBL a ŽBL. Based on this research will be worked out the bachelor 

thesis, the main goal of the thesis is to verify relationship between team performance and 

resilience of players. 

Survey is anonymous.  Achieved info will be used only for academics uses. All ethics rights 

will be respected.  

Please, answer all questions below. The questions with no choice answer by words or 

numbers. If there are more choices, circle only one. 

 

1. Gender 

 

 

c) female 
 

d) male 

2. Age 

  

     

3. Nationality 

 

     

4. Current basketball team 

 

     

5. Number of years in pro-basketball  

 

     

6. Education 

 

 

e) elementary school 

f) high school 

g) university / college 
 

7. Salary (dollars) 

 

 

i) to 250  

j) 250 – 500  

k) 500 – 750 

l) 750 – 1 000 

m) 1 000 – 1 500 

n) 1 500 – 2 000 

o) 2000 and more 

p) I do not want to answer. 
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Use the following scale and circle one umber for each statement to indicate how much 

you disagree or agree with each of the statements. 

 

S
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1. I tend to bounce back quickly after hard 

times. 

1 2 3 4 5 

2. I have a hard time making it through 

stressful events.  

1 2 3 4 5 

3. It does not take me long to recover from a 

stressful event. 

1 2 3 4 5 

4. It is hard for me to snap back when 

something bad happens. 

1 2 3 4 5 

5. I usually come through difficult times with 

little trouble. 

1 2 3 4 5 

6. I tend to take a long time to get over 

set-backs in my life.  

1 2 3 4 5 

*Source: The Brief Resilience Scale, author: Bruce W. Smith 

 

Thank you for your time! 

 

Contact: 

David Zach, student FHS UK 

d.zach@seznam.cz 
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