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Porozumět psychologii sportu není úplně snadné. I řada slovutných a perfektně vzdělaných kolegů 
v psychologii se domnívá, že hlavním posláním psychologů ve sportu je „nutit lidi, aby měli radost 
z utrpení“, což jim zavání masochismem. I když se recenzovaná kniha o paratelických stavech 
ve sportu zmiňuje, velký vhled do mohutné emoční dynamiky sportovního dění neposkytne.  
 
Kniha je určena k přehlednému prvotnímu seznámení s problematikou a určena je spíše 
středoškolákům a studentům příbuzných bakalářských oborů. Vychází v edici „Z pohledu 
psychologie“, kde editoři (Holt, V., Levi, R.) seznamují s aplikacemi psychologických poznatků 
v různých oborech společenské praxe. Eviduje jednotlivé problémy z pohledu expertů, patrně 
klinicky orientovaných psychologů a bohatě je dokládá odborným písemnictvím. Za předmět 
psychologie sportu je považováno „zkoumání osob a chování ve sportu“ (str. 12.), což by asi bylo 
trochu málo. V knize jsou bohatě doložené kapitoly o osobnosti a psychodiagnostických 
problémech, o motivaci, o agresi, o aktivaci, o úzkosti, o sebedůvěře, o skupinové kohezi, 
o působení publika, o vedení, o duševním zdraví, o tělesném zdraví a varia, tj. aktuální otázky.  
 
Kniha je napsána v takové poloze, jakoby sport byl jen „těžký úděl“, plodil problémy, deprese, 
úzkost, agresi, vyhoření, anorexii, doping atp. Nic tam není o radostné herní stránce sportu, o jeho 
extatických stavech (flow), o asketické závislosti na vytrvaleckých aktivitách, ani zmínka 
o moderních prožitkových („adrenalinových“) záležitostech a třeba o well-beingu v souvislosti 
s aktuální wellness problematikou. Bez pochopení smyslu sportu se jen těžko zvládají problémy, 
které samozřejmě sport také přináší.  
 
Velkým kladem recenzované knihy jsou kapitoly o tělesném a duševním zdraví. Dokládají velkou 
zkušenost autorů se zdravotnickou oblastí a s klinickou populací. Přehledně se uvádí antidepresivní 
účinky cvičení, i když se některé poznatky v této kapitole kříží s předchozí kapitolou o anxiozitě 
ve sportu. V kapitole o tělesném zdraví jsou uváděny výsledky vlivu cvičení na řadu nemocí 
(rakovina, diabetes, kardiovaskulární oslabení, HIV). Úctu budí už jen představa, jak takovéto 
výzkumy organizačně zajistit, provést a interpretovat. Jako hlavní překážku cvičení autoři uvádějí 
sebeprezentační barieru, tj. že cvičenci se v podstatě stydí. 
 
Z hlediska akademické systematické psychologie sportu je možno v knize postrádat kapitoly 
o percepci a kognici ve sportu. Nic tu není o ideomotorice a motorickém učení. Ani slovo o vůli, ale 
to je v řadě psychologických přístupů běžné.  
„Z pohledu psychologie“ by tak byl sport dost chudý. Co takhle pohybová a hráčská inteligence, to 
se psychologie netýká?  
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Některé výhrady je možno mít k překladu pojmů. Opakovaně je v knize používána vazba „mluvení 
k sobě“ (str. 15. aj). Běžnější je snad „samomluva“, nebo „vnitřní řeč“. Sporně je použit pojem 
„modelování“ (str. 16, 25. aj). Je použit pro pozorování, jak jednají druzí lidé, tedy vlastně pro 
kopírování, nápodobu, imitaci. V psychologii sportu zavedl pojem modelování Vaněk ve své 
habilitační práci z roku 1964, kdy tím označoval vytváření modelových situací v tréninku, aby je 
psychologicky přiblížil nárokům soutěžních situací.  
 
Předností knihy je slovníček pojmů v závěru, obsahující 85 hesel a dvacetistránkový závěrečný 
seznam odborné literatury (přibližně 400 hesel, především z anglosaské oblasti).  
Recenzovaná příručka je zajímavým edičním počinem, který doplňuje informační řadu knih 
o aplikaci psychologických poznatků. Ani zdaleka však není vyčerpávajícím přehledem 
problematiky. Sportu křivdí, protože jej interpretuje především jako zdroj psychologických 
problémů a jen částečně také jako intervenční činitel, který může přinést nějaký benefit.    
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