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Abstrakt 

Název práce: Motivace v tenise u dětí mladšího školního věku 

 

Cíle práce:  Cílem mé práce bylo zjistit, jakou mají motivaci hráči tenisu ve věkové 

kategorii 7 až 12 let v tenisovém oddíle TK Písek. Pomocí připraveného 

dotazníku jsem zjišťoval, co je hlavní motivací, proč se děti věnují právě 

tomuto sportu, co je na něm baví a jaké mají děti touhy a cíle. Dále jsem se 

pokusil zjistit, jak jsou děti a jejich motivace hrát tenis, ovlivňovány 

okolním prostředím, zejména pak rodiči.  

 

Metody:  Ke sběru dat byl vypracován nestandardizovaný dotazník, který obsahoval 

20 výroků a 3 doplňující uzavřené otázky. 

 

Výsledky:  Dosažené výsledky dotazníků ukázaly, že děti sledované skupiny nemají 

větší problém s motivací pro tenis. I když z výzkumu vyplývá, že motivací, 

která u dětí v současné době dominuje, je spíše vnější motivace. Přesto 

z výzkumu, zabývajícím se vlivem prostředí na jejich motivaci, je zřejmé, že 

pokud jsou děti ve sportování dostatečně podporovány a je jim umožněno 

být v kolektivu, ve kterém se cítí dobře, tak s motivací nemají prakticky 

žádný problém. Děti pak sportují rády a nepotřebují k tomu ani žádné 

odměny. Z výše uvedeného vyplývá, že pro děti by bylo přínosné, aby 

rodiče daly dětem možnost trávit na tenise více času, v případě, že o to děti 

budou mít zájem. Přiměřené odměňování dětskou motivaci pro tenis určitě 

upevňuje, ale nesmíme zapomínat, že se děti v tomto věku potřebují sportem 

především bavit a hrát si, a to, pokud možno v kolektivu, ve kterém se 

budou cítit dobře.  

 

Klíčová slova: tenis, motivace, výkonová motivace, děti mladšího školního věku, rodiče 

  



 

Abstract 

Title: Children´s motivation in tennis in younger school age   

 

Objectives: The aim of my Bachelor thesis was to find out the motivation of tennis 

players in the age category 7 to 12 years in tennis club TK Písek. Using the 

prepared questionnaire I found out what is the main motivation, why 

children devote to this sport, what they enjoy and what children have desires 

and goals. I tried to find out how children and their motivation to play tennis 

are influenced by the environment, especially parents. 

 

Methods:  A non-standardized questionnaire containing 20 statements and 3 

supplementary closed questions was prepared for data collection. 

 

Results: The results of the questionnaires showed that children of the monitored 

group don´t have a bigger problem with motivation for tennis. Although the 

research shows that the motivation that currently dominates in children is 

rather external motivation. In spite of that fact, research into the influence of 

the environment on their motivation shows that if children are sufficiently 

supported in sports and are allowed to be in a team in which they feel good, 

then they have no problem with motivation. Children then enjoy their sports 

and don´t need any rewards. It follows from the above that it would be 

beneficial for children to give their parents the opportunity to spend more 

time on tennis if they are interested. Adequate remuneration certainly 

strengthens the children's motivation for tennis, but we must not forget that 

children at this age need to have fun and play sports in a team where they 

will feel comfortable. 

 

Keywords: tennis, motivation, achievment motivation, children of younger school age, 

parents 
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Teoretická část 

1. Úvod 

Tenis je sportovní hra síťového typu, kterou se baví miliony lidí po celém světě. Většina hraje 

tenis pro zábavu, potěšení či zlepšení fyzické kondice. Tato hra se tak stává určitým druhem 

relaxace, aktivním odpočinkem. Pro některé děti ale i dospělé se tenis stal sportem číslo jedna. 

Někteří trénují každý den, aby pak každý víkend poměřili své síly na turnajích, chtějí patřit 

mezi nejlepší tenisové hráče světa. Je to sport, který na závodní úrovni klade vysoké nároky 

jak na kvalitu, tak i na intenzitu tréninku. Zároveň je to sport, se kterým se doporučuje začínat 

velmi brzy, má-li hráč uspět v konkurenci stovek a tisíců jiných hráčů. S tenisovým tréninkem 

se mnohdy začíná již před pátým rokem věku dítěte a trénink tak probíhá v obdobích 

výrazného tělesného, osobnostního a sociálního vývoje. Všechny tyto změny ve vývoji dítěte 

s sebou přinášejí i změny v dětské motivaci k tréninku, které by měl kvalitní trenér 

akceptovat. Mimo to je tenis a tenisový trénink dětí vztahem vícedimenzionálním, ve kterém 

jsou vedle hráče a trenéra zapojeni i rodiče, spoluhráči a protihráči. A troufnu si říci, že do 

těchto vztahů vstupují v dnešní době čím dál více i spolužáci a kamarádi, kteří v jednotlivých 

etapách výrazně ovlivňují děti v jejich motivaci v tenise. Proto bych se chtěl v mé bakalářské 

práci, na základě vlastních mnohaletých zkušeností a také s pomocí odborných publikací, 

věnovat právě problematice motivace dětí v tenise.  

Sám jsem s tenisem začal v 6 letech a hrál jsem ho na závodní úrovni téměř 10 let. Měl jsem 

to štěstí, že si mě po prvních 2 letech v tenisové školičce vzal do své tréninkové skupiny 

tehdy čerstvý absolvent FTVS Tomáš Lux, který v budoucnu trénoval 56. hráčku žebříčku 

WTA Sandru Kleinovou. Právě tento trenér mě ovlivnil natolik, že jsem tomuto krásnému 

sportu dával každou volnou chvilku a už tehdy jsem snil o tom, že bych jednou moc rád šel 

v jeho šlépějích. Tento sen jsem si splnil jako tenisový trenér hned po střední škole a jako 

student FTVS po dalších více jak 20 letech.   
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2. Charakteristika tenisu 

„Tenis byl vždy součástí mého života. V rodině se čtyřmi profesionálními hráči jsem byla 

nejmladší. Tenis jsem začala hrát ve čtyřech letech. Vážila jsem si času i rad, které jsem 

dostávala, a trávila jsem každou volnou minutu na dvorci. O deset let později, ve věku 14 let, 

jsem se rozhodla, že se stanu profesionálkou. V sedmnácti jsem získala svůj první 

grandslamový titul, French Open. V roce 1994 jsem tento úspěch zopakovala, zvítězila i na 

US Open a stala se první hráčkou světa.“ 

   Arantza Sanchez Vicario 

 

Tenis je jedna z nejrozšířenějších sportovních her síťového typu na celém světě. Tento velice 

oblíbený sport dokázal zaujmout už přes 30 miliónů hráčů, kteří se tenisu soustavně věnují, a 

nadále počet sportovců roste, a dokonce i těch, kteří přijdou shlédnout zajímavé tenisové 

utkání, diváků (Jankovský, 2006). Je to hra, ve které se utkávají jednotlivci ve dvouhře, nebo 

dvojice ve čtyřhře. Jejich úkolem je dopravit tenisový míč pomocí rakety přes síť do pole 

hráče tak, aby mu vrácení míče činilo velké problémy, ba dokonce, aby míč nebyl schopen 

vrátit. Tenisová utkání je možno uskutečnit na venkovních dvorcích i v krytých halách na 

umělém i přírodním povrchu a jsou pro ně stanovena jasná pravidla (Šafařík, 1978).  Tenis 

klade velké nároky jak na fyzickou, tak i na psychickou stránku hráče. Při hře se rozvíjí vůle, 

cílevědomost, rychlý odhad situace, spoleh na vlastní sílu a také vynalézavost. Tenis učí hráče 

taktickému myšlení, rychlému pohybu, schopnosti dlouhodobého soustředění a má vliv i na 

zdokonalení povahových vlastností každého z nich. Tato hra působí příznivě na zdraví 

člověka tím, že dvorce se zpravidla budují v oblastech, kde je dostatek zeleně a klidného 

prostředí. Samotná hra umocňuje hráči vydatný a pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu a 

slunci. Výhodou je skutečnost, že ji mohou vykonávat jak ženy, tak muži všech věkových 

kategorií. I když je tenis individuálním sportem, přispívá také ke zvyšování smyslu pro 

kolektiv. Soutěže družstev i každý zápas ve čtyřhře je vlastně soutěž kolektivů. Tenisové 

kluby umožňují nejen sportovní vyžití, ale i společenský život členů, a i díky tomu se 

oblíbenost tenisu neustále zvyšuje (Koromházová,2008) 

 

2.1. Historie tenisu 

Jedním z nejstarších předchůdců tenisu je hra zvaná Trigon, se kterou přišli Římané. Používali 

dřevěné pálky a pinkali si s koženými míčky, které byly vyplněny trávou nebo žíněmi. 
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Největší význam pro vývoj tenisu měla však hra s názvem Jeu de paume, která pocházela z 

Francie ze 14. století. Hrála ji především šlechta, včetně králů. Byla to takzvaná hra dlaní, kdy 

se zprvu opravdu míč odehrával dlaní, ale postupně se přecházelo na dřevěné rakety. Z této 

hry se dále vyvinula hra „Tenez“ (chytej). V roce 1530 byl v Louveru postaven oficiální 

tenisový dvorec a roku 1571 Karel IX uznal svaz tenisových učitelů. Popularita tenisu prudce 

stoupala. (Höhn, 1987). Velký zvrat nastal v 19. století, kdy major W. C. Wingfield zpracoval 

pravidla hry, kterou nazval „Sphairistiké“. V roce 1875 byla hra přejmenována na Lawn-

tennis. V roce 1877 se konal první turnaj ve Wimbledonu, který se pořádal každý rok a byl 

pojmenován „Tenisové mistrovství na trávnících All England Clubu ve Wimbledonu“. Tenis 

byl od roku 1896 do roku 1924 součástí olympijských her a po šedesátileté pauze se roku 

1988 znovu na olympijské hry vrátil. (Stojan, Brabenec, 1999) 

 

2.2. Historie tenisu v Čechách 

V naší zemi má tenis dlouholetou tradici. Podle archivních zápisů se již dva roky po prvním 

Wimbledonu hrál první turnaj v parku knížat Kinských v Chocni v roce 1879. Ve stejném 

roce se pak hrál turnaj v zámečku Bon Repos u Nových Benátek (Höhm, 1987). První 

mezinárodní tenisový turnaj se hrál u nás v Plzni v roce 1891 a to za velkého zájmu diváků. 

Následně se v roce 1893 plzeňští tenisoví zájemci sdružují do samostatného tenisového 

odboru, a to při Českém klubu velocipedistů.  

V Čechách evidujeme tenis jako organizovaný sport od roku 1893, kdy došlo k založení 

českého lawn tenisového klubu - I. ČLTK Praha, jehož sídlo bylo původně na Střeleckém 

ostrově. Následně došlo k jeho přestěhování do Holešovic a v roce 1901 se definitivně usídlil 

na Štvanici. Období po druhé světové válce bylo u nás charakteristické tím, že došlo k 

obrovskému rozmachu a velké oblibě tohoto sportu a tato obliba zůstala vlastně až dodnes 

(Höhm, 1987).  Dne 15. května 1906 byla založena Česká lawn-tennisová associace (ČLTA), 

která sdružovala sedm klubů. Jedním z cílů asociace byla úplná samostatnost na Rakouském 

tenisovém svazu a možnost přímého styku s ostatními zahraničními tenisovými svazy. Byly 

zakládány nové kluby, kroužky a společnosti (Höhm, 1987).  

Jednou z prvních významných osobností českého tenisu byl Karel Koželuh. Další neméně 

významnou osobností českého tenisu se stal Jaroslav Drobný, který v roce 1954 vyhrál 

Wimbledon a poté dvakrát Roland Garros, ale po nástupu komunismu v roce 1948 emigroval 

z Československa (Linhartová, 2009). V sedmdesátých letech pak dokázal pro český tenis 

vybojovat další titul ve Wimbledonu Jan Kodeš. Tímto vítězstvím dostal český tenis až na 
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samotný vrchol. Další českou tenisovou ikonou se stal i Ivan Lendl, který roku 1980 vyhrál 

Davis Cup a stal se několikrát vítězem prestižních světových soutěží. Český tenis také 

proslavila tenistka Martina Navrátilová, která dokázala vybojovat vítězství na všech 

grandslamových turnajích. V 90. letech pak Wimbledon vyhrála i Jana Novotná. V současné 

době pak zažívá obrovské úspěchy především český ženský tenis, který v posledních 8 letech 

vyhrál 6x titul ve Fed Cupu. Petra Kvitová dokázala Wimbledon vyhrát dokonce 2x a 

společně s Karolínou Plíškovou se snaží dobýt ženský tenisový trůn. 

 

 

Obrázek 1 Český tým s pohárem pro vítěze Fed Cupu 2016 (zdroj: Wikipedia) 

 

2.3. Historie tenisu v Písku   

Historie tenisu v Písku se datuje od roku 1897. Já sám jsem součástí tenisu v Písku již více jak 

35 let. I to je jedním z hlavních důvodů, proč jsem si vybral pro svou bakalářskou práci právě 

svůj mateřský klub v Písku, kde působím jako trenér mládež již víc jak 20 let.  

Tenis byl vedle šermu a cyklistiky jedním ze sportů, které na konci 19. století zapustily v 

Písku své pevné kořeny. Již v roce 1897 byl při Klubu velocipedistů ustaven tenisový 

kroužek, který se po dvou letech osamostatnil a vznikla tak tzv. Tenisová společnost, která si 

vybudovala v roce 1901 své první hřiště v prostorách u Měšťanského pivovaru. V roce 1902 

se tato společnost přejmenovala na Lawn-Tenisový club, který se následně spojil 
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s Bruslařským klubem a několika studentskými kroužky – toto spojení 20. července 1910 

znamenalo vznik nového klubu SK Písek, kde byl provozován i tenis. 

Vývoj tenisu v městě nad Otavou silně poznamenalo i to, že frekventanti houslové školy 

Otakara Ševčíka, převážně Angličané a Američané, chtěli po dobu svých hudebních studií 

hrát tenis i v Písku. 

Na zdejších kurtech se po celé hrací období objevovala nejen řada pozdějších reprezentantů 

Československa jako třeba Martina Navrátilová, Martina Hingis, ale i velmi kvalitní hráči ze 

zahraničí, v jejich čele stál wimbledonský vítěz Australan Howe. Mezi významné a úspěšné 

tenisové rodáky patří Ing. Karel Ardelt, který za ČSR nastoupil k několika zápasům v Davis 

Cupu a i ve Wimbledonu a v roce 1920 i na OH v Antverpách. Dalším úspěšným píseckým 

rodákem byl Ing. Jan Kodl, který reprezentoval ČR na OH ve Stockholmu v roce 1912. 

V novodobé éře mezi úspěšné písecké rodáky reprezentující ČR patřil Tomáš Zíb, který byl 

v roce 2005 51. hráčem žebříčku ATP, dále Lukáš Dlouhý, 57. hráč žebříčku ATP v roce 

2006 a vítěz US OPEN a French Open ve čtyřhře v roce 2009.  

 

 

Obrázek 2 Písečtí rodáci Tomáš Zíb a Lukáš Dlouhý společně s Wimbledonským vítězem Janem Kodešem při oslavách 120 
let tenisu v Písku. (zdroj: Písecký deník/ Petr Brůha) 
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3. Charakteristika mladšího školního věku 

Jako mladší školní období označují Langmeier a Krejčířová (1998) zpravidla dobu od 

6–7 let, kdy dítě vstupuje do školy až do 11–12 let, kdy se začínají projevovat první známky 

pohlavního dospívání i s průvodními psychickými projevy. 

 

3.1. Tělesný a pohybový vývoj v mladším školním věku  

Z hlediska pohybového vývoje je tato věková kategorie charakterizována vysokou a spontánní 

pohybovou aktivitou. Nové pohybové dovednosti jsou lehce a rychle zvládány, ale mohou mít 

malou trvalost, při méně častém opakovaní jsou opět rychle zapomenuty. V učení nových 

pohybových dovedností se uplatňují zkušenosti dětí z přirozené motoriky, z počátku ještě 

herní formou s využitím učení nápodobou (tzv. imitačního učení) (Perič, 2008).  

Charakteristické rysy dětské motoriky jsou v tom, že postrádá úspornost pohybu, která se 

projevuje u dospělých. Tím je možné vysvětlit, zvláště v počátku tohoto období, zvláštní 

živost a neposednost a výrazný „pohybový luxus“, kdy je každá činnost prováděna s 

množstvím dalších přídavných pohybů. Např. pokud dítě vyskočí, přidává další činnost 

rukama i nohama, pokud sedí, neustále sebou „šije“ apod. (Perič, 2008). 

Období deseti až dvanácti let je považováno za nejpříznivější věk pro motorický vývoj. 

Nazývá se také často „zlatým věkem motoriky“, který je charakteristický právě rychlým 

učením novým pohybům. V podstatě stačí dokonalá ukázka a děti jsou schopny nový pohyb 

udělat napoprvé popř. po několika málo pokusech. Zvyšuje se jistota v provádění činností, v 

průběhu nácviku pozorujeme již všechny kvalitativní znaky dobře provedeného pohybu. 

Problémy, které jsou v počátku mladšího školního věku z hlediska koordinace složitějších 

pohybů, poměrně rychle mizí a na konci tohoto období jsou děti schopny provádět i 

koordinačně náročná cvičení (Perič, 2008). 

 

3.2. Psychosociální vývoj v mladším školním věku 

V tomto období výrazně přibývá nových vědomostí, rozvíjí se paměť a představivost. Při 

poznávání a myšlení se dítě soustřeďuje spíše na jednotlivosti, souvislosti mu unikají. 

Zvýšená vnímavost k okolnímu prostředí i faktorům, které odvádějí pozornost, může narušit 

provedení již osvojených dovedností. Schopnost chápat abstraktní pojmy je ještě malá. Dítě 

chápe pouze takové situace a pojmy, na které si „může sáhnout“ a nerozumí (nebo jen velmi 

málo) tomu, že existují i oblasti, které není možné „uchopit“. Proto některé trenérské 
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proklamace k dětem (např.: „Musíš pořádně trénovat, abys byl jednou výborný“) mají jen 

minimální účinek, protože malé dítě nechápe termíny jako je „jednou, v budoucnu, v 

dospělosti“ apod. (Perič, 2008).  

Vlastnosti osobnosti nejsou ještě ustáleny, děti jsou impulzivní a přecházejí rychle z radosti 

do smutku a naopak. Vůle je ještě slabě vyvinuta, dítě nedokáže sledovat dlouhodobý cíl, a to 

především tehdy, má-li překonávat okamžité nezdary. Přetrvává malá sebekritičnost k 

vlastnímu vystupování a jednání. Velmi důležitá je i krátká doba, po kterou se děti dokážou 

plně koncentrovat. Ta trvá přibližně 4 až 5 minut, poté nastává útlum a roztěkanost (Perič, 

2008). 

Chování děti ovlivňuje potřeba být pozitivně hodnocen a akceptován druhými. Nejedná se zde 

jen o potřebu uspokojovanou od vnějšího prostředí (rodiče, kamarádi, učitel, trenér, …), ale 

jde zde také o pozitivní sebehodnoceni, tzn., že dítě má tendenci chovat se tak, aby v něm 

jeho jednání nevyvolávalo pocity viny, které by jej trápily a snižovaly jeho sebeúctu. Ve 

středním školním věku si dětská skupina vytvoří svoje vlastní normy. Normy vrstevnické jsou 

pro děti velmi důležitě. Nejsou sice považovány za významnější než pravidla určená 

dospělými, ale v dětské skupině jsou respektovány. Pokud by se dítě nechovalo požadovaným 

způsobem, kamarádi by jej nepřijali. Hrozba zavrženi a izolace je natolik silná, že se všichni 

raději podřídí. Hodnocení ve vrstevnické skupině se začíná řídit podle vlastních pravidel a je 

stejně významné jako hodnoceni dospělých. Jde o jeden ze signálů nástupu prepuberty a o 

důležitý vývojový mezník (Vágnerova, M., 2000). 
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4. Děti a tenis 

Na celkem jednoduchou otázku, kdy by dítě mělo s tenisem začít, můžeme dostat spoustu 

různých odpovědí. Nezřídka se setkávám s názory rodičů a někdy i trenérů, že čím dříve, tím 

lépe. Od některých trenérů jsem již slyšel, že začínat s tenisem v 7 letech již nemá ani cenu. 

Osobně se mi nejvíce líbila jasná a jednoduchá odpověď uznávaného oborníka Svatopluka 

Stojana, se kterým jsem měl možnost se osobně setkat a na toto téma i hovořit. Jeho 

jednoduchá odpověď byla: Vždy, když k tomu budete mít vy (nebo vaše dítě) chuť. Svatopluk 

Stojan ve své knize Tenis zdravým rozumem píše: „Ve Švýcarsku máme na jedné straně 

Jakoba Hlaska, který začal s tenisem ve 14 letech, často trénoval denně i 5 hodin a v 18 letech 

se stal juniorským mistrem Evropy v družstvech, pak byl mezi 10 nejlepšími hráči v žebříčku 

ATP. Na druhé straně hrála Martina Hingisová tenis již jako tříletá a ještě dříve, než ji bylo 14 

let, vyhrála juniorské French Open v Paříži a Wimbledon a v 19 letech byla světová 

jednička.“ (Stojan, Brabenec, 1999). Zkrátka každý je jiný. Takže pokud vaše dítě chce hrát 

tenis v 5 letech, nechte ho hrát – vedle tenisu existují však také kopaná, basketbal a jiné 

sporty. Pro spoustu ambiciózních rodičů je tato odpověď těžko pochopitelná. Bohužel se 

najde i dost rodičů, kteří odpověď pana Stojana vyloží po svém a vyberou si jen tu část o 

Martině Hingisové. Rodiče pak již ve třech letech přivádějí do tenisové školičky své ratolesti, 

které nejsou fyzicky, motoricky a ani duševně připraveny na specializovaný tenisový trénink. 

Takové děti třeba první negativní zkušenost, která nemusí být způsobena špatným trenérem, 

ani mírou jejich předpokladů pro tenis, zbytečně odradí a nezískají k tenisu – a mnohdy pak 

později ani k jinému sportu – žádný vztah. Obecně se dá říci, že nezáleží jen na fyzické a 

duševní stránce dítěte a jeho předpokladech pro určitou činnost, ale také na tom, jak dítě jeho 

rodina ke sportu vede, jaký mají jeho rodiče ke sportu vztah. Těžko  můžeme dítě, které neví, 

co je tenis za hru a s čím se hraje, motivovat tím, že je třeba jít do tenisové školy, aby jednou 

vyhrál velký zápas a stal se slavným (Langerová, 2005). 

Langerová (2005) specifikuje ve své knize předpoklady pro začátky tenisové výuky dětí, které 

by měly být takovéto: 

- specifická pohybová vyzrálost jedince, kterou můžeme jednoznačně pozorovat při 

jiných pohybových aktivitách, jako např. běh, jednotlivé míčové hry atd. 

- jedinec hrající tenis musí mít také určitý vztah k míčovým hrám (florbal, vybíjená) 

- šikovnost a temperament je také jedním z předpokladů začínajícího tenisty, to si 

můžeme pro naši orientaci otestovat v pohybových testech 
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- také pohybové nadání v jiných dovednostech (obratnost, sportovní myšlení) je 

důležitým faktorem k úspěšnému zvládnutí tohoto sportu 

- a v neposlední řadě pro děti hrající tenis (stejně jako u jiných sportů) je důležitá 

soutěživost, snaha být dobrým sportovce a něčeho mezi svými vrstevníky dosáhnout. 
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5. Motivace 

„Motivace je touha zahájit nějakou aktivitu a setrvat v ní. Je to předpoklad a „motor“ 

veškerého jednání.“ 

                                                                                    Crespo, Miley 

 

Mohli bychom si položit otázku: „Proč člověk stoupá na nejvyšší horu světa, a přitom je mu 

zřejmé, že riskuje svůj vlastní život?“, nebo „Proč se lidé potápějí několik set metrů hluboko 

do oceánů, kde není živého organismu?“ Odpověď je zřejmá, lidé cítí jakousi potřebu dokázat 

něco neobvyklého, nevídaného, potřebu dosáhnout něčeho, co jen tak někdo nedokáže, a 

potřebu být v něčem první. Všechny tyto pohnutky můžeme nazvat jedním slovem - motivací. 

Člověk má ve svém životě řadu potřeb. V první řadě je to potřeba dýchání, dalšími potřebami 

jsou potřeba příjmu potravy a vody, v další řadě citové vztahy, potřeba úspěchu apod. 

Všechny tyto důležité faktory motivují člověka a obecně celé lidstvo k tomu, aby stále 

pokračovalo v rozvoji svého snažení (Perič, 2008). 

Motivace je také spojena s mírou zaujetí. Pokud je člověk do něčeho zapálen, je mnohem 

pravděpodobnější, že jeho motivace toho dosáhnout bude vysoká. Je to tedy proces, který 

určuje směr a intenzitu úsilí. Hlavními kvalitami motivace jsou zejména odevzdání se úkolu, 

vytrvalost, stoprocentní úsilí a soutěživost. (Crespo, 2006). 

Marian Jelínek (2014) ve spojení s motivací nabízí určitou paralelu s vývojem psychologie a 

hovoří o třech vídeňských školách. První vídeňská škola je spojena s otcem psychoanalýzy 

Sigmundem Freudem, který na začátku 20 století přichází s teorií, že hlavní hnací silou 

člověka jsou pudy neboli sexuální síla směřující k zachování života. Jinými slovy uspokojení 

fyzických potřeb – paralela s naší fyzickou motivací. Na Freuda navazuje druhá vídeňská 

škola spojená s psychiatrem Alfredem Adlerem, který vnímá jako hlavní lidský motiv touhu 

po moci. Jedná se o uspokojení ega, chcete-li (racia) rozumu. V naší klasifikaci se jedná o 

paralelu s motivací mysli. Toužím po moci natolik, že samotná moc je mi jedinou odměnou. 

A takzvanou třetí vídeňskou školou je nazýván přístup Viktora Frankla. Ten vnímá, že 

hlavním motivem lidského konání je touha po smyslu. Pokud totiž nevidíme smysl v dané 

činnosti, kterou děláme, budeme vždy potřebovat nějaký vnější motiv. Při hledání určité 

paralely, z čeho tato škola vychází a co ji charakterizuje, je pro nás sportovce velmi příznačný 

citát Mariana Jelínka. 
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„Nezáleží na velikosti překážky, ale na velikosti smyslu, který vidíš v jejím překonávání“ 

                                                                                                Marian Jelínek 

 

V druhé polovině 20 století zaznamenala největší rozkvět humanistická psychologie, která 

klade důraz na člověka jako takového, především na jeho rozvoj a osobnostní růst – jeho 

snahu být tím nejlepším, kým jen může být. Mezi nejvýznamnější humanistické psychology 

patří A. H. Maslow, který oslavoval jednotlivce a důležitost jeho rozvoje jako celku. Tvrdil, 

že člověk rozvíjí svůj potenciál prostřednictvím tzv. seberealizace (potřeba tvořivého 

sebeuplatnění) a respektováním vlastních prožitků jako nezbytných součástí rozvoje sebe 

sama (Jelínek, 2014). Maslow uspořádal lidské motivy (v jeho terminologii „potřeby“), 

hierarchicky podle jejich naléhavosti od těch nejnižších „základních“ až po potřeby vývojově 

nejvyšší a vytvořil tak jeden z nejznámějších popisných modelů tohoto druhu obr.3, který má 

podobu pyramidy nebo stupnice postupující od základu, kde se vyskytují osobní potřeby, až k 

vrcholu, na němž vynikají rozumové potřeby. 

 

 

Obrázek 3 Pyramida lidských potřeb podle Maslowa 

 

Maslow ve svém modelu vyznačuje, že osobní potřeby umístěné v hierarchii potřeb na 

nejnižších pozicích, což jsou v tomto případě fyziologické potřeby a potřeby bezpečí, jsou v 

největší míře vrozené. Oproti tomu potřeby společenské, rozumové a několik dalších potřeb 

vyznačených výše v hierarchii obsahují vrozené činitele, které se ale stále více propojují s 
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naučenými odezvami. V jeho pojetí jsou potřeby vyvolávány vnějšími a vnitřními podněty, 

avšak pouze nejsilnější potřeba v hierarchii stanovuje chování v určitém okamžiku. Dále 

vyslovuje ten fakt, že uspokojená potřeba nemotivuje. Maslow rozčlenil potřeby do několika 

bodů: 

- fyziologické potřeby 

- potřeba bezpečí 

- potřeba lásky 

- potřeba seberealizace 

- potřeba poznání a porozumění 

- potřeba uznání 

- estetické potřeby (Švancara, 1984). 

Maslow vyzdvihuje fakt, že patřičnou pozornost vyšším úrovním hierarchie můžeme věnovat 

jen tehdy, jsou-li uspokojeny potřeby fyziologické a sociální na nižší úrovni hierarchii potřeb. 

Určité společnosti lidí, která by žila na pokraji úplného vyhladovění, by zbývalo málo energie 

a času na to, aby byla schopna umožňovat jednotlivcům rozvíjet jejich tvořivost a moudrost 

propojenou s potřebami kognitivními a estetickými a se seberealizací. To samozřejmě 

neznamená fakt, že uspokojení primárních motivů nás samo od sebe povede k vyšším 

atributům, ale především to, že pokud takovéto uspokojení u jedince nevypukne, vynaloží 

všechnu svoji motivační energii na to, aby se uchoval naživu, a pro jiné vyšší zájmy mu už 

žádná motivační energie nezbude. Maslowa hierarchie tedy říká ten fakt, že pokud jednotlivci 

uspokojí své základní fyziologické potřeby a svou potřebou jakéhosi bezpečí před neznámými 

útočníky, jde jim především o jedincův přínos do rodiny a do společenské skupiny, jinak 

řečeno o dosažení uspokojení společenských potřeb. Pokud se jim toto snažení podaří, budou 

se zajímat o to, aby si jich i druzí ve společnosti vážili a aby tak i oni o sobě smýšleli příznivě 

a dále budou postupovat ke kognitivním a estetickým potřebám, a nakonec v úplném vrcholu 

hierarchie k potřebám seberealizace, na které Maslow klade značný důraz. Seberealizace se 

vyznačuje tím, že se u jedince vytvářejí vlastnosti projevující se u lidí zralých a dobře 

přizpůsobených. 

 

5.1. Vnitřní a vnější motivace  

V této práci budeme motivaci považovat za touhu zahájit nějakou aktivitu a setrvat v ní. 

Důvody, proč jsou lidé motivování k hraní tenisu, jsou následující: zábava a vzrušení, 
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příjemné pocity při zvládnutí hry, demonstrace schopností, zdokonalování dovedností, 

zvýšené sebevědomí a uspokojení z dosaženého zlepšení, sociální interakce, možnost být s 

přáteli a najít si nové, možnost být součástí týmu (Miley, Crespo, 2001). 

Hráč je motivován dvěma skupinami činitelů: vnitřními a vnějšími. Vnitřní činitelé vychází z 

osobnosti hráče (vnitřní motivace).  Vnitřně motivovaní sportovci se věnují sportu, protože je 

naplňuje pocitem radosti. Mají sport rádi pro sport samotný, a ne proto, že za to něco dostanou. 

Chtějí se věnovat sportu, protože si přejí zvládnout hru, vypořádat se se zadanými úkoly a chtějí 

být úspěšní. Hrají sport pro radost, zábavu a vnitřní pocit hrdosti. Většina sportovců uvádí tyto 

důvody za nejvýznamnější motivy, proč se sportu věnují. 

 

Motivaci musí člověk mít svou vnitřní, za něčím sám musí jít, vnější motivace je pouze podpůrným 

segmentem v postupu kupředu za úspěchy. Já i sestra jsme chtěli odmalička vyhrávat, protože nás 

to jako děti hrozně bavilo se honit za tím bílým, teď žlutým nesmyslem. A kam až se to vyvinulo, 

tak je jen důsledkem toho úplného začátku. 

Cyril Suk 

 

 Oproti tomu, sportovci s vnější motivací především touží po získávání hmotných a nehmotných 

odměn. Hráč pak hraje tenis, protože chce získat hmotné či nehmotné odměny. Mezi ty hmotné 

se řadí například medaile, poháry, diplomy, peněžní odměny atd. Nehmotné odměny mohou být 

pochvala, uznání, obdiv atd. Nehmotné odměny jsou vhodné pro udržení dobré motivace a 

vnější pro získání prvotního zájmu o tenis (Crespo, Miley, 2001). 

Svoboda (2000) uvádí, že bychom neměli chápat vnější motivaci pouze jako tu špatnou, 

neboť má i svá pozitiva. Často se totiž stává, že malé dítě začne sportovat z donucení, ale 

časem si vnitřní motivaci vytvoří, aniž by mu takový přístup uškodil. Čímž vlastně potvrzuje, 

že vnější motivace má za úkol sportovce k činnosti přilákat, ale určitě by neměly vnější 

odměny zůstat jako hlavní důvod pro věnování se dané aktivitě. Vnější odměny, jako jediný 

důvod k činnosti, jsou dost málo a taková motivace nemůže sportovce udržet u daného sportu 

nekonečně dlouho. Vnější odměny mohou být efektivní, pokud jsou udělovány ve správné 

míře, nevztahují se k dosaženému výsledku, ale ke kvalitě výkonu, a pomáhají přeměnit 

vnější motivaci v motivaci vnitřní.  

Naopak Marian Jelínek ve své knize Sport, výkon a metafyzika (2014) hovoří o vnější 

motivaci jako receptu na průměrnost. Odkazuje se na výzkum z knihy Skryté náklady odměn, 
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ve kterém psychologové několik dní pozorovali třídu předškoláků a vybrali děti, které trávily 

čas kreslením. Děti rozdělily do 3 skupin. První byla skupina „očekávaného ocenění“. 

Každému z dětí této skupiny ukázali certifikát s nápisem „dobrý hráč“, opatřený zlatou pečetí 

a zeptali se, jestli by chtělo kreslit, aby za to dostalo tuto cenu. Druhá byla skupina 

„neočekávaného ocenění“. Dětí se zeptali, jestli by chtěly kreslit. Když se pro to rozhodly, na 

konci hodiny dostalo každé dítě ocenění s certifikátem „dobrý hráč“. A třetí skupina byla bez 

„ocenění“. O dva týdny později rozdali stejným dětem učitelé fixy a papíry a badatelé vše 

tajně pozorovali. Děti ve skupinách „neočekávané odměny“ a „bez ocenění“ kreslily stejně a 

stejným zápalem jako v době před experimentem. Naopak u dětí z první skupiny, které 

očekávaly ocenění, byl patrný výrazně menší zájem a strávily u kreslení méně času. 

Podobnost se sportem zde není čistě náhodná! Navíc ve sportu se setkáváme s fenoménem, 

kdy příliš zdůrazňujeme úspěch, vítězství za každou cenu a tím pěstujeme v našich dětech 

navíc ještě strach z neúspěchu, který jim často podrývá sebedůvěru a ve skutečnosti jim 

úspěchu bude bránit (Jelínek, 2014). 

U sportujících dětí, které jsou předmětem mé závěrečné práce, je třeba respektovat, že jejich 

hlavní motivací pro činnost je naplnění jejich přání a potřeb. Dále děti touží zažít při sportování 

zábavu, hrát si a mít pocit užitečnosti a respektu. Pokud tyto vědomosti dobře využijeme, 

nalezneme cestu, jak mladé sportovce pozitivně motivovat, a zároveň jim pomůžeme najít 

rovnováhu mezi vnitřní a vnější motivací. 

 

5.2. Motivace ve sportu 

První motivem, proč děti začínají sportovat, se kterým se u dětí setkáváme, vedle jejich 

přirozené radosti z pohybu, jsou rodiče a kamarádi. Děti často kopírují svoje vzory, což je 

významným motivačním prvkem. Jestliže dítě chodí na tenisová utkání nebo se na zápasy 

dívá jen v televizi, může mu za konkrétní vzor být nějaký dobrý tenista. Nejjednodušší způsob 

je však ten, když dětský vzor je někdo z jeho rodiny nebo blízkého okolí, kdo hraje tenis a s 

nímž se může ztotožnit. Tato osoba se postupně stává jeho autoritou a dobrým tenisovým 

vzorem (Langerová, 2005).  

Pokud učitel bude své žáky vhodně motivovat, nebude s nimi mít sebemenší starosti, 

spolupráce s žáky bude bezproblémová a vytvoření a upevňování si vztahu žák učitel půjde 

tou nejlepší cestou. Totéž platí i v jakýchkoliv sportovních aktivitách s rodiči, či dokonce s 

trenéry dětí. Pro děti hrající tenis je trenér velkou motivací pro hru, protože v něm vidí svůj 
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jedinečný vzor. Jako každý žák ve školních lavicích, tak i dítě hrající tenis vidí svého učitele 

jako osobu, ke které vzhlíží s nejvyšší úctou, a proto bychom to měli mít na paměti a snažit se 

být pro své žáky nejlepším příkladem a vést děti k nejlepším jim dosažitelným výsledkům 

(Linhartová, 2009). Z osobní zkušenosti mohu říci, že tato slova platí měrou vrchovatou a 

pokud si vzpomenu na své trénink se svým oblíbeným, i když přísným trenérem, tak je musím 

jen potvrdit. 

V přípravě dětí na sportovní činnost jsou úkoly motivace chápány ve dvou rovinách: v rovině 

prožitkové – děti chtějí zažít legraci, hrát si, chtějí zažít něco, na co budou rády vzpomínat a 

v rovině úspěšnosti – kde si děti často porovnávají své síly s ostatními kamarády, chtějí umět 

něco, co ostatní nedokážou, něco výjimečného.  

Ve sportovní přípravě dětí je tak hlavním úkolem motivace naplnit dvě nejdůležitější potřeby 

(Perič, 2008):  

1) Potřeba prožitku – zažít legraci, hrát si, zažít něco, na co budou děti rády vzpomínat, již 

výše popsaný stav „flow“  

2) Potřeba být úspěšný – mít možnost porovnat své síly s ostatními, umět něco, co ostatní 

nedokážou  

 

5.2.1. Potřeba prožitku 

Z toho tedy vyplývá, že východiskem pro příjemný prožitek člověka je tzv. stav přiměřeného 

vzrušení. Je to takový pocit, který můžeme prožívat při různých adrenalinových sportech, jako 

je například Bungee Jumping (kde je člověk přivázán za kotníky k elastickému lanu a skáče z 

velké výšky dolů) a spousta dalších extrémních sportů, ale i vzrušující horská dráha a další 

pouťové atrakce, při kterých člověk prožívá pocit vzrušení. A takto by se mělo cítit dítě, které 

se připravuje na nějaké sportovní utkání nebo závod (Perič, 2008). Úkoly motivace jsou dvojí. 

V tomto případě si můžeme také klást otázku, zda stačí dítěti, aby si jen hrálo, zda ho to třeba 

časem neomrzí. Dítě potřebuje také dávku soutěživosti, kdy si může říct, ano, jsem lepší než 

spoluhráč, nebo ne, musím se víc snažit a víc trénovat a porazit ho v příštím zápase. Je to 

koloběh, kde se vždy dostáváme k jedinečné motivaci. Vždyť dosažení cíle, jaký si dalo dítě 

(např. porazit kamaráda v příštím utkání) je nedílnou součástí právě motivačního procesu. Je 

to motivace k tomu, být lepší, zlepšovat se postupně až vystoupit k tomu vrcholu, dosáhnutí 

svého cíle. Musíme se zde také zmínit o tom, kolik vzrušení je pro člověka a zejména pro dítě 

adekvátní. Přílišné množství rozrušení vede k tomu, že se dítě bude bát, bude mít strach ze 
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hry, z výkonu, který má podat, nebo ze zápasu, do kterého má nastoupit. Naopak pokud je 

rozrušení malé, dítě se cítí znuděné, nemá zájem o nějakou činnost a prožitek z činnosti, 

kterou provádí, ze hry, je spíše negativní. Proto je to pravé tzv. zlatá střední cesta, dítě se 

nejlépe cítí v optimálním průměru. Ale musíme dávat také pozor na ten fakt, že každé dítě je 

jiné, každé dítě má svoji hladinu rozrušení jinde, která je dána jeho psychickými vlastnostmi, 

protože každé dítě má jiný druh temperamentu. Po takovémto výkladu si může člověk položit 

otázku, která je důležitým faktorem pro dítě při výkonu sportu. Jak tedy opravdu vypadá stav 

optimálního nabuzení? Podle Perič (2008) a řady dalších psychologů je to jakýsi stav plynutí 

neboli do angličtiny přeložený tzv. „flow“, kdy dítě cítí skutečnou pohodu, není ani znuděný, 

ani necítí úzkost a strach, pohyb je mu vlastní, vtáhne ho k sobě a dítě ztratí představu o čase. 

Abychom mohli definovat jeden ze stavů dítěte, musíme vycházet ze dvou základních oblastí: 

výkonnost dítěte (jak je dítě připraveno k výkonu, jak je fyzicky a psychicky připraveno na 

hru, na závod apod.), obtížnost situace (jaký bude očekávaný výsledek, jak je na tom soupeř, 

síla soupeřů) (Perič, 2008). Pokud nastane situace, kdy budou obě tyto veličiny v rovnováze, 

potom je pro dítě soutěž prožitkem a zaujetím. Naopak pokud tyto veličiny v rovnováze 

nejsou, může dítě pociťovat úzkost, kdy si myslí již před výkonem, že to nezvládne, že je to 

nad jeho možnosti, nebo naopak je pro něj vše příliš jednoduché a dítě se nudí.   

 

 

Obrázek 4 Maximální zaujetí dítěte v soutěži závisející na úrovni o obtížnosti očekávané situace (Perič, 2008) 



17 
 

Motivace může mít i dlouhodobou perspektivu, která nesouvisí jen s tím, jak děti budou 

soutěžit. Má vliv i na to, že děti se budou těšit na trénink, budou mít chuť si zahrát, a hlavně 

se budou těšit na další pokrok, kterým se budou zlepšovat a dosahovat lepšího výsledku.  

 

5.2.2. Potřeba úspěchu a uznání 

Každý z nás má potřebu být užitečným, prožívat jen samé úspěchy a věřit, že je hodnotným 

člověkem. Dnešní společnost však měří hodnotu člověka převážně podle jeho schopnosti 

něčeho dosáhnout, tedy zvítězit nad něčím nebo někým jiným. Bohužel již malé děti dnes 

díky rodičům a trenérům chápou, že vítězství znamená úspěch a prohra je neúspěchem a 

mnohdy tak přicházejí o svůj bezstarostný prožitek ze hry.  

Sportovci se s tímto měřítkem ztotožňují, což je v důsledku značně ohrožuje. Vítězství pro 

sportovce znamená, že je úspěšný a velmi ceněný. Prohra naopak znamená, že je neúspěšný a 

bezcenný. Pokud sportovec dosahuje úspěchů a výher v přiměřené míře, posiluje to jeho pocit 

kompetentnosti a jeho snahu po dokonalosti. Pokud sportovec nezažívá úspěch ani v malé 

míře, začne se obviňovat z neúspěchu a domnívá se, že nemá dostatečné schopnosti, či talent. 

Sportovec, který čelí opakovaným neúspěchům, začne hledat záchranu své sebeúcty tím, že se 

neúspěchu snaží všemožně vyhnout. Na základě prožitých úspěchů či neúspěchů se nám tak 

formují dva typy sportovců: první, který je motivován dosáhnout úspěchu, a druhý, který je 

motivován se neúspěchu vyhnout (Martens, 2006). 

Jedním z prvních modelů motivace je teorie potřeby úspěchu. Podstatou teorie výkonové 

motivace je přesvědčení, že každý člověk má vnitřní touhu dosahovat úspěchu a vyhýbat se 

neúspěchu. To, zda jsme nebo nejsme motivováni k účasti na nějaké činnosti, je rovnováha 

mezi naším přáním uspět a tím, jak je podle nás pravděpodobné, že v této snaze neuspějeme. 

V jistém smyslu platí: Výkon = motivace dosáhnout úspěchu – strach ze selhání (Tod, 2010). 

Vznik potřeby úspěchu je podle Hoška (1986) závislý především na:  

- výkonové orientaci rodičů: V rodinách, kde jsou rodiče výrazně orientování na 

dosažení úspěchu, se většinou vytváří atmosféra, ve které se dítě brzy stává citlivým 

na vlastní úspěchy a neúspěchy zejména v případech, kdy se dítě s rodiči ztotožňuje a 

chce splnit jejich očekávání.  

- osobní zkušenosti s úspěchem: pocit vlastní úspěšnosti se vytváří v závislosti na 

hodnocení společenským okolím (rodiči, vrstevníky atd.) a srovnáním vlastního, 

výkonu s přijatými normami.  
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Pro vytvoření výkonové motivační struktury je rozhodující podle Hoška časné dětství. Podle 

způsobu výchovy se vytvoří u dítěte převažující tendence dosáhnout úspěchu nebo vyhnout se 

selhání. Jde o to, zda je v dětství spíše posilována naděje na úspěch, nebo strach z neúspěchu. 

Důležité pro rozvoj motivace úspěchu je kladení adekvátních požadavků na dítě. Jako nejlepší 

se ukazuje zadávání úkolů střední obtížnosti, kdy je zhruba poloviční naděje na úspěch. Úkoly 

příliš snadné nebo naopak příliš obtížné jsou pro vytvoření naděje na úspěch méně výhodné. 

Dítě by v průběhu vývoje mělo být neustále konfrontováno s požadavky přiměřenými jeho 

schopnostem (Hošek,1986). 

 

a) Sportovec orientovaný na úspěch  

Sportovec orientovaný na úspěch je vzorem úspěšně orientovaného sportovce, který svá 

vítězství považuje za důkaz svých schopností, což mu dodává potřebnou sebedůvěru a 

opakovaný úspěch. Když se někdy stane, že prohraje, přičítá to nedostatečnému úsilí, což jeho 

sebehodnocení neohrozí, protože to nezáviselo na jeho schopnostech, ale na jiných 

okolnostech. Je přesvědčen, že k dosažení opětovného úspěchu stačí tvrdě trénovat. Neúspěch 

spíše sportovce motivuje k většímu úsilí, než aby jeho motivaci snižoval. Když takto 

smýšlející sportovec prohraje, akceptuje to jako skutečnost, kterou už nezmění, a věří, že to 

není jeho vina. Svoje úsilí především zaměřuje na vypořádání se s úkoly, které si předsevzal 

než na to, aby pochyboval o svých schopnostech. Takto orientovaný sportovec věří ve svůj 

úspěch a nemá strach na sebe vzít zodpovědnost za neúspěch, který dříve či později potká 

každého sportovce. Trenér by měl podporovat toto zdravé smýšlení u svých svěřenců. 

 

b) Sportovec orientovaný na vyhnutí se neúspěchu  

Takto orientovaný sportovec má o svých schopnostech pochybnosti a trápí se úzkostí a 

strachem. Myslí si, že je neúspěšný, protože nemá dostatek schopností, aby vyhrával. Pokud 

někdy zvítězí, nevěří, že to bylo kvůli jeho schopnostem, ale proto, že jeho soupeř nemohl z 

různých důvodů odvést maximální výkon. Nebo si myslí, že měl zrovna štěstí. Za úspěch si 

nepřipisuje žádné zásluhy a spíše se obviňuje z neúspěchu. Takové smýšlení je pro motivaci 

sportovce úplná katastrofa. Sportovec věří, že je příliš slabý na to, aby tento stav změnil. 

Zkušenosti mu říkají, že ať bude trénovat sebevíc, nikdy nezmění neúspěch v úspěch. Nevěří, 

že je úspěchu schopen. Jelikož je ve sportu jasně dáno, kdo je vítěz a kdo poražený, je pro tyto 

sportovce velmi těžké chránit svoje sebevědomí. Snaží se proto alespoň jakýmkoliv způsobem 
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vyhnout soutěži. V zápasech nastupuje raději proti jasně silnějším soupeřům, kde nemá co 

ztratit, nebo zase proti vyloženě slabším, kde je jeho vítězství bezproblémové. V mnoha 

případech se takto chovají sportovci, kteří byli přivedeni k dané sportovní činnosti bez svého 

souhlasu. Nejčastější příčinou jsou rodiče, kteří si skrze své děti snaží kompenzovat svoje 

nesplněná přání a představy. 

Stojan (1999) uvádí, že tenista může být v principu motivován ve dvou směrech. Když se 

častěji kritizuje než chválí, dostaví se časem strach z neúspěchu. Když se častěji chválí, 

vzniká naděje, důvěra v úspěch. Co do výkonu a výsledku zápasu existuje nedocenitelný 

rozdíl v tom, zda hráč vyroste v naději na úspěch nebo ve strachu před zklamáním. K úspěchu 

motivovaní hráči se chovají v určitých situacích zcela jinak než ti, kteří žijí ve strachu 

z neúspěchu. Čím více bude hráč pozitivně motivován, tím lépe se mu podaří dosáhnout 

vysokého výkonu v zápase bez ohledu na sílu soupeře. 

Základem vytvoření vztahu dětí ke sportu je, aby se naučily znát svoji sílu a respektovat 

svého protihráče. Děti by se měly naučit poctivě a čestně soupeřit, protože jedině tak mohou 

skutečně vyhrát. A pokud budou hrát z celého srdce, odejdou jako vítězové. Avšak ani prohra 

neznamená neúspěch. Baron de Coubertin, zakladatel novodobých Olympijských her, jednou 

pronesl tuto legendární větu „Na Olympijských hrách není nejdůležitější zvítězit, ale zúčastnit 

se, tak jako nejdůležitější v lidském životě není triumf, ale samotný boj. Podstatnou věcí není 

to, že jste byl poražen, ale že jste bojoval ze všech sil.“ (Martens, 2006).  

Pokud dítě hraje ze všech sil a nedá svému soupeři jedinou výměnu zadarmo, zaslouží si 

pochvalu. Nejdůležitějším výsledkem zápasu musí být pocit soutěžení, porovnávání sil, a 

především radost a prožitek (Perič, 2008). 

Podobně se vyjadřují i Grosser a Schönborn (2008): „Výsledky v dětském věku hrají pro 

pozdější kariéru podřadnou roli. Samozřejmě, že má dítě chtít vítězit, a proto má také bojovat 

s plným nasazením, ale porážka nesmí být brána jako tragédie, ale musí být smysluplně 

rozebrána a zhodnocena jako potřebný a normální krok pro další vývoj.“ (Grosser, 

Schönborn, 2008). Z tohoto tvrzení vyplývá, že je zbytečné přeceňovat výsledky z turnajů u 

mladých hráčů, neboť to pro jejich další vývoj není rozhodující. 

 

5.2.3. Aspirační úroveň jako odraz výkonové motivace 

Ve známe a vyzkoušené sportovní činnosti má sportovec poměrně přesné nároky na svůj další 

výkon. Těmto subjektivním nárokům vyjadřujícím sportovcovo sebehodnocení říkáme 



20 
 

aspirační úroveň. Pocit úspěchu či neúspěchu závisí na tom, zda bylo aspirační úrovně při 

výkonu dosaženo či nikoliv. Dosavadní výzkum prokázal, že sportovní aspirace jsou 

ovlivněny především posledním výkonem v dané činnosti. Následný výkon převyšující 

předchozí aspiraci je prožíván jako úspěch, a naopak výkon nižší znamená neúspěch a 

frustraci (Slepička, 2009). 
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6. Cíle sportovní přípravy dětí 

S motivací velmi úzce souvisí i stanovení cílů, přesně řečeno můžeme mít v tenise dva cíle – 

zábavu a radost a úspěch v zápase. Tyto cíle musí být zcela konkrétní a především reálné, 

musí jednoznačně ležet v rámci možností hráče. A nesmí být závislé na soupeři. Hráč musí 

být schopen je splnit, i kdyby hrál proti Rogeru Federerovi (Stojan 1999). Každý tenisový 

trenér by si měl proto uvědomit, že právě vytyčení a následné plnění těchto cílů může velkou 

měrou ovlivnit vztah dětí k tenisu a jejich další setrvání u toho sportu. 

Důležitým faktorem k tomu, aby děti chtěly v tenise pokračovat a aby je hra bavila, je trenér. 

Může jim výrazným způsobem pomoci nastavením perspektivních cílů typu: příští rok 

bychom se určitě chtěli naučit…..., chtěli bychom dosáhnout ......, chceme být lepší než…. 

(Perič, 2008). 

Naučit děti hrát čestně, naučit je přijmout sportovního ducha pro svůj budoucí život, 

to je jeden z nejdůležitějších cílů sportu. V době, kdy veškerá média jsou plná korupčních afér 

a dopingových skandálů, je to velmi nesnadný úkol a bohužel se tyto problémy nevyhýbají 

ani mládežnickému sportu.  V honbě za výsledky klubů jsou funkcionáři, trenéři a dokonce 

i rodiče schopni čehokoliv. 

Při stanovování cílů musí mít každý trenér při práci s dětmi na paměti tři základní priority. 

Zásady sportovní přípravy děti: 

1) Nepoškodit děti 

Ve sportu se často můžeme setkat s tím, že trenéři zatěžují děti nevhodným způsobem bez 

ohledu na následky v jejich dalším vývoji. Špatný a neúměrně zatěžující trénink může mít jen 

těžko vratné následky zdravotního stavu i v dospělosti. Jedná se jednak o poškození fyzická, 

ale také poškození psychická. Poškození mohou mít různou podobu. Fyzická se projevují 

většinou jednoznačněji, jsou více viditelná a způsobená především nadměrným tréninkem v 

dětském věku. Jedná se hlavně o skoliózu páteře, předčasnou osifikaci kostí, různé kostní 

výrůstky, únavové zlomeniny, popřípadě Scheuermannovu chorobu páteře. Co se týče 

psychických poškození, ty jsou sice méně nápadné, ale tím zákeřnější. Dlouhodobá frustrace, 

stavy úzkosti nebo podceňování může vést až k depresivním onemocněním nebo i nevratným 

poruchám osobnosti. Úplně nevhodné prostředky, které dítě mohou poškodit, jsou různé diety 

a výživově zásahy, farmakologické nebo dopingové prostředky. 
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2) Vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě 

Dnes je mnoho pravidelně sportujících dětí, ačkoli nemají větší předpoklady pro budoucí 

vysoké výkony a vrcholový sport.  I v dospělosti, pokud dítě u sportu vydrží, se jen minimální 

počet prosadí ve vrcholovém sportu. Úkolem trenéra je všechny svěřence vést, trénovat a 

připravovat na budoucí život, i když jen malý zlomek z nich se stane špičkovými sportovci. U  

I u těch průměrných svým působením vytváří a postupně vypracovává určitý vztah ke sportu, 

a pokud je tento vztah pozitivní, často přetrvává až do dospělosti jako součást životního stylu 

jedince. V dnešním uhoněném světě, kde není čas ani prostor pro jakoukoli zábavu nebo 

uvolnění a kde vítězí stres a sedavý styl života, máji výhodu ti, co jsou zvyklí se hýbat. Sport 

přináší radost, uvolněni, přátele a v neposlední řadě chrání před stále se rozšiřujícími 

civilizačními chorobami jako je cukrovka, obezita, vysoký krevní tlak, vysoká hladina 

cholesterolu nebo srdečněcévní onemocnění často vedoucí až ke smrti. 

 

3) Vytvořit základy pro pozdější trénink 

Děti samozřejmě nemohou trénovat stejně tak jako dospělí, jejich organismus ještě není zcela 

vyvinutý, aby snesl takové zatížení. Co se týče jednotlivých pohybových schopností jsou pro 

děti limitující hlavně silové, rychlostní a vytrvalostní schopnosti. V čem se ale blíží dospělým, 

jsou koordinační schopnosti a zvládání technik, pro něž už máji dostatečně rozvinuté 

dispozice (dobrá úroveň vývoje centrální nervové soustavy). Proto by měl být trénink v 

dětství postaven především na nácviku správné techniky pohybů jako požadavků dané 

sportovní disciplíny. Dobré je to i v tom, že mnoho dovedností se skládá ze složitějších 

pohybových struktur, a proto je nutné nesčetné opakování. Pokud se dítě již v raném věku tyto 

struktury naučí bezchybně zvládat, ve starším věku se může více věnovat rozvoji těch 

schopností, pro které má pravě nejsenzitivnější období, a tak optimálně a přiměřeně rychle 

zvyšovat svoji výkonnost. Nejdůležitější je tedy u dětí vypracovat základní pohybové prvky 

v dané sportovní disciplíně, aby na ně bylo možné v pozdějším tréninku navazovat 

(Perič,2008).  

U každé výkonnostní kategorie dětí bude převládat asi vždy trošku jiná priorita. U dětí, které 

mají tenis spíš jako kroužek, kde se mají naučit základům toho sportu, bude asi jiná, než u 

dětí, které si tenis vybraly jako hlavní sport, ve kterém chtějí dosáhnout co možná největších 

výsledků a úspěchů. Bez ohledu na to, do které výkonnostní skupiny dítě patří, vždy by měl 

trenér dbát na to, aby u každého svěřence, který mu přijde na trénink, se snažil vypěstovávat 



23 
 

celoživotní vztah ke sportu. Přestože je více jak 99% pravděpodobnost, že trenér nevychová 

ze svých svěřenců nového Federera, ale měl by udělat vše proto, aby se i ty ostatní k tomuto 

sportu po celý život rádi vraceli a měli ho rádi. Což se bohužel ne vždy stává.  

V případě některých ambiciózních rodičů se jako trenéři setkáváme celkem často 

s přehnanými nároky na děti, kdy je požadován okamžitý a pokud možno co nejvyšší výkon, 

který vede k problému zvanému raná specializace.  
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7. Problém rané specializace 

Trénink by měl v každém případě odpovídat vývoji jedince. Není vhodné, a hlavně nemá ani 

smysl tréninkový proces jakýmkoli způsobem urychlovat. Jednotlivé etapy na sebe postupně 

navazují a vynechání nebo urychlení některé z nich by mohlo nevratně poškodit lidský 

organismus. Ačkoli jsou poznatky z této oblasti známy, čas od času se objeví trenér, který se 

nechá ošálit svěřencovým talentem, a s vidinou brzkého úspěchu dávkuje tréninkové zatížení 

v neúměrném množství k danému vývojovému a výkonnostnímu stupni dítěte. Lze tedy 

rozlišit dva způsoby cesty k dosahování nejlepších výkonů. 

  

1) Trénink respektující vývoj a věkové zákonitosti  

Cílem je vytvořit optimální předpoklady pro pozdější rozvoj v etapě specializovaného 

tréninku. Tedy vytvoření co nejširší zásoby pohybů, což má význam pro činnost centrální 

nervové soustavy, ale také v získání pohybové zkušenosti, která pomáhá rozvíjet kvalitu 

pohybů v dané specializaci (pro nás v nácviku tenisové techniky). Toho je v tréninku 

dosahováno prostřednictvím všeobecné a všestranné přípravy. Charakteristická je široká 

nabídka různorodých pohybových činností (Perič 2008).  

V praxi to znamená seznámit děti s řadou sportů, věnovat pozornost vyváženému rozvoji 

všech pohybových schopností v závislosti na senzitivních obdobích. Tyto aktivity jsou 

odrazovým můstkem pro pozdější specializaci. Mašek a kol. (1985) doporučují doplňkové 

sporty jako jeden z nejvhodnějších prostředků pro zvyšování všestranné tělesné připravenosti. 

Doporučují rekreační formu basketbalu, házené, malé kopané, nohejbalu, volejbalu a běhu v 

přírodě i na lyžích. Doplňkové sporty jsou velmi oblíbeným zpestřením jednostranné tenisové 

zátěže a zároveň slouží jako psychické i fyzické odreagování od příliš monotónního drilování 

základních úderů. V kondičním tréninku dětí a mládeže klademe velký důraz na jejich 

všestranný rozvoj. Děti v mladším věku by měly poznat širokou škálu různých druhů 

sportovních her a několika z nich se věnovat. A tím oddálit svojí specializaci, vše samozřejmě 

v rozumné míře. Trénink musí být pestrý, proto zařazujeme jiné pohybové aktivity i do 

tenisového tréninku, které nám pomohou rozvíjet speciální tenisové dovednosti a pohybové 

schopnosti. Plavání jako doplňkový sport pro tenisty je nejzdravější a nejvhodnější 

pohybovou aktivitou. Plavecký pohyb z hlediska zdravotního má pozitivní fyziologický 

účinek. Zaměstnává rovnoměrně celý pohybový aparát. Pravidelné plavání pomáhá, hlavně v 

období růstu, ke správnému formování páteře a ke zvyšování objemu srdce a plic. Plavání 

odstraňuje únavu tělesnou i duševní. Dítě se od útlého věku věnuje všemu. Učí se jezdit na 
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kole, chodí na plavání, rodiče ho vytáhnou za lyžováním, dochází na gymnastiku. Zkrátka 

zjišťuje, co ho baví. Neustále se mentálně i fyzicky vyvíjí a trénink v případě této cesty má 

především přípravný charakter. Hlavním cílem sportovní přípravy v dětském věku je 

vytvoření předpokladů pro pozdější trénink a výkon. V době, kdy je sportovec naplno 

mentálně i fyzicky připraven, tak může z tréninku vytěžit maximum.  

 

2) Raná specializace 

Charakteristickým rysem „koncepce rané specializace“ je zaměření tréninku na okamžitý 

výkon. Využívají se prostředky a formy, které vedou rychle k cíli – momentálnímu úspěchu. 

Právě toto, většinou monotónní, zatížení vede často k jednostrannosti. Dítě umí pouze úzkou 

řadu pohybů, které nemají širší základnu. Významným negativním aspektem vysoce 

specializovaného tréninku mohou být i určitá zdravotní rizika – oslabení nezatěžovaných 

svalů, a naopak přetěžování svalů zatěžovaných. To může v důsledku vést i k vážným 

poruchám ve vývoji kostry, kloubů a svalového aparátu. Dalším významným nebezpečím této 

jednostrannosti je limitace v pozdějším tréninkovém rozvoji. Jako by se vytvořila „tréninková 

bariéra“, kterou není možné překročit. Anebo ještě jinak – řečeno teorií adaptace – dochází k 

předčasnému vyčerpání adaptačních podnětů (Perič, 2008).  

Dítě je již v útlém věku vedeno k jednomu sportu. Poměrně rychle si osvojí techniku i taktiku. 

A pokud tomu věnuje své úsilí, poměrně brzy se dostane do turnajového prostředí. Sportovec 

si tak ještě za svého dětského věku stihne ochutnat radost, ale i nervy z turnajů. Problémem je 

zde fakt, že pro samotný trénink daného sportu nezbývá prostor pro rozvoj jeho pohybové 

průpravy, které ovšem v životě (a tím spíš v daném sportu) potřebuje. Spousta mladých 

sportovců, kteří se celé své dětství a pubertu naplno věnovali jednomu sportu, s přechodem na 

střední školu končí. Zjišťují, že neznají nic jiného než prostředí daného jednoho sportu, o 

víkendech nemají čas na to, na co by rádi a schází jim motivace. 

Postupem času se děti, respektive v tomto případě adolescenti, z těchto dvou způsobů vedení 

tréninku potkají. Kupříkladu na kurtu. Oba budou mít skvělou techniku, taktiku, už i nějaké 

zkušenosti. Ovšem dítě, které se věnovalo rozvoji všestrannosti, bude mít ´něco navíc´.  

Bude se umět lépe hýbat, nebude trpět syndromem vyhoření a je zde předpoklad, že i jeho 

tělesná schránka nebude mít tolik dysbalancí. 
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8. Faktory ovlivňující činnost sportovce 

Pro účely naší práce rozdělíme faktory, které působí na jedince během jeho závodní činnosti, 

na vnitřní a vnější. Mezi vnitřní faktory zařadíme psychologickou stránku sportovce 

(temperament, charakter, potřeby, motivaci, emoce) a stránku anatomicko-fyziologickou 

spolu se stručnou charakteristikou fyziologické náročnosti tenisu. Skupinu vnějších faktorů 

pak tvoří – působení rodiny, přátel, trenéra a školy. 

 

8.1. Vliv rodiny 

Vliv rodiny, a především pak rodičů by bylo téma, které by vystačilo na několik bakalářských 

prací. Dovolím si tvrdit, že bez nadšených rodičů není možné uspět v žádném sportu. Ale 

bohužel stejně jako rodiče sportu a dětem nejvíce pomáhají, tak jsou to opět rodiče, kteří mu 

mnohdy nejvíce škodí. 

Individuální sporty, mezi něž tenis patří, obyčejně nutí děti pracovat na sobě, zvládat stres, 

podávat kvalitní výkon i pod tlakem a udržovat emocionální i fyzickou rovnováhu. Na druhou 

stranu děti mohou být vystaveny tlaku, který pro ně může být velmi negativní, pakliže je k 

němu přistupováno špatným způsobem.  

Mládežnický tenis na závodní úrovni bývá mnohdy složitý jak pro děti, tak především pro 

jejich rodiče, neboť tenisové prostředí je ovlivňováno velkým množstvím faktorů, které jsou 

obyčejně pro jeho účastníky nové a neznámé. Pro rodiče hráčů se tenis stává velmi složitou 

zkušeností, zejména pokud tenis sami na závodní úrovni nehráli. Je dokázáno, že podpora, 

přístup a zájem rodičů je pro setrvání dětí u tenisu zásadní. Je ale také dokázáno, že velká část 

fyzického a psychického stresu ovlivňujícího hru mladých tenistů je způsobena právě rodiči.  

Přílišný stres v žákovském a juniorském závodním tenisu je jednoznačně negativním 

faktorem, který často vede až ke ztrátě zájmu o tenis samotný. Navíc, pokud rodiče vystavují 

své děti zbytečnému tlaku, může to vést i k narušení vztahu rodič – dítě. 

 Vliv rodičů tak může být jak pozitivní, tak bohužel i výrazně negativní. Mnohdy se 

pohybujeme od výrazně pozitivního vlivu rodičů, kdy rodiče fungují jako vzory pro své děti, 

umožňují jim přístup ke sportu, jsou pro ně oporou ve všech situacích, využívají sportu jako 

prostředku sociálního učení, seberealizace dítěte a vyzkoušení si „života“ dítětem „nanečisto“. 

Druhým pólem vlivu rodičů může být zase až výrazně negativní vliv rodičů, kdy rodiče skrze 

své dítě realizují své vlastní nenaplněné sny a touhy. Mnohdy nutí děti do něčeho, co ony 

samy nechtějí, zajímá je pouze úspěch, za neúspěch je trestají, přičemž v nich pěstují malé 
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sebevědomí. Jsou to rodiče, kteří motivují děti svým chováním. Příkladem může být 

odměňování malých tenistů po výhře či trest po prohře. Oba dva způsoby zvýšení motivace 

dětí ale naopak snižují pravděpodobnost toho, že se děti budou věnovat tenisu i v budoucnu. 

Vysoký tlak rodičů na dosažení úspěchu může vést k negativním projevům u hráče, které 

vedou ke zvýšení stresu, úzkosti a možnosti vyhoření. Děti často během zápasu, když 

prohrávají, myslí na rodiče, na to, co si budou myslet, co řeknou na prohru, a hlavně je 

nechtějí zklamat (Weiss, 2004). Rodiče tak vyvíjí na děti obrovský tlak a nároky. Chtějí si tak 

na dětech mnohdy dokázat, co nezvládli se sebou. Mnohdy jim tak ničí i dětství. Vše je příliš 

zaměřeno na úspěch a pokud možno na okamžitý úspěch. Uznávaný hokejový trenér Luděk 

Bukač se o tom vyjadřuje jako o mrzačení dětských duší. Můžeme mít sebelepší trenéry, 

můžeme mít dokonce sebetalentovanější dítě, ale jakmile není dostatečný základ a podpora 

v rodině, je to náročnější. Rodiče by měli svému dítě nechat možnost poznat nejrůznější 

pohybové aktivity a sporty. Neznamená to ovšem, že necháme dítěti naprostou volnost, tak 

aby si každý měsíc chtělo zkusit jiný sport podle toho, který kamarád nebo kamarádka bude 

právě zkoušet. Docházení na trénink má totiž i výchovný rozměr. Jde o určitou uvědomělost, 

soustavnost, přiměřenost a trvalost, tak aby se dítě snažilo překonávat určité nezdary, které při 

sportování zákonitě přicházejí. I zde ale platí, že dítě není malý dospělý. Veďme ho tou 

nejlepší cestou, jak jen dokážeme. Ukažme mu možnosti a podporujme ho v jeho činnostech. 

Bude nám dělat radost. 

 

8.2. Vliv trenéra 

Trenérská profese se řadí mezi profese pedagogické. Podle Sekoty (2008) trenér „představuje 

formálního vůdce, který zastává několik funkcí:  

- plánuje, řídí a vyhodnocuje tréninkový proces 

- organizačně zabezpečuje sportovní činnost svých svěřenců 

- vede sportovní kolektiv ve sportovních soutěžích  

- zplnomocňuje své svěřence na cestě poznání a rozvíjení vlastního talentu, připravuje 

je na cestu společenského uznání a přijímání.“ 

Trenér má nejen za úkol naučit sportovce daný sport, ale zároveň je významným 

socializačním činitelem a v určitém věkovém období dítěte i jeho idol a vzor. S trenérem tráví 

svěřenec několik hodin denně, což je mnohdy i více času, než který tráví s rodičem. Proto je 

nesmírně důležitá osobnost trenéra, jeho pohled na svět, jeho hodnoty a postoje, které dále 

prezentuje před svými svěřenci. Další nesmírně důležitou rolí trenéra je schopnost vhodně 
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sportovce motivovat, ale také poradit v rovině osobní. Trenér by měl být osobou, na kterou se 

svěřenec může vždy s důvěrou obrátit, se kterou může diskutovat a bavit se, ale zároveň musí 

být pro svěřence autoritou. Dovolím si tvrdit, že trenér má vedle rodiče zcela zásadní vliv 

nejen na samotný výkon hráče, ale především na to, jaký vztah k tenisu, a především ke sportu 

si dítě vybuduje. Důležitým úkolem pro trenéry je rozvíjet zdravé sebevědomí dítěte. 

Vhodným způsobem jsou například dobře zvolená cvičení či soutěže ať již v tréninku nebo 

následně v tréninkových zápasech, kde si děti již ověřují nově naučené dovednosti a zažívají 

první úspěchy. Děti, které tenis hrají, by se měly ale naučit nejen vyhrávat, ale také přijmout 

porážku. Zde je důležité připomenou, že právě v tomto věku je u dětí velmi důležitá hravost. 

Děti se potřebují bavit, užívat si tenis jako hru a nezatěžovat se příliš myšlenkou na vítězství a 

porážku. Trenér může svěřencovo sebevědomí rozvíjet i určitými pomocnými formami, jako 

jsou různé bojové pokřiky, pozitivní oslovení dětí typu šikulové, borci apod. nebo i motivační 

hesla typu „Ten, kdo bude lépe trénovat, bude i lepší závodník!“ a další (Perič, 2008). Je proto 

především na trenérovi, jak své svěřence připraví do budoucna, jaké zvolí prostředky a jak 

bude děti motivovat k tomu, aby se těšily na další trénink, zápas nebo turnaj. Jen tak je šance, 

že se děti budou tenisem bavit, že u tenisu vydrží i přes první porážky, které zákonitě přijdou 

a že se budou moci stát budoucími závodními hráči, kteří budou moci dosáhnout nejvyšších 

svých možných kvalit, jak ve sportu, tak následně v životě. A možná si i díky vhodnému 

trenérskému přístupu a vzoru v podobě trenéra najdou cestu k budoucímu povolání, tak jako 

to bylo v mém případě. 

 

8.3. Vliv kamarádů, vrstevníků 

Být úspěšným sportovcem přináší v našich kulturních podmínkách nemalou společenskou 

prestiž. Je lákavé identifikovat se s úspěšným sportovcem, jehož výkony plní denně 

zpravodajství všech medií. Žák, který ve třídě vyniká v tělesné výchově, bývá často hvězdou 

třídy, zatím co jakákoliv nápadnější neobratnost dítě sociálně znevýhodňuje. Pohybové 

schopnosti a fyzická síla jsou vysoce ceněny zejména mezi chlapci. Úspěch ve sportu jim 

pomáhá překonávat i případné neúspěchy ve výuce. V tomto ohledu má sport nezastupitelnou 

úlohu v osobnostním vývoji jedince. O tom, zda se sport stane součástí jedincovy motivační 

„výbavy“, rozhodují v raném dětství většinou rodiče. Samozřejmě, pomineme-li tělesné 

předpoklady dítěte. Rodiče dávají svým postojem ke sportu signál: „Toto je hodnota, kterou 

oceňujeme“. „Sportovci, kteří mají silnou výkonovou motivaci, bývali v dětství za dobrý 

výkon odměňováni a chváleni“. (Hošek, 1986) 
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Jak již jsme si ukázali na Maslowově pyramidě, jednou ze základních potřeb jedince je 

sdružovat se, vytvářet sociální skupiny, být v kontaktu s druhými lidmi. A děti mají tuto 

potřebu možná ještě větší. Pravidelně mohu vidět děti, které chodí domů ze školy kolem 

kurtu, kde trénuji, jak se tam zastavují a pozorují své spolužáky, kamarády nebo i zcela 

neznámé děti, jak trénují. Pokud vidí, jak se tam děti mezi sebou baví, smějí, běhají nebo 

soutěží, trenér je rozesmává, učí se něco nového, tak i ony by chtěly být toho součástí a bavit 

se s novými kamarády. Chtějí se účastnit úplně stejných aktivit, jakých se účastní jejich 

kamarádi. Jedním z důvodů, proč děti začínají s tenisem, byl právě kamarád, který hraje tenis. 

To zda si tenis oblíbí a zůstane v tréninkové skupině i po odchodu jeho kamaráda, pak záleží 

hodně na trenérovi, na způsobu vedení tréninku, na podmínkách, které trenér a i rodiče svému 

dítěti vytvoří. Velmi důležitou kapitolou sportovní psychologie je týmová koheze neboli 

týmová soudržnost. I když se může zdát, že je typická spíše pro kolektivní sporty, tak i v 

individuálních sportech, jako je tenis, je velmi důležitá. Děti se spolu potkávají na trénincích, 

hrají spolu zápasy, jezdí spolu na soustředění. Je proto velmi důležité, aby měly mezi sebou 

kladné vztahy. V opačném případě se dítěti na tréninky chtít nebude a na soustředění už vůbec 

ne.  
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Metodická část 

1. Formulace cílů a úkolů práce 

1.1. Cíle práce 

Cílem této práce je zjistit, proč děti mladšího školního věku v tenisovém klubu Písek hrají 

tenis, jaké mají touhy, zda u nich převažuje vnitřní či vnější motivace a jaký vliv mají 

případné odměny na jejich motivaci. Práce by měla také odhalit, jestli se vyskytuji rozdíly v 

motivaci mezi chlapci a děvčaty tohoto věku. Dále jsem se pokusil zjistit, jak jsou děti a jejich 

motivace hrát tenis ovlivňovány okolním prostředím, zejména pak rodiči 

 

1.2. Úkoly práce 

- Vyhledání odborné literatury a materiálů souvisejících s tématem motivace. 

Dále vyhledání literárních pramenů zabývajících se obdobím mladšího 

školního věku. Vedle fyziologického a somatického vývoje nás především 

zajímal sociální a psychologický vývoj dětí. A v neposlední řadě bylo potřeba 

vyhledat literaturu týkající se sportovního tréninku dětí a s tím spojených 

vývojových zákonitostí v souvislosti s tréninkem. 

- Vytvoření výzkumných otázek. 

- Vytvoření dotazníku pro děti a sběr dat v tenisovém klubu Písek. 

- Vytvoření jednotlivých hodnotících kritérií a kategorií pro oba typy dotazníků. 

- Zpracování a vyhodnocení výsledků z dotazníků a získání odpovědí na 

výzkumné otázky. 

- Prezentace výsledků, zformulování vyplývajících závěrů. 

- Diskuse. 

 

1.3. Výzkumné otázky  

Na základě nestandardizovaného dotazníku, který obsahoval 20 jednoduchých výroků, jsem 

rozdělil jednotlivé výroky do třech menších souborů podle toho, jakou měly společnou 

motivaci. Nejvíce výroků zjišťující motivaci dětí hrát tenis mělo společného jmenovatele, 

kterým byla zábava a spontánnost. V tomto případě se jednalo o 10 výroků. Druhým 

souborem s nejvíce společnými výroky zabývajícími se motivací dětí hrát tenis můžeme 

pojmenovat – sociální pole hráče. V našem případě se jednalo nejčastěji o rodiče, spoluhráče 
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a kamarády, kteří mají největší vliv na motivaci dětí hrát tenis. Třetím souborem obsahujícím 

výroky, které zjišťovaly míru a druh motivace u dětí, můžeme nazvat – aspirační úroveň. Sem 

patřily výroky týkající se cílů a očekávání, které by si děti chtěly splnit a dosáhnout. 

Dalším krokem bylo stanovení výzkumných otázek (VO).  Pro moji bakalářskou práci jsem si 

definoval čtyři níže uvedené výzkumné otázky. 

VO 1: Co je hlavním motivací, proč děti mladšího školního věku chodí rády na tenis? 

VO 2: Kdo děti nejvíc motivuje, aby hrály tenis? 

VO 3: Čeho děti chtějí v tenise dosáhnout? 
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2. Metodika zpracování výsledků 

2.1. Charakteristika výzkumného souboru 

Do výzkumného souboru, který se účastnil dotazování, bylo zařazeno celkem 42 dětí ve věku 

7–12 let. Mým cílem bylo oslovit a vybrat do dotazovaného souboru pokud možno všechny 

děti mladšího školního věku, které jsou registrované v TK Písek a které hrají závodně ve 

svých věkových kategoriích, tj. babytenis a mladší žactvo. Byl jsem příjemně překvapen, že 

prakticky všechny děti, které byly požádány, ať už přímo mnou nebo ostatními oddílovými 

trenéry, tak se výzkumu účastnily velmi ochotně. Výzkumný soubor tvořilo 24 dívek a 18 

chlapců ve věku 7–12 let. V kategorii babytenis bylo 13 dětí ve věku 7-9 let, které hrají za TK 

Písek, a 23 dětí ve věku 10-12 let hrajících za TK Písek v kategorii mladší žactvo. Výzkumný 

soubor byl doplněn o 6 dětí (2 děti z kategorie z babytenis a 4 děti z kategorii mladšího 

žactva), které v Písku buď hostují z jiných klubů nebo sem dojíždějí z okolních menších měst 

pouze na tréninky. I když jsem se snažil, aby v našem výzkumném souboru byl počet dívek a 

chlapců pokud možno vyrovnaný, tak vzhledem k tomu, že v posledních letech převládají 

v těchto kategoriích celkem výrazně děvčata nad chlapci, tak i v našem výzkumu byl větší 

počet dívek než chlapců. Také proto je tenisový klub nucen přihlašovat pouze jedno družstvo 

v kategorii mladšího žactva. Z toho důvodu je mezi dotazovanými dětmi i několik dětí, které 

hostují v jiných klubech, i když jinak jsou hráči TK Písek. Nutno ještě dodat, že většina z 

vybraných dětí hraje během roku mimo soutěže družstev i více jak 20 turnajů jednotlivců a 

přibližně 7 utkání družstev. Tato skutečnost může znamenat, že u těchto dětí bude větší 

motivace než u dětí, které hrají pouze jarní soutěže družstev, a které většinou mají tenis jako 

jeden z kroužků, které během týdne navštěvují. V tabulce č.1 je pro přehlednost uveden počet 

dětí v jednotlivých kategoriích. 

Tabulka 1 Přehled jednotlivých věkových kategorií v číslech 

Kategorie Celkem Chlapci Dívky 

Babytenis 15 6 9 

Mladší žactvo 27 12 15 

 

 

  



33 
 

2.2. Zvolená výzkumná metoda sběru dat 

Jako výzkumnou metodu jsem zvolil dotazování, jedná se tedy o kvalitativní výzkum. Pro 

dotazníkovou metodu jsme se rozhodli z několika důvodů. Dotazování, podle Pelikána 

(1998), patří mezi takzvané explorativní metody, to znamená metody, kdy se získávají 

informace přímo od sledované osoby. Podstatou je zjištění dat a informací o respondentovi, 

jeho názorů a postojů k daným problémům. Předností explorativní metody je její dostupnost. 

Nespornou výhodou technik vycházející z tohoto přístupu (jako např. dotazník a anketa), 

vedle získání velkého počtu potřebných informací s poměrně malými náklady, je časová 

nenáročnost při samotném průzkumu. Velmi důležitá je i anonymita, která může zajistit v 

mnoha případech větší pravdivost odpovědí. Na druhou stranu je u této metody 

problematičtější validita takto získaných údajů. Dotazování klade vysoké nároky na ochotu 

dotazovaného, pro kterého je snadné přeskočit některou otázku či neodpovědět na otázku 

vůbec. Zejména v případě, kdy je dotazník příliš dlouhý, vede to k únavě respondenta, ke 

ztrátě motivace a v důsledku toho často k náhodnému vyplňování dotazníku bez většího 

rozmyšlení. Důvěryhodnost podobných výpovědí je v tomto případě minimální. 

Dalším problémem se stává situace, pokud na otázku dotazovaný neodpovídá podle vlastní 

pravdy, ale podle toho, jaká odpověď se u něj asi očekává. Tato situace nemusí být vždy 

úmyslná a plně vědomá, jedinec si to vůbec uvědomovat nemusí. Někteří autoři (Svoboda, 

1992) rozlišují z formálního hlediska dotazník a inventář. Dotazník je podle tohoto pojetí 

koncipován jako baterie otázek, na něž respondent odpovídá buď formou jednoduchých 

odpovědí typu „ano“ „ne“, resp. „nevím“, případně jako soubor otázek, k nimž je vždy 

přiřazena sada možných odpovědí, z nichž si dotazovaný vybírá pro sebe nepřijatelnější 

alternativu. Inventář naproti tomu má formu oznamovací věty, tedy výpovědi, se kterou 

dotazovaný buď souhlasí nebo nesouhlasí (Pelikán, 1998). Dotazník může být distribuován 

buď osobně samotným výzkumníkem, což zajišťuje důvěryhodnost dotazníku, zvláště pokud 

se sám autor představí a vysvětlí smysl a důležitost výzkumu (s tím je spojena i vysoká 

návratnost dotazníku), nebo zprostředkovaně přes jinou pomocnou osobu. Otázky by měly být 

kladeny tak, aby odpovídaly intelektovému vývoji výzkumných osob, měly by být stručné, 

jednoduché, srozumitelné a hlavně výstižné.  
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Dle instrukcí o sestavování dotazníku podle Pelikána (1998) jsem sestavil dotazník složený ze 

3 částí. V první části jsem zjišťoval základní identifikační údaje o zkoumaném subjektu 

(pohlaví a věk). Druhá část dotazníku byla složená z dvaceti výroků zaměřených na zjištění 

motivace k tenisu. A třetí část dotazníku obsahovala 3 doplňující otázky, z nichž každá měla 

4-5 navržených odpovědí. 

Dotazník pro děti jsem se snažil vytvořit tak, aby odpovídal jejich mentálnímu vývojovému 

stupni, aby otázky nebyly moc složité. Snažil jsme se tedy pokud možno o co největší 

srozumitelnost a také časovou nenáročnost, jelikož data byla sbírána na jednotlivých 

tréninkových hodinách, na turnajích nebo utkáních družstev. Dětem jsem předložil jednu z 

nejjednodušších forem dotazování. Vytvořil jsem soubor 20 očíslovaných výroků. 

Dotazované děti měly pouze kroužkovat číslo výroku, se kterým se ztotožňovaly nebo se 

kterým souhlasily. Nebyl stanoven dolní ani horní limit pro minimální či maximální počet 

odpovědí. V dotazníku se také objevují cca tři páry výroků, které jsou shodné nebo podobné a 

zajišťují konzistentnost odpovědí.   

 

2.3. Metoda zpracování dat 

Po sečtení všech získaných bodů jsem zařadil dotazovaného do předem stanovené kategorie. 

Některé z údajů, jako například úroveň motivace mezi chlapci a děvčaty, jsem navzájem 

porovnával a následně je procentuálně vyjádřil. Vše je znázorněno v přehledných tabulkách. 

Ke zpracování dotazníkové části byla použita výpočetní technika. Výsledky získané v rámci 

tohoto výzkumu byly zpracovány a následně vyhodnoceny v programu Microsoft Word a 

Microsoft Excel. Pro přehlednost výsledků výzkumného šetření jsou použil výsečové grafy. 
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Výsledková část 

1. Výzkum motivace dětí 

Výzkum byl proveden metodou standardní posuzovací škály na vzorku 42 dětí mladšího 

školního věku, tzn. dětí ve věku 7-12 let, které hrají tenis v TK Písek a jsou registrovány na 

soupiskách v kategoriích babytenis a v kategorii mladšího žactva nebo do klubu dojíždějí z 

okolních menších měst pouze na tréninky. Z toho bylo 24 děvčat, což odpovídá 57 % a 18 

chlapců, což odpovídá 43 %.  

Vytvořené a vytištěné dotazníky jsem předával osloveným dětem na konci tréninkových 

hodin, při turnaji nebo po mistrovských utkáních. Pro větší objektivnost našeho výzkumu 

jsem děti požádal, aby dotazník nevyplňovaly hned po tréninku nebo utkání, ale v klidu doma, 

až budou dostatečně odpočaté, aby výsledky výzkumu nebyly ovlivněny únavou po tréninku 

nebo případným negativním výsledkem utkání. Některé dotazníky jsem předal i trenérům, 

kteří byli předem instruováni a seznámeni s účelem a se smyslem dotazníku a byli požádáni o 

jeho rozdání svým svěřencům. Dále před každým vyplněním byly náležitě zdůrazněny a 

zopakovány pokyny o způsobu vyplnění dotazníku, které se samozřejmě vyskytovaly i na 

dotazníku samotném. Byla připomenuta absolutní anonymita a dotazované děti byly požádány 

o pečlivé přečtení každého výroku či otázky a jejich svědomité a samostatné vyplnění nebo 

označení výroků.  

Po vyplnění a vrácení dotazníků jsem provedl vyhodnocení a zpracování výsledků. Ze začátku 

jsem se obával, jak některé děti přistoupí k vyplňování dotazníků. Nakonec jsem byl velmi 

mile překvapen, jak vážně k tomu děti přistoupily. Žádný z dotazníků jsem nemusel z 

výzkumu vyřadit, protože u všech kontrolních otázek zjišťující konzistentnost odpovědí se 

odpověď shodovala. Některé děti se mě dokonce samy dotazovaly na některé výroky, jestli je 

správně pochopily a jestli jsou tedy opravdu totožné. Tímto zájmem dětí o co největší 

objektivnost jsem byl opravdu potěšen. Následně jsem po sečtení všech získaných bodů 

zařadil dotazovaného do předem stanovené kategorie. Některé údaje jsem navzájem 

porovnával a následně je procentuálně vyjádřil. Vše je znázorněno v přehledných tabulkách 

Samotná skutečnost, že v testovaném vzorku převládaly děti, které se mimo soutěží družstev, 

účastní i turnajů, mohla určitým způsobem ovlivnit výsledky. Dá se totiž předpokládat, že 

děti, které se účastní vedle utkání družstev i více jak 20 turnajů během tenisové sezóny, 

mohou být více vnitřně motivovaní než ostatní děti, které mohou mít tenis jako kroužek, který 

je spíše jejich volnočasovou aktivitou. 
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Děti měly v souboru jednoduchých výroků kroužkovat pouze ty výroky, se kterými souhlasily 

či se s nimi ztotožňovaly a které pro ně byly pravdivé. Nebyl zde stanoven minimální nebo 

maximální počet odpovědí. Každý výrok měl jinou váhu. Vytvořil jsem proto rozdílné bodové 

hodnocení (viz příloha č. 2) podle toho, jakou intenzitu motivace v sobě jednotlivé výroky 

obsahovaly. Přičemž nejhodnotnější byla motivace vnitřní. Tyto výroky měly největší počet 

bodů = 5, následovaly výroky s převažující motivací vnější za 2 body, dále výroky s velmi 

nízkou motivací za 0 bodů a dva výroky se zápornou motivací za -2 body. Rozdělení na 

motivaci vnější či vnitřní se může prolínat, neexistují tu přesné hranice. Co je pro jednoho 

člověka motivací vnější, může být pro druhého motivací vnitřní, nebo také jednotlivé 

motivace mohou přecházet jedna v druhou. Proto nelze bodové ohodnocení brát úplně 

dogmaticky, jde spíše o shrnutí obecných zákonitostí. Pro získání ještě lepší představy jak a 

čím je ovlivněna dětská motivace hrát tenis, jsem ještě položil v závěru dotazníku 3 doplňující 

otázky, které měly mimo jiné pomoct najít odpověď na výzkumné otázky, které jsem si na 

začátku výzkumu položil. 

Abych mohl u dětí určit intenzitu jejich motivace, bylo nutné stanovit bodové rozmezí, které 

vypadá takto: 

40–56 bodů = vysoká úroveň motivace (zde převažuje vnitřní motivace) 

16–39 bodů = střední úroveň motivace (zde je vyšší úroveň vnější motivace) 

-4–15 bodů = nízká úroveň motivace 

 

Tabulka 2 Úroveň motivace u děvčat 

 Počet dívek V procentech 

Vysoká úroveň motivace 12 50 % 

Střední úroveň motivace 11 45,8 % 

Nízká úroveň motivace 1 4,2 % 

 

Děvčata ve věku 7–12 let hrající v TK Písek jsou velmi dobře motivována a u 50 % dívek 

převažuje vnitřní motivace, což je velmi příjemné zjištění. Stejně tak je potěšující zjištění, že 

více jak 45 % dívek má střední úroveň motivace s převažující vnější motivací a pouhé 4,2 % 

dívek má nízkou úroveň motivace 
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Tabulka 3 Úroveň motivace u chlapců 

 

 

 

 

 

U chlapců ve věku 7-12 let hrajících tenis v tenisovém klubu Písek převažuje celkem výrazně 

střední úroveň intenzity motivace (50 %). Můžeme tedy říci, že u nich převažují hlavně 

motivy vnější motivace. Vysoké motivace dosahuje téměř 39 % a v pásmu nízké intenzity se 

pohybovalo více jak 11 % chlapců. 

 

Tabulka 4 Úroveň motivace u dětí mladšího školního věku 

 Počet dětí V procentech 

Vysoká úroveň motivace 19 45,2 % 

Střední úroveň motivace 20 47,6 % 

Nízká úroveň motivace 3 7,2 % 

 

Z tabulky lze vyvodit, že většina dětí mladšího školního věku, které hrají v tenisovém klubu 

Písek, jsou velmi dobře motivovány a nemají větší problém s motivací. Pouze 3 děti, což 

odpovídá 7 % mají nízkou úroveň motivace. Naopak více jak 45 % dětí z našeho výzkumného 

vzorku má výraznou vnitřní motivaci hrát tenis, což je velmi potěšující zjištění.  

Velmi zajímavé výsledky pak přinesly odpovědi na 3 doplňující otázky, které jsem dětem na 

závěr našeho dotazníku pokládal. Jednotlivé doplňující otázky pomohli najít odpověď, jak na 

naše tři výzkumné otázky, tak ještě lépe pochopit, co je tou hlavní hnací silou pro děti, proč 

hrají rády tenis.  

Na grafu č.1 je dobře vidět, že tou hlavní hnací silou pro děti je právě zábava, kterou společně 

s kamarády na tenise zažívají. Na této první doplňující otázce je také vidět, že výrazný vliv na 

tom, jestli děti rády hrají tenis, má i samotný trenér. A jeho význam roste ještě výrazněji 

s přihlédnutím na skutečnost, že je to právě trenér, který se svým způsobem podílí na tom, 

 Počet chlapců V procentech 

Vysoká úroveň motivace 7 38,9 % 

Střední úroveň motivace 9 50 % 

Nízká úroveň motivace 2 11,1 % 
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jestli jednotlivé tréninky budou pro děti zábavné. Stejně tak je to opět trenér, který by měl 

rodičům vysvětlit a doporučit, jestli bude pro děti vhodnější trénovat individuálně nebo ve 

skupinách. A s ohledem nejen na tento výzkum se ukazuje, že pro děti právě v tomto věku je 

mnohem více žádoucí, aby trénovaly společně s dalšími dětmi, ať už ve dvojicích nebo ve 

skupinách. 

 

Graf 1 Graf k doplňující otázce č. 1 

 

 

Na grafu č.2, který nám ukazuje odpovědi na druhou doplňující otázku zjišťující, kdo děti 

nejvíce motivuje k tomu, aby hrály tenis, se ještě více zvýraznila role kamarádů a trenéra. 

Více jak 75 % dětí uvedlo kamarády nebo trenéra jako toho, kdo je nejvíc motivuje k tomu, 

aby hrály tenis. Osobně mě tyto výsledky trošku překvapily, protože jsem očekával větší podíl 

jak u rodičů, tak i u vzorů v podobě některých slavných tenistů.  
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Proč hraješ rád(a) tenis?

Kvůli kamarádům

Mám dobrého trenéra
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Zábava, soutěživost

Tenis mě nebaví
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Graf 2 Graf k doplňující otázce č. 2 

 

Určitým vysvětlením by mohl být i graf č.3, který vyhodnocoval třetí doplňující otázku, 

zabývající se aspirací u dětí. I zde jsem původně očekával trošku jiné odpovědi. Zvláště 

v době, kdy se tak výrazně daří českému, především ženskému tenisu, jsem očekával, že děti 

budou častěji uvádět touhu vyhrát nějaký velký turnaj podobně jako třeba Petra Kvitová, 

Karolína Plíšková anebo Barbora Strýcová. Naopak 19 % dětí uvedlo, že nemají žádný cíl a 

že tenis hrají rády, protože je prostě „jen“ baví. To svým způsobem dokresluje skutečnost, že 

děti hrají rády tenis, když jsou v kolektivu, ve kterém se cítí dobře. To znamená s kamarády a 

s trenérem, kterého mají rády a který je jim třeba i vzorem. Možná i proto 12 % dětí v této 

otázce uvedlo, že by chtěly být tenisovým trenérem. 

 Graf 3 Graf k doplňující otázce č. 3 
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2. Diskuse 

Ve své bakalářské práce jsem se snažil zjistit, jaká je motivace u dětí mladšího školního věku 

hrát tenis. Snažil jsem se zjistit, co je hlavní motivací dětí a které motivy u dětí převládají. V 

souvislosti s motivací jsem se pokusil získat informace i o úrovni aspirace u dětí, jaké jsou 

jejich očekávání, cíle a čeho chtějí děti v tenise dosáhnout. Dále mě zajímalo, jak jsou děti v 

tomto věku ovlivněny svým nejbližším okolím, zejména pak rodiči a kamarády. Výzkum jsem 

prováděl v tenisovém klubu Písek, tedy na místě, ve kterém jsem před více jak 30 lety trávil 

veškerý svůj volný čas a kde jsem ve stejném věku jako děti, se kterými jsem nyní prováděl 

výzkum, získával své první tenisové tituly. Od té doby se spousta věcí změnila. Na rozdíl od 

některých mých kolegů nechci říkat, že se změnily i děti a jejich přístup k tenisu nebo ke 

sportu celkově. Podle mého názoru jsou děti pořád stejné. Jen vyrůstají v naprosto odlišných 

podmínkách, které jim dávají zcela jiné možnosti, které se samozřejmě snaží, jako každé 

zvídavé dítě, využít a poznávat další nové a nové věci. O to většího významu dnes nabývá 

právě motivace, která je tím pomyslným hnacím motorem, který může děti přivést k jejich 

vysněnému cíli. Především díky silné motivaci mohou děti překonat všechny nástrahy, které 

budou potkávat na své cestě, ať již to budou první prohrané zápasy anebo třeba kamarádi, 

kteří si budou v létě užívat prázdnin někde u vody, zatímco oni budou muset téměř každý den 

trénovat i několik hodin denně. A i když se i mně mnohdy jako trenérovi nelíbí přístup 

některých dětí k tréninku nebo k zápasu, tak musím uznat, že dnešní děti právě díky všem 

těmto možnostem a lákadel, které se jim nabízejí, mají spousty věcí mnohem těžší, než jsme 

to měli my, jejich rodiče a trenéři. Právě díky všem těmto okolnostem jsem se snažil zjistit a 

pochopit, co je hlavní motivací dětí hrát tenis a které motivy u dětí převládají. Celý výzkum i 

stanovení jednotlivých výroků v dotazníku pro děti jsem se snažil sestavit tak, aby byly 

jednotlivé výroky pro děti dostatečně srozumitelné a bylo tak možné získat potřebné 

informace. Jsem si vědom, že výzkumný vzorek, který tvořilo 42 dětí z tenisového klubu 

Písek nemusí být úplně ideální a vypovídající o úrovni motivace dětí. Na samém začátku 

mého výzkumu jsem také uvažoval, jestli výzkumný soubor ještě nerozšířím o další děti, které 

se v průběhu roku účastnily různých tenisových turnajů nebo tenisových kempů, které se v 

Písku konaly. Nakonec jsem se ale rozhodl, že do výzkumu zařadím pouze děti hrající v 

tenisové klubu Písek, protože jako trenér, který v Písku trénuje, jsem chtěl získat co 

nejpodrobnější informace o stavu motivace dětí v této věkové kategorii v našem klubu. Pevně 

věřím, že získané informace mohou pomoci jak mně, tak i ostatním trenérům, aby lépe 

pochopili, co je pro děti důležité při rozhodování, jestli budou hrát tenis, co je na něm baví a 
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co je motivuje. Také proto jsem se při stanovování výzkumných otázek snažil zacílit tímto 

směrem, abych dostal co nejlepší obrázek, který by bylo možné v budoucnu využít při práci 

s dětmi a měli jsme tak možnost přivést, a hlavně udržet u tenisu co nejvíce dětí, které by 

v budoucnu mohly jít ve šlépějích hráčů, jakými byli písečtí rodáci Lukáš Dlouhý a Tomáš 

Zíb. 

Na základě našeho dotazování jsme zjistili, že děti ve věku od 7 do 12 let jsou pro tenis velmi 

slušně motivované. Z našeho výzkumu vyplynulo, že 45,2 % dětí je motivováno vnitřně, 

vnější motivace převládá u 47,6 % dětí a pouze 7,2 % dětí má nízkou motivaci. I když u dětí o 

něco málo převládá vnější motivace, tak vnitřní motivace nijak nezaostává, což je pro nás 

velmi potěšující zjištění. Trošku alarmujícím výsledkem by mohlo být vysoké procento nízké 

motivace u chlapců. Konkrétně u 11 % chlapců byla nízká úroveň motivace, což je téměř 

trojnásobná hodnota oproti dívkám. Tento výsledek se dá ale přičíst na vrub skutečnosti, že do 

výzkumu byly zařazeny i děti, které mají tenis jako volnočasovou nebo doplňkovou aktivitu a 

jejich hlavní sportem je něco jiného. Konkrétně u chlapců jsou momentálně v Písku velkou 

konkurencí pro tenis ostatní sporty jako například hokej, fotbal a basketbal, tedy sporty, které 

jsou pro děti atraktivnější právě proto, že se jedná o kolektivní sport. Tuto naši domněnku 

potvrzuje i skutečnost, že žádné z dětí v dotazníku nezakroužkovalo výrok, že je tenis nebaví 

nebo že tenis hrají jen kvůli rodičům. 

Naopak díky našemu výzkumu, ve kterém nejvíce výroků zjišťující motivaci dětí směřovalo 

na oblast zábavy a dětské spontánnosti, můžeme na první výzkumnou otázku odpovědět, že 

hlavním motivem, proč děti mladšího školního věku chodí rády na tenis, je především zábava 

a radost, kterou na tenise zažívají. V této části výzkumu se potvrdila slova Periče a Jelínka, 

kde oba zdůrazňovali potřebu radosti a prožitku, která je pro děti v jejich motivaci sportovat 

zcela zásadní. Dalším motivem jsou pak kamarádi a dobrý trenér, což nám výzkum potvrzuje 

i v dalších výzkumných otázkách, jak výrazně jsou děti ovlivňovány svým okolím. Přesto 

můžeme vidět, že děti hrají tenis nejen kvůli sociálnímu tlaku rodičů, trenérů nebo kamarádů, 

ale především kvůli osobním motivům, které jim přináší uspokojení vlastní potřeby a 

vlastnímu vyžití. 

Důležitost trenéra a kamarádů jako motivů, které motivují dětí, aby hrály tenis, je ještě 

výraznější jak u souboru výroků zjišťující motivaci děti, tak především u druhé doplňující 

otázky. Právě zde drtivá většina dětí odpověděla na naši výzkumnou otázku číslo dvě, že tím, 

kdo je nejvíc motivuje, aby hrály tenis, jsou především kamarádi a trenér. Trochu překvapivě 
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zde není v popředí vliv rodičů. Z našich výzkumů vyplývá, že vliv rodičů je výrazný hlavně 

na začátku, kdy jsou to právě rodiče, kteří děti přivádí na tenis. Postupem času u dětí převládá 

jejich přirozená radost z pohybu a ze soutěžení a stále dominantnějším se stává vliv prostředí 

(kamarádů, spoluhráčů), který bude především s přicházející obdobím puberty stále 

výraznější. Přesto se nedá říct, že by vliv rodičů byl výrazně menší než v případě kamarádů. 

Zvláště v případě dětí, které hrají častěji než běžné děti a během roku odehrají i více jak 30 

turnajů, je role rodiče zela zásadní. Přesto by tento výzkum s konkrétními výroky a otázkami 

zabývajícím se sociálním polem hráče měl být jakýmsi vodítkem jak pro trenéry, tak 

především pro rodiče, aby byla dětem ponechána možnost fungovat v prostředí, ve kterém se 

cítí dobře. A tím kamarádi a spoluhráči bezesporu jsou.  

Velmi zajímavé poznatky a odpovědi přinesl i soubor výroku a doplňující otázka číslo tři 

týkající se aspirace dětí, jejich cílů a čeho by chtěly dosáhnout. Někdo by mohl očekávat, že 

většina dětí bude mít pouze samé velké cíle, jako třeba vyhrát Wimbledon nebo být 

profesionálním tenistou. Přesto celkem výrazná část dětí uvedla pro někoho docela obyčejné 

cíle jako třeba postup na MČR nebo touha stát se tenisovým trenérem. A dokonce 19 % dětí 

uvedlo, že nemají žádné cíle, protože se tenisem jen baví. Na jednu stranu můžeme říci, že se 

jedná o přiměřenou aspiraci u dětí zvláště v případě, kdy většina dětí trénuje maximálně dvě 

až tři hodiny v týdnu a s ohledem na budoucnost není nic špatného na tom, že se děti chtějí 

v budoucnu jen bavit. Po zkušenostech, které jsem v předešlých 20 letech získal jako trenér, 

tak dokonce mohu říci, že vždy lepší mít rozumné cíle a mít tak tenis jako sport na celý život, 

než být pod tlakem mnohdy neobjektivních rodičů a bohužel i některých trenérů, kteří si 

mnohdy snaží na dětech plnit své osobní nenaplněné sny. Bohužel jediného, čeho pak 

dosáhnou, je skutečnost, že děti končí s tenisem nejen předčasně, ale především, že už se na 

tenisové kurty po těchto zkušenostech nikdy nebudou chtít vrátit. Na druhou stranu je trošku 

překvapující skutečnost, že děti, které trénují takto nízké tréninkové objemy, uvedou, že by 

chtěly vyhrát velký turnaj, ale již si v dotazníku nezvolí výrok, který by jim dával větší 

možnost trénování, kdyby jim to rodiče umožnili.  
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3. Závěr 

Cílem mé práce bylo zjistit, jakou mají děti z tenisového klubu Písek v mladším školním věku 

motivaci hrát tenis. Pro zpracovaní jsem využil dotazníky a k nim doplňující otázky. 

Z výsledků dotazování lze konstatovat, že jejich motivace je dostatečně silná a děti chodí na 

tenis rády a nejsou k tenisu nuceny. Přesto si myslím, že tento pozitivní výsledek mého 

výzkumu může souviset s nižší náročností tréninkového procesu, která je dána výrazně nižším 

objemu tréninkových hodin, než je obvyklé u stejně starých dětí v jiných oddílech. S tím 

přímo souvisí i nižší míra aspirace, která samozřejmě odpovídá těmto nižším tréninkovým 

objemům. Je pravděpodobné, že v budoucnu se bude úroveň motivace měnit, jak s rostoucím 

tréninkovým objemem, tak i s měnící se aspirací jednotlivých hráčů podle toho, jakých 

úspěchů budou dosahovat a čeho budou chtít děti v budoucnu dosáhnout. V každém případě je 

dobře, aby právě v tomto věku, kdy je u dětí výrazná jejich přirozená hravost a touha se bavit, 

byla co nejvýraznější motivace vnitřní a tenis byl pro ně co nejdéle především hrou. Určitě 

nemá smysl jít cestou, kterou si prošlo neskutečné množství malých šampiónu, kteří vyhrávali 

republikové přebory v 11, 12 letech především díky obrovským objemům, ke kterým byli 

tlačeni ať již svými rodiči nebo dokonce přímo trenéry. Následně pak tito nadějní hráči z 

dětských kategorií končili s tenisem v 15 letech, kdy je začaly porážet děti, které se do té doby 

tenisem především bavily, protože měly objemy odpovídající jak fyzickému, tak především 

jejich duševnímu vývoji. 

Na základě výzkumu jsem dostal odpověď na naši první výzkumnou otázku, že hlavní 

motivací pro děti mladšího školního věku je zábava, kterou na tenise zažívají. Na druhou 

výzkumnou otázku, zabývající se tím, kdo děti nejvíce motivuje, aby hrály tenis, jsem zjistil, 

že tím, kdo děti nejvíc motivuje, jsou jejich kamarádi a spoluhráči. A třetí výzkumná otázka 

měla za cíl zjistit, čeho chtějí děti v tenise dosáhnout. Zde jsem na základě výzkumu a 

doplňující otázky zjistil, že nejvíce dětí uvedlo jejich touhu reprezentovat a vyhrát nějaký 

velký turnaj. Přesto zde byl velký podíl dětí, které uvedly, že hrají tenis jen tak pro radost a 

nemají žádné velké cíle. 

Pevně věřím, že tato práce může pomoci jak trenérům, tak především pak rodičům, kteří se na 

cestě s dětmi po turnajích a honbě za bodíky setkávají s někdy až šílenými názory a 

doporučeními. V případě, že všem těmto nástrahám odolají, tak se jim dostane odměny, 

kterou jim bude sportující dítě, které bude mít rádo tenis po celý život, i když třeba nedosáhne 

těch úplně nejvyšších cílů.  
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Příloha č. 1 

Dotazník pro děti 

Zakroužkuj: Jsem Kluk / Holka   

Doplň: Je mi …… let 

Instrukce k vyplnění: Prosím, dej do kroužku čísla před větou, která platí právě pro tebe 

a se kterými budeš souhlasit. 

 

1. Baví mě chodit na tenis. 

2. Jsem soutěživý(á), rád (a) soupeřím s kamarády. 

3. Tenis mi vybrali rodiče. 

4. Kdybych mohl, tak bych chtěl (a) hrát tenis ještě častěji. 

5. Tenis mě nebaví, raději bych dělal (a) něco jiného. 

6. Rád (a) hraji zápasy, i když třeba nevyhrávám. 

7. Libí se mi nějaký tenista, na tenis chodím proto, že bych chtěl (a) být jako on/ona. 

8. Tenis mě baví jen trochu. 

9. Rád (a) vyhrávám. 

10. Na tenis chodím proto, že tam mám kamarády. 

11. Sám (a) jsem rodiče poprosil (a), zda bych mohl (a) chodit na tenis. 

12. Tenis mě vůbec nebaví, hraji ho jen kvůli rodičům. 

13. Chci byt dobrým tenistou, chtěl (a) bych v budoucnu v tenise něco dokázat. 

14. Tenis hraje nebo hrál někdo z mých příbuzných (sourozenec, rodič) a ten mě k němu 

dovedl. 

15. Mám rád (a) pohyb, na tenis chodím proto, že se na něm vždy vyřádím. 

16. Tenis mě baví. Občas se mi na trénink moc nechce, ale pak jsem rád (a), že jsem šel (a). 

17. Tenis mě baví jen někdy. Když se mi na tenis nechce, tak mě rodiče někdy musí 

přesvědčovat nebo mi slíbí nějakou odměnu.  

18. Nemůžu se dočkat, až půjdu na tenis, vždy se na něj těším. 

19. Nejvíc se na tenis těším, když máme různá soustředění, protože tam máme dobrou partu a 

pořádně si to užíváme.  

20. Až budu velký (á), chtěl (a) bych být vrcholovým sportovcem. 
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Doplňující otázky:  

 

1. Proč hraješ rád(a) tenis? 

- kvůli kamarádům 

- mám dobrého trenéra 

- chci se naučit hrát tenis 

- je tam zábava a baví mě soutěžit 

- tenis mě nebaví 

 

2. Kdo tě nejvíc motivuje, aby si hrál (a) tenis? 

- kamarádi 

- rodiče 

- dobrý trenér 

- slavný tenista, který je mi vzorem 

 

3. Čeho by si chtěl (a) v tenise dosáhnout? 

- vyhrát velký turnaj, např. Wimbledon 

- být profesionálním tenistou, reprezentovat ČR 

- být trenérem tenisu 

- nemám žádný cíl, hraju tenis, protože mě baví 

- postoupit na MČR 
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Příloha č. 2 

Dotazník pro děti 

Zakroužkuj: Jsem Kluk / Holka   

Doplň: Je mi ….let 

Instrukce k vyplnění: Prosím, dej do kroužku čísla před větou, která platí právě pro tebe 

a se kterými budeš souhlasit. 

 

1. Baví mě chodit na tenis. (5 bodů) 

2. Jsem soutěživý(á), rád (a) soupeřím s kamarády. (2 body) 

3. Tenis mi vybrali rodiče. (0 bodů) 

4. Kdybych mohl, tak bych chtěl (a) hrát tenis ještě častěji. (5 body) 

5. Tenis mě nebaví, raději bych dělal (a) něco jiného. (- 2 body) 

6. Rád (a) hraji zápasy, i když třeba nevyhrávám. (5 bodů) 

7. Libí se mi nějaký tenista, na tenis chodím proto, že bych chtěl (a) být jako on/ona. (2 body) 

8. Tenis mě baví jen trochu (2 body) 

9. Rád (a) vyhrávám. (2 body) 

10. Na tenis chodím proto, že tam mám kamarády. (2 body) 

11. Sám (a) jsem rodiče poprosil (a), zda bych mohl (a) chodit na tenis. (5 bodů) 

12. Tenis mě vůbec nebaví, hraji ho jen kvůli rodičům (-2 body) 

13. Chci byt dobrým tenistou, chtěl (a) bych v budoucnu v tenise něco dokázat. (5 bodů) 

14. Tenis hraje nebo hrál někdo z mých příbuzných (sourozenec, rodič) a ten mě k němu 

dovedl. (2 body) 

15. Mám rád (a) pohyb, na tenis chodím proto, že se na něm vždy vyřádím. (5 bodů) 

16. Tenis mě baví. Občas se mi na trénink moc nechce, ale pak jsem rád (a), že jsem šel (a).  

(2 body) 

17. Tenis mě baví jen někdy. Když se mi na tenis nechce, tak mě rodiče někdy musí 

přesvědčovat nebo mi slíbí nějakou odměnu. (0 bodů) 

18. Nemůžu se dočkat, až půjdu na tenis, vždy se na něj těším. (5 bodů) 

19. Nejvíc se na tenis těším, když máme různá soustředění, protože tam máme dobrou partu a 

pořádně si to užíváme. (2 body) 

20. Až budu velký (á), chtěl (a) bych být vrcholovým sportovcem. (5 body) 


