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Předkládaná knížka vychází z více jak třice-
tileté konzultační zkušenosti práce s klienty, 
v rámci individuálního a skupinového pora-
denství. Autor je laickým konzultantem a 
tudíž obsah a textové zpracování bylo po-
necháno výhradně takovému znění, které si 
nedělá nároky na akademické požadavky. I 
přesto, je úhel pohledu jedním z těch, které 
funkčním způsobem klientům prokazatelně 
pomáhají v jejich situaci, se úspěšně zori-
entovat. 
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Při sportu je člověk nejblíž  

sobě samému 
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Ú V O D 
Současný svět člověka je už několik desetiletí ne-
sen představou, že sport je jeho nejdokonalejší do-
vedností. Není tomu tak! Je to pouze jedna jeho 
dovednost mezi všemi ostatními. Ten, kdo propadá 
absolutní důvěře pouze v tento životní styl, může si 
být vcelku jist, že přijde okamžik vystřízlivění, kte-
rý na sebe bude strhávat pozornost o to naléhavěji, 
o kolik byly zanedbávány možnosti, existovat v ži-
votě i jiným způsobem. Tento úvod v žádném pří-
padě nechce být nějakým „antisportovním provolá-
ním“. Naopak, je-li kdo ve svém životě, vzhledem 
ke svému talentu a schopnostem ke sportu přita-
hován, nechť se možností rozvíjet je nevzdává, po-
kud možno, až do svých nejkrajnějších sil a věku.  
     Během své třiceti leté poradenské praxe (pouze 
na úrovni školeného laického pracovníka) jsem měl 
možnost konzultovat, ať systematicky, nebo jen 
nárazově, nespočet jedinců, ale i skupin klientů, 
kteří vlivem uvíznutí v nesplněných nárocích stran 
sportovní kariéry, v dalším pokračování své životní 
pouti, nesli si tento problém, co by osobní trauma. 
Bylo a je možné je rozdělit do tří velkých skupin: 1. 
lidé s neúměrně kladenými sportovními nároky, 
které jim byly vtloukány doma, 2. klienti, kteří ne-
měli nikdy žádné odborné vedení a postupně se vli-
vem nadhodnocování vlastních sportovních schop-
ností (z důvodu nejčastěji prosté meziosobní kon-
kurence) dostali do situace takové tísně, až pro-
padli depresím a pocitům, či komplexům méněcen-
nosti a 3. konečně profesionálové, kteří jednoduše 
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vlivem syndromu vyhoření museli potom svoji kari-
éru ukončit, a to ještě na vrcholu svých sil, což je-
jich sebevědomí podlomilo a mnohdy symptomova-
lo do některé z duševních poruch. 
     Rozhodnutí uspořádat celodenní seminář, kde 
by se sešli jak zájemci o nejrůznější sportovní akti-
vity z řad veřejnosti, prostě proto, že je to baví, 
tak stejně i profesionální sportovci, nebo trenéři, 
vzniklo zejména proto, že se v poradně za poslední 
léta nahromadil větší počet zkušeností, které, jak 
se autor domnívá, by stálo za to, uveřejnit a na 
takto společném setkání předat pro potřeby téma-
tického vyjasnění, jak s psychologií, aplikovanou ve 
sportu, pracovat dál. 
     Když jsem na internetu shlédl, nebo se i osobně 
účastnil motivačně psychologických setkání našich 
odborníků se sportovci, přišlo mi zřejmé, že je zde 
ještě oblast psychopatologie a její propojení právě 
s okruhy, které nás budou, jak během zmíněného 
semináře, tak v této knížce, zajímat přede vším. 
Dostupnost vybraných titulů ze zahraničí mi potom 
umožnila také porovnat rovněž některé interpreto-
vané náměty do té míry, že bylo možné poukázat 
případně na možnosti něčemu se přiučit a domácí 
znalosti doplnit.  
 
 

Jiří Adamec 
Brno-Wien, březen 2019 

 
 



Psychologie sportu pro aktivní veřejnost, profesionály a trenéry 

	
9	

	

§1. SPORT A JEHO ROLE V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA 
Na první pohled jednoduchá otázka, na kterou bu-
de student bakalářského, nebo magisterského stu-
dia, některé ze sportovních fakult, odpovídat popi-
sem historických souvislostí a vyzvedáváním celo-
společenského dopadu sportu a jeho vlivu směrem 
k podpoře zvyšování kvality života jednotlivých ge-
nerací, v rámci kinantropologie, atp. Nás však bude 
zajímat předně to, proč člověk sportuje?  
     V úvodu jsme se už zmínili o tom, že sport plní 
úlohu životního stylu. Z hlediska toho, co je vidět, 
lidé, kteří dbají o svůj vzhled a zdraví je možno říci, 
že se obsah otázky stal již vyčerpáným. Podívejme 
se však na zvolené téma v paragrafu jinak. Sport, 
který je založen na pohybu (běh, kolektivní a indi-
viduální hry, aj.), má svoji přitažlivost. Dítě, které 
pozoruje sportujícího rodiče, tak má velkou touhu 
se zapojit. Pohyb se pro dítě stává sdílenou aktivi-
tou, na kterou intuitivně, biologicky tělo reaguje 
jako na aktivitu o níž ví, že na ní může samo rov-
něž stačit. Naprostá většina sportovně pohybových 
aktivit je člověku vrozená. Dítě sledováním spor-
tovního pohybu, může se již brzy snažit jej imito-
vat. A nyní nastává důležitý moment: dítě nejenže 
má touhu pohybovou aktivitu sledovaného sportu 
napodobovat, ale jeho mozek začne současně in-
formovat o tom, že je to činnost, která přináší 
uspokojení. Už pouhé sledování sportovní aktivity 
dítěti, ale i dospělému člověku, dává na srozumě-
nou, prostřednictvím pozitivních zdrojů (např. en-
dorfin, thalamus, hypofýsa, zapojování neuromoto-
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rických okruhů, atd.), že se jedná o činnost, k níž 
může mít, sledováním a pocitovým sdílením, kon-
krétní, tedy osobní vztah. V pozdějším věku si ten-
to osobní vztah ke sportu učiní většina lidí a ten se 
jim stane, mj. také motivem pro „oprávněnou“ kri-
tiku sportovců. 
     Už jen z těchto několika, více méně kusích nad-
hozů je zřejmé, že sportovní aktivita, kde zásadní 
roli hraje tělesná dovednost, instinktivní a racionál-
ní systematičnost, je doprovázená emočními fakto-
ry. Tak zvaně vyšponovat se, tedy namotivovat k 
výkonu a na druhé straně správně se soustředit a 
tím pádem naopak zklidnit se (např. typické v biat-
lonu) lze jen těžko zvládat, pokud podobnému stří-
dání činností nepředchází důsledný trénink. Kromě 
toho, udržovat si potřebnou motivační hladinu za-
hrnuje, také vzhledem ke kompenzačním techni-
kám (odpočinek, relaxace, strava, pitný režim) dů-
ležitou součást v celkovém procesu směřování ke 
sportovnímu úspěchu. U profesionálního sportovce 
je možné tuto motivační hladinu udržovat na po-
třebné výši snadněji, neboť v každodenním životě a 
ve svých horizontech se vlastně všechno točí kolem 
dané sportovní aktivity. U amatérů nebo tzv. ví-
kendových sportovců už přichází na pořad dne nut-
nost sportovní aktivitu začleňovat do harmonogra-
mu společně s dalšími povinnostmi (zejm. zaměst-
nání), což vyžaduje jistou míru sebemotivace (se-
bepřemlouvání), nebo alespoň přesnější plánování, 
kdy si vzhledem k daným okolnostem jedinec svůj 
oblíbený sport může dovolit. 
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     Jedním z důvodů, proč si člověk sport, popřípa-
dě sportu blízce se podobající pohybovou aktivitu 
dopřává je vnímání jejich prospěšnosti jak pro tělo, 
tak pro psychiku. Také všechny vývojově podmíně-
né aspekty člověka, od narození a po zbytek života, 
se ke své optimalizaci, žít spokojený život, rozvíjí i 
bez sportovní aktivity. Ale, systematicky rozvíje-
ným pohybem a sportovní dovedností však dochází 
k významnému zvyšování, subjektivně prožívaného 
pohodlí, přímo napojeného na sebevědomí.  
     Z neuro-hormonálního pohledu, endorfin způso-
buje při tělesné námaze, a tedy i při sportovní akti-
vitě, kde je zapojeno tělo pro vyšší výkon, že do-
chází ke zlepšení nálady, zvyšuje se práh bolesti a 
v celkovém objemu vnímavosti se člověk zaplavený 
endorfiny (je jich známo více skupin), cítí mnohdy 
až povzneseně (tzv. pocity štěstí). Uvedený neuro-
hormonální proces však může sebou nést také jistá 
nebezpečí. U jedinců, predisponovaných biogenně 
(nikoliv psychogenně), ke snížené toleranci na vý-
kyv působení endorfinu, tedy jeho podprodukci v 
době, kdy tělesná aktivita chybí a kdy již byl pře-
dešlými tělesně - sportovními výkony vytvořen ná-
vyk na jeho určitou hladinu v organismu, nebo při-
nejmenším pravidelnou dodávku, může docházet k 
pozvolnému odbržďování také výkyvů nálad. V do-
bě tréninku a sportovních aktivit (závody, zápasy), 
kdy se endorfin vyplavuje ještě ve svém optimál-
ním množství, zůstává po psychické stránce všech-
no v pořádku. Nemožnost trénovat a dál provozo-
vat sport potom vyvolává abstinenční příznaky. Je-
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dinec upadá do úzkostí, depresí nebo kompenzač-
ních aktivit, které naznačují symptomový základ 
možné duševní poruchy. Pre-diagnostikovatelných 
projevů si všímáme tehdy, pokud se opakují ná-
padně vždy s celou řadou znaků, jako jsou např. 
tendence k uzavřenosti, smutek a nadnesenost ne-
odpovídající reálné situaci a strhávající na sebe po-
zornost neúměrným vynakládáním úsilí na činnosti, 
na které jedinec nejčastěji nestačí jak po fysické 
tak po duševní stránce, případně náznaky manipu-
lace s jídelními návyky, změny spánkového režimu, 
četnější snové projekce s nárůstem dramatických 
scén, atp. (Viz §6. Sport a preventivní psychologie) 
     Všechny uvedené aspekty se tedy týkají spíše 
odvrácené stránky: sportu a jeho role v životě člo-
věka, jak je udeno v názvu tohoto pragrafu. Proč je 
vybírán právě tento zájem popisu? Předně proto, 
že percentuálně nárůst jedinců s danými komplika-
cemi za poslední léta dramaticky narůstá a plní če-
kárny poraden. Nejčastěji si člověk neuvědomuje, 
že je svojí nesprávnou mírou přístupu k tělesné a 
jinak i sportovní aktivitě ohrožen vznikem takové 
emoční zátěže, která může nechat rozvinout právě 
některou z diagnostikovatelných psychických po-
ruch. Tomu odpovídjí rovněž i zahraniční publikace 
zaměřené na regulaci stresu ve sportu (viz vzadu).   
 

Důrazně je však zapotřebí trvat na tom, že zde  
vyzvedáváme daný problém, co by fragment,  

který však zásadně převyšuje pozitivita  
všech tělesně pohybových  

a sportovních aktivit. 
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§2. SPORT, STRES A PSYCHOANALÝSA 
Aktuální psychické stavy jsou významně ovlivňová-
ny založenými konflikty. Nemusí se však v žádném 
případě jednat vždy o konflikty pocházející z osobní 
prehistorie, dětství, tedy kdysi dávno před kliento-
vou současností. Založeným konfliktem může být 
rovněž přítomně se odehrávající životní fáse, udá-
losti, které člověk nedokáže, pro jejich náročnost 
zvládnout, tedy vyřešit a pokračovat bez jejich za-
tížení úspěšně dál. Mnohá sportovní vítězství jsou 
draze placena tajemnou neschopností pokračovat 
ve stejném výkonu i přes optimální věkové a fysio-
logické předpoklady, „objektivně“ nemající proč 
bránit tomu, aby tato výkonnost byla nadále zvy-
šována. Freudem formulovaný založený konflikt je 
souhrn neodreagovaných emocí, seskupených ko-
lem událostí, které v osobní historii jedince proběh-
ly, nebo probíhají a nemohly však být vědomě 
zpracovány (jako nevyřízené emoce, např. poníže-
ní, nedostatek lásky a přijetí ze strany rodičů) a 
odstraněny dostatečným způsobem. To, co z nevy-
řízeného konfliktu, jenž zůstal vězet v nevědomí 
přetrvává, je jeho energie ve smyslu nespokoje-
nosti a s navýšenou potřebou: „prosadit se“ (např. 
jako agrese, nebo apatie, rezignace s latentními 
znaky subjektivně prožívané nespokojenosti), uvol-
nit dřívější přepětí (zpravidla neuvědomovaným 
jednáním) a dojít tak vnitřního klidu. Míra této 
energie se nezmenšuje a i po celá desetiletí zůstá-
vá, v životě jedince, ve stejném objemu, který má 
naopak, tendenci se v jeho duševním zaměření dá-
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le rozpínat, udržovat nespokojenost a výkyv nálad. 
     Fysiologickým základem tohoto založeného kon-
fliktu je neuro-hormonální aktivita. Založený kon-
flikt otevírá fysiologickou cestu k rozvoji chronicky 
působícího stresu, dopadajícího tak na celý orga-
nismus. Aktivací zejména ACTH (adrenokortiko-
tropního hormonu) a jeho dalších chemických slo-
žek, se původně homeostaticky vyrovnané vnitřní 
prostředí organismu dostává do soukolí dvou stre-
sorů: biologického a psychického. Biogenní stresory 
způsobí nerovnovážnost ve sféře metabolické, obě-
hové a endokrinní. Psychické stresory vychází z ne-
rovnovážných procesů v neuronální činnosti CNS, 
zejména v souvislosti s myelinisačními pochody a 
jejich dopadem na působnost synaptických štěrbin, 
stejně jako na aktivitu hypofýsy. Rovněž se za pů-
sobícího vlivu založeného konfliktu udržuje v ne-
rovnovážném stavu produkce acetylcholinu, který 
se významnou měrou podílí, v rámci kognitivních 
funkcí na procesu výběru a zaměřenosti na objekty 
poznávání, dále je to noradrenalin, jehož důležitým 
posláním je udržovat organické napětí zaměřené na 
očekávané situace, potom i dopamin v jehož půso-
bení jsou zásadně ovlivňovány procesy mající za 
úkol udržovat potřebné napětí, jako odpovědi mezi 
nervovými drahami, zajišťujícími přenos informací 
všech úrovní, ale také v souvislosti se smyslovým 
vnímáním a následnou motorickou reaktivitou vá-
zanou na svaly končetin, no a samozřejmě také již 
zmiňovaný endorfin v souvislosti s jmenovanou ak-
tivitou dolaďovanou také působením hypofýsy. 
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Kazuistika  
Poznávám klienta (29 let), který mne navštívil na 
doporučení jedné z našich posluchaček semináře. 
Úvodní sdělení, které bylo rovněž zadáním pro naši 
budoucí spolupráci znělo, pochopit nevysvětlitelné 
stavy úzkosti, které přicházely ve vlnách, s nimi i 
vybuchy hněvu, tendence pobývat o samotě a vý-
razně snížená potřeba věnovat se dříve oblíbeným 
sportům. Tento muž, který měl rodinu s jedním dí-
tětem působil vyrovnaně, s manželkou doposud 
žádné obtíže neměli. V zaměstnání si vedl dobře, 
zastával vedoucí místo a měl pod svým dohledem 
osm podřízených. Jednalo se o obchodní firmu se 
součástkami do počítačů. S manželkou se brali na 
současné poměry vcelku mladí, když jim oběma 
bylo 20 let. Seznámili se během jednoho kanoistic-
kého srazu v Jižních Čechách.  
     Vše se začalo před asi půl rokem měnit, do prá-
ce chodí nerad, vynechává aktivity s přáteli, doma 
se začal nudit a syna vídá jen když musí pro něj do 
školy a nebo při nutných aktivitách doma. S man-
želkou vedou pouze formální komunikaci kolem pe-
něz, nákupu a běhu domácnosti, jinak se nezapoju-
je. Když bývá sám, poslouchá do sluchátek naplno 
puštěnou hudbu a vydrží u této „činnosti“ i do dvou 
do rána. Začíná vnímat neutěšenost této situace a 
obává se, že by při pokračování stejného nastavení 
mohlo dojít i k tomu, že by se od něj manželka i se 
synem odstěhovala. Několik týdnů tedy už přemýšlí 
a sbírá odvahu s někým si o tom promluvit a najít 
východisko. 



Psychologie sportu pro aktivní veřejnost, profesionály a trenéry 

	
16	

	

     Sedmiletý syn klienta v současné době projevu-
je nadání pro rychlostní sporty. Značně převyšuje 
vrstevníky v běžeckých disciplínách. Přesto se mu 
klient nevěnuje tak, jak by si patrně, dle jeho slov, 
nadání syna vyžadovalo. Když se chci během kon-
zultací k jeho synovi v řeči vracet, zřetelně se té-
matu vyhýbá. Nechávám zpočátku vše bez toho, 
abych reagoval a dávám klientovi prostor k verbali-
zaci témat, která si volí bez mého zásahu. Na tře-
tím sezení dochází k obratu. Po deseti minutách 
klient mlčí. Sleduji jeho vzrůstající napětí. Ponou-
kám klienta slovy: dnes mi chcete patrně sdělit ně-
co významného, nebojte se, zvládneme to! 
     Klient v pohnutí vypráví vlastní příběh z dětství. 
Od šesti let byl rodiči zapsán do horolezeckého klu-
bu. Otec byl pro něj do určité doby vzorem. Věno-
val se horolezectví intenzívně, celý život, měl mezi 
přáteli nejednoho obdivovatele. Jak jeho otec, tak 
okolí očekávali, že klient bude kopií svých rodičů, 
matka rovněž tento sport provozovala. Po několika 
vyšších výstupech na tréninku přišel domů s tím, 
že se bojí výšek. Tohoto strachu se nezbavil dod-
nes. Zpočátku s porozuměním rodiče jeho situaci 
přijali s nadějí, že se to za krátkou dobu zlepší. Při 
pokusech, kdy rodiče vzali klienta sebou a opět do-
šlo k jeho hysterickým scénám spojených se stra-
chem z výšek, kterým dokonce přihlíželo pár otco-
vých známých, se dostavily změny. Otec se přestal 
klientovi věnovat, tak jako doposud. Matka stála na 
straně klienta. Několikrát se rodiče také kvůli němu 
dramaticky pohádali. Téma horolezectví a klient se 
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v rodině stalo tabu, nikdo už o tomto problému od 
té doby nepromluvil. Výtěžek, který si klient odne-
sl, byl založený konflikt spojený s komplexem mé-
něcennosti. 
     Celou dobu od puberty a dospívání měl klient za 
to, že má situaci pod kontrolou a pevně vytěsně-
nou. Jakmile se však začalo ukazovat, že i jeho 
vlastní syn má ke sportování vlohy, začaly se z ob-
sahu nevědomí prodírat vytěsněné vzpomínky na 
vlastní situaci z dětství. Klient tuto skutečnost do-
provodil poukazem na to, že by, už asi jen těžko 
snesl, kdyby při zjištění, že se bojí výšek, ztratil 
synovu důvěru ve svoji otcovskou autoritu: stačilo, 
že si mě tímto způsobem vychutnal můj otec, a teď 
by měl i můj syn…?! Tato anticipační úzkost rozvi-
nula u klienta emoční stavy s náznaky přesmyku k 
depresi. Jednalo se však jen o emoční výkyvy, 
zpracovatelné uvědoměním si souvislostí. Zapraco-
vali jsme na tom, aby byl klient směrem k rodin-
nému prostředí otevřený a zejména s manželkou si 
bez obav o své situaci promluvili. Ta o manželo-
vých těžkostech nic nevěděla.  
     Během tří měsíců jsme dosáhli toho, že klient 
se bez potíží uvolnil, doma si všechno vyříkali a by-
la mu dána naprostá důvěra a podpora, stran toho, 
že se postaral o vlastní vůli návštěvami konzultací 
o nápravu. Vzhledem k tomu, že se jednalo v zása-
dě o epizodický průběh klientových obtíží, nehrozilo 
jejich chronisující rozvinutí. Klient navázal na své 
dřívější sportovní aktivity a v létě, všichni tři vyra-
zili s přáteli na vodu.             
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Edukativní poznámka  
ke kazuistice             
Klientovým zaměřením bylo nevědomé zpracová-
vání újmy, kterou mu jako založený konflikt dalo 
vzniknout jednání otce. Subjektivně prožívaná situ-
ace z dětství si ponechala svoji energii nevyřízené-
ho konfliktu. Ta dále způsobila, že se afektový ob-
sah rozdělil na dvě části: 1. princip reality (původní 
událost ponížení, která zůstala pouze vytěsněná ve 
vzpomínce) a 2. princip slasti – neboli opět pociťo-
vaná újma, hledající útěchu v náhradě, nalezením 
vlastní sportovní aktivity v „bezpečné“ kanoistice. 
Při nebezpečí, že se bude klient muset opět se svojí 
minulostí konfrontovat (setkat se znovu sám se se-
bou) díky synovu sportovnímu talentu, princip slas-
ti převážil a původně vytěsněný afekt navýšil pocity 
smutku a marnosti. Tím mělo být zabráněno, aby 
se klient plně ke své rané situaci zvědomil. Měl se 
tedy zabývat pouze tímto svým, aktuálně neutěše-
ným psychickým stavem. Princip reality (syn klien-
ta) byl spouštěčem stresových událostí. Přestat se 
plně věnovat jeho aktivitám, znamenalo odstoupit 
od principu reality a uzavřít se ve vlastním světě 
hledání nových náhrad. Ze zkušenosti znám neje-
den lidský příběh, kde se na základě podobného 
neřešeného psychického stavu klientů celá situace 
zdramatisuje, až do momentu úplného rozpadu ro-
diny. Princip slasti si v takových případech vynutí 
nejostřejší sebezaměření a pod všemožnými důvo-
dy, se jedinec vzdává dalšího soužití jen proto, že 
neuvedl v soulad minulost a přítomnost. 
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     Vezmeme-li výše uvedenou kazuistiku za vý-
chozí model, budeme spolehlivěji chápat další vari-
anty vývoje obdobných osobních postojů také u 
dalších klientů. V jednom případě klientka, až k 
osobní nesnesitelnesti soužití, na základě důrazné-
ho vedení své dcery, která se ráda věnovala tenisu, 
ztratila rodinu, až do takové míry, kdy jí byla dcera 
soudně odebrána. Dívka později na sportovní akti-
vity, jakéhokoliv typu, zcela rezignovala. V jiném 
případě rodiče svého syna chtěli motivovat ke spor-
tovním výkonům (v hokeji) tím způsobem, že na 
něj vyvíjeli tlak nejrůznějšími fysickými tresty. Oba 
rodiče pocházeli z rodin, které měly status nízké 
ekonomiky. V synovi spatřovali budoucí zdroj pe-
něz. Dítě bylo předáno do náhradní péče a rodičům 
bylo uloženo nepodmíněné odnětí svobody. Jejich 
syn pak již celoživotně snášel tuto újmu s nemalý-
mi psychickými komplikacemi a rovněž se ke spor-
tu stavěl naprosto odmítavě. Jako poslední zde lze 
uvést případ, kdy dcera jednoho z klientů, talento-
vaná plavkyně, přestala podávat výkon, jakmile za 
prohrané závody dostávala tresty v podobě domá-
cího vězení. V dospělosti své děti ke sportu sice 
vedla, avšak ty, i přes nesporné talenty nedosaho-
valy žádných úspěchů, neboť klientka jejich výkony 
nejčastěji komentovala slovy: „Nikdy ti to nic dob-
rého přínést nemůže, stačí, že se hýbeš, tak dej 
emoce pryč, ať nevypadáš jako hlupák“! S touto 
klientkou jsme měli řady sezení na téma zaměřené 
k opětnému navázání laskavého vztahu k dětem, 
které se v dospívání očividně od matky odtahovaly.        
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§3. ZTRÁTA MOTIVACE A VÝKYVY  
VE SPORTOVNÍCH VÝSLEDCÍCH  

JAKO „CHYBNÝ ÚKON“ 
Podle Sigmunda Freuda je tak zvaný „chybný úkon“ 
výsledkem působení nejméně dvou protichůdných 
sil, nebo tendencí: 1. něco vykonat a 2. něco po-
tlačit. V běžném životě tento psychický pochod nej-
častěji manifestují všemožná přeřeknutí, zapomí-
nání (opomenutí), přepsání, mylné čtení, zakládání 
věcí na nesmyslná místa, atp. Dalším určením to-
hoto psychického procesu rovněž je, že jeho prů-
běh je řízen „křížením“ nejméně dvěma výše (1. až 
2.) uvedenými úmysly. 
     „Chybný úkon“ může vzniknout rovněž jako tě-
lesně – motorická indispozice. U některých, i vrcho-
lových sportovců, se projeví například ve snech. 
Jedinci se zdá, že svůj výkon (hod oštěpem, odraz 
nohou od ledu, kop do míče…) nemůže za žádnou 
cenu provést. Během následné vlastní interpretace 
průběhu tohoto snu slýchávám, jak si klient uvě-
domoval „neznámou sílu“ a s tím spojené také po-
city stísněnosti, které přetrvávaly ještě několik de-
sítek minut, výjimečně třeba i hodiny po probuzení. 
Zpravidla teprve série těchto snů, se stejnou nebo 
velmi blízkou tématikou, zřetelně napovídá, že se 
klient nachází v predispozičním psychickém nasta-
vení základního neuroticismu. Emoční labilita při-
tom není primárně nutnou součástí v souhrnu ná-
sledných behaviorálních projevů. Více se afektova-
nost prosadí jako intrapsychický stav, ovlivňující 
celý somatotyp sportovce, tendencí ke zřetelné or-
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gánové a zvlášť motorické hypoaktivitě (viz, V. Lo-
vasová, Souvislosti neuroticismu, Plzeň 2016, str. 5 
an; nebo S. Freud, Přednášky…, Spisy, sv. 11). 
     I přes optimální tréninkový režim daná situace 
zapůsobí rušivě a je-li v dané sebereflexi sportovec 
zorientován natolik, že její dopady (tedy pociťova-
nou úzkost) překonává pokračováním v nastave-
ném zatížení, potom zpravidla vědomým přemáhá-
ním hrozících deficitů. Změna, zhoršení nálady, na-
stupuje teprve po skupině dílčích neúspěchů a po-
zvolna se zvyšujících nárocích tuto situaci řešit na-
příklad účelovou sérií relaxací, které však neposky-
tují potřebnou kompenzaci. Extrémním výsledkem 
rozrůstajícího se orgánového neuroticismu je do-
časná, nebo úplná ztráta motivace. Celý průběh má 
na první pohled mnoho společných znaků se „syn-
dromem vyhoření“. Rozdíl mezi oběma však spočí-
vá v tom, že neuroticismus zachovává značnou mí-
ru subjektivní vnímavosti, racionálního a vědomého 
dohledu na pozorovatelné obtíže, kdežto „syndrom 
vyhoření“ je ve velké míře postrádá. 
     Terapeuticky zde může vcelku úspěšně zapůso-
bit strukturovaný rozhovor, který klienta zorientuje 
v rozdílech mezi nastupujícími vzpomínkami a ak-
tuální situací, realitou. Stačí otevřít téma a naslou-
chat tomu, co klientovi tzv. táhne hlavou. Jedná se 
spíše o přátelský rohovor než-li o nějakou cílenou 
terapii, či psychoanalýsu. Průběh může doprovázet 
pohnutí k slzám, nadávky či jinak, zejména verbál-
ně projevované vybití. V žádném případě zde není 
vhodné daného jedince tzv. „diagnostikovat“. 
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§4.  SPORT A ÚROVNĚ STRESU, JEJICH  
    VÝZNAM PRO VÝKON 

S původně objevným vymezením, že stres dělíme 
na eustres (pozitivní, spojený s radostí a motivací) 
a distres (negativní, spojený s obavami) si dnes už 
nevystačíme. Paradoxní stres může pozitivně půso-
bit navíc jako motivační impulz k tomu, starat se o 
vlastní zdraví. Jiná forma paradoxního stresu fun-
guje vždy tam, kde člověk riskuje život. V para-
doxním stresu se člověk nachází také, když záměr-
ně vyčerpává své fysické a psychické síly, až na 
sám okraj možností (sport, specifická povolání). V 
každém případě, kteroukoliv formu stresu doprová-
zí, nebo lépe řečeno charakterisuje emoční ladění, 
jeho prožitek a rovněž tak následný motorický vý-
raz, či impulz, nebo událost.  
     Sport a stres jsou spojité nádoby. Mají dokonce 
blízkého příbuzného, a tím je libido. Sportovní vý-
kon doprovází pocity uspokojení, modifikace pocitu 
slasti. Sport a samozřejmě optimální trénink, regu-
lují homeostásu (tedy, vyrovnanost) svalového na-
pětí a stres reguluje při sportu zejm. potřebnou in-
tenzitu psychické motivace. Pokud míra stresu kte-
rékoliv skupiny překročí své limity, může dojít k 
panické atace, rozvoji deprese, afektivnímu jednání 
se znaky disregulační dysmorfické poruchy (neo-
vladatelným projevům agrese a útočnosti), nebo 
apatii, či zkratkovitému jednání se sklonem k se-
bepoškozování. Ve všech případech se tedy jedná o 
tzv. psychické zhroucení, které je výsledkem celé 
řady jemu předcházejících faktorů, zejm. přetížení. 
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     S každým stresovým výrazem (eustres, distres, 
paradoxní stres), se člověk učí zacházet. Zvládá je-
jich vliv jak v každodenním životě, tak prostřednic-
tvím návyků, které získává během tréninku, pokud 
bereme sport jako naše hlavní kritérium přístupu k 
tématu. Schopnost pracovat se stresem jako s jed-
notkami, svého osobního výrazu, jimž je příznáno 
„mé“ vlastnictví, není pro člověka zpočátku samo-
zřejmostí. K jejich správnému vnímání je přiváděn 
výchovou. Mezi stresové obsahy, které jsme výše 
pojmenovaly je proto nutné zahrnout ještě takové, 
které se týkají například morálky. Subjektivně po-
ciťované nároky, jako je zejm. nutnost vyhovovat 
normám etiky, nesou sebou tedy další objem stre-
su (stresorů), často provázaný s anticipační úzkos-
tí. Celý problém završuje fakt, že stresory se mění 
podle věkové skupiny každého člověka, stejně jako 
se upevňují vzorce chování a přístupy k realitě sa-
motné, právě na úrovni zvládání stresových návy-
ků. Tomu odpovídá potom rovněž kompenzační a 
regulační aktivita, prostřednictvím kterých je mož-
nost eliminovat negativní známky stresu na kvalitu 
života, nebo na možnou kvalitu výkonové činnosti, 
jako např. ve sportu. 
     Podíváme se nyní blíže právě na stresové fakto-
ry a sportovně pohybovou činnost ve výkonovém 
režimu, podle věkových stádií, abychom si objasnili 
specifická kritéria přístupu k trénovaným sportov-
cům, pakliže jsou ještě v ranějším vývoji a předpo-
klad jejich sportovní kariéry je prozatím spíše hy-
potézou, nebo zbožným přáním rodičů. 
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Přehled 
vývojových stresorů od narození do 16 let 
Prenatální vývoj – výživa, spánek, pitný režim, ži-
votní styl (kouření, alkohol, drogy), negativní im-
pulsy (např. časté hádky) vnímané z vnějšího pro-
středí a zaznamenávané plodem, stejně jako du-
ševní poruchy matky. 
Od narození do 3 let – trauma porodu, naplňování 
potřeb (jídlo, kognitivní rozvoj, bezpečí, spánek a 
hygiena), rozvoj řeči, zapojování motorických funk-
cí (poznámka: zvídavost = eustres; neúspěch v 
pohybové aktivitě, zakopávání, padání = distres; 
dítě utíká, vzdaluje se od rodiče a odmítá upo-
slechnout a vrátit se = paradoxní stres), sebevní-
mání, opoziční postoje, osobnost a prosazování zá-
jmů, vnímání smrti.                                          
Od 3 do 6 let – rozvoj kognice, tělesných doved-
ností, první vrstevnické interpersonální zkušenosti, 
soutěživost, otevírání morálních témat (svoboda, 
povinnost), vztah k autoritám, genderový vývoj a 
sebeidentifikace, osobnost a prosazování zájmů. 
Od 6 do 12 let – první zkušenosti s reálným osa-
mostatňováním, kognitivní a fysická soutěživost ve 
škole, pokračování genderového vývoje, vnímání 
talentu, nebo omezení pro sportovní aktivity, výběr 
činností v nichž může uspět, pokračování v utváře-
ní morálních hodnot, osobnost a prosazování zá-
jmů, reálné sebevnímání v časových souvislostech. 
Od 12 do 16 let – změny v přístupu k sexualitě a 
sebehodnocení (pohlavní dozrávání), princip studu, 
rozvoj kognice spojený s prvními náběhy na volbu 
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povolání, chápání odpovědnosti, dále reálná práce 
s emočními složkami úspěchu a neúspěchu, potře-
ba sdílení, anticipační náběhy ve všech úrovních 
přístupu k životu, prvotní zkušenosti s náladovostí. 
     Výše uvedený přehled by nám měl poskytnout 
důležitou informaci o tom, kolika provazujícími vý-
vojovými faktory dítě v dané věkové skupině pro-
chází. Jestliže byla dán důraz na období od naroze-
ní do šestnácti let, tak potom zejména z toho dů-
vodu, že právě pozdější negativní projevy, ovlivňu-
jící sportovní výkonnost, nejčastěji spadají svým 
původem do některé ze zmiňovaných věkových fá-
sí. Jako příklad lze uvést následující… 
     Je známo, že vysoké procento i skutečně talen-
tovaných dorostenců ve své slibně rozjeté sportov-
ní kariéře jednoduše nepokračuje. Pokud však s 
nimi mívám možnost o tomto tématu hovořit, tak 
jako důvod uvádí subjektivně pociťované zábrany, 
spojené s obavami o kvalitu života, pakliže by se 
sportovní kariéře věnovali i dál. Pokud bych mohl 
věc pojmenovat konkrétně, zalekli se doposud roz-
víjené jednostrannosti, postavené proti jinak kon-
kurenční bohatosti života v podmínkách, kde není 
sport hlavním tématem. Toto je stresor sám o sobě 
a týká se výběru, popřípadě změny hodnot.  
     Pocity uspokojení mají totiž v lidském životě 
dva zdroje. Ty, které přichází z tělesné aktivity po-
skytuje vyplavování endorfinu. Ty, které jsou sou-
částí duševní činnosti poskytuje přímé dráždění hy-
pofyzárních okruhů směrem k hypothalamu. Člověk 
totiž může mít velmi dobrý pocit z intelektuální čin-
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nosti. Je však zřejmé, že pocit štěstí, zapříčiňovaný 
trvale produkovaným endorfinem si vytvoří stabilně 
jednostranné nároky na svoji produkci. Pocit štěstí, 
který přichází jako součást např. nápadu, jenž se 
stává jinak objevným momentem při řešení něja-
kého náročného, zpravidla teoretického úkolu, má 
přímý vztah zejm. na synaptickou neuronovou čin-
nost v mozkovém kmeni a limbickém systému, kde 
zásadní postavení hraje hormon (prekurzor) sero-
tonin. 
     Jestliže jeden z těchto hormonů (endorfin = tělo 
a vnější okruhy; serotonin = intelekt a vnitřní or-
gány), bude svojí produkcí převažovat, dojde k 
hormonální disbalanci. Každý hormon bude žádat 
svůj objem produktivity. Může tak a patrně dochází 
k ještě vážnější komplikaci. Je to v jistém smyslu 
zmatení v obsahové oblasti, kterou obecně nazý-
váme „zkušenost“. Na jedné straně lze mít dobrou 
znalost s fungováním vlastního těla během spor-
tovního výkonu, ale nemusí to znamenat automa-
ticky zlepšení nálady např. v dlouhodobějších vizích 
sebepojetí. Takto se v zásadě produkce endorfinu 
stává „vnitřní drogou“.  
     Pro naši práci to znamená, že je pro sportovce, 
který se nerozvíjel harmonicky značně obtížné neu-
ronální okruhy, doposud stimulované endorfinem 
jednoduše zaměnit za okruhy stimulované seroto-
ninem. Konečně, ani netuší, co by mu v takovém 
případě mělo přinášet uspokojení. U šťastnějších 
jedinců je nejčastěji řešením pokračování ve spor-
tovní kariéře studiem a provozováním trenérství.     
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§5. SPORT A SEBEMOTIVACE 
Subjektivní prožívání tělesné aktivity, prováděné se 
záměrnou činností pro specifický výkon je provázá-
no s celou řadou psychických pochodů. Na prvním 
místě (i když v různém pořadí) bývají: soutěživost, 
potřeba vyrovnat se, dokázat sobě, případně okolí, 
touha po uznání, vědomí, že se během tělesné ak-
tivity obecně cítím dobře, způsob relaxace, potla-
čování nepříjemných psychických stavů, sdílet se 
skupinou společný zájem, nebo sdílet v partnerství 
společné sportovní aktivity, atp. Tyto sebemotivač-
ní impulsy buďto přichází samy od sebe, tedy jsou 
jen pokračováním toho, k čemu byl člověk veden 
od nejútlejšího mládí svojí primární rodinou, nebo 
se k pohybové a sportovní aktivitě dostává postup-
ně, vlivem životních okolností, nejednou také pů-
sobením sociálních klišé, případně reklamy na spor-
tovní oblečení. Jiný způsob sebemotivace ke spor-
tovním aktivitám je ten, který vychází ze zdravotní 
nutnosti, například po úraze a nutné pohybové re-
konvalescenci, na kterou si daný jedinec udělal ná-
vyk a u vědomí prospěšnosti takové činnosti u této 
zůstává a pokračuje v jejím rozvíjení, zejména pro 
udržování fysické zdatnosti nebo dalšího zlepšování 
v procesu dlouhodobě zaměřené úzdravy. Konečně 
sebemotivace k pohybu a sportu může vycházet 
stejně tak z podvědomého, či vědomého strachu, 
nedojít stejných zdravotních komplikací jako třeba 
vlastní rodič, který, když umíral, tak v bolestech, 
jež byly přímou odezvou na jeho neutěšený životní 
styl, bez pohybu a seberozvoje v jakémkoli smyslu. 
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     Velmi častou sebemotivační výzvou k pohybu a 
sportu obecně bývá zdravotně-existenciální dů-
vod. V tomto ohledu je člověk provázán s daným 
problémem nejen v rámci psychiky, ale stejně tak i 
v rámci osobní filosofie přístupu k životu a sobě 
samému. Vlastní existenci totiž chápe jako celou 
sféru sebezáchovných potřeb a možností. S tím 
souvisí zejména moment, který zná patrně každý 
člověk: vytrvalost a důslednost v rozhodnutích spo-
jených s pohybovou aktivitou, se sportem vůbec a 
jejich konkrétním vykováváním, tedy neumdlévat 
pro pouhou ztrátu nebo snížení pocitu chtění, po-
případě neprokrastinovat (neodkládat) jejich nalé-
havost realizace. 
     Psychoanalýsa zavedla v podobném duchu ter-
mín „druhotné zpracování“ Jednalo se původně o 
slovo, kterým byly označovány myšlenky, jimiž 
člověk převypravoval své sny. Všelijakými „zákru-
tami“ se snaží nedotýkat skutečného obsahu snu, 
neboť by to znamenalo dozvědět se pravdu o sobě 
samém. Tudíž většina našich subjektivních výkladů 
snů jsou snové falzifikáty. Zde je situace podobná. 
Je nemalý počet lidí, kteří „zápasí“ se svojí vlastní 
vůlí, aby se přinutili k systematickému přístupu v 
pohybových a sportovních aktivitách. Buďto se jed-
ná o nesplňovaná předsevzetí, nebo o to, že jedi-
nec, který už sportuje za asistence trenéra, necho-
dí včas nebo mnohdy vůbec na tréninky, popřípadě 
se nedostaví na soutěž, zápas, utkání. Nejednou je 
tato osobní nespolehlivost doprovázená nízkou ak-
ceptací odpovědnosti. S druhotným zpracováním to 
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má společného mnoho. Takový člověk nachází pro 
své jednání nekonečnou řadu důvodů k nimž si 
mnohdy i všechny podmínky předem, nevědomě 
připravuje. Jeden klient, ženatý, před volejbalovým 
utkáním doma pro daný den slíbil nespočet aktivit. 
Když bylo asi hodinu před zápasem, „s hrůzou“ se 
rozvzpoměl, že by měl jít hrát. Zavolal trenérovi, 
že to nestihne, ten prozatím omluvu přijal. Příští 
tréninky probíhaly tak, že na ně chodil pravidelně 
pozdě. Neuměl si situaci vysvětlit a tak se mu na-
konec začaly vytvářet nejrůznější důvody, proč už 
do té doby jinak oblíbený sport nemá rád. Nakonec 
napsal dopis, ukončil činnost a tím se mu jevilo, že 
je věc uzavřená. Celá situace měla dohru. Klient si-
ce neupadal do nějaké psychické tísně, ale začal se 
měnit jeho životní styl. V podstatě se stával čím dál 
víc nezodpovědný. Zapomínal vyzvednout po do-
mluvě s manželkou dceru ze školky, zapomínal na 
další společně dohodnuté termíny, atp. V zaměst-
nání (jako vysokoškolský učitel práv) neustále psal 
omluvenky studentům na dveře pracovny a posou-
val termíny přednášek, až nebylo na konci semest-
ru kam je zařadit. Série těchto prohřešků nakonec 
způsobila, že klient byl ze zaměstnání málem vyho-
zen. Rozpoznání důvodů, pro které se toto všechno 
asi dva roky dělo, byl okamžik, když jsme se při 
konzultacích dostali k místu, kde jsme srovnávali 
původní ambice s reálně dosaženými výsledky do-
padajícími na vlastní spokojenost v osobním životě 
klienta. Šlo totiž o to, že veškerou vnitřní sílu po 
sebeuplatnění sbíral jen ze svých zdrojů a byl na to 
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také patřičně hrdý. Dříve velmi dobře prospíval ve 
škole a neměl nouzi o přátele, jeho obliba v kolek-
tivech byla značná. Tento klient však v daném věku 
(34 let) toužil po změně. Stát se vrcholovým spor-
tovcem se zjevně nesplnilo, místo očekávaného sy-
na přišla na svět dcera, matka i otec zemřeli na ra-
kovinu před nedávnem (asi pět let před zahájením 
našich konzultací), drobná vrozená tělesná vada, 
která však už napovídala celoživotnímu kontaktu s 
lékařským prostředím, byla již také „samozřejmos-
tí“, druhé dítě, vzhledem ke zdravotnímu stavu 
manželky nepřicházelo v úvahu, kariérní postup v 
zaměstnání nebyl v hledáčku zájmů. Došlo tedy k 
druhotnému zpracování ambicí, předsevzetí, výhle-
dů, anticipací. Výsledkem tak byl stav podobající se 
syndromu vyhoření. Klient se nechal slyšet, že by 
nejraději svůj život začal jinde od nuly. Toto dru-
hotné zpracování tedy způsobilo jisté zmatení v 
hodnotách, odpovědnosti a přístupech k nejbližším 
i sobě samému. Začali jsme okamžitě pracovat na 
existenciálním přístupu k problému. Pozvolna jsem 
klientovi podsouval nutnost zamýšlet se nad tím, 
co všechno by zamýšlenou změnou ztratil bez šan-
ce získat to, po čem v hloubi duše toužil: sebenapl-
nění v původních předsevzetích. Avšak nejcitelnější 
moment přicházel vždy, když jsem klientovi nadha-
zoval, že i kdyby rodinu opustil a chtěl někde začít 
tzv. od nuly, tak jeho zdravotní stav zůstane stále 
stejný a patrně vlnou výčitek často spojených s 
chronisující úzkostí, by se vše mohlo ještě zhoršit. 
Tudíž za nejoptimálnější řešení by připadalo v úva-
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hu přijetí situace za takovou jaká je, posílit rodinné 
vztahy a tam, kde to ještě je možné, uplatňovat 
zkušenosti z předešlé sportovní kariéry i částečně 
aktivní hrou, ve své věkové skupině. Za kritérium 
správnosti takového přístupu potom brát fakt, že 
spokojenost může plynout v životě rovněž z toho, 
že člověk i takové těžké chvíle překoná pro dobro 
druhých a nemyslí toliko pouze na sebe.  
     Takto podobných lidských osudů, kde nastou-
pená sportovní kariéra, i když nikoliv nutně v té 
nejvyšší třídě, byla ještě za plného rozjezdu přeru-
šována, jsem měl možnost nahlédnout dost velký 
počet, abych si uvědomoval, jak vážná daná situa-
ce, pro sportovce toto je. Kromě toho, tanula mi na 
jazyku vždy věta, kterou jsem používal jen zřídka: 
Vaše situace je zatížena okolností, že došlo ke 
ztrátě dohledu nad tím, že sport je hra a tedy 
jiná úroveň reality, která se povýšila nad sku-
tečnost samu.                     
     Velký počet klientů, kteří se, ať už z jakýchkoliv 
důvodů trápili s podobnými situacemi a životními 
osudy u sebe nebo u svých blízkých, v kterékoliv 
věkové skupině, byli při svém vyvázání z psychické 
tísně úspěšní pouze tehdy, jestliže se podvolovali, 
alespoň do minimální míry, přijmout výše uvedený 
fakt. 
     V souvislosti s právě uvedeným je třeba si zde 
uvědomit, že jednou úlohou psychologie uplatňo-
vané ve sportu je důraz na motivaci a další její 
úlohou je podpora v chápání a nápravě takových 
situací, které jsou zde popisovány. 
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Sport, motivace, plán 
a seberealizace – problém ambicí 
Jedním z předpokladů, jak se v současných sociál-
ně kulturních a technologických podmínkách cítit 
spokojeně je optimální sebemotivace, odpovídající 
možnostem dosahovat k ambicím, které si člověk 
stanoví. Jutta a Heinz Heckhausenovi v knize Moti-
vation und Handeln (Motivace a jednání) stanovují 
několik základních podmínek, které tuto oblast ná-
roků splňují: shoda nebo rozpor v pojetí osoby a si-
tuace (osobnostní a situační faktory); meziosobní 
interakce a její subjektivně uchopitelná stránka 
např. prožitkem a postojem; potom schopnost za-
pojovat volní stránky a vytrvat v úsilí dosáhnout na 
stupeň úspěchu; osobně dynamická stránka nasta-
vení; no a konečně postoj k životu jako takovému. 
Pokud uvedené položky budeme vztahovat k téma-
tu „psychologie sportu“, tak zde vidíme jednu důle-
žitou informaci. Sport je téměř poddruhovou záleži-
tostí v jinak důležitých otázkách, které je zapotřebí 
v životě každého člověka zvládat, aby byl optimál-
ním způsobem konfrontován s přirozenými, každo-
denními situacemi, které jsou před něj kladeny a v 
této konfrontaci také potom nacházel optimální pří-
stupy pro jejich klidné řešení. Opět zde není vystu-
pováno proti sportu, jako takovému. Stále si drží-
me jeho prioritu, a tou je zdraví. Nic méně, v tom, 
co autoři zmíněné publikace nadhazují, můžeme 
spatřovat poměrně vysoký nárok, který by měl 
např. do trenérského slovníku, mít možnost zapa-
dat: osobní pobídky sportovce k sebevyvádění z 
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jednostrannosti příslušné aktivity a dogmatického 
zaměření k jeho nárokům, směrem ke každoden-
nímu životu. Ono i ve sportu stále platí Aristotelovo 
rčení, že: Člověk je přirozeně tvor společenský. V 
této souvislosti mi utkvěla věta, kterou do médií 
svým tenisovým kolegům vypustila Martina Navrá-
tilová: Když přicházíte na kurt, nebo po zápase od-
cházíte do šatny, nikdy si nenesazujte sluchátka, ti 
lidi si vás zaplatili a fandí vám, tak buďte s nimi! Co 
k tomu dodat? Pod roušku soustředění se potom 
lehce uschová i to, že sportovec celkově ztrácí kon-
takt se sociální realitou. Je to jeho slabost? Má na 
to právo? Vytvořit ze sebe nedotknutelnou ikonu 
může i pekař, který bude na svoji práci tak hrdý, 
že se s nikým nebude jednoduše bavit. Jeho pečivo 
bude sice dobré, ale nebude s ním řeč. Je to stejné, 
jako když génius vymýšlí jedno zlepšení za dru-
hým, ale k žití to s ním doma prostě není. Takže, 
všemu je zapotřebí se učit. A není-li jiná šance a 
dodtyčný sportovec se v rámci svých ambicí uzaví-
rá, svému okolí se vzdálí a výsledky jeho snahy, 
byť skvělé, mu už vlastně přeje jenom hrstka nej-
bližších. Dotýkáme se osobnosti sportovce. Dotý-
káme se toho, co je zapotřebí zvládat, pakliže spor-
tovní ambice značně i úspěchem překročí běžný 
průměr a sportovec začíná dosahovat na nejvyšší 
mety, po všech stránkách. Tudíž, jak vidíme, moti-
vace a ambice, se dotýkají rovněž jemných soukolí 
těch problémů, které jsou vázány na osobnostní 
rysy, charakter a ustálenost, nebo také neustále-
nost vlastního Já (nechť „hvězdy“ prominou).   
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§6. SPORT A PREVENTIVNÍ PSYCHOLOGIE 
Mnoha obtížím, které souvisí s nevyváženým život-
ním stylem, zahrnujícím víc jednostranností, než je 
organismus po psychické a fysické stránce schopen 
zvládnout, se dá předejít, nebo alespoň snížit ryzi-
ko takových selhání, která by vedla do diagnosti-
kovatelných závěrů. Těmito otázkami se v teorii, 
výzkumu a klinickém zaměření zabývá preventivní 
psychologie a preventivní psychiatrie. Jsou to obo-
ry, které na seriósní platformě vědecky získáva-
ných dat, uplatňují své přístupy k pacientům a kli-
entům, vyžadujících odbornou péči. Jde jak o krát-
kodobé intervence, tak o dlouhodobou léčbu. V 
krátkodobých intervencích, zpravidla ambulantního 
přístupu k obtížím pacienta, se lékař nebo školený 
pracovník, pod dohledem vedoucího lékaře, věnuje 
nejčastěji individuální, nebo také skupinové terapii. 
Léčba už může být spojena s pobytem na lůžkovém 
oddělení a zahrnuje primárně psychiatrickou po-
moc. Ta je spojená s nasazováním psychofarmak, 
intenzívní, každodenní terapií, dílnami, popřípadě i 
neurologickou léčbou spojenou s chirurgickým zá-
krokem. V daných případě může jít o obtíže spoje-
né s takovou mírou poškození např. CNS, kde je 
nutná neurorehabilitace, vyžadující specifický pří-
stup odpovídající danému onemocnění. V rámci ny-
ní rozvíjené reformy psychologicko psychiatrické 
péče, bude se celý program preventivní psycholo-
gie a preventivní psychiatrie rozvíjet ještě dalšími 
směry a budou také, v této souvislosti, vznikat 
nutně nové podobory, zajišťující kvalitní péči. 
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Jak začít s uplatňováním preventivní  
psychologie ve sportu? 
 
 

Každý člověk se v zátěžové situaci zpravidla chová 
svým specifickým způsobem. Pozorovatelné jedná-
ní, projevy jsou výsledkem toho, co jedinec před 
tím krátkodobě nebo dlouhodobě cítil, emočně pro-
žíval. Chování, jímž jedinec na sebe takto upozor-
ňuje a vybočuje z normy, která je naopak všeobec-
ně očekávaná, a to v jiném, tedy situaci více odpo-
vídajícím ladění psychického projevu, tvoří v pod-
statě kompenzační úsilí, vyrovnat se s nahromadě-
nou zásobou do té doby nezpracovaných subjektiv-
ně prožívaných impulsů. 
     S výše uvedeným bezprostředně souvisí: adap-
tace a již zmíněná kompenzace. Adaptace bývá dá-
le součástí integrace a kompenzace může být buď-
to zdraví prospěšná nebo zdraví ohrožující. V pří-
padě adaptace a integrace můžeme mít na mysli 
např. vstup do místnosti, rozpoznání aktivit a se-
bezapojení v čase a místě, aniž by došlo k narušení 
toku daných událostí. U kompenzace se v případě 
zdraví prospěšném chování může jednat o vědomé 
rozpouštění úzkosti nějakou činností (poslech hud-
by, rekreační sport…), nebo může jít o zdraví po-
škozující chování, jako například: pití alkoholu, po-
žívání drog, dále nadměrný příjem utišujících léků, 
potom také jednání, které vede k rozvoji poruch 
příjmu potravy, a další varianty. Je-li však u dané-
ho jedince psychické rozpoložení v takovém nasta-
vení, kdy se o slovo hlásí i prediagnostikovatelné 
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postoje, tedy převládá chování jako je: hádavost, 
uzavřenost, nastraženost, apatie, hrubost, morali-
zování, výbušnost, nebo také tendence k plačtivos-
ti, a podobně, lze přibližně o půlročním zvyšování 
podobných tendencí, hovořit jako o presymptomo-
vém chování. Avšak jediná epizoda takového pro-
jevu zpravidla neznamená žádné vážné nebezpečí 
propadu, jinak kontinuálně udržované psychické 
stability. To, že se občas nutně vyskytují takové 
projevy v běžném komunikačním rámci, mezi lidmi 
a posléze také mezi trenérem a jeho svěřencem, 
nebo týmem, lze naopak považovat dokonce za 
zdravý způsob výměny názorů. Tudíž, použili jsme 
časové kritérium, šesti měsíců jako kritérium uží-
vané současnou psychodiagnostickou nomenklatu-
rou, za kritérium mezní. 
     V této době (aktuálně), nebo zpětnou reflexí je 
možné vysledovat, jak se chování jedince promě-
ňuje: zhoršováním jeho psychického stavu, stabili-
zací psychického stavu na nějaké úrovni dříve od-
bržděného projevu, nebo naopak postupným spon-
tánním vymizením všech příznaků hrozících původ-
ně zhoršením psychického stavu jedince. Mezi vě-
kovými kategoriemi a pohlavími v tomto ohledu, 
není žádný rozdíl, co do takto výše popisovaných 
znaků.  
     Zde potom nastupuje preventivní psychologie, 
nebo preventivní psychiatrie, podle závažnosti kli-
nicky sledovaného vývoje psychického stavu jedin-
ce: 1. terciární prevence zaměřená na terapii obtíží 
spojených s jasně definovanou diagnósou, v rámci 
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plnění předepisovaných kritérií v Mezinárodní klasi-
fikaci nemocí (MKN-10) nebo podle Diagnostického 
a statistického manuálu duševních poruch (nyní 
nový model, tzv. DSM-5), tedy v souvislosti s reál-
ně projevovanou psychopatologií; 2. sekundární 
prevence, která pracuje se symptomy (příznaky) a 
3. primární prevence, která je zaměřená na indivi-
duální, interpersonální a sociální intervenci v rámci 
takových psychických projevů, které spoluzahrnují 
aktuální odpovědi na nedávné neutěšené situace a 
z nich pocházející nevýhodné, či nepříjemné prožit-
ky, které mají tendenci chronisujícím způsobem se 
časově protahovat a znevýhodňovat kvalitu života. 
     Práce trenéra nebo sebemotivace pro sportovní 
výkon jsou nesené důležitým faktorem, kterým je 
výdrž a odpovídající tréninková dávka; vedle toho i 
správně interpretovaný výsledek, k němuž se chce 
sportovec po jednotlivých stupních dopracovat, re-
spektive, tyto stupně, jako dílčí úspěchy samy. Po-
kud do těchto prostorů vchází preventivní psycho-
logie, tak nejčastěji v úrovni své primární možnosti 
působení. Osobní postoj k životu a zejm. hodnotám 
a meziosobní vztahy, ať už na jakékoliv úrovni hráli 
a vždy budou hrát tu hlavní roli, která se bude zá-
sadním podílem stavět mezi dosažený výkon, jeho 
subjektivní prožívání a přesahy, které z těchto se-
bereflexí sportovec pro sebe vyvozuje. Naráží tady 
na sebe dvě oblasti psychického života: 1. raciona-
lita a 2. emotivita. Sportovec potřebuje rozumný 
náhled na své tělesné a psychické možnosti a po-
třebnou dávku citovosti k motivačnímu nastavení. 



Psychologie sportu pro aktivní veřejnost, profesionály a trenéry 

	
38	

	

Když bychom šli do hloubky, tak vedle již zmíněné-
ho endorfinu a serotoninu je to ještě dopamin, kte-
rý uzavírá „svatou trojici“ hormonů, podílejících se 
na optimalizaci celého somatotypu, takto nastave-
ného na vlastní prožitkovou sféru sportovního vý-
konu. Dopamin je tedy významný v tom, že umož-
ňuje přinášet a vnímat příjemné pocity i z nasyce-
ní, stejně jako z toho, že tělo podalo dobrý výkon. 
Samozřejmě, že jeho podprodukce je významně 
součástí např. deprese, nebo není-li životní styl do-
statečně optimalisobvaný například stravou, potom 
opět dochází k rušivým účinkům, jako je zejména 
ztráta energie, na což tento hormon reaguje sníže-
ním dodávky do CNS. 
     Preventivní psychologie s výše uvedeným sou-
visí v těchto bodech: a) trénink na jakékoliv úrovni 
sportu může být účinný, jestliže jsou splněny poža-
davky na maximální všestranost pohybovou, silo-
vou a potravinovou, jídelní (plus pitný režim); b) 
dále je to propracovávání specifické výkonnosti, až 
na úroveň bazální stimulace a odtud k podmiňují-
cím faktorům, které jako výchozí dovednost, zde 
umožňují např. techniku hry v hokeji, tenisu, fotba-
lu, volejbalu, plavání, hodu oštěpem…; c) v třetím 
sledu je to komunikace mezi trenérem a sportov-
cem, kde jsou na prvním místě: meziosobní doho-
dy, plán postupu, způsoby provedení, důvěra a vý-
sledky (mnohé je tady však ve svém počátku, nut-
né konzultovat s rodiči); d) aby se celý program 
stal uceleným, musí zahrnovat správné odpočinko-
vé a rekonvalescenční postupy, také masáže a způ-
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sob trávení volného času. Žádná z uvedených polo-
žek nefunguje sama o sobě. Rovněž je úspěch jen 
minimální, pokud trenér nemá, dále v souvislosti se 
svým svěřencem tzv. dobrý pocit z jeho schopnos-
tí. Pevnost postoje, názoru a vedení umožňují tre-
nérovi postupovat systematicky. Vedle toho existu-
je celá řada dílčích experimentů, které si oba sdě-
lují a doplňují tak v minimalistickém smyslu to, co 
se pozvolna stává spoluprací. Daný okruh požadav-
ků není samozřejmě zdaleka vyčerpán, pouze byl 
nastíněn. Ona specifická forma přístupu, tak jak 
plyne z konkrétních situací, navíc podmiňovaných 
prostředím a celkovým sportovním zázemím, nutně 
proměňuje mnohdy ideálně nastavované požadav-
ky na jejich realizaci pouze v přibližných možnos-
tech splňování. 
     Proč tedy dáváme do jedné souvislosti uváděné 
informace s preventivní psychologií? Předně z toho 
důvodu, že osobní způsoby zvládání tělesné a psy-
chické zátěže, probíhají mnohdy tak, že jsou při 
svém překročení transformovány do sféry kompen-
začních aktivit. Takže, klient provozuje sport, něco 
není vpořádku, cítí se nespokojen a v souvislosti s 
tím dojde k tomu, že vzniklou situaci kompenzuje 
ztrátou sebedůvěry, dostavuje se např. tendence k 
pítí alkoholu, pak uzavřenost, pocity nespokojenos-
ti střídají pocity odbržděnosti, se sklonem k veli-
káštství. Klient jednající v zátěžových situacích tím-
to kompenzačním úsilím je blízko tomu, aby při 
přechodu z prediagnostikovatelné do diagnostiko-
vatelné pozice přešel, co by závislý na alkoholu. 
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     Chování jiného druhu, vyvolané stejnou okol-
ností, může způsobit nekonečnou řadu nadměrné 
produkce podezření ve své okolí, které nějakým 
způsobem usiluje o to, nastražit všemožné překáž-
ky pro nemožnost trénovat, závodit, vítězit. Jedi-
nec, uvažující v zátěžových situacích tímto způso-
bem má sklon k psychotické kompenzaci.  
     U lidí, kteří psychickou a tělesnou vyčerpanost 
manifestují sklonem k sebeobviňování, smutku, až 
k plačtivosti, či anticipacemi negativních výhledů 
do vlastní budoucnosti, se potom nejčastěji jedná o 
predispoziční znaky tíhnoucími směrem k depresi. 
     Pokud klient své zátěže zpracovává zejména 
verbální útočností, postrádající logiku argumentací 
a vyzvedáváním jen pocitových invektiv, zřetelně je 
predisponován k neuroticismu. Stejně tak, jestliže 
u něj převládá asociační předeterminovanost (pře-
napodmiňovanost) s níž si vystačí v tom ohledu, že 
stále znovu a znovu produkuje nějaké představy o 
okolnostech, které jsou součástí všeho toho, co a 
jak je špatně a tento jedinec to, na rozdíl od ostat-
ních „vidí“ zcela zřetelně (znak obsesivnosti). 
      Psychosomatická újma je manifestací sama o 
sobě. Pokud sportovec ztratil důvěru ve své schop-
nosti nebo již nemá osobní vizi pro sportovní karié-
ru, potom jeho tělo na takovou situaci může odpo-
vídat prolongujícími obtížemi, vedoucími až k pře-
rušení nebo ukončení sportovní kariéry. Somatofo-
rmní poruchy naznačují také sklon k poruchám pří-
jmu potravy a k poruchám spánku, pokud by se 
ovšem staly diagnostikovatelnými. 
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     Změny v rejstříku osobnostních rysů, nespoleh-
livost v přístupu k tréninku, nízká motivovatelnost 
pro zápasový výkon, snížená schopnost chápat od-
povědnost za tým, nebo za očekávání, které je je-
dinci kladeno, vasoká míra podrážděnosti atp., mo-
hou naznačovat sklon k poruchám osobnosti.  
     Specifickou variantou potom je nevyhraněný, 
ale očividně s malou akceptací zábran produkovaný 
svět dramaticky se odvíjejících snů, které svojí ži-
vostí klienta zaskakují a mění jeho sebeobraz, až 
do té míry, že přestává být schopen jakkoliv ve 
sportovní činnosti prospívat. Tyto stavy v predia-
gnostikovatelné fási vývoje psychické újmy, jsou 
zpravidla vázány na výceúrovňové schéma obtíží s 
odkazem na možné hraniční vyústění (hraniční po-
rucha osobnosti = člověk s vícečetnými poruchami 
zásadně devastujícími možnost jakéhokoliv soužití 
s druhými lidmi). 
     Podle uvedených znaků je potom nutný také 
odpovídající osobní přístup k takovému klientovi a 
celkově i nastavení komunikace. 
     Pro první okruh – se sklonem ke kompenzacím 
závislostí je vhodné postupovat otevřeným pojme-
nováním těchto faktorů. Odpověď klienta: Mám to 
pod kontrolou nepřijímat. Dávad důraz na důvěru, 
že nepůjde o pokračování vývoje ke zhoršení situa-
ce a stanovovat limity pro transparentní vymezení 
problém zlepšit a dostat se do původního tréninko-
vého režimu. Na výchozích požadavcích trvat i za 
cenu ztráty talentu a ukončení spolupráce. Vše ar-
gumentovat vklidu, s minimem emocí. 
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     V případě kompenzací, kde se klient má ten-
denci náznakově ocitat v predispozicích připomína-
jících nevývratná přesvědčení, tedy v psychotic-
kých náznacích, lze doporučit krátkodobou změnu 
tréninkového postupu (navyklé pořadí cviků) a do-
plňující činnosti, jako např. intenzívnější rozhovory. 
     V propadech ke smutku, tedy v náznakovosti na 
depresivní sklony, zahrnovat více relaxací. 
     U zesílených predispozic k neuroticismu působit 
na pozitivní stránky ega (všechny dobré výsledky 
z minulosti zpřítomňovat). 
      V případě somatoformních náznaků, postupo-
vat podobně jako u fragmentů odkazujících k ne-
bezpečí rozvoje kompenzace závislostí. Dramaticky 
se snižující tělesná výkonnost a psychická labilita 
transparentně, nakonec celou situaci klientovi do-
kumentují. 
     Jedná-li se o náznaky poruch osobnosti (nespo-
lehlivost, frajerství, ztráta respektu autority trenéra 
v očích sportovce), pomáhá klidné trvání na trénin-
kovém rozvrhu, důraz na poctivost přístupu, mi-
nimum moralisování (někdy může situace sklouz-
nout do mělkého meziosobního licitování argumen-
tem – neargumentem), v žádném případě nedávat 
najevo citovou dotčenost o domělé zásluhy, „zů-
stávat pevně a s klidem na své pozici“. 
     U jedinců, kde se jedná o sklon k výcečetným 
(hraničním) presymptomovým projevům osobnost-
ního charakteru lze doporučit krátkodobé přerušení 
sportovní aktivity a nechat klienta, aby u sebe zvá-
žil všechna pro a proti v souvislosti se sportem. 
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     Konečně, z uvedeného výčtu nabízených přístu-
pů, které jsou modelem nejčastějších krizí, lze z 
každé oblasti pro aktuálně nastalý problém vybírat 
i tím způsobem, že dojde k jejich přeskupování 
podle situace a její závažnosti. 
     V žádném případě klienta nediagnostikujeme, 
tedy nevynášíme nad jeho chováním diagnostický 
ortel! Toto hrubé porušení bychom si potom mohli 
nést jako osobní selhání nad ztrátou jinak talento-
vaného jedince. Základní úlohou je, do maximální-
ho počtu možností vyčerpat všechny varianty pod-
pory. Jedná-li se o děti, je zapotřebí trvale mít na 
paměti, že jsme v souvislosti se sportem součástí 
jejich vývoje a tedy i součástí budoucích vzpomí-
nek, které by se pro ně samy, v případě špatného 
vedení, mohly stát nebezpečně sebestigmatisující-
mi, jestliže by přístup k jejich osobnostem nezahr-
noval rovněž primární respekt. 
 
Hlavní skupiny psychických poruch, 
klasifikovaných podle DSM-5 
Současné klasifikační manuály psychických poruch 
mají dva přístupy, jeden, podle zatím ještě větši-
nového modelu Mezinárodní klasifikace nemocí, de-
sáté revize a vydání (MKN-10), druhý, podle ame-
rického Diagnostického a statistického manuálu du-
ševních poruch, páté revize a vydání (DSM-5). Ty-
to se potom dále specifikují podle badatelsky dosa-
hovaných stupňů svým zaměřením na specifikáto-
ry, např. v dětské klinické psychologii, nebo obecné 
psychiatrii, psychofarmakologii, aj. 
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1. Neurovývojové poruchy  
Neurodevelopmental Disorders 

2. Poruchy schizofrenního spektra a jiné 
psychotické poruchy 
Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic 
Disorder 

3. Bipolární a související poruchy 
Bipolar and Related Disorders 

4. Depresivní poruchy 
Depressive Disorders 

5. Úzkostné poruchy 
Anxiety Disorders 

6. Obsedantně-kompulsivní a související po-
ruchy 
Obssesive-Compulsive and Related Disorders 

7. Traumatické poruchy a poruchy souvisejí-
cí se stresem 
Trauma – and Stressor – Related Disorders 

8. Disociativní poruchy 
Dissociative Dissorders 

9. Poruchy se somatickými příznaky a souvi-
sející poruchy 
Somatic Symptom and Related Disorders 

10. Poruchy příjmu potravy a jídelního chová-
ní 
Feeding and Eating Disorders 

11. Eleminační poruchy 
Elimination Disorders 

12. Poruchy schématu spánek-bdění 
Sleep-Wake Disorders 

13. Sexuální dysfunkce 
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Sexual Dysfunctions 
14. Genderová dysforie 

Gender Dysphoria 
15. Dysruptivní poruchy, poruchy ovládání 

impulsů a poruchy chování 
Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Di-
sorders 

16. Poruchy spojené s užíváním látek a poru-
chy se závislostí 
Substance-Related and Addictive Disorders 

17. Neurokognitivní poruchy 
Neurocognitive Disorders 

18. Poruchy osobnosti 
Personality Disorders 

19. Parafilní poruchy 
Praphilic Disorders 

20. Jiné duševní poruchy 
Other Mental Disorders 

21. Abnormní pohyby vyvolané léky a jiné ne-
žádoucí účinky léků 
Medication - Induced Movement Disorders and 
Adverse Effects of Medication 

22. Jiné problémy, které se mohou dostat do 
centra klinické pozornosti 
Other Conditions That May Be a Focus of Clini-
cal Attention 

•  
Pro vlastní komunikaci s klientem existuje rovněž 
základní manuál, který si lze osvojit, nebo alespoň 
vést v patrnosti, jestliže si situace vyžaduje použití 
primárního přístupu k presentovaným obtížím. 
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          (A) Zásady přístupu ke klientovi v primární pé-
či: 1. vytváření bezpečí, 2. aktivní naslouchání, 3. 
podpora naděje, 4. otevřenost. 
      (B) Zásady při otevírání systematické konzul-
tační práce: 1. orientace v situaci - vysvětlení, co 
se s ním děje, 2. ukázat na možnosti řešení pro-
blému, 3. uvolnit nebo zmírnit záporné emoce, 4. 
snížit pocity viny a nálepkování, 5. nechávat pro-
stor, jestliže se klient víckrát vrací ke stejnému 
tématu, 6. zájem o osobní historii, 7. plán a vy-
světlení postupu, 8. stanovení krátkodobých cílů, 9. 
systematický postup po malých krocích, 10. oceně-
ní a pochvala za snahu a spolupráci. 
      (C) Čeho se při práci s klientem vyvarovat: 1. 
zlehčovat jeho utrpení, 2. moralizovat, obviňovat, 
3. bránit vyjádření emocí, 4. pochybovat, 5. slibo-
vat brzké odstranění obtíží, 6. zadávat nepřiměřené 
úkoly, 7. také, například podsouvat závažná roz-
hodnutí (změna práce, bydliště, rozchod, odchod 
od rodičů). 
      (D) Anamnésa: (viz - Praško, Psychiatrie v 
primární péči): rodinná, osobní + sebehodnocení, 
tělesná, sociální, sexuální a partnerská, závislosti, 
plány, psychiatrická, farmakologická, přítomná 
symptomatika, celkový vzhled, vědomí a orientace, 
postoj k terapii, psychomotorika, řeč, emoce, vní-
mání, myšlení, soustředění, intelekt, paměť, ná-
hled, hodnověrnost, suicidální úvahy, psychosoma-
tické přesahy, chronicita psychických obtíží. Sou-
částí anamnézy, je tedy rozhovor, což může být 
nazváno také jako úvodní interview k obtížím. 
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§7. JÍDLO, SPORT A PSYCHOLOGIE 
Většina lidí se domnívá, že pro správný výkon ve 
sportovní aktivitě je nejdůležitější tzv. načasování 
stráveného jídla. Pátrají po informacích, jaké po-
traviny a jaké jejich množství, popřípadě objem a 
složení tekutin mají před výkonem konzumovat. 
Aby se ujistili, že jejich přístup bude správný, tak 
doporučené složení a objemy dávek překračují, v 
domění, že tak budou mít „pojištěny“ energetické 
hodnoty pro výkon. Literatura o sportovní výživě, 
která je dnes běžně dostupná, poskytuje odborné 
informace, jaké potraviny pro který druh sportu 
jsou nejpřijatelnější a další cenné informace. Kro-
mě toho, jsou v těchto publikacích uváděny rovněž 
konkrétní příklady ze sportovní praxe (viz: N. Clar-
ková, Ch. Raschka, v seznamu naší knížky vzadu). 
     Zjednodušený harmonogram na doporučované 
hodnoty časových odstupů lze shrnout následujícím 
způsobem: snídaně, alespoň základní objem, aby 
se organismus probouzel i zevnitř (miska ovocného 
salátu, jogurt, pomerančový nebo jiný džus ředěný 
vodou přibližně 30 minut před sportem), dále, obě-
dové stolování (nemělo by chybět maso nebo ryby) 
4-2 hodiny před sportem, tekutiny průběžně dopl-
ňovat každých 20-30 minut, potom i přesnídávky 
nebo svačiny obměňovat – těstoviny, sýry, oboha-
cené pečivo, luštěniny, vejce…, a dále během vý-
konu tekutiny, opět kolem max. 20 min. odstupů, 
doplňovat občasným přidáním energetické podpo-
ry, jako například: kousek čokolády nebo speciál-
ních tyčinek, atd. Dávku tekutin citlivě regulovat 
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podle náročnosti sportu a subjektivního vnímání 
potřeby, kterou tělo signalizuje. Toto nastavení je v 
odpovídajícím množství vhodné jak pro dospělé, 
tak pro děti a vlastně pro všechny věkové skupiny. 
 
Jídlo, stres  
a sport  
S výživou ve sportu úzce souvisí stres organismu, 
nebo chceme-li, orgánový stres. Znají jej lidé, kteří 
jsou trémisti. Tělo se začne před určitou, subjek-
tivně pociťovanou důležitou situací chovat tak, že 
se dostavují např.: viditelný třes rukou, pocení, dý-
chavičnost, plynatost, nutkání jít na malou nebo 
velkou stranu, bouře ve střevech, sucho v ústech, 
nástřik očí, zčervenání, bušení srdce, podlamování 
v kolenou, aj. Existuje stejně tak doprovod těchto 
obtíží citelně vnímatelný v žaludku, nebo může být 
doprovázený rovněž tzv. palpitací, neboli nepravi-
delností, („chvěním“) rytmu srdce. To už je ovšem 
jistý extrém průběhu, který může u výjimečně pře-
citlivělých jedinců vést také, až k mdlobám. Větši-
nou potom pomáhá prodýchání a soustředění, aby 
se srovnal tělesný a psychický rozestup a všechno 
zpravidla, opět funguje v normálu. 
     Jak deficit tak nadměrnost některých živin mo-
hou způsobovat v rámci sportu tělesné a psychické 
obtíže. Jde o míru tolerance organismu jaké má li-
mity pro zvádání tohoto druhu zátěží. Podobné je 
to rovněž u nociceptivních, tedy bolestivých feno-
ménů, které se v této souvislosti mohou dostavo-
vat a každý sportovec se snimi s největší pravdě-
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podobností už setkal. Takovým grálem problémů, 
které si čtenář na tomto místě vybaví je nejčastěji 
bolest nebo křeče ve svalech. Okamžitě příjde na 
řadu tekutina s hořčíkem doplňená třeba i nějakým 
tím zaručeným práškem s příchutí rozmíchaným ve 
vodě, aby stejný problém nepostihl preventivně i 
klouby. V pořádku, existují dnes kvalitní „zpro-
středkovatelé“, pomáhající s nastalými obtížemi se 
popasovat.  
     Na jiných pozicích ovšem stojí problémy, které 
jsou v souvislosti se sportem spojené s celkovým 
přístupem k jídelním návykům. Při pohybu tělo to-
tiž netráví! Tudíž, většina toho, co sníme bezpro-
středně před sportovním výkonem, je zde na mysli 
např. klasický oběd, zůstává v žaludku nepoměrně 
déle, protože trávící proces je zpomalen na mi-
nimum. Tělo se totiž vlivem hypofýsy (hypofyzár-
ně) chová zcela jinak, než, zejm. v poobědovém 
klidu, kdy bychom měli odpočívat. Jakmile se nají-
me (velká snídaně, bohatý oběd, velká večeře), 
hypofýsa dává signál ke změně priorit produkce 
hormonů. Do zvýšené aktivity jsou uvedeny abdo-
minální, pankreatické, neboli břišní žlázy (slinivka 
břišní a játra). Není-li žaludku dopřán potřebný klid 
na strávení dodaného objemu potravy, vysílá sig-
nály nepohody a obsah považuje za nepřijatelný. 
Tím vzniká pocit tlaku, popřípadě návaly, tedy 
nauzea, nebo základní efekt odmítnutí, jakým je 
zvracení. Po fysiologické stránce je téměř nemožné 
např. po dobu, kdy běžíme, polknout pevné sousto. 
Všechen polykací mechanismus je vypojen z čin-
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nosti. Jen příjem tekutin v malém množství na jed-
no polknutí přichází v úvahu, ovšem i tomu je za-
potřebí se naučit, protože během např. maratónu 
nelze samozřejmě pít plné sklenice vody. I tak 
vzniká potom efekt vzduchových polštářů s jejich 
následným upouštěním (tzv. říháním). 
     S těmito skutečnostmi je dále provázáno i to, 
jaké konkrétní jevy, nebo tělesné pochody, spojené 
se sportem a výživou, mohou vznikat u jednotli-
vých sportovců, respektive v rámci specifik, váza-
ných na sportovní disciplíny. Každá technika spor-
tovně pohybového výkonu vyžaduje určitou specia-
lizaci. Ta je přímo napojená na neuronální okruhy, 
které tuto specializaci umožňují, jak po sráce mo-
torické, tak po stránce psychické. Hokejista, který 
svůj výkon provádí většinu času, který tráví na le-
dě v předklonu a má zapojenu spodní i horní část 
těla téměř rovnoměrně, přeci jen stlačuje žaludek a 
tím mění abdominální (břišní) prostřední zmenše-
ním prostoru. Jinak je na tom např. sportovec, kte-
rý skáče do dálky, a jehož technika naopak funguje 
za předpokladu krátkého rychlostního rozběhu, od-
razového impulsu a protažením celého těla do pro-
hnutého závěsu s následným doskokem s nohama 
vpřed. Když vezmeme dlouhodobost takové činnos-
ti v rámci vrcholových výkonů, které jsou provádě-
ny i pár desetiletí, tělo na ně samozřejmě reaguje 
odpovídající tendencí se přizpůsobovat. Hokejista 
bude postupně objem celkového množství přijíma-
né potravy zmenšovat na více dávek denně, sko-
kan do dálky si zachová, po celou dobu své spor-
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tovní kariéry, vcelku stálý, navyklý standard. Tento 
rozdíl v jídelních návycích je potom součástí i fun-
gování velkých nervových pletení, jako jsou svazky 
bederních a křížových nervů, samozřejmě za účasti 
specifické námahy svalů v obou oblastech anatomie 
lidského těla. Když budou bolet záda hokejistu, bu-
de současně pociťovat slabost v nohu a nechuten-
ství k příjmu potravy, když budou bolet záda spor-
tovce, který léta skáče do dálky, bolest zad se bu-
de ohlašovat výrazně pouze v horní části těla, aniž 
by nutně procházela abdominální částí, protože vý-
kon soustředí na zádové svaly, pohyb paží a práci v 
těžišti nohou. Břišní svaly zde plní úlohu přirozené-
ho motorického zapojení, jako zpevňovač přední 
části těla. Tímto odlišením získáváme poznatek 
dalšího druhu. Výživa hokejisty bude nutně obsa-
hovat více bílkovin, aby byla zachována pro silově 
nastavenou motoriku potřebná energie, výživa při 
skoku do dálky, se bude více opírat o minerály, vi-
tamíny; bílkoviny rovněž, ale ne v takovém objemu 
jako u silových sportovců, neboť u tohoto sportu se 
důraz výkonnosti dává na krátkodobý impulz a jeho 
efekt pro dosažení výsledku. 
     Tak jako samozřejmě u klasického sportovního 
tréninku, kterým jsou tělo a psychika připravovány 
na celý průběh výkonu, je to i s jídelními návyky 
sportovce. Sportovní činnost je ve velké míře sou-
částí napodmiňovaných aktivit, které si naše tělo, 
co do dovedností, osvojuje fixováním jednotlivých 
detailů, zejména v motorické oblasti výkonu. Tepr-
ve, až po létech individuálního tréninkového vývoje 
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(často tréninkového drylu), přichází první informa-
ce o tom, zda se jedná o rozvíjený talent, nebo 
pouze o standardní práci. Naše tělo si musí podob-
ným způsobem zvykat i na příjem potravy, pakliže 
je takový příjem spojený rovněž s nutností, učit se 
některé chutě ovládat a některé druhy poztravin si, 
tím pádem, doslova odpírat. Zde se rovněž potý-
káme se stresem zvláštního druhu, je to bažení, 
neúměrně zveličené chutenství, často ve dvou ex-
trémních polohách: maso a sladkosti. Můžeme zde 
předpokládat, že jakýkoliv sportovec má oproti vět-
šinové populaci, právě svojí pohybovou aktivitou, 
zlepšené spalování tuků a všelijakých přebytků v 
těle, které by jinak jeho/její výkon snižovali. Nic 
méně, jídlo a neovládavost v míře např. velikostí 
porcí, může a mnohdy už také zpřetrhalo nejedno-
mu člověku veškeré spojení se sportem. Klasické 
poruchy příjmu potravy, mentální anorexie / buli-
mie, jsou jednou z nejčastějších příčin nejrůzněji 
motivovaných deficitů spojených se sportovní čin-
ností. 
 
Sport, jídlo, imunita, 
psychika 
Sportovně pohybová činnost, zapojující naše tělo 
do jinak pravidelně komplexního výkonového reži-
mu, zvyšuje významným způsobem imunitu. Spadá 
sem zejména fysicky přirozená vytrvalost a potom i 
odolnost, zejména vůči virovým onemocněním. Ne-
znamená to, že sportovec nedostane rýmu, chřip-
ku, nebo angínu, ale pouze tolik, že podobné ne-
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moci aktivního sportovce stíhají méně často, rov-
něž jejich průběh jeho tělo zvládá optimálněji a re-
konvalescence po odeznění nemoci bývá zpravidla 
podstatně rychlejší. Je-li totiž sportující člověk v 
pravidelném kontaktu s jídelním režimem a dodržu-
je-li potřebné hodnoty přijímaných vitamínů a mi-
nerálů, jeho tělesné i psychické zdraví to potom 
jasně signalisuje daleko větší pohodou jak v sub-
jektivně prožívané spokojenosti, tak v interperso-
nálním, popřípadě sociálním nastavení, kterého si 
jeho okolí často všímá. Vitamínové složení: A, B12, 
C, E, D, K; minerály: kalcium, magnésium, kalium, 
natrium, chlór a fosfor, zinek. Přírodní cukry jsou 
specifickou složkou, s níž je zapotřebí se učit pra-
covat, neboť mají přímý vliv na zapojování sympa-
tického a parasympatického systému, vždy podle 
množství v těle. Specialisované prodejny s potravi-
novými doplňky, jsou dnes schopné, požadavky na 
vyvážený příjem těchto složek, bezezbytku splňo-
vat. Najdeme je jak v pevných potravinách tak v 
nejrůzněji k tomu přizpůsobených tekutinách. 
     V souvislosti s psychikou je nepopiratelné, že 
člověk, který má v těle vyvážené hodnoty složek, 
které jsme doposud vyjmenovali, má rovněž přiro-
zenější zájem o reálný pohyb, neboť ten sám, jako 
druh návyku, sebe ohlašuje, po několika hodino-
vém klidu, nutkavým nárokem na uskutečnění. Na-
opak, člověk navyklý na pravidelnou sportovní čin-
nost, bude se cítit špatně, zklesle a popřípadě bude 
procházet náladami, pakliže mu to, ať už z jakých-
koliv důvodů, nebude v pravidelném čase umožně-
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no. Je potom paradoxem celé věci, že v případě 
náhlého ukončení sportovní kariéry, tendence k 
depresím, chronusujícím stavům úzkosti, nebo zce-
la pro zdraví člověka nevyhovujícím kompenzacím, 
napojeným na tyto psychické stavy, nemohou, u 
zvlášť predisponovaných jedinců k negativním pro-
žitkům, výše uvedené faktory, spojené s jídlem, 
ovlivnit. Zde si často uvědomuji, že tělo a psychika 
samy sebe udržují v jistém odstupu a naše jakáko-
liv snaha po jejich sblížení je pouze dočasná. Ko-
nečně, lidský mozek si v rámci psychosomatických 
poruch, bere zjevně lidské tělo jako svého zajatce. 
 

§8. SPORT, LIDSKÁ SEXUALITA  
      A LATENTNÍ AGRESE 

Člověk se kromě již zmíněných faktorů vyvíjí rov-
něž jako plně autoerotická bytost. Tento fakt způ-
sobuje, že v průběhu vlastní ontogenese, se jedi-
nec udržuje v autonomně egoistickém postoji. Ta-
kový nárok si rovněž musí obhájit, neboť „konku-
rence“ přichází v každém okamžiku, kdy dojde k in-
terpersonální interakci. Do nástupu puberty je pro 
něj proto zpravidla nemožné, aby osobně morální-
mi přístupy k lidem ve svém okolí zaujímal postoje 
na základě empatie shodné s představami etických 
a jiných norem, které si osvojuje většina lidí, až v 
následujících letech svého života. Výchova je prak-
ticky proto jen usilovné upozorňování na to, co by 
mělo být na rozdíl od toho, jaké způsoby chování 
nám dítě presentuje. Agrese je v této souvislosti 
přirozenou součástí jeho projevu. Je tím dáváno na 



Psychologie sportu pro aktivní veřejnost, profesionály a trenéry 

	
55	

	

jevo, aby okolí autonomní skutečnost respektovalo 
jako osobnostní faktor, který však ještě nedospěl k 
faktorům morálně filosofickým, a ať se to zdá v té-
to souvislosti jakkoliv zvláštní, tak rovněž i k fakto-
rům heterosexuálním. Tři významné okolnosti ten-
to, dynamický individuální vývoj, zahrnující altruis-
tické (oproti egoistickým) ukazatele zde, ovlivňuje: 
zjištění, že existuje sexuální objekt, že existuje se-
xuální cíl a za třetí, že existuje stud (viz Sigmund 
Freud, Tři pojednání k teorii sexuality). V součas-
nosti je nutné spoluzahrnout k těmto třem bodům 
rovněž „vztah k sobě samému“. Tento „vztah k so-
bě samému“ má paradoxní intenci (Viktor E. Fran-
kl) a to, že se jím zhodnocuje člověk ve vztahu k 
druhým lidem na podkladě např. pocitů a komplexů 
méněcennosti. Ty samy již předpokládají zvýšenou 
míru úsilí, například se jim bránit, jestliže jsou pro-
pojeny s neúměrnou potřebou je překonat v něja-
kém druhu soutěžení (tedy ve sportu), kde je pro-
hra některým jedincem, vnímána jako patologické 
selhání. 
     Tento průběh subjektivně prožívané energie, se 
ohlašuje mj. také zájmem po pohlavním vybití a 
může být rovněž součástí nezpracovaného oidip-
ského komplexu. Tím nastává proces rozestupování 
dvou vnitřních sil: organické a psychické. Obě mo-
hou úspěšně sublimovat v popření pohlavního živo-
ta, jeho nahrazením v zastupujících aktivitách. Tato 
sublimace dokáže výše zmíněné body (sexuální cíl, 
sexuální objekt, stud a vztah k sobě samému) kon-
centrovat do jednoho celku, například absolutním 
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vzdáním se pohlavního života a jeho nahrazením 
sportovními aktivitami. Mimo sport, to samozřejmě 
mohou být všechny činnosti, které danému jedinci 
přináší potřebné uspokojení v rámci náhrady pri-
márního libida (pohlavního života), libidem sekun-
dárním. 
     Důležitou roli s výše uvedeným hraje psychický 
pochod, kterému Sigmund Freud říká „předběžná 
slast“, dále „zabrzdění“ a potom také „fixace“. 
Zmíněné „sekundární libido“ je vlastně výsledkem 
působení „dílčích půdů“, jejich „zabrzdění“ a „fixa-
ce“. Všechny fenomény libida, se tedy nachází rov-
něž v mimopohlavním prožívání slasti. Čím větší 
podíl pozornosti na sebe strhává mimopohlavní li-
bido, tím větší objem nárůstu je dopřáno vzniku 
„libidu Jáskému“. Tím se původně pohlavní část li-
bida rozrůstá o libido kvantitativní, zahrnující již 
všechny části těla. Odtud se takto přeobsazované 
libido stává základním podněcovatelem svého ex-
trému, a to v rozvoji narcismu. Narcistní libido je 
libido otevřeně konkurenční. Souvisí s ním patolo-
gická potřeba popírat všechnu vnější skutečnost, 
pokud by nějak hrozilo, že s ní bude počítáno víc, 
než se mnou. Tak zvané „dílčí pudy“, které původ-
ně „pohlavní libido“ v sobě koncentrovalo zájmem 
o čistě pohlavní život, vázaný na proces rozmnožo-
vání, jsou nyní hlavním pořadatelem motivačních 
zdrojů a sexualita, spojená s pohlavním životem se 
stává pasivní. Pudová sexualita je pak překonávána 
narcismem, tedy dynamicky manifestovanou aktivi-
tou egoismu v libidinósním přeceňování svého Já. 
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     Působením narcistní pozice (Melanie Kleinová) 
dochází ke dvojímu zaujímání postoje: za prvé je to 
latentní narcismus, za druhé je to narcismus mani-
festovaný. Agresivní položky v sobě uchovávají oba 
druhy stejnou měrou. V latentním narcismu se pro-
žitky a postoje k vlastnímu Já stávají pouze více 
zabržděnými, u manifestního narcismu potom nao-
pak. Zabržděný projev narcistně prožívané pozice v 
sebereflexi pracuje s náznaky, podjatosmi, nega-
tivními anticipacemi a není rovněž zcela bez pocitů 
a komplexů méněcennosti a rovněž se stává zdro-
jem nenávisti. Manifestní podoba narcismu je v 
neurocistně nastavené pozici subjektu součástí celé 
skupiny projevů, otevřeně vyjadřovaných k situa-
cím a zejména konkrétním lidem ve svém okolí. 
Presentovaná útržkovitá hádavost, výčitky, nesou-
hlasy atp., vytváří série nesouladů a v meziosob-
ním kontaktu jen obtížné navozování kontaktů pro 
partnerské soužití, nebo také spolupráci jakéhoko-
liv druhu. 
     Ať z jakékoliv strany, sexualita je významnou 
součástí sportu. Může zahrnovat jak motivační, tak 
stimulační podněty, což je rovněž důležitým fakto-
rem, který udržuje sexuální potenci dlouhodobě na 
uspokojivé úrovni intimního života jedince. Při jed-
né středně dobé konzultaci, klientka verbalizovala 
neutěšený intimní život ve svém, osm let trvajícím 
manželství. Svěřila se, se zanedbatelnou frekvencí, 
která už oběma vadila. Její nezájem pramenil z to-
ho, že vedli jednostraný denní život. Podařilo se 
klientku vést k zájmu o změny v přístupu k denním 
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aktivitám a v úrovni kognitivně-behaviorálního za-
měření, asi po třech měsících, bylo vše v pořádku. 
Začali s manželem pravidelně běhat a jejich pů-
vodně neutěšený intimní život, nabyl zásadního ob-
ratu. 
     Pohyb a sport jsou významnými nositeli dušev-
ního a tělesného zdraví. V současnosti je mimořád-
ný zájem po tom, aby se veřejnost v těchto oblas-
tech zcela osobním způsobem zapojovala a dále o 
dané problémy zajímala i studiem odborné literatu-
ry, návštěvami seminářů, popřípadě také studiem 
na příslušných fakultách vysokých škol. Náročnost 
dynamického životního stylu sebou nese hned ně-
kolik faktorů, které tento problém zahrnuje: zvýše-
ný počet nemocí (ale i mortality), spojených s ži-
votním stylem, který od toho přirozeného, v kon-
taktu s přírodou a vnějším prostředím vůbec, popu-
laci vhání do uzavřených prostorů, čímž zmenšuje 
jejich pohyb a vytváří podmínky pro tělesné nedu-
hy, stejně jako pro duševní poruchy; genetické za-
kládání přenosu některých poruch, nemocí a syn-
dromů, spojených např. s vysokým krevním tla-
kem, tendencemi k obezitě, diabetu, ADHD, a ji-
ných., také příštím generacím; v neposlední řadě je 
to problém imunologický – populace je daleko ná-
chylnější k plošným epidemiím, jejich počty se kaž-
doročně rozrůstají, neboť lidské tělo v umělých 
podmínkách, zejména městského života, nedokáže 
čelit nárokům imunitní ochrany, před nejrůznějšími 
nemocemi, které jsou zejm. vyrového původu a pro 
snadnost přenosu v pár dnech zasáhnou celé státy. 
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D O D A T E K 
 
 

NEKLINICKÝ TEST 
OSOBNÍ SPOKOJENOSTI 
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0                      1                      2                       3 

 

1. Je něco, na co musíte neustále myslet a kazí 

vám to náladu?  

2. Soustředíte se na práci, studium nebo jakou-

koliv kreativní činnost bez obtíží?  

3. Máte pocit, jako by jste si v poslední době pře-

stával rozumět s lidmi ve vašem okolí?  

4. Měl jste v minulosti nějaké vážnější choroby?  

5. Už jste byl v minulosti v kontaktu s psycholo-

gem?  

6. Cítíte se unavený, nebo naopak oproti dřívějš-

ku aktivnější?  

7. Máte potřebu se svěřovat druhým lidem?  

8. Máte problémy s usínáním, nebo se probouzíte 

během noci, či nedospíte rána?  

9. Máte sny: ano, ne, neutrální, tíživé?  

10. Máte potíže s probouzením a vpravením se do 

nového dne?  

11. Provází vás vzpomínky na vaše sny?  

12. Vnímáte nepřiměřené tělesné jevy?  

13. Cítíte zlobu, vztek, nebo naopak vyšší tendenci 

k plačtivosti, dojímáte se?  

14. Berete pravidelně léky?  
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15. Domníváte se, že se vám za poslední dobu 

zhoršila paměť?  

16. Přemítáte v poslední době častěji o smyslu 

svého života?  

17. Domníváte se, že se vám nenaplnila vaše dří-

vější přání (předsevzetí)?  

18. Je nějaká konkrétní situaci, nebo osoba, zod-

povědná za vaše současné problémy?  

19. Cítíte se dobře v intimních vztazích?  

20. Hůře, nebo lépe se cítíte: ráno, odpoledne, ve-

čer? 

21. Cítíte se za nějakou okolnost ve svém životě 

výrazně odpovědný?  

22. Máte nějaký osvědčený způsob, jak snižujete, 

nebo se zbavujete napětí?  

23. Jsou situace, kterým se pravidelně vyhýbáte?  

24. Máte v poslední době potřebu vyhledávat sa-

motu?  

25. Máte již delší čas dojem, že se nedokážete 

rozhodnout? 
 

Pro vyhodnocení tohoto neklinického testu osobní spokoje-
nosti zapisujte k jednotlivým hodnotám (0-3) nad testem 
čárky, převažující počet určuje váš aktuální stav: 0=bez 
obtíží, 1=jen mírné obtíže, 2=zvýšená pozornost k mož-
ným symptomům, 3=sledujte se a při přetrvávajících obtí-
žích konzultujte s lékařem. 



Psychologie sportu pro aktivní veřejnost, profesionály a trenéry 

	
62	

	

 

Soupeř je pouze součástí celého  
procesu a dává mi možnost 

 férově vyniknout 
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