
1 PŘÍLOHY 

• Přesná transkripce narativního rozhovoru s probandem č. 1  

Počátky tenisové a trenérské kariéry probanda 

Ř: „Můžeš mi říct, v jakém roce ses narodil a kolik je ti let? 

„Narodil jsem se v roce 1992 a je mi 24 let.“  

Ř: „Proč jsi začal hrát tenis a v kolika letech?“ 

„Dovedli mě k tomu v sedmi letech rodiče. Ale chtěl jsem hrát i sám a nikdy mě nenapadlo 

nejít na trénink. Já jsem se na ty tréninky už jako malý strašně těšíval.“ 

Ř: „Co tě na tenise hlavně bavilo?“ 

„Ta soutěživost. Překonávat svoje hranice. V tomto sportu jsem se prostě našel.“ 

Ř: „Co tě motivovalo u tenisu celé ty roky zůstávat?“ 

„Asi hlavně láska ke sportu. Vždycky mě to bavilo, chodil jsem si tam odpočinout a byla tam 

skvělá parta.“ 

Ř: „Proč ses rozhodl stát trenérem?“ 

„Asi proto, že mám pozitivní vztah k dětem. Alespoň si to myslím. Taky proto, že jsem 

v prostředí tohoto sportu vyrůstal. V průběhu puberty mě u toho držela vlastní vůle. Protože 

v pubertě všichni blbneme a můžeme sklouznout kamkoliv. Já jsem měl ten sport, který mě 

držel v mé linii. Mě to hrozně bavilo, baví mě to doteď a chci v tom pokračovat.“ 

Ř: „ Jak často a kolik hodin denně/ týdně trénuješ?“ 

„Trénuji asi 15h/týdně děti a dospělé a 6 hodin týdně hraji na sebe. Pak samozřejmě cvičím, 

rehabilituji a občas si dám rád do těla.“ 

Ř: „ Připadají ti trénink fyzicky náročné?“ 

„Záleží které. Některé jsou velmi vyčerpávající, ale některé jsou zaměřené spíše na techniku a 

zvýšení sebevědomí. V průměru bývají náročné, ano.“ 

Ř: „Připadají ti tréninky psychicky náročné?“ 

„Hlavně ty s malými dětmi. S dospělými si to užívám. Mají rádi, že tam lítám a popovídáme 

si. Nedělají žádné problémy.“ 



Ř: „Provozuješ i jiné sporty v rámci aktivního odpočinku?“ 

„ Chodím ještě hrát floorball. A taky s klukama paintball a basket a taky cvičím jógu. V zimě 

provozuju plavání a snowboard. Ale to spíš nárazově. V posledních dvou letech jsem se na 

hory vůbec nedostal.“ 

Zdravotní dotazník neboli přímá anamnéza 

Ř: „Jakými nejčastějšími zdravotními problémy jsi trpěl během své kariéry? Můžeš mi popsat 

jejich průběh a rok kdy se staly?“ 

„Tak v roce 2011 jsem si zlomil předloktí. Povedlo se mi to při lyžování. Měl jsem sádru asi 3 

týdny a pak jsem rehabilitoval v nemocnici. Chvilku to trvalo, ale ruka se zahojila během půl 

roku. Byla to naštěstí levá ruka, takže jsem tenis mohl hrát. I když mě od toho doktor 

odrazoval (smích).  

Pak cca od roku 2013 trpím bolestmi zad - bedra, možná bych spíš řekl ztuhlostí, hlavně ráno. 

Asi je to z tenisu a z hodně hodin, které na kurtu trávím. Zkoušel jsem rehabilitaci, ale ta byla 

na nic. Až jóga mi hodně pomohla a mohu se pohybovat lépe. Zmírnila ztuhlost zad, protáhla 

zkrácené svaly a trochu se mi díky ní i zvýšila fyzická kondice. Nicméně nesmím přestat 

(smích).  

V roce 2012 jsem prodělal zánět zápěstí, přetrénoval jsem to. Povedlo se mi si domluvit 

rehabilitaci a po 3 měsících bolest úplně zmizela. Byla to bohužel pravá ruka.  

Od roku 2015 mě trápí tenisový loket na pravé ruce. Bolest teď hodně ustoupila, asi za to opět 

vděčím józe. Ale občas při velkém objemu tréninků zranění cítím a někdy si musím vzít 

prášek.  

V roce 2014 jsem si udělal výron na pravém kotníku, když jsem doklouzával na mokrém 

kurtu. Doporučili mi rehabilitaci, na kterou jsem skoro nechodil. Nicméně problémy 

přetrvávají v extrémních polohách a při velkém objemu tréninku. Jóga mi zlepšila stabilitu 

kotníku. Dá se říci, že od té doby, co ji cvičím, tak mi zlepšila flexibilitu nejen kotníku, ale i 

celého těla.  

Jo a v roce 2013 jsem si natáhl sval v tříslech. Povedlo se mi to při turnaji, když jsem hrál 

nabíhaný forhend, ale vůbec nevím jak. Bylo to pravé tříslo. A problémy po 3 týdnech zcela 

přestaly, možná po měsíci. Nepamatuji si to přesně.“ 

Ř: „Jaká je tvá výška a váha?“ 



„No, když se zrovna nepřežírám, tak vážím 82 kg. Měřím 190 cm. Přál bych si mít ještě o pár 

centimetrů více, jako Berdych. Protože v tenise, jak sama dobře víš, je výška strašnou 

výhodou. Koukni se na Djokoviče a Murraho (smích). „ 

Ř: „Trápí tě stále některá zranění nebo jsi je zcela vyléčil?“ 

„Hlavně ztuhlost zad. S tím se potýkám celý život. Ale teď díky józe myslím více na své 

pohybové stereotypy a snažím se chodit rovně, sedět v autě jak mám atd. Více vnímám svůj 

dech a to mi hodně pomáhá.Ještě občas na kurtu, při dlouhém zápase cítím kotník – vazy. 

Protože jsem si v roce 2014 udělal na kurtu výron. Ale to asi chce čas. Je pravda, že díky 

cvičení jsem ten kotník hodně zpevnil. A také jsem flexibilnější v jiných kloubech, což také 

pomohlo.“ 

Ř: „Měl jsi problémy s psychikou během své kariéry?“ 

„Ve srovnání s jinými hráči asi moc ne. Měl jsem klasicky nízké sebevědomí a to mi ubíralo 

v důležitých situacích. To o sobě vím a můj děda mi to také vždycky říkal. Protože to byl on, 

který se mnou jezdil po mistrácích a turnajích. Pak samozřejmě nervozita před důležitým 

zápasem. Ale ta se během rozehrávky vytratila. Pak se opět vystupňovala v tie – breaku nebo 

třetím setu. Když jsem pak prohrál, tak mi to bylo líto třeba ještě druhý den. Byl jsem hodně 

frustrovaný.“  

Ř: „Můžeš mi popsat svoje nejčastější psychické problémy na kurtu?“ (nervozita, frustrace, 

strach, nízké sebevědomí, nedostatečná motivace aj.) 

„Tak jak už jsem říkal, tak hlavně nízké sebevědomí, nevěřil jsem si na papírově lepší hráče. I 

když jsem vždycky hrál svoji životku, tak jsem nebyl schopný je porazit. Ale to se v dorostu 

trochu změnilo. Možná jak jsem byl v pubertě a trochu jsem se vyřádil, tak jsem si to 

sebevědomí nepatrně zvednul. Pak samozřejmě lítost a frustrace po prohraném zápase. Ale to 

má skoro každý. Občas jsem měl i tuhou ruku a nebyl jsem schopný trefit kurt. Ale to se 

stávalo spíše výjimečně. Nicméně to nebylo příjemné a já jsem si za to vždy nadával.“ 

Ř: „Považuješ se za emočně labilního člověka?“ 

„Myslel jsem si to. Ale když jsem viděl ty ostatní, tak si myslím, že jsem celkem v pohodě.“ 

Cvičení jógy 

Ř: „Jak dlouho cvičíš jógu?“ 



„Přibližně dva roky. Předtím jsem cvičil i pilates, ale jen chvíli. Upřímně mě to moc nebavilo. 

Možná proto, že jsem chodil pouze na skupinové lekce, kde byly samý ženský v letech. A 

jako každý tenista chodím do posilovny. Teď ne tolik, protože mi hodně času zabírá jóga. 

V posilce cvičím hlavně core- training, který mi pomáhá, aby mě nebolely záda.“ 

Ř: „Proč jsi se cvičením jógy vůbec začal?“ 

„Abych se někam posunul ve své hře. Abych byl pevnější na kurtu a měl jsem lepší stabilitu. 

Celkově hlavní důvod byl core training. Žádné duchovno ani životní styl jsem v tom původně 

nehledat. To přišlo až potom. Když jsem si uvědomil, že jsem při hře silnější i mentálně.“ 

Ř: „Kolikrát týdně/denně se cvičení věnuješ?“ 

„Tak zatím jsem ve fázi, že chodím třikrát týdně na hodinu. Postupně chci dojít do té fáze, že 

nebudu chodit na tréninky, ale bude to můj live style Budu s tím žít a cvičit sám každý den. 

Na tréninky chodím soukromě k trenérovi, který mě učí přesné polohy, dýchání i meditaci.“ 

Ř: „Jakým druhům jógy se věnuješ? Můžeš mi vyjmenovat některé jiné druhy jógy, které 

znáš?“ 

„Já se věnuji power józe. Ale poslední dobou hodně zkoušíme iyengarjógu. Kde zůstávám 

v určitých polohách dlouhou dobu a učím se je prodýchat. Znám ještě bikram jógu, protože ji 

cvičí Murray. O tom jsem četl. A samozřejmě hathajóga. Jiné druhy neznám, ale baví mě o 

tom číst knihy, tak snad se mé znalosti rozšíří.“ 

Ř: „Pomohla ti jóga s tvými zdravotními problémy, hlavně tedy těmi chronickými?“ 

„Hodně.“ 

Ř: „Myslíš se, že je tento druh cvičení vhodný jako kompenzace k tenisu?“ 

„Stoprocentně, k tenisu. Asi se to všechno odvíjí od toho, že tenis je individuální sport a 

musíš se spoléhat sama na sebe a v tom vidím hlavní přednost těchto cvičení. Také je tenis 

extrémně jednostranně zaměřený a já mám jinou svalovou aktivitu na pravé a levé části těla. 

Tohle cvičení mě pomáhá, abych vyrovnal tělo, a navíc se na sebe zaměřil i psychicky. 

Protože to je v tenise možná důležitější než samotná hra, jak sama asi dobře víš.“ 

Ř: „Proč si myslíš, že to tak je?“ 

„Hlavně, jak už jsem říkal, kvůli vyrovnání těla. Jelikož hraju v převážné většině forhend, 

zatěžuju pořád jen pravou stranu a pak mě z toho bolí loket nebo záda. Jóga má takovou 

krásnou vlastnost tělo srovnat a navíc protáhnout. Takže proto je to super doplněk 



k tenisu.Navíc díky ní roste i fyzická kondice, protože je člověk schopný se pouštět do věcí, 

na které si dříve netroufnul.“ 

Ř: „ Jako kvalifikovaný tenisový trenér, doporučil bys jógu svým klientům?“ 

„Určitě ano. Protože lidi o tomhle cvičení nemají ani ponětí a nevědí, že tohle cvičení 

existuje. Je to škoda. Protože jim to může pomoct nejen v tenise, ale třeba se nastartovat i 

v normálním životě. My většinou s dětmi děláme klasickou kondici, core training, výběhy do 

lesa. Ale na jógu moc lidí nevěří, protože jim to nepřipadá dostatečně aktivní. Nemají tam 

drive, je to prostě více cvičení na uvědomění. A to lidi nebaví. Široká veřejnost o tomto 

cvičení nemá páru. My jako sportovci to bereme jinak, protože se v tom pohybujeme, ale oni 

to berou jen okrajově. Mají to jen na vyčištění hlavy a odpočinek. Nepřemýšlí o tom jako o 

zdravotním doplňku. Berou to jako duchovno, a náboženství.“ 

Ř: „Cvičí již někteří z tvých klientů jógu? Popř. nějaký jiný tenisový hráč z tvého okolí.“ 

„Moc jich neznám. Dva z mých klientů se o jógu zajímají, protože to vidí u mě. Ale byly jen 

na pár skupinových lekcích a zatím je to moc nebere. Podle mě záleží také na tom, kdo to učí. 

Protože u nás je hodně takových těch rychlo -  učitelských kurzů a jógu dnes může učit každý 

blbec. Možná proto je tak těžké najít dobrého učitele. Je to škoda, že to není přísnější.“ 

Ř: „Pomohlo ti cvičení jógy psychicky? Např. meditace, relaxační techniky a hlavně dechová 

cvičení.“ 

„Určitě ano. Naučil jsem se víc soustředit na míček a tolik se nevztekám. Koncentrace se 

zlepšila o 100%. Dokážu lépe ovládat emoce. Ale pořád je se co učit. V tomhle směru bych se 

chtěl ještě hodně zdokonalit. Meditaci a dechovým cvičením se nevěnuji moc dlouho, tak do 

toho teprve pronikám. Ale pak ti určitě dám vědět, jaké to má na mě účinky.“ 

Ř: „Máš pocit, že jsi nyní mentálně silnější na kurtu?“ 

„Určitě ano.“ 

Ř: „Znáš některého světového tenistu, který se k józe hlásí a pomohla mu v jeho kariéře?“ 

„Djokovič, Nadal, Murray, myslím cvičí nějakou tu bikram jógu. A Šarapovová, ta to i 

propaguje na youtube, pokud vím.“ 

Srovnání probandova fyzického a psychického stavu před a po cvičení jógy 

Ř: „Kolik procent tenistů si myslíš, že u jógy zůstane poté, co se jim zlepší jejich zdravotní 

problémy?“ 



„Moc ne. Je to smutné, ale je to tak. Mám pár svěřenců, kteří my vyprávěli, že jógu zkusili, 

protože je bolela záda a pak toho hned nechali, protože nebyl čas. Lidé všeobecně nechtějí 

dělat nic navíc. Když je k tomu nikdo nenutí nebo není zle, tak do toho nejdou.“ 

Ř: „ Mohl bys srovnat svůj fyzický a psychický stav před a také poté, co jsi začal cvičit 

jógu?“ 

„Tak před jógou jsem byl kluk, který trénoval, chodil do posilovny a občas ho něco bolelo. 

Měl jsem problémy se ztuhlostí zad, byl jsem hodně zkrácen a měl jsem naučené špatné 

stereotypy pohybu. Teď se cítím lépe, protože mě tolik nebolí tělo a i do práce se více těším, 

protože nejsem tak utahaný jako dříve. Odboural jsem některé stereotypy a tím pádem se 

cítím lépe a moje tělo také. Psychicky mě to nakoplo jen trochu, ale určitě to pociťuji.“ 

Ř: „Splnila tedy jóga tvé očekávání?“ 

„Určitě ano. Dokonce si myslím, že mě ještě hodně posune k lepšímu výkonu a možná i ke 

splnění mých snů.“ 

Ř: „Dokážeš si nyní představit život bez jógy?“ 

„Teď už ne. Naučil jsem se stereotyp toho cvičení a strašně mi to pomáhá v tenise, psychicky 

a také ve škole. Já ještě studuju na zemědělce obor IT, i když mě to moc nebaví, tak občas 

potřebuju i tam překonávat sám sebe. Tam vidím ten přínos hodně. Donutím s do věcí, ke 

kterým jsem se dříve přemlouval hodiny i dny.“ 

• Přesná transkripce narativního rozhovoru s probandem č. 2 

Počátky tenisové a trenérské kariéry probanda 

Ř: „Můžeš mi říct, kdy ses narodila?“ 

„V roce 1972, takže mi už je krásných 44 let. Ten čas ale letí.“ 

Ř: „Proč jsi začala hrát tenis a v kolika letech?“ 

„Začala jsem v jedenácti letech a hodně k tomu přispěli prarodiče. Prarodiče mají v naší 

rodině velký vliv a hrají tenis.“  

Ř: „Co tě na tenise hlavně bavilo?“ 

„Ta krása ty hry, jak se tam kloubí všechno dohromady.“ 

Ř: „Co tě motivovalo u tenisu celé ty roky zůstávat?“ 

„Vlastní vůle. Já jsem si vždy hru užívala a byla součást mého života.“ 



Ř: „Proč ses rozhodla stát trenérkou?“ 

„Nejprve jsem začala se sparingy a pak to byl dobrý přivýdělek. Bavilo mě opravovat lidi a 

měla jsem radost z toho, že jim to pak šlo. Viděla jsem okamžitou zpětnou vazbu.“ 

Ř: „ Jak často a kolik hodin denně/ týdně trénuješ?“ 

„Asi 10 hodin týdně.“ 

Ř: „ Připadají ti trénink fyzicky náročné?“ 

„Ano, občas. Když jdu hrát sama na sebe, tak se ráda zpotím a už vím, kde je moje hranice a 

přes tu nejdu. Abych mohla fungovat taky druhý den.“ 

Ř: „Připadají ti tréninky psychicky náročné?“ 

„Psychicky to bylo mnohem více náročné. Protože tam investuji mentální sílu, abych toho 

člověka nějak ke sportu nasměrovala a aby dělal, co má. Záleží strašně na skupině, 

individuálních lekcí aj. Někoho to baví a někoho ne.“ 

Ř: „Provozuješ i jiné sporty v rámci aktivního odpočinku?“ 

„Jóga, plavání, nordic walking, běžky přes zimu od chaty k chatě. Občas klasické lyžování 

s dětmi.“ 

Zdravotním dotazník neboli přímá anamnéza 

Ř: „Jakými nejčastějšími zdravotními problémy jsi trpěla během své kariéry? Můžeš mi 

popsat jejich průběh a rok, kdy se staly?“ 

„Když bych to vzala postupně, tak od roku 1984 trpím ztuhlostí zad v bederní části páteře. Je 

to asi způsobeno přetrénování, byla jsem několikrát na rehabilitaci, ale pomůže to vždy jen 

krátkodobě. Problémy přetrvávají, ale když cvičím jógu, tak je situace lepší a nebolí mě to 

tolik. Mohla bych říct, že díky vyrovnání dysbalancí, které na zádech mám, se mi lépe žije. 

V roce 1995 se mi povedlo naštípnou metatars malíčku u pravé nohy. Stalo se to při turnaji, 

špatně jsem šlápla a byla jsem hodně unavená. Mela jsem 3 týdny sádru a pak rehábko a 

problém zcela po půl roce ustoupil. 

V roce 2001 a 2009 jsem byla těhotná. Tenis jsem v tu dobu vůbec nehrála a po porodu také 

ne. Porod byl bez problémů a díky józe jsem se vrátila za půl roku do hry. Hlavně díky 

redukci hmotnosti. Kila šla přirozeně dolů, ani jsem nevěděla jak. Byla jsem mnohem 

vitálnější a skoro vůbec jsem nebyla v té době nemocná. Což je obdivuhodné, vzhledem ke 

stresu z dítěte. Možná mi tedy jóga i posílila imunitu. Je to možné. 



V roce 2000 jsem si při dobíhání míčku natrhnout tříselný sval na pravé straně nohy. Byla 

jsem 3 týdny v klidu doma a problémy ustoupily. Nicméně při rychlých pohybech a 

namáhavém sportu to cítím pořád. 

V roce 2009 jsem byla na operaci s křížovým vazem u levé nohy, stalo se to při lyžování, byla 

jsem v nemocnici asi 4 dny a pak doma na práškách a o berlích. Rehabilitace trvala asi 3 

měsíce a už je to dobré. Občas se to trochu ozve při rychlém pohybu, ale není to nic hrozného. 

Přežiju to (smích). 

 No a od roku 2016 mě trápí tenisový loket. Opět je to způsobeno tím, že jsem začala více 

hrát, hlavně s dcerou hrajeme čtyřhry. Vezmu si občas prášek a měla jsem doporučenou 

rehábku, na kterou jsem se vykašlala, protože nevěřím, že za 20 min mě ta slečna udělá 

s loktem zázraky. Chce to hlavně klid. Problémy přetrvávají. Pokud cvičím jógu pravidelně, 

tak ta bolest ustoupí. Nedokážu vysvětlit proč, ale trochu to pomáhá.“ 

Ř: „Jaká je tvá výška a váha?“ 

„Po půl roční dietě to konečně mohu říct. Mám 79 kg a měřím 178cm.“ 

Ř: „Trápí tě stále některá zranění nebo jsi je zcela vyléčila?“ 

„Neustále mě trápí tenisový loket a ta záda, která mám hodně ztuhlá. Občas cítím tříslo, ale 

jen při rychlých a nečekaných pohybech.“ 

Ř: „Měla jsi problémy s psychikou během své kariéry?“ 

„Ano. Proto jsem začala cvičit jógu. Kvůli tomu, že jsem nebyla schopna vyhrát třetí set. A 

proto jsem začala s jógou, abych se naučila vnímat vlastní tělo a zbavit se frustrace a 

nervozity. Ve třetím setu jsem byla hodně nervózní, a proto jsem s ním měla problémy. Byla 

jsem plná negativních myšlenek a nedokázala jsem přemýšlet optimisticky.“ 

Ř: „Můžeš mi popsat svoje nejčastější psychické problémy na kurtu?“ (nervozita, frustrace, 

strach, nízké sebevědomí, nedostatečná motivace aj.) 

„Jak už jsem říkala hlavně frustrace po prohraném zápase. Potom velká nervozita v průběhu 

třetího setu, v podstatě jsem ho nebyla schopna vyhrát a nikdo nevěděl proč. Mě to vadilo, 

trenérům a rodičům. Nakonec pomohla jóga. Pak samozřejmě nižší sebevědomí, hlavně když 

jsem hrála proti kamarádce. Nechtěla jsem ztratit kamarádku, tím že ji porazím a moc jsem o 

tom přemýšlela.Dá se říct, že před takovým zápasem jsem měla hodně velkou trému.“ 

Ř: „Považuješ se za emočně labilního člověka?“ 



„Nyní ne. Ale před mnoha lety, než jsem začala cvičit jógu, jsem emočně labilní byla.“ 

Cvičení jógy 

Ř: „Jak dlouho cvičíš jógu?“ 

„Cvičím ji asi 10 let. Ale teď v kuse asi tři roku. Přibližně od roku 2000. Jinak dříve jsem 

chvilku cvičila a pak přestala, kvůli času a pak opět začala (smích). Vlastně ani nevím, kdy 

jsem ji cvičila prvně. Nech mě chvíli přemýšlet. To už jsem tak stará (smích). Asi bych řekla 

kolem 1995 roku“ 

Ř: „Proč jsi se cvičením jógy vůbec začala?“ 

„Protože jsem se potřebovala zbavit frustrace a nervozity z toho třetího setu.“  

Ř: „Kolikrát týdně/denně se cvičení věnuješ?“ 

„Věnuji se tomu dvakrát týdně 90 minut. V menší skupině lidí.“ 

Ř: „Jakým druhům jógy se věnuješ? Můžeš mi vyjmenovat některé jiné druhy jógy, které 

znáš?“ 

„Já osobně se věnuji hathajóze. Moc jiných druhů neznám. Slyšela jsem ještě o bikramjóze a 

powerjóze.“ 

Ř: „Pomohla ti jóga s tvými zdravotními problémy, hlavně tedy těmi chronickými?“ 

„I přesto, že to nebyl původní záměr tak později ano. Hlavně mi to pomohlo v těhotenství, 

dostat se opět do kondice a na svou váhu. Vlastně velmi rychle a navíc mě to na mateřské 

strašně bavilo. Když šla dcerka spát, tak jsem si zacvičila, uvařila a byla jsem v klidu a nic mě 

nerozházelo (smích). Měla jsem dobrou náladu a byla jsem zdravá, a možná i plná energie.“ 

Ř: „Myslíš se, že je tento druh cvičení vhodný jako kompenzace k tenisu?“ 

„Stoprocentně.“ 

Ř: „Proč si myslíš, že to tak je?“ 

„ Hlavní přínos vidím v tom, že se naučíme správně dýchat. Dechová cvičení okysličí mozek 

a osvěží tělo. Vnímání potřeb svalových, tzn. tak kde jsou nějaké nedostatky ve svalech. Co je 

oslabené, se posílí, co je přepnuté, se protáhne. Zvýrazní se tam ten jednostranný nedostatek 

tenisu na jednu stranu těla a pak určitě na tu psychiku. To jsem si vyzkoušela na vlastní kůži a 

fakt to pomáhá.“ 

Ř: „ Jako kvalifikovaná tenisová trenérka, doporučila bys jógu svým klientům?“ 



„V každém věku. Zavedla bych jógu klidně i pro děti, od počátku co začnou hrát tenis. 

Minimálně jednou v týdnu by to mělo být součástí tréninku. Hlavně pro děti, které směřují 

k závodnímu hraní, tam by to mělo být zabudováno v programu tréninku.“ 

Ř: „Cvičí již někteří z tvých klientů jógu? Popř. nějaký jiný tenisový hráč z tvého okolí.“ 

„Málo, ale cvičí. Myslím, že asi tak dva lidé. Je to spíše menšina. Pravděpodobně v tom hraje 

roli čas. Lidé mají pocit, že když budou hrát dvacetkrát více tenisu a budou bušit do míčku, 

tak natrénují více. Ale nechápou to, že při propocení několika hodin na kurtu, je efekt pro 

naše tělo opačný. Asi je to hlavně neznalost lidí a také tenisových trenérů. Většina trenérské 

populace na to není připravena a jógu ani jiné cvičení nedoporučuje svým svěřencům. Skoro 

nikdo. Občas někdo doporučí strečink a pak se od toho opět upustí. Setkala jsem se jen 

s jedním trenérem, který se to dělá a to jsi ty (smích).“ 

Ř:  „Pomohlo ti cvičení jógy psychicky? Např. meditace, relaxační techniky a hlavně dechová 

cvičení.“ 

„Určitě ano. Zkrátilo to dobu frustrace a naučilo mě to koncentrovat se více ve třetím setu a 

v průběhu důležitých bodů naučila jsem se pozitivněji myslet a být větší optimista a také již 

nemám takovou trému před zápasem s kamarádkou. Ale to je možná způsobeno věkem.“ 

Ř: „Máš pocit, že jsi nyní mentálně silnější na kurtu?“ 

„Určitě ano. Předtím jsme byla psychicky nejistá, teď se dokážu soustředit, když potřebuji. 

Umím ovládat lépe své emoce a zlepšila se mi nálada při zápase, jelikož uvažuji více 

optimisticky.“ 

Ř: „Znáš některého světového tenistu, který se k józe hlásí a pomohla mu v jejich kariéře?“ 

„Určitě Sharapovová a Murray. Myslím si, že Federer musí taky cvičit.“ 

Srovnání probandova fyzického a psychického stavu před a po cvičení jógy 

Ř: „Kolik procent tenistů si myslíš, že u jógy zůstane poté, co se jim zlepší jejich zdravotní 

problémy?“ 

„Minimum, ale je to škoda. Protože u nás, v České republice, dáme strašně na to, co je zrovna 

in. Jóga zrovna nefrčí, tak to nikdo dělat nebude. Hlavně u dětí je to strašně znát. Když to 

nedělá jejich kamarád, tak oni to také dělat nebudou. Pokud to dělá jeden ze třídy, tak je 

divný. U nás se na to pohlíží jako na náboženství nebo nějaké mnichy sedící pod stromem. 

Člověka si hned všichni zaškatulkují, že je divný. Je to spíše filosofický směr. Když někdo 



chodí plavat, tak to nikoho nezarazí, ale když někdo dělá jógu, tak je prostě divný. Teď už je 

to lepší, ale dříve to bylo hrozné.“ 

Ř: „ Mohla bys srovnat svůj fyzický a psychický stav před a také poté, co jsi začala cvičit 

jógu?“ 

„Můj psychický stav byl určitě horší. Vlastně původně jsem s tou jógou začala, kvůli špatné 

psychice na kurtu a postupem času se z toho stal takový životní styl, který mi pomáhá 

psychicky i zdravotně. Dokonce se ze mě stal optimista (smích). Díky józe se mi vyrovnaly 

svalové dysbalance, posílila si mi imunita a kdykoliv mě něco bolí, tak si zacvičím a bolest 

nepatrně ustoupí.“ 

Ř: „Splnila tedy jóga tvé očekávání?“ 

„Řekla bych, že ho až přeplnila (smích). Protože když jsem s ní začínala, tak jsem nikdy 

neočekávala, že mi to může až takto pomoci.“ 

Ř: „Dokážeš si nyní představit život bez jógy?“ 

„Dokážu, ale nechci. Protože mi to vyhovuje. Možná opět na chvíli přestanu, ale pak vždycky 

zase začnu, protože mě to chybí.“ 

• Přesná transkripce narativního rozhovoru s probandem č. 3 

Počátky tenisové a trenérské kariéry probanda 

Ř: „Můžeš mi říct, kdy ses narodila?“ 

„ 1974. Je mi už krásných 42 let.“ 

Ř: „Proč jsi začala hrát tenis a v kolika letech?“ 

„Začala jsem ve 4 letech a přivedl mě k tomu můj otec, který je tenisový trenér.“ 

Ř: „Co tě na tenise hlavně bavilo?“ 

„Ze začátku jsem tam chodila ráda, protože jsem tam měla hodně kamarádek a kamarádů a 

hráli jsme si tam hry. Postupem mě můj otec trénoval pouze individuální lekce a to už mě 

moc nebavilo.“ 

Ř: „Co tě motivovalo u tenisu celé ty roky zůstávat?“ 

„Motivovali mě rodiče, nebo bych spíše řekla, že mě do toho nutili. A to hodně. V pubertě 

jsem o tenise nechtěla ani slyšet a přesto jsem musela trávit hodiny na kurtu a turnajích. 



Výsledky jsem však měla průměrné, protože mě to nebavilo. Později jsem si tím 

přivydělávala a zjistila jsem, že se tím dá slušně vydělat a tam mě tenis začal zajímat.“ 

Ř: „Proč ses rozhodla stát trenérkou?“ 

„První důvody byly čistě jen finanční. Tenis je skvělý přivýdělek. Pak mě to začalo více bavit 

a tak jsem se rozhodla studovat FTVS - specializaci tenisu a stát se trenérkou na plný 

úvazek.“ 

Ř: „ Jak často a kolik hodin denně/ týdně trénuješ?“ 

„Když jsem trénovala v Německu, tak jsem byla schopna odtrénovat 40 hodin za týden. Teď 

už takový objem tréninků nezvládnu a tak trénuji jen 15h týdně, jako přivýdělek k učitelské 

profesi.“ 

Ř: „ Připadá ti trénink fyzicky náročný?“ 

„Záleží, které svěřence zrovna trénuji. Když hraji se závodními hráči, tak jsou tréninky 

náročnější. Také záleží, kolik hodin vcelku trénuji. Když trénuji 6 hodin najednou, tak je to 

hodně náročné. 2 – 3 hodiny jsou v pohodě.“ 

Ř: „Připadají ti tréninky psychicky náročné?“ 

„Ano hodně. Čím menší děti trénuji, tím je to více psychicky náročné a méně fyzicky 

náročné. Skupinové lekce malých dětí po 4 jsou nejhorší.“ 

Ř: „Provozuješ i jiné sporty v rámci aktivního odpočinku?“ 

„ V zimě jezdíme na hory lyžovat celé rodina, pak chodím běhat, do sauny a v létě bruslím.“ 

Zdravotní dotazník neboli přímá anamnéza 

Ř: „Jakými nejčastějšími zdravotními problémy jsi trpěla během své kariéry? Můžeš mi 

popsat jejich průběh a rok, kdy se staly?“ 

„ V roce 1994 jsem si naštípla pravé zápěstí, protože jsem nešťastně spadla na kurtu. Měla 

jsem sádru a pak byla rehabilitace, zcela se to vyléčilo a dneska s tím problémy vůbec 

nemám. 

Několikrát jsem měla výron na pravém kotníku a také na levém (1995,1998). Většinou ze 

špatného došlápnutí na kurtu nebo na schodech. Jednou jsem šlápla v plné váze na tenisový 

míček a to jsem byla mimo asi měsíc, protože jsem nemohla pořádně chodit. Problémy 

přetrvávají a cítím hlavně pravý kotník při větší zátěži nebo při běhu nad 5km. 



V roce 1996 – 1997 jsem měla ostruhu na patě. Neměla jsem vhodné boty na tenis. Tenkrát se 

hrálo ještě v „prestižích“(smích). Po zmenšení objemu tréninků a správné obutí se problém 

zcela vyléčil. 

1998 jsem byla na operaci s meniskem. Protože jsem špatně šlápla při běhu v lese a otočila 

jsem si koleno. Rehabilitace trvala asi čtyři měsíce a ještě dnes koleno cítím. Při běhu a 

dlouhém stání je koleno slabší a na kurtu už si netroufnu jít do rizikových míčků. Jóga situaci 

nepatrně zlepšila. Hlavně hned po operaci. Byla jsem schopna se pohybovat bez berlí celkem 

rychle. 

V roce 2005 jsem měla problémy s ramenem. Hlavně když jsem unavená a trénuji přes únavu. 

Byl to syndrom zmrzlého ramene. Ledovala jsem si to a chodila na rehabilitaci. Teď cvičím 

jógu, abych mohla fungovat na kurtu. 

Od roku 2010 mám bolesti na krku, tedy krční páteř. Hodně je zatuhlá a bolí mi často hlava. 

Snažím se protahovat šíjové svaly, ale s množstvím tréninků to příliš nefunguje. Chodila jsem 

do nemocnice na magnety, ale to nepomohlo. Nejvíce mi pomáhá jóga. Bez ní nevstanu 

z postele (smích). 

Od roku 2012 mě intenzivně bolí záda a zjistilo se, že mám vyhřezlou ploténku L3. Bohužel 

je to následek přílišné jednostranné aktivity. Chodila jsem ze začátku na rehabilitace, ale byly 

příliš krátké a nepomáhaly mi. Proto jsem začala každé ráno cvičit jógu pro zdravá záda a je 

to lepší .Mohu se hýbat a jsem po ránu veselejší.“ 

Ř: „Jaká je tvá výška a váha?“ 

Mám 165cm a vážím 63 kg. Snažím se zhubnout, ale nějak se mi to nedaří. Není vůle.“ 

Ř: „Trápí tě stále některá zranění nebo jsi je zcela vyléčila?“ 

„Trápí mě rameno. Tedy syndrom zmrzlého ramene a také záda. Protože mám vyhřezlou 

ploténku a velmi často cítím zatuhlé šíjové svaly.“ 

Ř: „Měla jsi problémy s psychikou během své kariéry?“ 

„Ano, velké. Rodiče mě do tenisu hodně nutili a já jsem nechtěla. Vztekala jsem se, nechtěla 

jsem hrát a vždycky jsem hrála ve stresu. Jako malá jsem tenis nesnášela. Špatně jsem před 

turnajem spala, byla nervózní a moje svaly byly v neustálém napětí. Teď to dělám pro peníze, 

takže jsem v klidu (smích).“ 



Ř: „Můžeš mi popsat svoje nejčastější psychické problémy na kurtu?“ (nervozita, frustrace, 

strach, nízké sebevědomí, nedostatečná motivace aj.) 

„Trpěla jsem všema, které jsi zrovna vyjmenovala. Byla jsem hodně labilní dítě. Nervozita, 

nízké sebevědomí, stres a špatný spánek. Také zvýšené svalové napětí, ale to bylo z toho 

stresu.“ 

Ř: „Považuješ se za emočně labilního člověka?“ 

„Nechce se mi to říct, ale ano.“ 

Cvičení jógy 

Ř: „Jak dlouho cvičíš jógu?“ 

„Hodně dlouho od roku 1998. A od té doby jsem nepřestala. Musím cvičit, abych se 

nerozpadla.“ 

Ř: „Proč jsi se cvičením jógy vůbec začala?“ 

„Kvůli zdravotním problémům s ramenem, zády a také abych se srovnala psychicky. Protože 

jsem byla hodně labilní na kurtu.“ 

Ř: „Kolikrát týdně/denně se cvičení věnuješ?“ 

„Denně.“ 

Ř: „Jakým druhům jógy se věnuješ? Můžeš mi vyjmenovat některé jiné druhy jógy, které 

znáš?“ 

„Věnuji se hathajóze. Znám powerjógu, bikramjógu, hotjógu, jógu pro zdravá záda aj. Slyšela 

jsem o hodně druzích, ale nyní si je všechny nevybavím.“ 

Ř: „Pomohla ti jóga s tvými zdravotními problémy, hlavně tedy těmi chronickými?“ 

„Stoprocentně. Díky ní můžu fungovat. Více se soustředím na to, co potřebuji zrovna zahrát, 

zlepšila se mi nálada a stres během důležitých zápasů je také pryč. Ale to je možná způsobeno 

věkem a tím ,že již nehraji závodně a nemám za zády tatínka.“ 

Ř: „Myslíš se, že je tento druh cvičení vhodný jako kompenzace k tenisu?“ 

„Ano a mělo by to být součástí tréninku už v mladším věku. Já osobně s dětmi na kurtu 

cvičím.“ 

Ř: „Proč si myslíš, že to tak je?“ 



„Protože děti jsou přetěžované a většina rodičů není informovaná o tom, že by měli s dětmi 

dělat nějaký druh kompenzace. Pak jsou překvapeni, když dítě bolí rameno a záda. Trenéři se 

józe příliš nevěnují. Znám pouze několik lidí a z toho jsi jeden ty. A pak pár trenérů 

v Německu, kde je situace trochu lepší.“ 

Ř: „ Jako kvalifikovaný tenisový trenér, doporučila bys jógu svým klientům?“ 

„Já bych jim jógu přikázala. To je extrémní názor (smích).“ 

Ř: „Cvičí již někteří z tvých klientů jógu? Popř. nějaký jiný tenisový hráč z tvého okolí.“ 

„Znám asi 5 lidí. Dva jsem k tomu přivedla já, jeden k tomu přivedl mě a ty ostatní to dělají 

ze zdravotních důvodů.“ 

Ř:  „Pomohlo ti cvičení jógy psychicky? Např. meditace, relaxační techniky a hlavně dechová 

cvičení.“ 

„Ano. Moc relaxovat neumím a díky józe se to učím.“ 

Ř: „Máš pocit, že jsi nyní mentálně silnější na kurtu?“ 

„Už závodně nehraju, tak se to nedá posoudit. Ale jsem klidnější a nekřičím tolik na děti, 

které trénuji. Zlepšila se mi nálada, ustoupily negativní myšlenky a zvýšilo se mi 

sebevědomí.“ 

Ř: „Znáš některého světového tenistu, který se k józe hlásí a pomohla mu v jeho kariéře?“ 

„Šarapovovou, Federera, Djokoviče. Ten vydal i knihu. S Šarapovovou jsem se osobně 

setkala v Německu a ona mi účinky jógy potvrdila.“ 

Srovnání probandova fyzického a psychického stavu před a po cvičení jógy 

Ř: „Kolik procent tenistů si myslíš, že u jógy zůstane poté, co se jim zlepší jejich zdravotní 

problémy?“ 

„To je těžká otázka. Myslím, že asi většina, pokud mají opravdu velké zdravotní problémy.“ 

Ř: „ Mohla bys srovnat svůj fyzický a psychický stav před a také poté, co jsi začala cvičit 

jógu?“ 

„Předtím jsem měla hodně zdravotních problémů. Chronických, které se vlekly roky. Jóga 

neuvěřitelně pomohla. Hlavně proto, že urychlila proces hojení mých zranění a vyrovnala mi 

tělo. Ochablé svaly jsem nepatrně posílila a ty zkrácené protáhla. Psychicky mi také pomohla. 

Umím trochu vypustit, relaxovat a soustředit se více na to, co chci. Takže na sebe.“ 



Ř: „Splnila tedy jóga tvé očekávání?“ 

„Je to můj životní styl. To je odpověď sama za sebe.“ 

Ř: „Dokážeš si nyní představit život bez jógy?“ 

„Nedokážu. Obávám se, že kdybych přestala cvičit, tak to moje tělo nevydrží a skončila bych 

na práškách.“ 

 

 

• Přesná transkripce narativního rozhovoru s probandem č. 4 

Počátky tenisové a trenérské kariéry probanda 

Ř: „Můžeš mi říct, kdy ses narodil?“ 

„V roce 1992. Je mi nyní 24 let a za dva měsíce mi bude 25 let. Pokud to potřebuješ vědět 

podrobně.“ 

Ř: „Proč jsi začal hrát tenis a v kolika letech?“ 

„Tak to už si nepamatuju. Myslím, že jsem začal v 6 letech, možná i dříve. K tenisu mě 

přivedl tatínek, který za mlada rekreačně hrával. Po čase jsem zjistil, že mě to baví a na 

tréninky jsem se hodně těšil. Také proto, že chodila i sestra a já jsem to od ní odkoukal a vždy 

jsem chtěl být lepší než ona. Takže tam byla přirozená sourozenecká soutěživost.“ 

Ř: „Co tě na tenise hlavně bavilo?“ 

„Asi soupeřeni s někým jiným, hlavně se ségrou.“ 

Ř: „Co tě motivovalo u tenisu celé ty roky zůstávat?“ 

„Hlavně rodiče a pak jsem chtěl hodně sám. Rodiče to platili a to je samozřejmě to 

nejdůležitější. Ale iniciativa byla pak už jen z mojí strany a oni mě do toho nutit nemuseli.“ 

Ř: „Proč ses rozhodl stát trenérem?“ 

„Asi v rámci zvědavosti zjistit jak to funguje z druhého pohledu. Přineslo mi to spoustu 

poznatků. Je to něco jiného být hráč a pak trenér. Jako trenér musím jít vzorem, soustředit se 

na to, abych to hrál hezky a děti ode mě odkoukaly správnou techniku.“ 

Ř: „ Jak často a kolik hodin denně/ týdně trénuješ?“ 



„Teď momentálně hodně studuji a jsem na Erasmu v Německu, tak moc netrénuji. Ale v 

průměru jsem trénoval 10 hodin týdně a k tomu jsem měl vlastní práci. Tak dvakrát do týdne 

jsem si chodil pak ještě zahrát na sebe s kamarádem.“ 

Ř: „ Připadají ti trénink fyzicky náročné?“ 

„Z pohledu trenéra záleželo na úrovni hráčů. U dorostenců jsem se věnoval plynulé hře a bylo 

to náročnější. U dospělých, kteří byli hratelně vyspělejší, tréninky bývaly náročné celkem 

dost. Musel jsem s nimi hrát celou hodinu.“ 

Ř: „Připadají ti tréninky psychicky náročné?“ 

„V rámci začátků mého trenérství trochu ano. Psychicky náročný byl pro mě dorost a hráči 

v pubertě. Ty byli na zabití!“ 

Ř: „Provozuješ i jiné sporty v rámci aktivního odpočinku?“ 

„Fitness, relaxační aktivity typu sauny, běhání v létě, v zimě lyže, snowboard a běžky. 

Chodíval jsem plavat, ale teď to nestíhám. A taky jsem hrával squash a floorball.“ 

Zdravotní dotazník neboli přímá anamnéza 

Ř: „Jakými nejčastějšími zdravotními problémy jsi trpěl během své kariéry? Můžeš mi popsat 

jejich průběh a rok, kdy se staly?“ 

„Jako malý jsem trpěl ostruhou na patě, myslím že to začalo v roce 2001 a problémy trvaly 

cca 1 rok. Museli jsme s rodiči koupit speciální obuv a taky omezit na chvíli množství 

tréninků. Možná to bylo způsobeno i růstem. Pamatuju si, že v roce 2001 jsem hodně vyrostl a 

měl jsem i problémy s koordinací na kurtu. 

2005 – 2006 jsem trénoval opravdu pravidelně a vyústilo to v tenisový loket. Bohužel jsem 

v té době ještě neznal jógu a protahoval jsem se pouze, když mi to nařídil trenér. Léčba 

spočívala v rehabilitaci a také jsem učíval léky proti bolesti, abych mohl aspoň dohrát turnaj. 

Tréninky jsem opět musel omezit.  

Od roku 2012 až do dneška mě trápí mezilopatkové svaly a rotátory páteře. Když dlouhou 

dobu sedím v práci nebo stojím několik hodin. Záda bolí a občas si musím vzít i prášek, aby 

mě nezačala bolet i hlava. Asi přetížením z tenisu. Cvičení jógy trochu pomáhá, ale nesmím 

být líný si ji zacvičit. 

V roce 2013 jsem si natrhnul flexor kyčle na pravé noze, při squashi. Od té doby squash již 

nehraji. Pravděpodobně tam mám jizvu, která mi neustále způsobuje bolest, a musím 



pravidelně cvičit. Od té doby co cvičím, tak se zmírnila bolest a možná se to i zahojilo. Ale 

zas tak velký optimista nejsem. 

Při problémech s kyčlí mi také byla zjištěna v roce 2014 coxartroza I. stupně. Což je dědičné a 

není to způsobeno tréninky ani přetížením. I když ty to mohly urychlit. Pravidelně cvičím 

jógu a problémy s kyčlí jsou menší. Také jsem chodil na rázovou vlnu do Prahy a na 

rehabilitaci.“ 

Ř: „Jaká je tvá výška a váha?“ 

„Měřím 197 cm a momentálně vážím 86 kg.“ 

Ř: „Trápí tě stále některá zranění nebo jsi je zcela vyléčil?“ 

„Trápí mě hlavně bolestivostí v oblasti kyčle. Lopatka v případě přímého sezení a dlouhého 

stání několik hodin. A samozřejmě zatuhlost zad.“ 

Ř: „Měl jsi problémy s psychikou během své kariéry?“ 

„Tak asi jako každý jiný hráč. Nic závažného.“ 

Ř: „Můžeš mi popsat svoje nejčastější psychické problémy na kurtu?“ (nervozita, frustrace, 

strach, nízké sebevědomí, nedostatečná motivace aj.) 

„Nervozita při důležitých bodech nebo na turnaji, kde jsem si vylosoval za soupeře kamaráda. 

Taky jsem neměl rád turnaje, kde jsme hráli kluci a holky dohromady. Nesnášel jsem 

prohrávat s ženskými. Pak jsem se cítil jako idiot a byl jsem na sebe hodně naštvaný. Naštěstí 

takových turnajů moc nebylo. Špatně jsem před takovými turnaji spal a byl jsem pak více 

unavený na kurtu.“ 

Ř: „Považuješ se za emočně labilního člověka?“ 

„Snad ne. Ale když mě budeš ještě chvíli zpovídat, tak možná začnu (smích).“ 

Cvičení jógy 

Ř: „Jak dlouho cvičíš jógu?“ 

„Protahuji se od té doby, co hraju tenis, ale na jógu jsem se zaměřil poslední tři roky.“ 

Ř: „Proč jsi se cvičením jógy vůbec začal?“ 

„Hlavím důvodem, proč jsem s jógou začal, byly zdravotní problémy. Od těch problémů 

s nohou musím cvičit pravidelně, jinak mě noha bolí a nemůžu vůbec sportovat. Mám to 

doporučené od lékaře.“ 



Ř: „Kolikrát týdně/denně se cvičení věnuješ?“ 

„Třikrát týdně po hodině. Nejprve zahřeju tělo a pak se vrhnu na samostatné cvičení. Chodím 

cvičit dvakrát týdně s trenérem, který mě kontroluje při polohách a učí mě správně dýchat a 

jednou týdně chodím na skupinové lekce jógy. To mě však nenaplňuje tolik, ale je to 

podstatně levnější než individuální lekce.“ 

Ř: „Jakým druhům jógy se věnuješ? Můžeš mi vyjmenovat některé jiné druhy jógy, které 

znáš?“ 

„Moc jich neznám. Cvičím hathajógu a slyšel jsem o powerjóze, o józe pro zdravá záda a 

bikram józe. Neznám však rozdíly.“ 

Ř: „Pomohla ti jóga s tvými zdravotními problémy, hlavně tedy těmi chronickými?“ 

„Ano. Dá se říct. Pomohla mi hlavně s kyčlemi, se kterými mám velké problémy. Ještě mi 

pomáhá na záda, která mě po dlouhém sezení v práci na židli často bolí. Odboural jsem 

některé své pohybové stereotypy a to také hodně napomohlo zlepšení stavu.“ 

Ř: „Myslíš si, že je tento druh cvičení vhodný jako kompenzace k tenisu?“ 

„Jo, určitě ano.“ 

Ř: „Proč si myslíš, že to tak je?“ 

„Je potřeba např. záda neustále posilovat a protahovat. Protože jsou zvyklá na těžkou zátěž, a 

když se s ní přestane, jako v mém případě, tak se sesypou.“ 

Ř: „ Jako kvalifikovaný tenisový trenér, doporučil bys jógu svým klientům?“ 

„Stoprocentně. Začal bych jógu cvičit klidně už s dětmi, aby měly čas se to naučit a neměly 

zdravotní problémy způsobené přetížením z hraní.“ 

Ř: „Cvičí již někteří z tvých klientů jógu? Popř. nějaký jiný tenisový hráč z tvého okolí.“ 

„Spíše ne, než ano. Znám asi 3 lidi, kteří se o józe zmínili. Nemám však tušení, zda cvičí 

pravidelně nebo se józe věnují více do hloubky. Domnívám se, že tento druh cvičení není u 

nás moc populární, protože to u nás nepropaguje žádná známá osobnost. Lidé hodně dají na 

reklamu a pak je cvičení hned na vzestupu.“ 

Ř:  „Pomohlo ti cvičení jógy psychicky? Např. meditace, relaxační techniky a hlavně dechová 

cvičení.“ 



„Ano, ale já jógu používám čistě jen jako cvičení. Jsem si však vědom, že to působí i na 

hlavu. Vlastně když tak o tom mluvím, tak to asi trochu pomohlo. Protože jsem na kurtu více 

soustředěný a v práci toho zvládnu více. Nejsem tak unavený a lépe spím. Dokážu se možná i 

lépe ovládat,ale to je spekulativní. Záleží na tom, kdo mě zrovna vytočí. Dechová cvičení mi 

pomáhají hodně. Naučil jsem se, jak vnímat své tělo při určitých pohybech a cítím se 

uvolněnější a mám poté pocit, že správně cvičím.“ 

Ř: „Máš pocit, že jsi nyní mentálně silnější na kurtu?“ 

„Trochu ano. Ale pozoruju, jak už jsem říkal, jen nepatrné rozdíly. Dokážu se více soustředit 

a ovládat svoje emoce, to ano.“ 

Ř: „Znáš některého světového tenistu, který se k józe hlásí a pomohla mu v jeho kariéře?“ 

„Djokovič, ten napsal i knihu o bezlepkové dietě. Dále Murray, Nadal a s ženských 

Šarapovová, která u toho i dobře vypadá (smích).“ 

Srovnání probandova fyzického a psychického stavu před a po cvičení jógy 

Ř: „Kolik procent tenistů si myslíš, že u jógy zůstane poté, co se jim zlepší jejich zdravotní 

problémy?“ 

„Moc ne. Pokud jsou to mladí lidé, tak u cvičení nezůstávají, protože to v naší zemi není moc 

populární. Když se bavím o józe se svým bývalým trenérem, kterému je 45 let, tak ten to 

ocení jinak a je mu vcelku jedno zda je cvičení populární či nikoli. Zajímá ho jeho tělo, co mu 

pomáhá a vyhovuje.“ 

Ř: „ Mohl bys srovnat svůj fyzický a psychický stav před a také poté, co jsi začal cvičit 

jógu?“ 

„Tak psychicky mi jóga pomohla odbourat stres v práci a napětí, kterému jsem každý den 

vystavován. Naučil jsem se lépe soustředit a používám cvičení k vyčištění hlavy. Na kurtu se 

lépe soustředím a nejsem tak nervózní, když hraji důležité body. Fyzicky mi cvičení pomohlo 

zmírnit bolest v oblasti zad a kyčlí. To funguje opravdu dobře. A pak se cítím také více svěží 

a plný energie. Naučil jsem se kontrolovat své pohybové stereotypy a vzrostla mi fyzička.“ 

Ř: „Splnila tedy jóga tvé očekávání?“ 

„Ano - nad rámec.“ 

Ř: „Dokážeš si nyní představit život bez jógy?“ 

„Asi ano, ale musel bych ji nahradit jinou formou cvičení.“ 


