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ABSTRAKT 

 

Název práce: Zkušenosti s jógou u tenisových trenérů 

 

 

Cíl práce: Primárním diplomové práce je analýza možných účinků jógy na psychiku a 

fyzický stav hráče tenisu. Sekundárním cílem je, na základě informací získaných z rozhovorů 

s trenéry, vytvoření návrhu teoretického modelu kategorizace těchto účinků. 

 

 

Metody práce: V diplomové práci byla použita metoda interview a narativního rozhovoru 

s prvky interview. Shromážděná data z interview jsme využili k vytvoření teoretického 

modelu kategorizace. Metoda narativního rozhovoru s prvky interview byla použita jako 

klíčová metoda sběru dat u zvolených probandů.  

 

 

Výsledky: Na základě interview s probandy a narativních rozhovorů s prvky interview 

s trenéry a trenérkami, jsem došla k závěru, že má jóga pozitivní vliv na psychiku a zdravotní 

stav hráče tenisu. Mezi hlavní účinky jógy patří: zvýšení sebevědomí a koncentrace na kurtu, 

urychlení hojení, snížení bolestivosti v oblasti páteře (hlavně bederní část páteře), zvýšení 

flexibility kloubů a růst výkonnosti hráčů. Z hlediska kategorizace účinků jógy na psychický a 

zdravotní stav hráče, jsem účinky roztřídila do dvou zásadních kategorií: psychický stav 

(účinky meditace, relaxace, dýchání) a fyzická kondice (účinky dýchání, protahovacích a 

posilovacích cvičení).  

 

 

Klíčová slova: jóga, zdravotní stav, tenis, psychická zátěž, kompenzace jednostranné zátěže, 

výkonnost hráče. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Title: Experiance with joga for tennis coaches 

 

 

Objectives of work: The aim of my thesis is to analyze the possitive effects of yoga on the 

mental and physical health of tennis players. The data is gained by quality data collection 

methods. The secondary objective is, on the basis of information obtained from short 

interviews with coaches, to create a theoretical model of categorization. 

 

 

Method: In this thesis we used the method of interview and narrative interview. The data 

collected from the interviews, was used to create a theoretical model of categorization. A 

method of narrative interview with elements of the interview was used as a key method of 

collecting data from selected subjects.  

 

 

Results: Following numerous interviews with various subjets including coaches and trainers, 

I have come to the conclution, that yoga has a positive effect on the mental and physical 

health of tennis players. The main effects of yoga include: increased confidence and 

concentration on the court, accelerated healing, reduced pain in the spine (notibly in lumbar 

region), therefore increasing the flexibility of joints and improving the performance of 

players. In terms of categorization on the effects of yoga, both in mental and physical health 

of tennis players, I classified the effects into two major categories: the psychological state 

(effects of meditation, relaxation, breathing) and the physical fitness (effects of breathing, 

stretching and strengthening exercises). 

 

 

Key words: yoga, health, tennis, psychological stress, unilateral load compensation, 

performance of tennis players



6 

OBSAH 
 

1 ÚVOD ................................................................................................................................ 8 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ......................................................................... 9 

2.1 CHARAKTERISTIKA TENISU ................................................................................... 9 

2.1.1 FUNKČNÍ A METABOLICKÁ CHARAKTERISTIKA TENISU ...................... 9 

2.1.2 VLIV TENISU NA POHYBOVÝ APARÁT ...................................................... 10 

2.1.3 JEDNOSTRANNÁ ZÁTĚŽ TENISU ................................................................. 11 

2.1.4 PSYCHICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKON HRÁČE ............................ 12 

2.2 ZDRAVOTNÍ ASPEKTY TENISU ............................................................................ 16 

2.2.1 TENISOVÁ PORANĚNÍ ..................................................................................... 16 

2.2.2 SVALOVÉ DYSBALANCE ............................................................................... 20 

2.2.3 POHYBOVÉ STEREOTYPY .............................................................................. 21 

2.3 CHARAKTERISTIKA JÓGY ..................................................................................... 23 

2.3.1 POČÁTKY JÓGY ................................................................................................ 23 

2.3.2 JÓGOVÉ SMĚRY ................................................................................................ 25 

2.3.3 ZPŮSOB A VYUŽITÍ JÓGOVÝCH POZIC ...................................................... 27 

2.3.4 JÓGA VE SVĚTOVÉM TENISE ........................................................................ 29 

2.4 ZDRAVOTNÍ A PSYCHICKÉ ÚČINKY JÓGY ........................................................ 31 

2.4.1 JÓGA V REHABILITACI ................................................................................... 31 

2.4.2 JÓGA VE FYZIOTERAPII ................................................................................. 33 

2.4.3 MEDITACE A RELAXACE ............................................................................... 36 

2.4.4 SEBEOVLÁDÁNÍ A KONCENTRACE ............................................................ 38 

3 CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY ....................................................................................... 39 

3.1 CÍL PRÁCE .................................................................................................................. 39 

3.2 ÚKOLY PRÁCE .......................................................................................................... 39 

3.3 VĚDECKÉ OTÁZKY .................................................................................................. 39 

4 METODIKA PRÁCE ....................................................................................................... 40 

4.1 POPIS SLEDOVANÉHO SOUBORU ........................................................................ 40 

4.2 POUŽITÉ METODY ................................................................................................... 40 

4.2.1 METODY ZÍSKÁVÁNÍ DAT ............................................................................. 40 

4.2.2 PŘÍPRAVA, KÓDOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT ........................................... 41 

4.2.3 METODY ANALÝZY, VYHODNOCOVÁNÍ A INTERPRETACE DAT ....... 41 

4.3 PRŮBĚH VÝZKUMU ................................................................................................. 41 



7 

5 VÝSLEDKY A DISKUZE .............................................................................................. 44 

5.1 NARATIVNÍ ROZHOVOR S PROBANDY .............................................................. 44 

5.1.1 PROBAND Č. 1 ................................................................................................... 44 

5.1.2 PROBAND Č. 2 ................................................................................................... 46 

5.1.3 PROBAND Č. 3 ................................................................................................... 49 

5.1.4 PROBAND Č. 4 ................................................................................................... 52 

5.1.5 DISKUZE K ROZHOVORŮM .................................................................................................... 56 

5.2 INTERVIEW S TRENÉRY .................................................................................................................... 58 

5.2.1 ANALÝZA DAT U OTÁZKY Č. 1.............................................................................................. 59 

5.2.2 ANALÝZA DAT U OTÁZKY Č. 2.............................................................................................. 61 

5.2.3 ANALÝZA DAT U OTÁZKY Č. 3.............................................................................................. 63 

5.2.4 ANALÝZA DAT U OTÁZKY Č. 4.............................................................................................. 64 

5.2.1 ANALÝZA DAT U OTÁZKY Č. 5.............................................................................................. 65 

5.3 DISKUZE K INTERVIEW .................................................................................................................... 67 

5.4 KATEGORIZACE VÝSLEDKŮ ........................................................................................................... 69 

6 ZÁVĚRY ..................................................................................................................................................... 70 

7 SEZNAM LITERATURY ........................................................................................................................... 71 

8 SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ.......................................................................................... 75 

9 PŘÍLOHY .................................................................................................................................................... 76 

 

  



8 

1 ÚVOD 

 Tenis je pro miliony lidí prostředek aktivního odpočinku a společenskou zábavou. Lze 

ho hrát v jakémkoliv věku, období a za jakýchkoliv podmínek. Ať už v rekreační podobě nebo 

závodním způsobem. Jedná se o sport, při kterém se lze setkat se svými vrstevníky, přáteli či 

spolupracovníky. Popularita tenisu je značná zejména pro jeho dynamičnost a originalitu. I 

přes ohromnou propagaci tohoto sportu, bychom si měli položit otázku, zda může být tenis 

nějakým způsobem zdraví škodlivý. Jedná se o intenzivní jednostranně pohybovou aktivitu, 

která je fyzicky i psychicky na závodní úrovni extrémně náročná. Nejlepší tenisté světa jsou 

silní v obou těchto kategoriích. Jelikož vrcholu dosáhnou pouze ti, kteří umí skvěle pracovat 

se svými emocemi i tělem, což je drží ve vynikající formě. 

 V rámci své diplomové práce jsem si vybrala spojení jógy a tenisu z několika důvodů. 

Prvním důvodem je, že jako tenisová trenérka s bohatou praxí se denně setkávám se 

zdravotními problémy hráčů na kurtu a jóga je skvělý prostředek k jejich zmírnění. Nejedná 

se však jen o fyzická zranění typu bolesti zad, tenisových loktů či výrony kotníku. Setkávám 

se i s psychickými problémy, jako vyhoření např. při třetím setu, nezvládání svých emocí, 

nervozita a stres během zápasu. Zatímco fyzické problémy jsou vidět, ty psychické nikoli, a 

proto jim nikdo nevěnuje pozornost. I když právě ony jsou brzdou v růstu výkonnosti hráče. 

Získané informace bych ráda využila ve své trenérské praxi a ke zvýšení efektivnosti tréninků 

u dětí i dospělých. Dalším důvodem, proč jsem si vybrala téma účinků jógy na zdravotní a 

psychický stav hráče je fakt, že se jako bývalá závodní hráčka také potýkám s řadou 

zdravotních problémů.  

 Malé množství rekreačních, ale i profesionálních hráčů ví, jaká zdravotní rizika pro 

organismus tenis přináší a ještě méně lidí tuší, jak případným bolestem, psychické únavě a 

zraněním předcházet. Domnívám se, že tato diplomové práce může pomoci nejen mě, ale i 

řadě trenérů a hráčů, kteří trpí podobnými problémy a nevědí si s nimi rady.  

Je zapotřebí si uvědomit, že indické cvičení typu jógy, má vliv na náš organismus jako na 

celek. Psychickou a fyzickou složku nelze oddělit, protože se vzájemně doplňují a ovlivňují. 

Jde o životní styl, který existuje již tisíce let, dávno předtím než se začal hrát tenis. 

Zaměřením diplomové práce je zjistit, jaké zkušenosti mají hráči tenisu s jógou a jaké jsou 

účinky jógy na jejich psychický a fyzický stav.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 CHARAKTERISTIKA TENISU 

 Pro miliony lidí je tenis prostředkem aktivního odpočinku a společenskou zábavou, 

kde se setkávají se svými vrstevníky, přáteli či spolupracovníky. Hraje se tenisovou raketou. 

Hlavním cílem hry je umístit míč co nejlépe na soupeřovu stranu kurtu tak, aby bylo obtížné 

ho vrátit zpět. Tenis je v podstatě jediná hra, ve které není zaručeno vítězství, ačkoliv hráč 

podává vynikající výkony (Linhartová, 2009). 

Při tenise se rozvíjí cílevědomost, vůle, rychlý odhad vzniklé situace a spoléhání  

na vlastní síly. Dále je v tenise podstatné taktické myšlení, přečtení soupeře, schopnost 

dlouhodobého soustředění a klidná mysl (Linhartová, 2009). 

Komplexnost v tenise je značná, proto vyžaduje rychlost, vytrvalost, koordinaci, 

schopnost rychlé reakce, pohyblivost, sílu, výbušnost a samozřejmě také řadu mentálních 

schopností (Grasgruber a Cacek, 2008).  

Hlavním nebezpečím tenistů a značnou nevýhodou tohoto sportu je intenzivní 

jednostranné zatížení  těla a z toho plynoucí zdravotní problémy a asymetrie (Applewhaite, 

2005). 

2.1.1 FUNKČNÍ A METABOLICKÁ CHARAKTERISTIKA TENISU 

 Tenisový zápas je energeticky velmi náročný. Jeho náročnost závisí na věku tenisty, 

jeho hráčské úrovni a klimatických podmínkách. Mezi nejdůležitější faktory způsobu 

energetického krytí patří: doba strávená na kurtu a rychlost lokomoce hráče po kurtu. 

Energetický výdej se v tenise velmi špatně měří a dokazuje, jelikož přístroje k tomu potřebné 

brání hráči vykonávat činnost naplno. I přesto se používají v modelových zápasech. Za těchto 

okolností bylo naměřeno, že energetický výdej mužů je 43,5 kJ/min, žen při stejném postupu 

30 kJ/min a u čtyřhry 32 kJ/min (Havlíčková, 1993). 

Tenis je anaerobní alaktátová aktivita. Hráči používají tento energetický systém  

v 70 % času, kdy hrají. Výzkum srdeční aktivity v utkání ukázal, že anaerobní laktátový 

systém je využíván v 20% a oxidativní systém v 10 % času (Schönborn, 2006). 

Pro rychlejší regeneraci má hlavně význam oxidativní systém a je zároveň důležitý pro 

regeneraci a pro postupné zvyšování objemu tréninku. Činnost hráče v utkání má převážně 

aerobní charakter (88%). Uvedené údaje jsou často v rozporu. Je třeba vždy přesně určit 

metodu a okolnosti, během kterých byla data zaznamenána (Šafařík, 1975). 
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Studie uvádí, že srdeční frekvence (SF) během tenisového utkání je v průměru 144 

(±13,2), maximální SF dosažená v průběhu utkání dosahuje 86,2 (±1,0)% maximální hodnoty. 

VO2max u mužů - tenistů “vysoké úrovně” (“high-level”) osciluje mezi hodnotami 44-69 

ml/kg/min (Kovacs, 2007). 

Úroveň laktátu v krvi během zápasu, která byla zaznamenávána opakovaně  

v přestávkách (muži, vysokoškolská soutěž v USA, Christmas, Richmond, Cable, 1995) 

prokazuje, že na počátku zápasu byla koncentrace laktátu 2.13 (±0.32) mmol/l a signifikantně 

se zvyšovala pouze do čtvrtého měření, které bylo prováděno vždy po dvou hrách při střídání 

stran – průměr 5.05 (±1.04) mmol/l. Po šestém měření zůstávaly hodnoty zvýšené až do konce 

utkání, ale dále nestoupaly.  

Na energetickou náročnost tenisového utkání mají velký vliv i klimatické podmínky, 

které hráče ovlivňují po celou dobu zápasu. V extrémním horku dochází k přehřátí organismu 

a k dehydrataci. Naopak při chladném počasí tenisovému hráči trvá podstatně déle,  

než se zahřeje a připraví organismus na potřebnou zátěž. Nedostatečné rozcvičení a aktivace 

organismu může vést ke zranění. Náročnost zápasu je též ovlivňována herním stylem a úrovní 

soupeře (Schönborn, 2006). 

2.1.2 VLIV TENISU NA POHYBOVÝ APARÁT  

 Tenis, jak už bylo řečeno, je fyzicky poměrně náročný sport. Mezi nejčastější zranění 

patří např. zranění kolena a chodidla. Dále jsou známá zranění trupu a přidávají se zranění 

horních končetin, jako je loket, rameno, zápěstí (Crespo, Miley, 1998). 

Zejména prudké pohyby a rychlé zastavování stimuluje a přetěžuje vazy, šlachy a svalové 

úpony a to nejen na dolních končetinách, ale i na zádech a pažích. Při nadměrných brzdivých 

polohách dochází k přetížení svaloviny u stehna a velký tlak je též na kyčelní kloub 

(Dylevský a kol., 1997).  

 Provádějí se výzkumy, jak zraněním předcházet. Studie sledovaly vliv odlišných 

povrchů dvorce na zatížení plosky nohy v souvislosti s rozdílnou herní činností u deseti 

světových hráčů. Využili 100 speciálních senzorů umístěných na botě. Z výzkumů vyplývá, 

že hrací plocha ovlivňuje plantární zatížení v tenise. Na tvrdém povrchu je průměrný tlak na 

plosku nohy o 12 % vyšší než na antuce. Na tvrdém povrchu jsou palec a prsty více zatíženy, 

méně zatížená je však střední a laterální část chodidla než na antuce (Girard, Eicher a dal., 

2007). 

Častá zranění jsou u ramenního kloubu  - syndrom rotátorové manžety, který vzniká  

ze špatného provedení úderu. Horní končetinu postihuje také tenisový loket (epykondylitis 
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radialis), který může vzniknout špatným provedením úderů. Tenisové rameno udává nepoměr 

mezi nároky a možnostmi této krajiny a zákonitě vytvořená hypertrofie supinátorových svalů 

ramenního kloubu může tento syndrom výrazně zvětšit (Dylevský a kol., 1997). 

Pro tenisové hráče je jednostranné zatížení nejrizikovějším faktorem vůbec. Tenisový 

hráč neustále zatěžuje horní část těla. Především intenzivním hraním jednou dominantní 

končetinou dochází k přetěžování celého horního pletence. Na místě je vyrovnání v podobě 

pravidelných kompenzačních cvičení a doplňkových sportů, které stimulují i druhou polovinu 

těla (Dylevský a kol., 1997). 

Nedostatečnost kompenzačních programů je zdrojem přetížení axiálních struktur v 

důsledku jednostranné svalové hypertrofie, která může způsobit deviaci osy ve všech 

rovinách. Tenisová hra přetěžuje jednu polovinu těla, z tohoto důvodu by se mělo především  

u dětí dbát na dostatečnou všeobecnou přípravu a vyrovnávací cvičení. V moderním tenise  

se často kompenzaci nevěnuje pozornost a hledí se na ni nedůstojně. Hráčům však hrozí 

deformace těla a poruchy držení těla. Nejčastěji se jedná o skoliosy páteře, které se mohou 

stát trvalým strukturálním problémem (Dylevský a kol., 1997). 

2.1.3 JEDNOSTRANNÁ ZÁTĚŽ TENISU 

Je důležité, aby systém posturálních a fázických svalů byl v rovnováze. Pokud dojde  

k narušení funkčních vztahů mezi svalovými systémy, tonickými a fázickými, utváří  

se svalová nerovnováha. Každá svalová dysbalance má nepochybně své zákonitosti,  

jež předvídají její vývoj a utvářejí další funkční změny (Janda, 1982). 

Pro svalovou dysbalanci je charakteristická generalizace. Pokud se nachází v jedné 

části, může se šířit do ostatních částí těla. Pokud svalová nerovnováha přetrvává či je ještě 

podporována, objevují se syndromy např. poruchy pohybového stereotypu, změny statiky  

a dynamiky a nakonec i fyzické problémy. Dolní zkřížený syndrom vzniká v oblasti pánve  

a bederní části páteře, horní zkřížený syndrom v části ramenního pletence a šíje (Janda, 1982). 

Aby bylo možné se svalovou dysbalancí pracovat, je zapotřebí znát příčiny jejího 

vzniku.  

Příčiny, jež vedou ke svalové dysbalanci: 

� malá aktivita, hypokineze, nedostatečné zatěžování 

� chronické zatěžování nad hranicí kvality svalu 

� asymetrické zatěžování bez dostatečné kompenzace (Jirka, 1990) 

Během prvního roku tréninku tenisu se v organismu vyvolá zrychlený rozvoj svalové 

hmoty a síly na dominantní straně těla. Naopak na druhé straně těla se ho nedostává. 
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Jednostranné zatěžování horních končetiny může vyvolat odlišnou výšku a postavení ramen. 

Pravidelné tréninky způsobují rozdíly v rozvoji svalové hmoty  

a síly, upravují kloubní pohyblivost, ale mohou způsobovat i kostní hypertrofii na dominantní 

končetině (Havlíčková, 1993) 

Alyas, Turner a Connell (2007) dělali výzkum pomocí magnetické rezonance u páteře 

33 mladých nadějných tenistů ve věku 16 až 23 let. U 28 z nich byly zaznamenány 

patologické změny, které obsahovaly zejména degenerativní změny meziobratlových 

plotének, ale překvapivě i fraktury obratlových těl.  

Trénink tenisu se orientuje pouze na některé části těla, opětovně jen na jeden  

z párových orgánů (ruce, nohy, část zad). Z tohoto důvodu by se do tréninku měla zařazovat 

kompenzační cvičení v podobě kondičních, regeneračních a relaxačních cvičení, ale také 

cvičení zacílená na kompenzaci svalové dysbalance. Velkou roli hrají vrozené individuality. 

Každý z nás má geneticky vrozený systém svalů, jež mají tendenci se zkracovat nebo jsou 

oslabovány. Populace se podle toho člení na jedince s výraznějšími dispozicemi ke svalovému 

zkrácení - 10% a na jedince hypermobilní - 1% (Kubálková, 1996). 

2.1.4 PSYCHICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKON HRÁČE 

 Podle Schönborna (2006, str. 129): „Hraje oblast psychiky pro dosažení špičkových výkonů 

bezpochyby rozhodující roli; takže na vrchol sportovního Olympu mohou vyšplhat jen psychicky silní 

jedinci. Stabilita výkonu je regulována pomocí stability psychické“ 

Koncentrace (soustředění) 

 Koncentrace je schopnost soustředit se na to, co právě děláme (trénink, utkání, kondice) a 

soustředění udržet po celou dobu činnosti. Jedná se o schopnost zůstat mentálně v přítomnosti a 

soustředit se na vlastní výkon. Koncentrace je asi nejdůležitější psychickou schopností nezbytnou 

pro úspěch ve výkonnostním tenise. Je to klíč k ovládání hráčových emocí.  

 Crespo a Miley (2002, str. 110) tvrdí: „Dobrá koncentrace znamená soustředění se na ty 

prvky v poli pozornosti, které jsou důležité pro hru, zatímco špatná koncentrace znamená 

soustředění se na irelevantní aspekty hry. Hráč musí být schopen rozeznat, které podněty jsou pro 

něho důležité a které naopak odvádí jeho pozornost.“ 

 Během utkání dochází k velkému množství „mrtvých časových úseků“. Hráči mají 

problémy s koncentrací mezi jednotlivými výměnami. Vývoj utkání je nevyzpytatelný a může se 

kdykoliv změnit. Dalším problémem je zaměření pozornosti na příliš mnoho podnětů. Hráči jsou 

velmi často rozptýleni dlouhými pauzami soupeře, pokřiky diváků, diskusemi s rozhodčím apod. 
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Pozornost by měla být zaměřena pouze na to, co je pro hráče v určitý okamžik nejdůležitější 

(Bachmanová, 2013). 

 Při utkání dochází k velkému množství zvratů, které mohou hráče rozhodit a odvést jeho 

pozornost. Nejvýkonnější hráči dokáží v okamžiku zapomenout na špatný míč a soustředit se na 

přítomnost. Velmi častou chybou i u špičkových hráčů je zaměření se na budoucí události. Hráči 

jsou myšlenkami na konci utkání, ve vlastní hlavě už utkání vyhráli. I když zbývají pouze dva 

míče do konce utkání, hráč musí být myšlenkami stále v přítomnosti, „teď a tady“, jinak má 

soupeř velkou šanci otočit utkání ve svůj prospěch (Gallwey, 1997). 

Když dosáhneme soustředění, mysl se ztiší. Když mysl udržíme v přítomnosti, je 

klidná. Uvolněná koncentrace je nejvyšším uměním, protože bez ní nemůžeme dosáhnout 

žádné dovednosti, zatímco s ní dokážeme mnohé. Nikdo nemůže dosáhnout vrcholu svých 

tenisových ani jiných schopností, aniž by zvládl umění soustředit se; zajímavější ovšem je, že 

pomocí tenisu můžeme úžasným způsobem rozvíjet soustředění mysli. Tím, že se naučíme 

soustředit při tenisu, rozvíjíme dovednost, která nám pomůže zvýšit výkon v mnoha dalších 

oblastech života (Gallwey, 1997). 

Abychom zvládli umění koncentrace, je nezbytné se v něm cvičit. Kromě spánku, se 

můžeme cvičit každý den v jakýchkoliv situacích. V tenisu konkrétně je nejvýhodnějším a 

nejpraktičtějším objektem k soustředění samotný míček (Gallwey, 1997). 

 

 

Obrázek 1:Vztah mezi koncentrací a pozorností 

(Crespo, Miley, 2002) 
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Úzkost  

 U hráče dochází k úzkostnému stavu, pokud si určitou situaci vykládá negativně a má 

pocity obav. Úzkost vzniká při nereálném ohrožení a jde o nejasnou představu nebezpečí (strach 

z prohry apod.). Během utkání je na každého hráče vyvíjen tlak. Každý jedinec na něj však 

reaguje jinak. Úzkost je způsobena hráčovým vnímáním, tudíž je velmi důležité, aby hráč svůj 

způsob vnímání změnil. „Musí se snažit chápat situaci nikoli jako „hrozbu“, ale jako „výzvu“ 

(Crespo, Miley, 2002, s. 117). 

 Úzkost se projevuje fyzicky nebo psychicky. Mezi fyzické projevy patří: napětí ve 

svalech, rychlá únava, zrychlený tep, nepravidelné dýchání, pocit slabých nohou, nepravidelný 

rytmus hry a ztráta koordinace. Mezi psychické projevy úzkosti můžeme řadit: sníženou 

koncentraci, zhoršené soustředění, pocit strachu a nedostatečné ovládání emocí, sebekritizování a 

negativní myšlenky, a nízké sebevědomí. Úzkost má negativní vliv na schopnost soustředit se na 

výkon a být pozitivně naladěn během utkání (Peden, 2010). 

 Vrcholové sportovci používají mnoho technik, které eliminují úzkost. Mezi časté patří 

povzbuzování, používání pozitivních myšlenek, koncentrace pouze na vlastní výkon, zúžení 

pozornosti, pozitivní vnitřní řeč, zaměření se na důvěru ve vlastní schopnosti, povzbuzení od 

trenéra aj. Elitní hráči nepřemýšlí nad chybou, kterou právě udělali, ale nad zápasem jako celkem. 

Nikdy si neřeknou, že hrají špatný tenis, právě naopak (Global Tennis Coaching, 2004-2011). 

Motivace 

 Motivaci bychom definovali jako směr a intenzitu sportovcova úsilí. Sportovní 

psychologie vidí motivaci z několika úhlů pohledů: motivace úspěchu, motivace ve formě 

soutěžního stresu, vnější a vnitřní motivaci (Weiberg, Gould, 2007). 

 Dle Hoška (1986, str. 10) „patří motivace mezi problematické psychologické pojmy. 

Motivace je mnohovrstevný pojem, zavedený pro vysvětlení chování, ale v praxi si za tímto 

pojmem každý představuje skoro něco jiného.“ 

 Nakonečný (1996, str. 12) uvádí: „Pojem motivace vysvětluje psychologické chování, jeho 

subjektivní význam a současně vysvětluje a pozoruje variabilitu chování, proč se různí lidé 

orientují na různé cíle. Motivace zahrnuje následující fenomény: 1. Energie, vzrušení; 2. 

Zaměření této energie na určitý cíl; 3. Selektivní pozornost pro určité podněty a změněnou 

vnímavost pro jiné; 4. Organizaci aktivity v integrované vzorci reakcí; 5. Udržování zaměření 

aktivity, dokud se nezmění výchozí podmínky.“ 

 Zkráceně bychom mohli říci, že motivace je touha zahájit nějakou aktivitu a setrvat v ní. 

Důvody, proč jsou lidé motivováni, jsou různé: možnost být součástí týmu, možnost být s přáteli, 
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zvýšené sebevědomí a uspokojení z dosaženého zlepšení, zdokonalování dovedností, ukázání 

schopností, příjemný pocit ze hry, zábava a vzrušení, sociální interakce (Crespo, Miley, 2002). 

Sebedůvěra  

 Sebedůvěra je schopnost věřit v sebe sama, ve své schopnosti a úspěch. Je to rys, jímž se 

nejvýrazněji odlišuje velmi úspěšný tenista od hráče méně úspěšného. „Sebedůvěra zvyšuje 

pozitivní emoce a myšlení, napomáhá koncentraci, nutí hráče stanovovat si náročnější cíle, 

povzbuzuje vytrvalost a usilovnost, ovlivňuje výběr úderů a psychickou odolnost, činí hráče 

optimističtějším a realističtějším“ (Crespo, Miley, 2002, str. 119). 

 

 

(Crespo, Miley, 2002) 

 Z obrázku vyplývá, že příliš vysoká sebedůvěra nebo příliš nízká má negativní vliv na 

výkon. Za větší problém je považována vysoká sebedůvěra. „V utkání pak dochází k 

sebepřeceňování a to vede k hazardní hře, což má za následek, že hráč začne prohrávat a je pak 

velmi složité utkání „otočit“ a zvítězit v něm“ (Weinberg, Gould, 2007). 

 Všechny výše zmíněné psychické faktory hrají v hráčově životě a jeho výkonnosti 

důležitou roli. Utkání je postaveno na stabilních výkonech, ale v případě ztráty sebedůvěry, 

koncentrace nebo motivace, může nastat problém. Stačí málo a hráč může prohrát celý zápas. 

Psychické faktory jsou navzájem propojeny, a pokud selže jeden faktor, je složité pokračovat 

v utkání a udržet si nadále svou psychickou pohodu (Bachmanová, 2013). 

Obrázek 2:Vztah mezi sebedůvěrou a výkonem  
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2.2 ZDRAVOTNÍ ASPEKTY TENISU 

 Tenis je oblíbený sport i z toho důvodu, že při něm nedochází k častým poraněním. 

Velkou hrozbou však může být poškození pohybového aparátu. Skoro každého tenisového 

hráče během jeho kariéry postihne nejméně jeden zdravotní problém, který postihuje 

pohybový aparát. Tenis působí na náš pohybový systém komplexně, ale nesmíme zapomínat 

na to, že je jednostranně zaměřeným sportem, tudíž dochází k většímu zatížení jedné strany. 

Právě proto vznikají svalové dysbalance a dochází k přednostnímu užívání jednoho 

z párových orgánů. Ke zraněním, bolestem a poklesu výkonnosti může dojít  

na základě rostoucího množství objemu tréninků a tím způsobené větší svalové 

nerovnoměrnosti (Crespo, MIley, 2002). 

2.2.1 TENISOVÁ PORANĚNÍ 

 Nejčastější příčiny zranění podle Crespa a Mileyho (2002): 

� Nevhodné vybavení 

- příliš těžká tenisová raketa (způsobuje zranění tenisového lokte) 

- těsná a nevhodná obuv (způsobuje puchýře a otlaky, vybočení palce – halux valgus 

nebo nevhodným způsobem stimuluje klenbu nožní)  

- kluzký povrch dvorce (riziko vymknutí hlezenního nebo distorzi kolenního kloubu) 

� Špatné vedení tréninku – špatná technika je příčinou různých druhů zranění např.: 

tenisový loket, tenisové rameno a intenzivní bolesti zad 

� Špatná fyzická kondice – dochází k přetěžování organismu a vliv na imunitní systém 

� Přílišná snaha jdoucí přes maximální rozsah pohybu může způsobit až svalovou 

rupturu 

 

Charakteristika tenisových poranění: 

 Podle Crespo a Miley (2002) nejčastější výskyt tenisových zranění postihuje dolní 

končetiny a to koleno 15%, chodidlo 12%, kotník 8% a lýtko 5%. Na horní končetině  

je nejčastěji poraněný loket (12%), rameno (10%), zápěstí (5%). Trup, záda a břicho bývají  

poraněny ve 20%, z čehož nejčastěji trpí právě záda. Zbývajících 13 % je rozděleno 

mezi nejméně častá poranění a zahrnují hlavu, stehna, boky a oči. 

  Podle Bernacíkové a kol. (2010) existují tenisová poranění akutní a chronická. Mezi 

chronická poranění řadí „tenisový loket“, „tenisové rameno“ a bolesti v bederní části páteře. 

Tato zranění bývají nejčastěji způsobena špatnou technikou. Mezi akutní poranění patří např. 



17 

distorze hlezenního kloubu, distorze kolenního kloubu, natažení a natržení svalů dolních 

končetin, subluxace ramenního kloubu a přetržení Achillovy šlachy. 

2.2.1.1. PORANĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN 

Mezi závažnější poranění dolních končetin patří například distorze kolenního 

a hlezenního kloubu, zánět Achillovy šlachy. Z méně častých poranění například otlaky a 

bolesti nártu nebo chodidla (Crespo, Miley, 2002). 

 

Distorze hlezenního kloubu 

Distorze hlezenního kloubu je poškození vazů kotníku, které jsou důležité pro udržení 

stability tohoto kloubu a určují jeho funkci. Poraněním vazů může dojít ke zvýšené 

pohyblivosti kosti hlezenní, která je ale zaklíněna mezi kostí lýtkovou a holenní. Jakýkoliv 

typ výronů vytváří více či méně vážná ligamentózní poškození, dochází k vytržení 

fibroelastické tkáně z pouzdra a vzniku hematomu nebo edému (Lekarionline, 2014). 

Všechny zápasy a tréninky se odehrávají v neustálém pohybu, tenisoví hráči musí být 

neustále na nohou a pohybují se po různých, ne úplně ideálních površích. Často využívají 

skluzy, když dobíhají a snaží se ještě zahrát zkrácený míč. Skluz je kámen úrazu, jelikož 

právě při něm dojde k podvrknutí kotníku. Zmíněné zranění však může být způsobeno  

i nepatřičnou obuví (Crespo, Miley, 1998). 

 

Distorze kolenního kloubu  

Nefyziologickým tahem dochází k poškození pouzdra a vazivového aparátu. Jsou poraněny 

cévy v podkoží a také v kloubním pouzdru. Utváří se krevní výron (hematom) v podkoží i 

nitrokloubně. Následné nepřiměřené zatížení může způsobit i rupturu pouzdra 

i vazů a snadno se poraní i nitro-kloubní struktury, kloubní chrupavka a menisky. Tento 

typ zranění je nepříjemný a velmi bolestivý, neboť je hybnost kloubu téměř nemožná (Netval, 

2013) 

Toto zranění se nejčastěji stane při hře na tvrdém povrchu. Nedá se po něm 

sklouznout. Všechny hrané údery se proto musí dobíhat a posledním krokem se brzdí,  

aby se hráči mohli dostat do dalšího pohybu. Zaseknutí může způsobit distorzi, poněvadž 

hlezenní a kolenní kloub setrvává a pokračuje nadále v pohybu (Crespo, Miley, 1998).  

Chronický zánět Achillovy šlachy  

Achillova šlacha je spojnicí mezi dvěma hlavními lýtkovými svaly, m.gastrocnemius  

a m.soleus, spolu se zadní stranou patní kosti. Šlacha musí nadměrně pracovat při extrémním 
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zatížení a dochází k jejímu pravidelnému napínání, což může způsobit až zánět.  

Při nedostatečné regeneraci se může zánět vracet a postupně se z něj stává zánět chronický 

(Vašíček, 2012). 

Ruptura Achillovy šlachy 

Na povrchu šlachy se může po zánětu utvořit vrstva zjizvené tkáně. Tato tkáň ale není 

tak pružná jako samotná šlacha. Jestliže je porušená šlacha opakovaně zatěžována, může dojít 

až k její natrhnutí nebo prasknutí (Hamáková, 2013) 

Obě zmíněná zranění Achillovy šlachy pramení z nadměrného zatěžování dolních 

končetin, které jsou v tenise často až přetěžovány – jak bylo už několikrát zmíněno. (Crespo a 

Miley, 2002). 

Bolesti nártu a Tenisový prst 

Zranění se řadí mezi méně závažná a je možno trénovat a jezdit na turnaje. I pokud 

nejsou zcela vyléčena. Nejčastější příčina vzniku je nevhodná obuv na určitý typ povrchu 

kurtu. Tenisový prst vzniká tehdy, pokud se krev nahromadí pod nehtem, popřípadě tlačí-li po 

delší dobu obuv na prst (Crespo a Miley, 2002).  

2.2.1.2. PORANĚNÍ HORNÍCH KONČETIN 

 Nejfrekventovanější zranění a poranění na horních končetinách jsou poranění 

chronická, jejichž příčinou je nesprávná technika a nadměrné zatěžování. Mezi další 

chronická poranění patří například tenisový loket, nestabilní rameno a záněty extensorů  

a flexorů zápěstí. Existují však i akutní úrazy, které hráče tenisu většinou postihují během 

zápasu nebo tréninku a patří mezi ně zlomeniny a vymknutá zápěstí (Crespo a Miley, 1998). 

 Nestabilní rameno  

Ramenní kloub je složen z hlavice, kloubní jamky a pažní kosti. Jamka  

je charakterizována jako plochá a mělká, zatímco hlavice má kulovitý tvar. Ramenní kloub  

je často vykloubeným kloubem, protože má právě velmi prostorné a volné pouzdro. Jestliže 

dojde k vykloubení, odtrhne se přední část kloubní jamky s jejím okrajem 

a tím je retenční schopnost jamky oslabená a dochází k opakovaným luxacím kloubu  

a rameno je nestabilní. Záněty se často vracejí a ve většině případů se stávají chronické 

(Sadovský, Musil, 2012) 

 Mezi nejpoužívanější klouby v tenise bezesporu patří ramenní kloub hrající horní 

končetiny společně se zápěstím. Nejvíce používaný je při servise, smeči a jiných úderech 

hraných nad hlavou. Ale i u základních úderů typu forhend, bekhend a voleje hraje důležitou 
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roli a to hlavně u nápřahu. Ne každý z tenistů dbá na správné uvolnění svalů a kloubů  

a odpovídající protažení příslušných svalů. Právě z oněch důvodů se objevují časté bolesti, 

které přejdou k opakujícím se problémům (Crespo a Miley, 2002). 

Tenisový loket 

Tenisový loket se řadí do skupiny onemocnění tzv. entezopatie. Jedná se o zánět 

šlachy svalu, jež se nazývá extensor carpi radialis brevis a upíná se na latelární epikotyl pažní 

kosti. Nejčastější příčinou tenisového lokte je nadměrné používání paže. Může se vyskytovat 

v akutní nebo chronické formě. Akutní forma se objeví po jednorázovém přetížení paže, 

zatímco chronická forma nastává až po 6 týdnech trvání obtíží (Vašíček, 2012). 

 Tenisový loket je sice odvozen od tenisu, ale podobným problémem trpí poměrně 

velké procento populace, jež tenis nikdy nehrálo. Zranění u tenisového hráče postihuje 

dominantní horní končetinu, která je zatížena mnohonásobně více, než končetina, která 

nehraje. Způsobuje to bud těžká raketa či špatně vypletená raketa nebo přetížení předloktí, 

které musí být nutně zpevněno při odehrání úderů (Crespo a Miley, 2002). 

Zlomeniny a vymknutí zápěstí  

 Jedná se o akutní úrazy, které jsou způsobené důsledkem pádu nebo přímého nárazu. 

Sport jako tenis neustále vyžaduje pohyb na dvorci a rychlou změnu směru běhu při úderech. 

Stává se, že povrch dvorce není patřičně upraven nebo na něj tenista není zvyklý a při změně 

směru běhu nebo při rychlém startu uklouzne a ruce mu poslouží pro zbrzdění pádu (Crespo a 

Miley 2002). 

Zánět extenzorů a flexorů zápěstí  

  Zánět je častým jevem, který může způsobovat otok a bolest příslušného zápěstí.  

Je způsoben zánětem šlachovité pochvy. Poranění se objevuje při nadměrném zatížení 

příslušné oblasti. Při všech úderech je zápěstí zatěžováno, nejvíce však při liftovaných 

úderech a druhém servisu (Healthcaretips, 2014) 
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2.2.1.3. PORANĚNÍ ZAD 

 Jednostranné zatěžování našeho organismu v tenise může vést ke změně tvaru  

páteře – skoliosy, protože na přetěžování v tak velkém měřítku naše páteř není zvyklá. 

Neúměrné zatížení může způsobovat skoliotické držení těla, které se projevuje vybočením 

páteře v pravolevé ose. Podporování této dysbalance může vyústit až ve značnou skoliózu,  

při které dochází k výraznému vychýlení páteře a rotaci jednotlivých obratlů popř. blokaci 

žeber (Tlapák 1999). 

Skolióza páteře  

Jestliže dochází k odchýlení páteře v pravolevé ose, jedná se o skoliózu. Skolióza je 

rotační deformita páteře a žeber v rovině frontální. Příčina vzniku tohoto problému není zcela 

objasněna, ale mezi hlavní příčiny se řadí genetický faktor. Skolióza také vzniká jako 

následek vrozených vad obratlů, dále jako následek neuromuskulárních, traumatických a 

nádorových onemocnění páteře (Tlapák 1999). 

2.2.2 SVALOVÉ DYSBALANCE 

Dlhoš (2005) se pokusil ve své studii analyzovat svalovou nerovnováhu u 69 tenistů 

ve věku 14 – 16 let. Sledoval je v sedmiměsíčních intervalech, kdy do tréninků zařazoval i 

kompenzační cvičení.  

 

Zjistil, že mezi svaly nejvíce zkrácené u tenistů patří: 

• flexory zápěstí a prstů 

• m. lektor scapulae 

• m. trapezius - horní vlákna 

• m. sternocleidomastoideus 

• m. pectoralis major 

• paravertebrální svaly zádové 

• m. quadratus lumborum 

• m. iliopsoas 

• m. quadriceps femoris 

• ischiokrurální svaly 

• m. tensor fasciae latae 

• m. triceps surae 
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Podle Bursové (2005) jsou hlavní příčinou vzniku dysbalance nesprávně prováděné 

pohybové stimuly. Svalová funkční nerovnováha se také projevuje nefyziologickým 

zapojením svalových skupin do funkčních smyček při pracovní a pohybové činnosti, např. 

přemíra aktivace bederních svalů při běhu. Neadekvátně prováděné pohyby mohou vést 

k chronickému přetěžování pohybového systému a dochází ke vzniku strukturálních  

a funkčních poruch. Podle Dobešové a Dobeše (2006) mají tendenci ke zkracování svaly 

s převahou posturálních vláken, jejich následné zkrácení tlumí činnost svalstva s tendencí 

k ochabování, což může vyústit až ke vzniku svalové nerovnováhy. Svalová nerovnováha 

neznamená jen změny svalové, ale postupem času se projevuje i nerovnoměrné zatížení 

kloubů, na kterých se objevují degenerativní změny. 

Tlapák tvrdí (1999), že svalová nerovnováha začíná tehdy, objevuje-li se kolem 

kloubu nesprávná distribuce svalového tonu, a to vede k narušení dynamiky a statiky daného 

kloubu. Ze zkušeností můžeme říct, že svalová dysbalance u tenisových hráčů postihuje 

nejčastěji záda. Je to dáno právě tím, že dominantní horní končetina hraje všechny údery a 

nehrající horní končetina je aktivní pouze při bekhendu, způsobuje to nevyváženost 

v zatěžování svalů horních končetin a zad. Každá z horních končetin má odlišnou funkci. 

Hrající paže je zatěžována daleko intenzivněji, tudíž je i příslušná strana zad zatížena 

mnohem více a jiným způsobem. Zmíněné odlišné zatížení organismu může způsobit – a také 

ve většině případů způsobuje vznik svalové dysbalance. Kromě svalové nerovnováhy, která 

později přechází ve skoliotické držení těla, tenisoví hráči trpí hrudní kyfózou a bederní 

lordózou. Jedná se o větší vyklenutí hrudní páteře dozadu a bederní dopředu. Hlavním 

projevem je předkloněná hlava, ochablá břišní stěna, plochý hrudník, vytočená ramena vpřed 

a odstávající lopatka. Dále je kyfóza způsobena ochablým svalstvem šíjovým  

a mezilopatkovým. Mezi další ochablé svaly řadíme široký sval zádový a břišní svalstvo.  

Na druhou stranu malý a velký prsní sval je zkrácený. 

2.2.3 POHYBOVÉ STEREOTYPY 

Podle Bursové (2005) jsou typickým projevem svalové dysbalance  nesprávné hybné 

stereotypy, které jsou charakterizovány jako dočasně neměnná soustava podmíněných  

a nepodmíněných reflexů. Patří mezi ně např. unožení, zanožení, předklon hlavy, předklon 

trupu, upažení a stereotyp kliku. Pokud je pohyb prováděn správně, svalové skupiny  

se v odpovídající časové souhře postupně zapojují a realizují stanovený pohyb. Při špatném 

provedení se pravděpodobně budou zapojovat svalové skupiny, které nemají k vykonávanému 

pohybu žádný vztah. Z toho vzniká neekonomický, nedokonalý a nízko výkonný pohyb. 
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 Ze zmíněné skutečnosti vyplývá, že nejdůležitějším obdobím pro tenisové hráče  

je nácvik a automatizace správných úderů. Automatizované pohyby vyvolávají v centrální 

nervové soustavě stabilitu, hráč vykonává pohyb s nízkou mentální aktivitou, ale zároveň  

má dovednosti potřebné k pohybu na vysoké úrovni. Naučení se špatným pohybovým 

stereotypům porušuje ekonomiku a účinnost úderu, hráč si může přivodit i zranění a propásne 

tak šanci dostat se mezi nejlepší hráče. Nesprávné pohybové stereotypy typické pro tenis jsou 

způsobeny nepoměrem mezi zkrácenými a oslabenými svaly. Mezi další zkrácené svaly 

tenisových hráčů patří: horní trapéz, dvojhlavý sval pažní, extensory a flexory prstů a zápěstí, 

lýtkové svaly a rotátory páteře. Velmi často je oslabený i přímý břišní sval, který často 

ochabuje a není zapojen při úderové fázi nápřahu a úderu jako šikmý břišní sval (Bursová, 

2005). 
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2.3 CHARAKTERISTIKA JÓGY 

Jóga je určitý způsob života. Je to věda o vědomí, mysli a těle. Rozvíjí osobnost 

člověka, vzdělává ho ve schopnosti soustředění, které mu pomáhá v řešení různých životních 

situací. Jóga učí člověka jak být spokojený se svým životem. Jedná se o cestu porozumění, 

míru, radosti a štěstí (Mahešvaránanda, 1990). 

Jóga nás učí jak vnímat sami sebe, rozšiřovat své hranice a vlastní limity. V moderním 

uspěchaném světě většina z nás zapomíná si udělat čas sami na sebe a uvědomit si, kdo 

vlastně jsme. Jóga nám poskytuje pocit harmonie, soběstačnosti a celistvosti. Jogínské pozice 

zlepšují kvalitu našeho života, naučí nás využívat energetické centrum našeho těla a hledání 

jeho středu. Cvičení jogínských pozic je trénink k lepšímu zvládání životních situací 

(Brownová, 2006). 

 Základem jógy je pravidelné a systematické cvičení. Na cvičení je potřeba si najít 

místo pro nás příjemné a klidné, světlé, prostorné a dostatečně větrané. Jóga se necvičí  

na měkkých podložkách, ale na tvrdších, které jsou pro ni vhodnější. Cvičit by se měla 

v pohodlném oblečení z přírodních materiálů. Základem cvičení je koncentrace sami na sebe, 

oproštění se od momentálních starostí a nepěkných myšlenek (Mahešvaránanda, 1990). 

2.3.1 POČÁTKY JÓGY  

 „Nejstarší dochované záznamy o tom, co dnes zahrnujeme mezi jógu, pochází 

z indického subkontinentu a datují se do prvního tisíciletí před naším letopočtem. 

Archeologové však v Indii našli ještě starší artefakty zobrazující jógové polohy. Vědci ovšem 

předpokládají, že tyto nálezy přestavují již poměrně pokročilý stupeň filozofického směru, 

jehož počátky vznikaly v jihozápadní Asii ještě o více než 3000 let dříve.“ (Doeser, 2007, str. 

16) 

 Slovo jóga se poprvé objevuje v tzv. upanišadách Katha a Taitiríja sepsaných někdy  

ve druhé polovině I. tisíciletí př. n. l. Jedná se o duchovní cvičení snažící se pomocí různých 

meditačních technik odkrýt Nejvyšší bytost, tedy skutečnou podstatu Já skryté v hloubce 

jogínova srdce (Steiner, 2010). 

 Velmi podrobné informace o józe máme také díky životu a dílu Siddhárthy Gautmy 

Buddhy (asi 563 – 483 př. n. l.), jehož dva první učitelé Arada Kalapa a Radraka Ramaputra 

mu vysvětlovali i jogínské techniky. Zřejmě to byli dobří učitelé, protože Buddha dosáhl 

duchovního probuzení již ve věku 35 let (Steiner, 2010). 
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 Rádžajóga 

 „Někdy kolem roku 1000 př. n. l. začali mystikové hledat bráhman a átman, jakož  

i cestu k jejich sjednocení. Bráhman je princip jedinečnosti; pro někoho znamená božství, jiní 

ho vykládají jako veškerenství. Átman je jáství ve stavu čistého uvědomění, oproštěné od ega. 

Snaha o dosažení této duchovní jednoty pomocí meditace, často vsedě se zkříženýma nohama 

nebo v lotosovém sedu, je nejstarší známá forma jógy - rádžajóga – a předpokládá se, že 

přišla do Indie z Persie. Siddhárta Gautama neboli Buddha je často vyobrazován při meditaci 

s využitím technik rádžájógy. Mudrc Pataňdžali, často přezdívaný ,,otec jógy“, nebyl jejím 

vynálezcem, ale jako první systematicky zpracoval rádžajógu v díle Jóga Sútra, sepsaném 

v průběhu třetího a druhého století před naším letopočtem. Jógu definoval ,,jako ovládání 

myšlenkových vln v mysli“. (Doeser, 2007, str. 16) 

 Džňánajóga 

 „Kolem r. 900 př. n. l. byly sepsány Upanišady, filozofické texty určené k výuce  

a zklidnění mysli. Jejich obsahem je filozofická cesta neboli džňánajóga, využívající intelekt  

a sílu rozumu k  nalezení toho, co se nazývá ,,prostorem v srdci“, tj. čirého uvědomění a 

vesmírnéjednoty. Jde o intelektuálně náročnou disciplínu a obecně je považována za nejtěžší 

z cest jógy.“(Doeser, 2007 str. 17) 

 Karmajóga 

 „Aktivní cesta jógy se poprvé objevila kolem r. 300 př. n. l. v básni mudrce Vjásy – 

Zpěv Vznešeného. Vychází z všeobjímajícího zákona karmy – že totiž dobré skutky vedou 

k dobrým následkům a zlé skutky ke zlým následkům – ale klade hlavní a trvalý důkaz  

na odpoutání od vlastního bytí. Vyžaduje tedy údobí rozjímání a meditace, ale zahrnuje také 

proces vyčištění mysli v praktických činnostech.“ (Doeser, 2007, str. 17) 

 Tantrická jóga 

 „Ve 4. st. př. n. l. buddhistický mudrc Ásanga vytvořil filozofii zapřažení energie 

smyslů a představivosti k dosažení vyšší úrovně uvědomění a nakonec i osvícení. Někteří pak 

později zneužívali tantrismus, ať v jeho buddhistické, nebo hinduistické verzi, jako záminku 

k pohlavní poživačnosti. Jeho filozofické texty – tantry – se však zabývají hlavně rituály, 

mantrami a tvorbou mandal (kruhové symboly jednoty a celistvosti). Každý zájemce o laciné 

vzrušení bude zklamán i těmi málo procenty textu, které se nějak týkají sexuality.“ (Doeser, 

2007, str. 18) 
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Bhaktijóga 

 „Tato jóga oddanosti se do jisté míry vyvinula z cest rádžajógy a karmajógy. Její 

podstatu formuloval mudrc Rámanudža někdy mezi roky 1000 – 1200 našeho letopočtu.  

Modlitby, velebení, mantry a meditace slouží jako cesty sjednocení brahmánu a átmanu a 

dosažení stavu osvícení. Jako u všech cest jógy je ústředním prvkem odpoutání se od vlastního 

bytí, proto je obsahem modliteb spíše čirý projev lásky než prosby, a mantry jsou projevem 

vůle, nikoli pouhým prázdným opakováním. Čistota bhaktické lásky je spatřována jako 

pramen spalující ničivá hnutí mysli, jako je například zlost a nenávist. Jde o nejméně 

rozšířenou cestu jógy na Západě, zato v Indii je nejčastější.“ (Doeser, 2007, str. 18) 

 Hathajóga 

„Poslední z velkých klasických cest jógy vznikla někdy kolem roku 1000 našeho 

letopočtu. Ha znamená slunce a tha je měsíc. Spolu symbolizují mužskou a ženskou energii, 

skrytou v každém jedinci, která musí být k dosažení jednoty v souladu a rovnováze. Hathajóga 

se vyvinula z meditačních technik rádžajógy a tělesných cvičení tantrické jógy. Jako první 

z cest zavedla ásany a spojila řadu dalších technik, od dýchání po zrakové představy, do jedné 

disciplíny. Klasické texty hathajógy, sepsané převážně v patnáctém století, jsou velmi hutné a 

čtou se obtížně. Jejich překlady bývají zpravidla opatřeny komentářem. Za klasické dílo se 

považuje Svatnarámova Hatha Jóga Prádipika.“ (Doeser, 2007, str. 18) 

2.3.2 JÓGOVÉ SMĚRY 

 Rádžajóga  

Mahešvaránanda (1990, str. 385) tvrdí: „Rádža znamená král. Král jedná samostatně, 

sebejistě a sebevědomě. I rádžajogín je samostatný, nezávislý a neohrožený. Rádžajóga je 

cestou sebekázně a cvičení.“ Podle Brownové (2006) je v překladu královská jóga. Rozvíjí 

kontrolu nad myslí, využívá vůli a meditaci ke zlepšení koncentrace a uklidňuje mysl.  

 Bhaktijóga  

 Bhaktijóga je mystická cesta par excelence, je cestou srdce. Kdo následuje tuto 

filozofii, musí opustit filozofické spekulace a uvolnit místo svému srdci, aby mohl pocítit 

velkou lásku ke svému tvůrci. Bhakti má hlubokou víru, která nepotřebuje důkazy. Nalézá 

boha všude, ve všech živých tvorech, ve věcech a lidech a často jeho velká láska přeteče  

a vytryskne ve formě básní. (Bini, 2009)  
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Podle Brownové (2006) je bhaktijóga cesta lásky, která je vhodná pro láskyplné a citově 

založené lidi. 

 Džňánajóga 

 Džňána znamená moudrost a džňánin je moudrý. Podle Bini (2009) se jedná o pohled 

na svět, o filozofii, která dokáže dát přesné odpovědi na otázky, které si člověk klade ohledně 

smyslu své existence. Podle Mahešvaránanda (1990) džňána znamená poznání. Je cestou, na 

které zažíváme skutečnost skrze poznání, cvičení a zkušenost. 

Mantrajóga 

Je založena na zpívání (tichém opakování) posvátných zvuků, slabik, které se nazývají 

mantry. Mantra je tajemný zvuk mající psycho – spirituální energii. Tyto vibrace posilují 

nejen mysl, ale působí i na tělesné úrovni. (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007) Podle 

Brownové (2006) je to styl pomáhající soustředění mysli, harmonizaci těla a je určen pro ty, 

kteří rádi užívají svůj hlas. 

Karmajóga  

 „Karmajóga učí, že každý z nás má nějakým způsobem do světa přispět, ale zároveň 

říká, že máme mít odstup od myšlenek na výsledek a úspěch. Jogín neutíká před vlastní 

odpovědností, ale naopak, přijímá ji úplně a s plným vědomím, aniž by se nechal citově 

strhnout. Podle tohoto směru jógy bychom se my, západní lidé, měli naučit vzdát se úzkosti, 

kterou vyvolává soutěživost. Proto se znepokojujeme kariérou, penězi, hmotou. Měli bychom 

se naučit hledět na všechno s odstupem, jako by úspěch a neúspěch byly totéž.“ (Bini, 2009, 

str. 17) 

Podle Dr. Svámí Gítánandy Giri (1999) znamená karma ,,činnost”, a karmajóga 

znamená život nesobecké činnosti bez touhy po odměně. 

Hathajóga 

Systém jógy zaměřený na zdokonalování těla za účelem vytvoření pevné základny pro 

duchovní poznání. Na Západě se v poslední době praktikuje především pouze jako systém 

zaměřený na pružnost a zdraví tělesné složky. Původním cílem bylo sjednocení sluneční 

energie – ha a měsíčné energie – tha v ústředním kanálu uprostřed páteře, čímž je umožněno 

nejvyšší poznání. (Mihulová, Svoboda, 2012) 

Ve východní kultuře je to nejznámější jogínská metoda a systém cvičení, který  

má mimo jiné společné kořeny s tantrickým pohybem. Jde o techniky posilující duševní  

i tělesné zdraví, zklidňující a uvolňující lidské vědomí a mysl. Ztuhlé svaly jsou uvolňovány  

a protahovány díky jógovým pozicím a polohám. Hlavní podstatou je správně dýchat  
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a psychicky se uvolnit. Ásany jsou pozice, které byly sestaveny pro zlepšení kondice, 

rovnováhy a duševního zdraví. Každá pozice musí být provedena přesně a poté dochází 

k ovládání mysli (Ferrara, 2011). 

V józe existuje tisíce poloh, ale nejznámějších je pouze 84, z nichž 20 základních, 

nazvaných většinou podle jmen zvířat, rostlin, hrdinů, nadpřirozených bytostí atd. (Ferrara, 

2011). 

Kos a Knížetová (1998) tvrdí, že hathajóga je předchůdce strečinku, který protahuje 

svaly, vytváří zvýšenou kloubní pohyblivost a pružnost svalů. Princip je v pomalém 

provádění pohybu, dokonalé koncentraci a dlouhodobé setrvání v polohách při relaxaci.  

2.3.3 ZPŮSOB A VYUŽITÍ JÓGOVÝCH POZIC 

Jóga nám nabízí nepřeberné množství směrů. Existují různé druhy a skupiny pozic, 

které cvičíme při psychických a fyzických problémech jako je bolest, svalová dysbalance, 

ochabnuté svaly nebo jen pro posílení těla a zlepšení kondice.  

Důležité je věnovat pozornost správnému provedení techniky pozic, ať už cvičíme 

pomalu nebo dynamicky. Na základě správného provedení pohybu dochází k rozvoji 

pohybového aparátu, zlepšuje se dýchání, oběhový systém, zažívání, reprodukční  

a hormonální systém. Ásany uvádějí cvičením lidské orgány do různých poloh, kde jsou 

stlačovány, posunovány, zahřívány a ochlazovány. Jsou též tonizovány, masírovány a 

uvolňovány. Díky tomu dochází k optimálnímu stavu a zdraví vnitřního prostředí. Cvičení je 

rozděleno vždy pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé jedince. Během cvičení bychom 

se měli cítit příjemně a neměli bychom cítit bolest. Musíme při cvičení respektovat naše 

hranice a možnosti v provedení. Optimální je, když se naučíme poznávat co je intenzivní pocit 

protažení či napětí ve svalech a kloubech, které pozice rozvíjí a pocit bolesti, který může naše 

tělo zranit (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007). 

 

Ásany dělíme podle pozic: 

� stoje 

� sedy  

� předklony 

� záklony 

� rotace 

� obrácené pozice 

� lehy 
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Pozice stoje 

„Pozice ve stoji posilují svaly a klouby nohou, zvyšují elasticitu, pružnost a sílu 

páteře. Pomocí rotačních a protahovacích pohybů ve stojích, jsou malá kloubní spojení mezi 

obratli a svaly okolo páteře udržovány ve správném postavení a pohyblivé. V pozicích stojů 

dochází k dobrému prokrvení a tím k výživě dolních končetin. Jsou prevencí varixů. Působí i 

na oběhový systém, zvyšují zásobení srdce čerstvou krví.“ (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 

2007, str. 114). 

Pozice sedu 

„Většina pozic v sedu působí na rozvoj flexibility kyčelních kloubů, kolen, kotníků  

a svalů v oblasti třísel. Tyto pozice odstraňují tenzi a ztuhlost bránice a krku, napomáhají 

správnému dýchání, které je v těchto pozicích jemnější a snazší. Stabilizují páteř, zklidňují 

mysl a působí na činnost srdce. Prokrvují většinu části těla.“ (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 

2007, str. 114). 

Pozice předklonové 

„V předklonech jsou stlačovány břišní orgány a to má efekt na nervový systém. 

Jakmile se orgány uvolní, dochází ke zklidnění přední části mozku a je regulováno prokrvení 

celého mozku. Snižuje se funkce sympatiku a snižuje se krevní tlak a tepová frekvence.  

V rovných předklonech nemusí srdce překonávat gravitaci, proto krev proudí tělem snadněji. 

Předklony posilují paravertebrální svaly a pozitivně působí na kloubní spojení mezi obratli  

a vazy.“ (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007, str. 115). 

Pozice záklonové 

„Všechny záklony stimulují centrální nervový systém a napomáhají zvládat stres. 

Odstraňují bolesti hlavy, vysoký krevní tlak a nervové vyčerpání. Zároveň jsou účinnou 

prevencí. Dodávají tělu energii. Stimulují jej a jsou velmi užitečné pro osoby se sklony 

k depresím.“ (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007, str. 115). 

Pozice rotační 

„Ásany nám napomáhají si uvědomit důležitost a podstatu funkcí páteře a vnitřních 

orgánů. Při rotacích jsou břišní orgány stlačovány a také oblast pánve, což je prokrvuje. 

Zlepšují pružnost bránice. Uvolňují boky, třísla a páteř, která se díky nim stává ohebnější. 

Zvyšuje se proudění energie podél páteře. „(Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007, str. 115). 

Pozice obrácené 

„Patří k nejdůležitějším pozicím v jógové praxi, i když jsou velmi náročné. Slouží jako 

prevence křečových žil, městnání krve v dolních končetinách. Mají opačný efekt než rotace. 

Odkrvují dolní končetiny, pánev a břišní orgány, zatímco životně důležité orgány jako mozek, 



29 

srdce a plíce jsou zaplaveny čerstvou okysličenou krví. Jsou nazývány královskými pozicemi.“ 

(Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007, str. 115). 

Pozice v lehu 

„ Jedná se o pozice, které uvolňují, zklidňují a konejší tělo a mysl. Většinou jsou pozice 

zařazovány na konci jógové praxe. Také mohou být zařazeny do přípravy, jako pozice 

uvolňující tělo a jednotlivá kloubní spojení. Dodávají tělu energii a připravují jej na fyzicky 

náročnou pozici. Tyto pozice se používají při nácviku plného jógového dechu, zklidnění mysli 

a těla.“ (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007, str. 115). 

Každá pozice má svůj smysl (např. pozice sedu zvyšují flexibilitu kyčelního kloubu), 

ale k dosažení úplného uvolnění je třeba praktikovat všechny. Směrů jógy je velké množství a 

záleží individuálně na každém z nás, který si vybereme. Nejblíže západnímu myšlení však 

zůstává hathajóga, která se u nás nejvíce využívá (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007). 

2.3.4 JÓGA VE SVĚTOVÉM TENISE 

 Maria Jurjevna Šarapová, narozena v dubnu 1987, je ruská profesionální tenistka  

a modelka. Bývalá světová jednička a vítězka stříbrné olympijské medaile z Londýna 2012. 

Vítězka grandslamových turnajů ve dvouhře: Wimbledonu 2004, 2006 US Open, 2008 

Australia Open a 2012 French Open. Momentálně si odpykává dvouletý trest za doping, který 

ji byl zjištěn v roce 2015 (Wikipedia, 2016). 

 Maria se věnuje józe již od 16 let a spolupracuje s profesionální cvičitelkou jógy Sybel 

Boss, která se věnuje cvičení již 27 let. Sybel učí jógu profesionální sportovce na IMG 

akademii a pracuje spolu se svým manželem a tenisovým trenérem - Redem Aymem. Dále 

také spolupracuje s Nickem Bollettierim, zakladatelem Nick Bollettieri Tennis Academy  

na Floridě. Sybel spolupracovala s řadou tenisových profesionálů jako je Tommy Haas, Andy 

Murray nebo Maria Sharapová (Mindbodygreen, 2010). 

 Poslední jmenovaná uvádí: „Když jezdím po turnajích, snažím se cvičit podle DVD jógu 

vždy alespoň hodinu čtyřikrát týdně. Pomáhá mi to zlepšit flexibilitu a uvolnit se, zejména po dobrém 

tréninku. Baví mě to a pomáhá to ohromně mojí hře.“ (Mindbodygreen, 2010) 

 „Líbí se mi hrát v určitém tempu. Mezi každým bodem mám určité množství času, které 

je třeba využít. Čas věnuji zklidnění dechu a přemýšlení o tom, co mám udělat. Když cvičím 

jógu, připadá mi to podobné. Také umožňuje přemýšlet o tom, co mám udělat,  

jak mám své tělo dostat do určité polohy a zároveň se soustředit na dýchání.“ 

(Mindbodygreen, 2010) 
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 Novak Djokovič je profesionální srbský tenista narozený v roce 1987. Řadí se mezi 

nejlepší světové hráče všech dob a v současnosti je i světovou dvojkou ve dvouhře.  

Ve své kariéře vyhrál 45 turnajů ve dvouhře a pouze jeden ve čtyřhře. Získal sedm titulů  

na nejvyšší grandslamové úrovni, když triumfoval na Australia Open 2008, 2011 2012  

a 2013, Wimbledonu 2011 a US Open 2011. Na letních olympijských hrách v Pekingu získal 

bronzovou medaili ve dvouhře a stal se díky své neporazitelnosti oporou Davis Cupového 

týmu Srbska, který získal v roce 2010 zasloužilý titul (Wikipedia, 2016). 

 Novak Djokovič tvrdí: „Měl jsem problémy s dýcháním v minulosti, a proto jsem  

se rozhodl začít s lekcemi jógy. Měl jsem to štěstí, že jsem byl obklopen profesionály, kteří  

se věnují józe po dlouhou dobu. Někteří celý svůj život. Přebral jsem  

od nich spoustu užitečných rad, které mi pomohly nejen s problémy s dýcháním,  

ale i s mentální silou a všeobecně s mým výkonem. Proto se snažím cvičit jógu alespoň jednou 

denně.“ (Youtube, 2009). 

 „Věnuji se józe každý den. Netrávím u ní dlouhou dobu. Naučil jsem se kombinace 

protahování a cvičení, dechová cvičení a techniku, co mi pomáhá se vyrovnat sám se sebou a 

najít vnitřní klid. Jóga mi pomáhá zlepšit svalovou pružnost a zlepšuje se tím pádem i pohyb a 

rozsah kloubů. Jsem rád, že jsem našel druh cvičení, který mi pomohl a nedám  

na něj dopustit.“ (Benoitfoucher, 2013) 

 Andy Murray je skotský profesionální tenista narozený v roce 1987. Profesionálním 

tenistou se stal v roce 2005. Ve své kariéře vyhrál 27 titulů ve dvouhře a dva tituly ve čtyřhře. 

Na žebříčku ATP ve dvouhře se nejvýše dostal na 1. místo v roce 2016 a na 51. místo  

ve čtyřhře. Je vítězem olympijského zlata z Londýna 2012 a získal titul na nejvyšším 

grandslamovém turnaji Wimbledon 2013 a US Open 2012 (Wikipedia, 2016). 

Andy začal cvičit bikram jógu, která se cvičí ve 40°C teplotách. Věří, že bikram jóga 

ho fyzicky i mentálně posiluje a zlepšuje jeho kondici. Věnuje se 26 pozicím během 90 

minutového cvičení a říká, že kdo si to nevyzkouší, neví jak těžký boj sám se sebou  

to je. Ovlivnilo to jeho kariéru a posunulo výkon na jinou úroveň. Murray se začal věnovat 

bikram józe před pěti lety na doporučení svého kondičního trenéra a od té doby ho 

následovalo mnoho tenisových profesionálů jako např. Laura Robson. Andy se díky cvičení 

naučil kontrolovat svoji mysl, zklidnit se, když je potřeba a soustředit se v důležitých 

okamžicích. Zlepšilo to jeho flexibilitu, a srovnalo mu to tělo, které je díky jednostranné 

zátěži neustále v napětí (Mesures, 2013). 
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2.4 ZDRAVOTNÍ A PSYCHICKÉ ÚČINKY JÓGY 

2.4.1 JÓGA V REHABILITACI 

2.4.1.1. ZLEPŠENÍ DECHOVÝCH FUNKCÍ 

Kvalita dechu ovlivňuje náš zdravotní stav a vitalitu. Hlavní funkcí dýchání je výměna 

vzduchu mezi vnějším prostředím a našim vnitřním prostředím. Vzduch, který vdechujeme, 

obsahuje 21 % kyslíku, 78 % dusíku a 1 % vzácných plynů. Naše tělo je závislé na přísunu 

kyslíku. Kyslík je v plicích vázán na krevní barvivo, hemoglobin. Krevním řečištěm je 

rozváděn do celého těla. Je nezbytný pro metabolické procesy a správnou funkci životně 

důležitých orgánů v lidském těle (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007). 

Dech hraje podstatnou roli u všech jógových technik a cvičení. Výzkumy prokázaly, 

že většina lidí dýchá příliš povrchně. Tím je tělo nedostatečně zásobeno kyslíkem, snižuje se 

látková výměna a následkem toho se značně poškozuje tělesné zdraví. Díky specifickým 

relaxačním, tělesným i dechovým cvičením si uvědomujeme dech a přirozeným způsobem ho 

prohlubujeme. Pravidelným cvičením odstraňujeme špatné dechové návyky a nahrazujeme je 

hlubokým uvolněným dýcháním, zřetelně se posiluje i vitalita a obranyschopnost organismu 

(Mahešvaránanda, 1990). 

Způsob dýchání má vliv nejen na tělesné zdraví, ale také na emoce a duševní 

harmonii. Při stresu, strachu či rozčilení je dech povrchní a rychlý, během uvolnění pak 

hluboký a pomalý. Vědomým prohloubením dechu můžeme ve stresových situacích nabýt 

vnitřní vyrovnanosti. Tak se můžeme učit reagovat za pomoci klidného dýchání oproštěného 

od zátěží a problémů všedního dne a profesního života, a tak ovlivňovat kladně svou duševní 

a tělesnou rovnováhu (Mahešvaránanda, 1990). 

 

Dýchací ústrojí 

Celé dýchací ústrojí pracuje na základě efektivní činnosti dýchacích svalů. Hlavním 

dýchacím svalem uloženým pod plícemi je bránice, která od sebe odděluje hrudní a břišní 

dutinu. Upíná se na páteř a spodní žebra. Při nádechu dochází ke klesání bránice do břišní 

dutiny. Tím je snížen tlak v hrudníku a je vytvořen prostor pro naplňování plic vdechovým 

vzduchem. Zároveň bránice působí na břišní orgány, které se stlačováním prokrvují a tonizují. 

Rozpínání hrudníku zajišťují svaly mezi žebry. Tyto svaly při nádechu oddalují žebra od sebe. 

Tím se zvětšuje objem hrudníku a plíce se mohou kompletně naplnit. S výdechem se bránice 

vrací zpět do své původní polohy, lehkého vyklenutí směrem nahoru. Žebra poklesnou 



32 

stažením mezižeberních svalů a hrudník se začíná vyprazdňovat. Vzduch je z plic vytlačen 

(Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007). 

Při normálním mělkém dýchání, využíváme bránici minimálně, nebo vůbec. Při 

nekvalitním dýchání náš život pohltí únava. Příčinou je neúplná výměna plynů mezi vnějším a 

vnitřním prostředím a nedostatečný přísun energie (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007). 

Pránájáma využívá dýchací svaly aktivně tak, že jsou postupně naplněny všechny 

laloky našich plic. Výdech je též velmi důležitý. Bez správného a plného výdechu není možné 

přijmout další plný nádech. Pokud bychom takto v dýchání pokračovali, může dojít až 

k nevolnostem. Příznaky způsobené špatným výdechem a kultivací CO2 v organismu jsou 

bolesti hlavy, závratě, v nejhorším případě i bezvědomí. Dýchací ústrojí tvoří dýchací cesty, 

plíce jako hlavní dýchací orgán a dýchací svaly (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007) 

 

Účinky dýchání 

 - zvětšení objemu dechu 

 - posílení a rozšíření plic 

 - lepší prokrvení 

 - lepší přijímání kyslíku a odvádění oxidu uhličitého 

 - podporuje odvádění zplodin 

 - prevence únavy 

 - povzbuzení trávicích a vylučovacích orgánů 

 - účinné posílení rozpínání těla 

Obrázek 3:Dýchací ústrojí  
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 - uvolnění svalového a emocionálního napětí 

 - zlepšení soustředěnosti a zdravotního stavu 

  - povzbuzení tvorby hormonů pozitivně působících na náladu (Rittiner, 2012) 

Klidné, rovnoměrné a hluboké dýchání je velmi důležité pro zdraví, neboť 

harmonizuje a zklidňuje tělo a mysl. Naopak příliš rychlý a povrchový dech působí negativně, 

protože může zvyšovat nervozitu, stres, napětí i bolest (Mahešvaránanda, 1990). 

2.4.1.2. ZLEPŠENÍ ONEMOCNĚNÍ SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU 

Negativní faktory, které vedou k srdečním a cévním onemocněním, jsou: špatná 

strava, stres a nedostatek pohybu. I v této oblasti nabízí jóga cvičení, která pomáhají alespoň 

některé rizikové faktory minimalizovat. Cviky opět stabilizují krevní oběh, posilují cévní 

soustavu a zkvalitňují práci srdce. Speciální dechová cvičení zlepšují přísun kyslíku a výdej 

oxidu uhličitého z těla, takže organismus opět dokáže obnovit přirozenou rovnováhu 

(Mahešvaránanda, 1990). 

2.4.1.3. ZLEPŠENÍ REVMATICKÝCH POTÍŽÍ 

Jógová cvičení jsou nejen pomocnou terapií u již existujících potíží, ale zabraňují 

ztuhnutí páteře a vzniku revmatických změn v kloubech. Tělesným cvičením se protahují 

zkrácené svaly a posilují svaly ochablé, takže svou stabilitou opět poskytují kloubům 

potřebnou ochranu. Klouby jsou zatěžovány v plném rozsahu svého pohybu až do té míry, 

kdy to ještě není bolestivé; tím se zlepšuje pohyblivost a zvyšuje prokrvení. Tak tělo postupně 

a přirozeným způsobem získává zpět své zdravé pohybové návyky (Mahešvaránanda, 1990). 

 

2.4.2 JÓGA VE FYZIOTERAPII 

Stupňovitě vytvořený systém uvolňovacích, dechových a tělesných cvičení pomáhá 

pacientům trpícím bolestivými svalovými dysbalancemi způsobenými jednostrannou zátěží. 

Cvičení zlepšuje svalstvo celého těla díky systematickému střídání protažení, výdrže, 

uvolnění a pohybu. Jestliže příčinou obtíží není poškození tělesných struktur, pak pravidelné 

cvičení jógy znovu nastoluje svalovou rovnováhu, a tím zároveň napravuje nefyziologické 

držení těla a zlepšuje prokrvení všech jeho částí (Mahešvaránanda, 1990). 

Špatné pohybové návyky a nesprávné držení těla zatěžují především páteř. Ztuhnutí 

páteře bývá častou příčinou bolesti v zádech. Proto se při jógových asánách procvičuje 

většinou celá páteř nebo její části.  Zvláště ty cviky, u nichž dochází k torzi páteře, zvyšují 

protažení a uvolnění hlubokých svalových vrstev. Tyto svaly spojují jednotlivé obratle a mají 
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sklon ke zkracování. Lze je ovlivňovat torzními cviky, neboť mají šikmý průběh vláken 

(Mahešvaránanda, 1990). 

Je nutné vzájemně kombinovat protahování a posilování svalů. Je-li sval pouze 

protahován, dochází při jeho zatížení okamžitě k ztuhnutí a zkrácení, neboť mu chybí 

potřebná síla. A když je sval pouze posilován, ztrácí pružnost, a to se projeví zmenšením 

kloubní pohyblivosti.  

Silné a zároveň protažené svaly poskytují mimo jiné důležitou ochranu kloubům a 

páteři. Na tuto skutečnost se neustále dbá při sestavování jógových cviků. Proto při 

pravidelním cvičení mohou potíže s klouby a páteří zmizet už po několika týdnech.  

Díky svalovému napětí se vazy a vazivové struktury obklopující kloub mnohem více 

protahují a díky protahovacím cvikům se stávají pružnějšími. Vnitřní vrstva kloubního 

pouzdra vytváří mnohem více kloubní tekutiny, která je zodpovědná za výživu kloubu. 

Chrupavky, meziobratlové ploténky a menisky potřebují vyvážený pohyb k tomu, aby si 

zachovaly pružnost (Mahešvaránanda, 1990). 

 

2.4.2.1. KOMPENZACE JEDNOSTRANNÉ ZÁTĚŽE TENISU 

Pro tenisty je jednostrannost zátěže nejrizikovějším faktorem. Tenisový hráč musí 

neustále zatěžovat horní část těla, neboť dominuje hraní horní končetinou. Dochází 

k přetěžování celého horního pletence ramenního a na místě je kompenzace. Nejúčinnější jsou 

vyrovnávací cvičení typu jógy a doplňkové sporty, které se zaměřují i na druhou polovinu 

těla. Nedostatečná kompenzace vede k přetížení axiálních struktur v důsledku jednostranné 

svalové hypertrofie, která může způsobit deviaci osy ve všech rovinách.  

Tenisovou hrou dochází k neustálému přetěžování jedné poloviny těla, z tohoto 

důvodu by se zvláště u dětí mělo již v útlém věku využívat vyrovnávacích cvičení  

a všeobecné přípravy. V dnešním tenise se kompenzaci nevěnuje taková pozornost a rodičům 

se málo doporučuje, aby se děti věnovaly ještě i jiným sportovním aktivitám, které 

vyrovnávají svalovou nerovnováhu způsobenou tenisem. Je na místě si uvědomit, že mladým 

hráčům hrozí deformace těla a poruchy držení těla. Podle Dylevského (1997) se nejčastěji 

jedná o skoliosy páteře, které se mohou stát trvalým strukturálním problémem. 

 Sportovní aktivity se od cvičení jógy liší. Hlavním rozdílem je, že v józe není pohyb 

cílem, ale prostředkem pro zdraví člověka. Cílem ve sportu je výsledek – dosažení určitého 

počtu bodů, času, estetiky pohybu aj. V józe se jedná o pocity, subjektivní prožívání a 

vnímání vlastního těla. Cvičení by mělo být prováděno v rámci svých možností. Jóga v tenise 

slouží jako průpravná část, jakýsi doplněk ke sportovní činnosti, regenerace po zatížení, 
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psychické uvolnění, jako kompenzační cvičení s cíleným cvičením při jednostranném zatížení 

organismu a určitých svalových skupin (Buzková, 2006).  

 Mahešvaránanda tvrdí (1990), že jóga pomáhá vylepšit ohebnost těla, zvyšuje 

elasticitu svalstva, kloubní pohyblivost a tím i rozsah prvků při výkonu. Podle Buzkové 

(2006) je jakýkoliv druh dynamické jógy správným prostředkem pro dobrou kondici, tělesnou 

rovnováhu a ideálním protahovacím cvičením pro svaly, které mají tendenci ke zkracování a 

ochabování. 

 Velkou úlohu hraje také relaxace, díky níž dochází k psychickému a tělesnému 

uvolnění a odpočinku. Podstatná však není jen kompenzace tělesné složky našeho organismu, 

ale i duševní, na kterou je vyvíjen také tlak, který může ovlivnit náš výkon (Buzková, 2006). 

2.4.2.1. URYCHLENÍ REGENERACE  

Dříve převládal názor, že by si tělo mělo po zranění odpočinout, dokud se neuzdraví. 

Dnes již víme, že by to jen zbytečně prodloužilo proces uzdravování. Je jisté, že se svalstvo 

musí začít využívat co nejdříve a kosti musí být opět zatíženy (Arend, 2011). 

Protože klouby bývají při józe napínány, může to působit proti jejich degeneraci. Když 

udržujeme poškozené místo v naprostém klidu, přijímá tělo informaci, že dotyčné tkáně už 

nejsou zapotřebí a tak začne docházet k jejich odbourávání (Arend, 2011). 

2.4.2.2. PREVENCE ZRANĚNÍ TENISU 

 Tenis není jednoduchá hra pro naše tělo. Přiznejme si, že tělo dostává zabrat pokaždé, 

když je na dvorci. Tenis vyžaduje velkou rychlost a vytrvalost spolu s krátkými záblesky síly  

a rychlé reflexe. Během své kariéry si každý hráč zažije problém se zraněním. Nejčastěji s 

klouby, jako jsou kolena, kotníky, ramena, kyčle a zápěstí. Jóga může udržet vaše tělo pružné 

a ohebné, je klíčem k dlouhověkosti, pomáhá minimalizovat zranění, opravit ta již vzniklá,  

a zároveň zlepšit i mentální hru. Mnoho tenistů a profesionálních hráčů přijalo jógu,  

aby jim pomohla zlepšit jejich hru. Jóga, která je prováděna v řadě pozic, známých jako 

ásany, vyvíjí sílu a pružnost, a navíc přispívá ke zlepšení rovnováhy. Z tohoto důvodu se jóga 

čím dál tím častěji začleňuje do tenisového tréninku. Ve Spojených státech je součástí 

každodenní přípravy budoucích profesionálů a jsou vedeny semináře a tenisové kempy 

zacílené přímo na jógu v tenise (Usta, 2016).  

 Jóga není jen výzvou pro fyzické tělo, ale je zde i duševní složka - meditace. 

Výzkumy ukazují, že pravidelná meditace trénuje mysl k relaxaci a zlepšuje koncentraci.  
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Pro sportovce meditace znamená zlepšení výkonu a jsou schopni směřovat svou veškerou 

energii do hry (Usta, 2016). 

2.4.3 MEDITACE A RELAXACE 

2.4.3.1. MEDITACE 

Meditace představuje stav mysli, kdy k rušivým myšlenkám téměř nedochází. Mysl je 

pod kontrolou, což vyvolává ve vědomí pocit vnitřního uvolnění. Meditování vede 

k harmonii. Získáváte kontrolu nad emocemi (Krejčík, 2009). 

Pod slovem „meditace“ se obvykle míní různé autoregulační techniky, které člověku 

přináší celou řadu užitků. Meditační techniky můžeme rozdělit do řady „přihrádek“, např. 

meditace s mantrou, meditace zaměřené na tělo, meditace všímavého kráčení, meditace klidu, 

meditace vhledu atd.  Siddharta Gautama učil kolem 100 druhů meditací a techniku 

přizpůsoboval povaze a potřebám jednotlivých zájemců.  Každá z ověřených meditačních 

technik přináší řadu užitků na úrovni tělesné, duševní, mezilidské i spirituální (Kubrychtová 

Bártová, Stuchlík, 2007). 

 

Fyziologické výhody meditace 

 - zlepšení kvality spánku 

 - snížení úzkosti 

 - redukce trémy 

 - zlepšení koncentrace pozornosti 

 - nastartování výkonnosti 

 - rozvoj kreativity 

 - redukce vysokého krevního tlaku 

 

- zlepšení imunitního systému 

- posílení spokojenosti a optimismu 

- zklidnit emoce 

- odstranit stres a napětí 

- posílit zdravé sebevědomí 

- snížit množství cholesterolu 

(Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007)

 

Druhy meditace 

a) Meditace všímavého nádechu a výdechu 

Jedná se o velmi užitečnou a prospěšnou meditační techniku, která napomáhá našemu 

uklidnění, harmonizaci. Techniku je vhodné provádět v ranních hodinách nebo těstě před 

usnutím. Pravidelná praxe této meditace přispívá k růstu našeho vnitřního míru a klidu. 

Techniku lze využít i jako přípravnou fázi před zahájením nového úkolu, činnosti nebo sportu. 

(Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007) 
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b) Meditace všímavého kráčení 

Kráčení, pohyb, rytmus a dynamika. Při této meditaci vnímá naše mysl chodidlo při 

chůzi. Plně prožívat a sledovat svoji chůzi můžeme na cestě z kanceláře, do kantýny, od auta 

k výtahu apod. Chůze se může stát našim spojencem, oázou zklidnění, ale i prožitků velkého 

štěstí a radosti. Meditace nás připravuje k pozornému vykonávání běžných každodenních 

aktivit. Uvědomujeme si jednotlivé pohyby, jejich fáze, vznikání a zanikání, situace klidu a 

napětí (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007). 

 

c) Meditace láskyplné dobrotivosti 

Při této meditaci v sobě rozvíjíme stav a rozpoložení mettá (lásky). V jednotlivých 

fázích meditace se učíme lásku vnímat a pouštět ji do našeho světa. Meditace mettá je 

pokojná a příjemná. Může do mezilidského kontaktu vnést kvality jako je pochopení, soucit, 

přijetí, lásku (Kubrychtová Bártová, Stuchlík, 2007). 

 

2.4.3.2. RELAXACE 

Cílem progresivní relaxace je odstranit hypertenzi napětí svalových vláken a 

následovně eliminovat i psychické napětí. Během této relaxace postupně dochází k napínání a 

vzápětí uvolnění jedné skupiny svalů po druhé (Krejčík, 2009). 

Pod pojmem relaxace si většina z nás představuje nicnedělání, odpočinek nebo masáž. 

Ve skutečnosti se rozlišuje relaxace aktivní (vědomá)a pasivní (nevědomá). Cílem aktivní 

relaxace je zaměstnat mysl. Vědomí odpočinek můžeme rozdělit na pohybovou a klidovou 

relaxaci. Do této skupiny zařadíme pohyb – aktivní, ale i pohyb pomocí druhé osoby – pasivní 

(Krejčík, 2009). 

Principem nevědomé – pasivní relaxace je z jedné strany odpočinek např. na masážích 

nebo v sauně. Ale často dochází právě zde k zaměňování slova relaxace a lenost. Aby byla 

relaxace účinná, je nutné zastavit tok myšlenek. Mezi nejúčinnější prostředky relaxace patří 

pohyb, vnímání těla, střídání napětí a uvolnění (Krejčík, 2009). 

Umění relaxovat se s postupující moderní dobou zhoršuje. Přitom je relaxace 

pomocníkem dobrého zdraví, tělesné a duševní kondice. Tělesná a duševní relaxace jsou 

v úzkém vztahu, nelze je oddělit, vzájemně se podporují a podmiňují. Jóga učí být 

pozorovatelem, ne účastníkem dějů, proto díky ní naše psychika může zvládnout vypětí 

v současném světě, aniž by to zasáhlo fyziologické procesy v těle. Nedojde k vyplavení 

hormonů, které tělo připravují na akci, není narušena rovnováha těla (Krejčík, 2009). 
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Jestliže dokážeme zvládat stres, přijímáme ho a prožíváme, tělo se začíná potýkat 

s problémy. Může dojít k narušení buněk, tkání i orgánů, zvyšuje se krevní tlak, zhoršuje se 

trávení, přicházejí neurózy. Správnou relaxací ovlivňujeme návrat organismu k homeostazi.  

Pravidelnou relaxací snižujeme riziko srdečních a cévních onemocnění, krevní tlak a také 

cholesterol v krvi (Krejčík, 2009). 

2.4.4 SEBEOVLÁDÁNÍ A KONCENTRACE 

Soustředěním se na nějaký bod nebo symbol se koncentrujeme v mnohosti okolních 

jevů. Přirozenou tendencí mysli je těkání. Řízením mysli a zbavování ji podnětů se mysl stává 

silnou. Tuto mentální sílu, která vzniká při koncentraci, využívá v celém praktikování jóga. 

Soustředění je pro naši mysl cvičením. Cvičíme koncentraci, abychom byli vnímavější a 

pozornější a viděli jasný cíl. Touto silou můžeme ovlivňovat své zdraví, cíle a plány (Krejčík, 

2009). 

Když dosáhneme soustředění, mysl se ztiší. Když mysl udržíme v přítomnosti, je 

klidná. Koncentrace znamená udržet mysl tady a teď. Uvolněná koncentrace je nejvyšším 

uměním, protože bez ní nemůžeme dosáhnout žádné dovednosti, zatímco s ní dokážeme 

mnohé. Nikdo nemůže dosáhnout vrcholu svých tenisových ani jiných schopností, aniž by 

zvládl umění soustředit se. Tím, že se naučíme soustředit při tenisu, rozvíjíme dovednost, 

která nám pomůže zvýšit výkon v mnoha dalších oblastech života (Gallwey, 1997). 

 

Abychom zvládli umění koncentrace, je nezbytné se v něm cvičit. Kromě spánku, se 

můžeme cvičit každý den v jakýchkoliv situacích. V tenisu konkrétně je nejvýhodnější a 

nejpraktičtější, objektem k soustředění samotný míček (Gallwey, 1997). 
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3 CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY 

3.1 CÍL PRÁCE 

 Primárním cílem diplomové práce je analýza možných účinků jógy na psychiku a 

zdravotní stav hráče tenisu získaných kvalitní metodou sběru dat. Sekundárním cílem je, na 

základě těchto informací získaných z krátkodobých rozhovorů s trenéry, vytvoření návrhu 

teoretického modelu kategorizace. 

 

3.2 ÚKOLY PRÁCE 

 Hlavním úkolem práce je kvalitní sběr dat a sepsání kazuistik o zdravotních a 

psychických problémech čtyřech tenisových trenérů cvičících jógu. 

Mezi dílčí úkoly patří: 

• studium odborné literatury týkající se zkoumané oblasti, sepsání teoretických 

východisek práce 

• uskutečnění krátkodobých rozhovorů s vybranými trenéry 

• dohodnutí spolupráce s vybranými probandy 

• sestavení souboru otázek 

• uskutečnění narativního rozhovoru s prvky interview s probandy 

• analýza získaných informací 

• doplňující rozhovory s probandy 

• sepsání výzkumné části práce 

 

3.3 VĚDECKÉ OTÁZKY 

V1: „Proč tenisový hráči začali cvičit jógu?“ 

V2: „Jak jóga ovlivnila zdravotní - fyzický stav hráčů?“ 

V3: „Jaký je účinek jógy na psychiku hráčů?“ 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 POPIS SLEDOVANÉHO SOUBORU 

 Sledovaný soubor tvoří čtyři probandi, kteří byli vybráni na základě dobrovolnosti a 

dostupnosti. Společným znakem probandů je trenérská činnost a cvičení jógy. Trenérskou 

činností se rozumí praxe alespoň pět let v oblasti trénování dětí a dospělých a získání 

kvalifikace trenéra. Cvičení jógy se každý z dotázaných probandů věnuje alespoň dva roky. 

Dva z probandů jsou zároveň i registrovaní hráči, kteří jezdí do zahraničí hrát mistrovská 

utkání za své kluby. Další dva probandi se věnují pouze trenérské činnosti. Důvodem zařazení 

registrovaných hráčů do studie je jejich osobní přesvědčení, že jsou díky józe úspěšnějšími 

hráči i trenéry.  

4.2 POUŽITÉ METODY 

 Výzkum této diplomové práce je proveden kvalitativní formou – případovou studií. 

Hendl (2005) tvrdí, že v případě: „Případové studie jde o detailní studium jednoho případu 

nebo několika málo případů. V případové studii jde o zachycení složitosti případu, o popis 

vztahů v jejich celistvosti.“ 

4.2.1 METODY ZÍSKÁVÁNÍ DAT 

4.2.1.1. INTERVIEW 

 Interview slouží k nasbírání informací o daném tématu od trenérů. Bude se jednat o 

krátké telefonické interview, s předem určenými otevřenými otázkami. Během rozhovoru 

bude využito sondáže -  prohloubení odpovědí ve specifickém směru. 

4.2.1.2. NARATIVNÍ ROZHOVOR S PRVKY INTERVIEW 

 Narativní rozhovor probíhá tak, že se nejprve určí předmět tématu vyprávění, 

následuje povídání zvolené osoby, kladení otázek tazatelem pro pochopení nejasností a 

zobecňující otázky. Mezi využívané prvky interview pak patří otevřená otázka, jejíž 

zodpovězení je nezbytně nutné pro pochopení situace. Metoda bude využita při rozhovoru 

s probandy případové studie. 

4.2.1.3. METODA PŘÍMÉ ANAMNÉZY 

 Metoda anamnézy je soubor dat, který nás informuje o zdravotním stavu probanda, a 

to zejména o jeho minulosti. V této diplomové práci budeme využívat metodu přímé 

anamnézy, která probíhá formou rozhovoru s probandem. Proband nám bude podrobně 
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vysvětlovat, kterými zdravotními problémy prošel, jak vznikly a kolik ho stálo úsilí se opět 

dostat do původní fyzické kondice. Cílem této metody je zjistit podrobný popis fyzických a 

psychických problémů probanda během jeho tenisové kariéry před a po aplikaci jógy. Vše 

zaznamenáme do přehledné tabulky tak, abychom se v průběhu rozhovoru mohly k daným 

problémům vracet, klást doplňkové otázky či se u nějakého bodu zastavit a podrobněji ho 

rozebrat.  

4.2.2 PŘÍPRAVA, KÓDOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT 

4.2.2.1. TECHNICKÉ ZAZNAMENÁVÁNÍ DAT 

 Pro získání a záznam dat budou rozhovory s probandy zprostředkovány pomocí 

stažené aplikace – voice recorder.  

4.2.2.2. DOSLOVNÁ TRANSKRIPCE 

 Doslovná transkripce je proces převodu mluveného slova do písemné podoby. Je nutná 

pro detailní klasifikaci narativního rozhovoru. 

4.2.2.3. OTEVŘENÉ KÓDOVÁNÍ 

 Tento způsob kódování lze použít různým způsobem. V diplomové práci budeme 

kódovat jednotlivé odstavce, slova a sousloví pomocí barev. Zvolené kódy budou platné pro 

jednotlivé kategorie. 

4.2.3 METODY ANALÝZY, VYHODNOCOVÁNÍ A INTERPRETACE DAT 

4.2.3.1. ANALÝZA ORIENTOVANÁ NA PŘÍPAD 

 „Analýza orientovaná na případ uvažuje případ jako celistvou entitu a hledá 

konfigurace, asociace, příčiny a následky uvnitř případu, případně provádí komparaci mezi 

několika málo případy.“(Hendl, 2005, str. 226) 

4.2.3.2. METODA VYTVÁŘENÍ TRSŮ 

 Jedná se o metodu, díky které jsme schopni dát dohromady určité výroky do skupin 

dle tématu, času, prostoru či dalších parametrů. 

4.3 PRŮBĚH VÝZKUMU 

 Kvalitativní výzkum rozdělíme do tří okruhů.  V prvním okruhu se zaměříme na 

samotné případové studie. Při setkání s probandem, mu nejprve vyjasníme účel práce a použití 

dat z rozhovoru. Před započetím rozhovoru s probandem, necháme podepsat informovaný 

souhlas se záznamem. Po podepsání souhlasu začne narativní rozhovor, před kterým se 
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budeme snažit navodit přátelskou atmosféru, abychom si získaly důvěru probanda. Narativní 

rozhovor rozdělíme na tři části a jednu doplňkovou.  

 V první části se budeme zabývat počátky tenisové a trenérské kariéry probanda. V 

informativní části se zaměříme na otázky typu: v kolika letech proband začal s tenisem, jaké 

množství tréninků absolvoval, co ho vedlo k tomu se stát tenisovým trenérem. Kolik hodin 

týdně trénuje, zda mu tréninky připadají fyzicky náročné a jak tráví aktivní odpočinek, popř. 

zda se věnuje i jiným sportům. Z hlediska psychologické stránky nás bude zajímat, proč se 

hráč rozhodl stát tenisovým trenérem, míra seberealizace, zda mu tréninky připadají mentálně 

náročné a co ho motivuje trávit každý den na kurtu. 

 V druhé části, kterou nazýváme zdravotním dotazníkem neboli přímou anamnézou, 

nás nejprve budou zajímat informativní skutečnosti. Jakými zdravotními problémy proband 

trpěl, kdy se udály, zda se je podařilo plně vyléčit a jak dlouhá byla doba rekonvalescence. Po 

psychologické stránce nás budou zajímat subjektivní pocity hráče během zranění a motivace 

probanda se vrátit zpět aktivně k tenisu.  

 Třetí část práce bude věnována cvičení jógy. Z hlediska informativní skutečnosti nás 

bude zajímat: proč a kdy se hráč rozhodl pro cvičení jógy, jak často se jí věnuje, který druh 

jógy cvičí a jaký to má vliv na jeho fyzickou kondici. Z hlediska psychologického nás bude 

zajímat, jestli se hráč věnuje meditaci, zda mu jóga pomohla po psychické stránce, popř. jestli 

si připadá mentálně silnější na dvorci. 

 Poslední doplňkovou částí se dostaneme k srovnání probandova fyzického a 

psychického stavu před a po cvičení jógy. Jak toto cvičení celkově ovlivnilo jeho životní styl 

a zda by ho doporučil svým klientům a proč. 

 Ve druhém okruhu budou naší hlavní pozorností získané informace od trenérů tenisu, 

a to pomocí krátkých rozhovorů, kdy trenéři budou odpovídat na předem určené otevřené 

otázky: 

1. „Kolik tenisových hráčů z vašeho okolí cvičí jógu?“ 

2. „Z jakých důvodů si myslíte, že začínají hráči tenisu cvičit jógu?“ 

3. „Vybavujete si nějakého světového tenistu, které se k józe otevřeně hlásí a pomohla mu 

v jeho kariéře?“ 

4. „ Můžete vyjmenovat konkrétní fyzické účinky jógy na organismus hráče tenisu? 



43 

5. „Kolik procent tenisových hráčů si myslíte, že u jógy zůstane, poté co se zlepší jejich 

zdravotní problémy?“ 

Počet oslavených trenérů bude 25.  

 Do třetího okruhu výzkumu zařadíme transkripci rozhovorů, jejich analýzu, kódování 

a následný, v případě nutnosti, doplňkový rozhovor s probandy. Při doplňkovém rozhovoru 

použijeme metodu interview, kdy si dopředu připravíme dané otázky.  

 Poté, co získáme veškerý materiál, přistoupíme k porovnání příběhů všech čtyř 

probandů a následně srovnání těchto probandů s poznatky trenérů. Vytvoříme finální model 

kategorizace účinků jógy na psychiku a fyzický stav hráče tenisu. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 NARATIVNÍ ROZHOVOR S PROBANDY 

5.1.1 PROBAND Č. 1  

Muž, 24let, jóga od r. 2014, student a tenisový trenér 2. třídy 

 Probandovy osobní údaje (váha, výška, BMI) a důležitá tenisová zranění zachycená 

metodou přímé anamnézy a narativním rozhovorem jsme přehledně zapsaly do tabulky č. 1. 

Tabulka 1:Anamnéza probanda č. 1 

Výška: 190cm Váha: 82kg  BMI: 22,7 

Rok Zdravotní stav a problémy 

2011 Zlomenina předloktí, LHK, zranění způsobené lyžováním, 3 týdny 

sádra, dva měsíce RHB, plná rekonvalescence po půl roce 

2012 Zánět v zápěstí, způsobeno přetrénováním, RHB 2 měsíce, plně 

vyléčeno po 3 měsících  

2013  - 2016 Bolest v bederní části zad, ztuhlost a špatný pohyb v ranních hodinách, 

způsobeno přetrénováním, opakovaná RHB, bolest přetrvává 

2013 Natažený sval v oblasti třísel, způsobeno při turnaji, 3 týdny klid (bez 

tenisu) a po měsíci úplné odeznění problému 

2014 Tenisový loket, přetížení při trénování, léčeno farmaky a 4 měsíce 

RHB, problémy přetrvávají 

2015 – 2016 Výron pravého kotníku, způsobeno při tenisovém turnaji – skluz na 

mokrém povrchu, 2 měsíce RHB, problémy přetrvávají  

Rok  Psychické problémy 

2002 – 2014 Nervozita  Před zápasem a při důležitých okamžicích hry, 

zhoršení koordinace pravé ruky 

2000 – 2016 Sebevědomí Nízké sebevědomí, hlavně při zápasu s tabulkově 

lepším hráčem 

2004 – 2008 Lítost Po prohraném zápasu, může trvat i celý den 
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5.1.1.1. ANALÝZA DAT Z ROZHOVORU 

1. část – počátky tenisové a trenérské kariéry probanda 

 Proband začal hrát tenis v 7 letech na popud svých rodičů, kteří mají ke sportu blízký 

vztah. Sám však uvádí, že se tréninků účastnil velmi rád a nemusel ho nikdo nutit. Na tenise 

ho nejvíce bavila soutěživost. Rád překonával své hranice a ve sportu se našel. Navíc ho 

motivovala láska ke sportu, který byl součástí jejich rodiny. Na tréninky si chodil odpočinout 

od školy nebo jiných povinností, vyčistit hlavu a také potkávat kamarády. V pubertě chodíval 

raději hrát tenis, místo aby sklouznul k něčemu „nekalému“. Protože právě na tenisových 

dvorcích měl většinu svých kamarádů. 

 Trenérem se rozhodl stát proto, že má pozitivní vztah k dětem. Dalším důvodem je 

šťastné dětství strávené na dvorci, které by rád předal dál. Trénuje 15 hodin týdně děti a 

dospělé, 6 hodin se na dvorci si zlepšuje svoji hru. Tréninky dětí mu připadají více náročné 

psychicky než fyzicky. V rámci aktivního odpočinku provozuje jógu, florbal a občas si chodí 

zahrát paintball. V zimě chodí plavat a jezdí na snowboardu. 

2.  část - zdravotní dotazník – anamnéza 

 Proband č. 1 trpěl řadou zdravotních problémů v rámci své kariéry. V roce 2011 si 

zlomil předloktí při lyžování, měl sádru a ruka se po určité době zahojila. V roce 2012 

prodělal zánět zápěstí, opět způsobený přetrénováním. Zranění se naštěstí kompletně zhojilo. 

Od roku 2013 trpí chronickými bolestmi zad v bederní části páteře. Sám popisuje tupou bolest 

a ztuhlost zad. S velkou pravděpodobností způsobenou přetížením a množstvím hodin 

strávených na dvorci. V roce 2013 měl natažené tříslo. Nebylo to nic vážného a problémy již 

netrpí. V roce 2014 si proband udělal výron na pravém kotníku. Bolesti od té doby přetrvávají 

při vyšším objemu zátěže. Tenisový loket mu byl diagnostikován v roce 2015 u pravé ruky. 

Bolest v poslední době ustoupila. Při extrémní zátěži má však tendenci se vracet. Některé 

probandovy zdravotní problémy jsou chronického rázu. Jedná se hlavně o bolesti zad, výron 

pravého kotníku a špatné stereotypy pohybu. 

 Ve srovnání s jinými hráči, proband č. 1 neměl žádné psychické problémy ve své 

kariéře. Jako každý druhý hráč trpěl nízkým sebevědomím, hlavně v důležitých bodech 

zápasu jako např. tie-break. Pak se objevovala nervozita před zápasem, která se během 

rozehrávky vytratila a poté se stupňovala v důležitých okamžicích hry. Proband č. 1 popisuje 

až ztuhlost ruky a špatnou koordinaci. V případě prohry nastoupila frustrace a lítost. I přes 

tyto drobné psychické problémy, se proband nepovažuje za emočně labilního člověka. 
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3. část  - cvičení jógy 

 Jógu začal proband č. 1 cvičit před dvěma lety. Předtím se věnoval pilates, které ho 

nezaujalo. Jógu cvičí proto, aby se ve své kariéře někam posunul a eliminoval chronické 

zdravotní problémy. Dalším důvodem bylo zlepšení dynamické rovnováhy na dvorci. 

Zmiňovaný uvádí, že jógu cvičí třikrát týdně a hodinu se soukromým trenérem. Věnuje se 

hlavně powerjóze a iyengarjóze. Rád doporučuje jógu svým klientům jako kompenzaci 

k tenisu. Spojení těchto dvou sportů mu připadá správné. Perfektně se doplňují. Tenis je 

jednostranně fyzicky náročná aktivita. Jóga všechny nedostatky způsobené přetížením a 

přetrénováním může odbourat a uvolnit psychicky. Přesto zná pouze dva ze svých klientů, 

kteří se józe věnují. Ostatní jako hlavní důvod neúčasti na lekcích jógy uvádí neodbornost 

cvičitelů jógy a tím pádem nedostatečnou motivaci. Jóga zmiňovanému velmi pomohla jak 

fyzicky tak i psychicky. Naučil se více soustředit na hru, ovládat své emoce. Zajímá se o 

duchovní cvičení a je dobře informován, který ze světových hráčů jógu cvičí a propaguje. 

Doplňková část - srovnání probandova zdravotního stavu před a po cvičení jógy 

 Proband č. 1 tvrdí, že mu jóga hodně pomohla v jeho kariéře i s jeho chronickými 

zdravotními problémy. Předtím, než se jí začal věnovat, chodil do posilovny a neustále trpěl 

bolestmi různého charakteru. Vliv jógy na probanda č. 1 je více fyzického než psychického 

charakteru. Popisuje, že se momentálně cítí lépe a zlepšil se i jeho zdravotní stav. Těší se do 

práce a je plný energie. Nedokáže si život bez jógy představit. Protože je součástí jeho života i 

kariéry. 

5.1.2 PROBAND Č. 2  

Žena, 44 let, jóga od r. 1995, učitelka na ČVUT a tenisová trenérka 3. třídy 

 Probandovy osobní údaje (váha, výška, BMI) a důležitá tenisová zranění zachycená 

metodou přímé anamnézy a narativním rozhovorem jsme přehledně zapsaly do tabulky č. 2.  
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Tabulka 2:Anamnéza probanda č. 2 

Výška: 178cm Váha: 79kg  BMI: 24,9 

Rok Zdravotní stav a problémy 

1984 - 2016 Ztuhlost a tupá bolest v bederní části páteře, způsobeno přetrénováním, 

2 měsíční RHB, problémy přetrvávají 

1995 Naštípnutí metatarsu malíčku,  PDK, způsobeno při turnaji, sádra 3 

týdny, 3 měsíční RHB, zcela uzdraveno 

2000  Natažení tříselného svalu, PDK, způsobeno při dobíhání míčku, klid 3 

týdny, stále pobolívá 

2001, 2009 Těhotenství 

2009 Operace křížového vazu LDK, způsobeno lyžováním, hospitalizace 4 

dny, berle, RHB 3 měsíce, při extrémní zátěži stále bolestivé 

2016 Tenisový loket, přetížení při trénování, léčeno farmaky a 2 měsíce 

RHB, problémy přetrvávají 

Rok  Psychické problémy 

1987 - 1998 Frustrace Po prohraném zápase nebo při častém chybování ve 

hře 

1998 - 2002 Nervozita  Velká nervozita ve 3. setu, hráčka nebyla schopna set 

vyhrát, ztuhlá ruka při vypjatých situacích 

2000 - 2016 Sebevědomí Nízké sebevědomí při hře s hráči svého klubu 

 

5.1.2.1. ANALÝZA DAT Z ROZHOVORU 

1. část – počátky tenisové a trenérské kariéry probanda 

 Proband č. 2 začal hrát tenis v 11 letech díky svým prarodičům, kteří jsou oba vášniví 

tenisté a mají v rodině velký vliv. Na tenise ho nejvíce bavilo „skloubení všeho dohromady“. 

Tenis pro něho není jen sport, ale i životní styl. Hlavní motivací probanda byla jeho vlastní 

vůle a radost ze hry. Trenérem se rozhodl stát proto, že to považoval za dobrý přivýdělek. 

 Bavilo ho opravovat chyby ostatním a pozorovat zpětnou vazbu. Proband č. 2 trénuje 
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asi 10 hodin týdně, jinak se věnuje učitelské profesi na univerzitě ČVUT. Tréninky mu 

připadají více náročné psychicky než fyzicky. Trénování dětí je převážně o emocích. 

Zmiňovaný tráví svůj volný čas aktivním odpočinkem v podobě jógy, plavání, nordic 

walkingu a v zimě jezdí na běžkách a lyžích. 

2. část - zdravotní dotazník – anamnéza 

 Proband č. 2 trpěl za svůj život řadou zdravotních problémů. Od roku 1984 trpí 

ztuhlostí zad v oblasti bederní páteře s velkou pravděpodobností způsobených přetrénováním. 

Problémy jsou chronického rázu a rehabilitace nepomáhá. V roce 1995 proband utrpěl zranění 

metatarsu malíčku u pravé nohy. Zranění se stalo při špatném došlápnutí na kurtu a je zcela 

vyléčeno. Natržením tříselného svalu zmiňovaný trpí od roku 2000 na PDK. Problémy 

přetrvávají při náhlých pohybech. V letech 2001 a 2009 byl proband těhotný. Tenis v tu dobu 

musel přerušit a vrátil se k němu až po půl roce, kdy se stabilizovala jeho váha a kondice. 

V roce 2009 si proband přetrhl křížový vaz při lyžování u levé dolní končetiny. Zranění ho 

občas trápí, při dlouhém stání na kurtu nebo při rychlé změně pohybu. V roce 2016 byl 

zmíněnému diagnostikován tenisový loket na PHK. Problémy jsou způsobeny hraním tenisu a 

přetrvávají. Některá probandova zranění jsou chronického rázu jako např. problémy se zády, 

s tenisovým loktem, operovaným kolenem a třísly. 

 Psychické problémy probanda č. 2 trápily na kurtu více než ty fyzické. Proto se začal 

věnovat  józe, která mu v tomto směru hodně pomohla. Zmiňovaný popisuje, že nebyl 

schopný vyhrát často třetí set. Trpěl přílišnou nervozitou a trémou. Měl hlavu plnou 

negativních myšlenek a nedokázal přemýšlet optimisticky.  V případě prohry měl proband 

problémy s frustrací, která přetrvávala i celý den. Zmiňovaný se nyní považuje za emočně 

stabilního jedince, před několika lety tomu tak nebylo. 

3. část  - cvičení jógy 

 Proband č. 2 cvičí jógu 10 let. Přibližně od roku 2000, ale několikrát cvičení přerušil a 

věnoval se jiným činnostem. Špatná psychika na kurtu, frustrace a abnormální nervozita při 

třetím setu přivedla probanda ke cvičení jógy. Cvičí 90 minut dvakrát týdně v malých 

skupinkách. Věnuje se hathajóze.  Jóga mu zlepšila jeho stav po porodu, kdy získal zpět svou 

váhu a byl plný energie. Velký přínos jógy vidí v dechovém cvičení, které okysličuje mozek a 

podporuje vitalitu organismu. Ochablé svaly se posílí a přetížené svaly se uvolní. Jako 

tenisový trenér by jógu nejraději začlenil do všech tréninků tenisu ve všech kategoriích. Pro 

závodní hráče povinně. I přesto, že se snaží jógu svým klientům doporučovat, věnuje se jí 

menšina. Důvodem menšího zájmu o jógu je, podle probanda, duchovní podstata cvičení, 
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která si v naší republice nezískala přílišnou oblibu. Hráči praktikující jógu jsou považováni za 

„divné“. Jóga probandovi hodně pomohla, zmírnila frustraci po prohraném zápase, nervozitu 

a trému. Nyní lépe ovládá své emoce a soustředí se jen na přítomnost při hře. Zmiňovaný zná 

velkou řadu světových tenistů, kteří se józe věnují, a obdivuje je. 

Doplňková část - srovnání probandova stavu před a po cvičení jógy 

 Probandův fyzický i psychický stav se cvičením jógy zlepšil. Stal se optimistou, 

vyrovnal se s řadou zdravotních problémů chronického rázu, posílil si svou imunitu a naučil 

se ovládat emoce na dvorci. Jóga předčila jeho očekávání a život bez ní si již nedokáže 

představit. 

5.1.3 PROBAND Č. 3  

Žena, 42 let, jóga od r. 1998, učitelka na Gymnáziu a tenisová trenérka 1. třídy 

 Probandovy osobní údaje (váha, výška, BMI) a důležitá tenisová zranění zachycená 

metodou přímé anamnézy a narativním rozhovorem jsme přehledně zapsaly do tabulky č. 3. 
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Tabulka 3:Anamnéza probanda č. 3 

Výška: 165cm Váha: 63kg  BMI: 23,1 

Rok Zdravotní stav a problémy 

1994 Zlomenina zápěstí (naštípnutá zápěstní kůstka), způsobeno pádem na 

kurtu, sádra a 2 měsíční RHB, zranění zcela vyléčeno 

1995, 1998 Výron pravého kotníku, poté levého kotníku, způsobeno při hře 

šlápnutím na tenisový míč, ortéza a klid, problémy přetrvávají  

1996 - 1997 Ostruha na patě, způsobeno přílišným trénováním a špatnou obuví, 

zdravotní obuv, problém zcela vyléčen 

1998  Operace pravého menisku, způsobeno při běhu v lese, operace a 5 

měsíců RHB, zhoršená flexibilita a citlivost v koleni, přetrvává dodnes 

2005 Zánět v rameni, syndrom zmrzlého ramene, způsobeno přetrénováním, 

klid a kryoterapie, bolest přetrvává 

2010 Bolesti v oblasti krční páteře, s tím související bolesti hlavy, 

způsobeno přetížením, klid a RHB - magnety, problémy přetrvávají  

2012 Vyhřezlá plotýnka v oblasti L3, způsobeno přílišnou jednostrannou 

aktivitou, RHB, problémy přetrvávají 

Rok  Psychické problémy 

1988 - 1999 Nervozita  Při důležitých zápasech a klíčových bodech hry, 

obavy z trestu rodičů v případě prohry  

1989 - 2008 Stres Stres nastával již při cestě na turnaj, nechuť k jídlu, 

pocení rukou a strach z prohry  

2000 - 2016 Sebevědomí Nízké sebevědomí, způsobené tvrdými tréninky, 

přísní rodiče 
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5.1.3.1. ANALÝZA DAT Z ROZHOVORU 

1. část – počátky tenisové a trenérské kariéry probanda 

 Proband č. 3 začal s tenisovou kariérou poměrně brzy již ve 4 letech. Přivedl ho 

k tenisu jeho otec, který je zároveň tenisovým trenérem. Na tenise ho zaujali skupinové lekce, 

na které chodil s kamarády, a užívali si spoustu legrace. Po absolvování tenisové přípravky 

pro děti, ho tenis nebavil, jelikož navštěvoval pouze individuální lekce se svým otcem. Do 

tenisu ho nutili hlavně rodiče, i přesto že vzdoroval. Tenis začal zmíněného bavit hlavně kvůli 

financím. Nejprve si přivydělával formou sparingů a poté se stal i tenisovým trenérem 1. 

třídy. Během studií na FTVS specializace tenis si proband opět objevil svou lásku ke sportu a 

rozhodl se mu naplno věnovat jako trenér v Německu. Trénoval 40 hodin týdně, nyní se snaží 

trénovat pouze 15 hodin týdně. Tréninky mu připadají fyzicky náročné v případě, že absolvuje 

na dvorci větší počet hodin. Psychicky jsou náročné hlavně skupinové lekce s malými dětmi. 

V rámci aktivního odpočinku proband cvičí jógu, jezdí na hory lyžovat, využívá domácí 

saunu a v létě bruslí.  

2.  část - zdravotní dotazník – anamnéza 

 Proband č. 3 trpěl četnými zdravotními i psychickými problémy. V roce 1994 si 

zmiňovaný přivodil naštípnutou kůstku v pravém zápěstí a měl sádru. Problém se po určité 

době zcela vyřešil. Proband opakovaně utrpěl výron na PDK v roce 1995, 1998. Zranění se 

přihodila na dvorci při došlapu na tenisový míček. Problémy s vazy stále přetrvávají a při 

běhu na delší tratě kotník pobolívá. V roce 1996 se zmiňovanému vytvořila ostruha na patě. 

Pravděpodobně způsobena špatnou obuví typu „prestige“ při hraní. Po změně obuvi a 

zmírnění objemu tréninků problém zcela ustal. Na operaci s meniskem byl proband v roce 

1998. Zranění vzniklo při špatném došlapu při  běhu. Byla absolvována rehabilitace, ale 

koleno při extrémní zátěži stále pobolívá. V roce 2005 byl diagnostikován syndrom zmrzlého 

ramene, který způsobilo přetrénování. Rehabilitace nepomáhala a tak se proband uchýlil ke 

cvičení jógy, která bolesti zlepšila. Od roku 2010 trpí zmiňovaný bolestivostí krční páteře a 

hlavy. Komplikace jsou způsobeny hodinami strávenými na kurtu a nedostatečným 

odpočinkem. Od roku 2012 má proband vyhřezlou ploténku v oblasti L3. Následek 

jednostranné aktivity tenisu a nedostatečný odpočinek. Většina probandových zranění je 

chronického rázu např. syndrom zmrzlého ramene, zatuhlost krční páteře, vyhřezlá ploténka a 

výrony na pravém kotníku.  

 Proband netrpěl však jen zdravotními problémy fyzickými, ale i mentálními. 

Vzhledem k faktu, že ho do tenisu nutili rodiče, měl řadu psychických problémů. Zmiňovaný 
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hrával ve stresu, byl na dvorci nervózní, špatně před turnaji spal a pak byl unavený při hře. 

Nízké sebevědomí bylo způsobeno nadměrným tlakem rodičů. Proband se považuje za vysoce 

labilního člověka. 

3.  část  - cvičení jógy 

 Proband č. 3 cvičí jógu od roku 1998. Cvičí ji denně, hlavně po ránu. Věnuje se 

hathajóze, ale je dobře informovaný i o jiných druzích jógy. Jóga zmiňovanému pomohla 

s jeho chronickými zdravotními problémy typu syndrom zmrzlého ramene, bolestivá krční 

páteř, vyhřezlá ploténka nebo opakované výrony pravého kotníku. Jako kvalifikovaný trenér 

1. třídy by proband doporučil jógu každému jedinci hrajícímu tenis. Hlavně dětem, které jsou 

dnes přetěžovány. Nejvíce jóga probandovi pomohla po psychické stránce. Jelikož se potýkal 

s nízkým sebevědomím, nervozitou, frustrací nebo negativními myšlenkami na dvorci.  

Cvičení řadu ze zmiňovaných psychických problémů zlepšilo a proband se naučil více 

relaxovat a méně stresovat. Jako trenér je dobře informován o hráčích cvičících jógu. 

Dokonce se osobně setkal s Marii Šarapovou, která mu potvrdila účinky tohoto cvičení. 

Doplňková část - srovnání probandova stavu před a po cvičení jógy 

 Proband se díky cvičení jógy dostal z letitých chronických zdravotních problémů, 

které nezmizely, ale podstatně se zlepšily. Posílil ochablé svaly a protáhl přetěžované. Protože 

se naučil relaxovat a nestresovat se tolik na dvorci, jeho psychika se výrazně zlepšila a nyní se 

dokáže na hru lépe soustředit. Život bez jógy si neumí představit. Nedokázal by bez ní 

fungovat a ráno rozpohybovat své tělo. 

5.1.4 PROBAND Č. 4  

Muž, 24let, jóga od r. 2014, finanční poradce a tenisový trenér 2. třídy 

 Probandovy osobní údaje (váha, výška, BMI) a důležitá tenisová zranění zachycená 

metodou přímé anamnézy a narativním rozhovorem jsme přehledně zapsaly do tabulky č. 4. 
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Tabulka 4:Anamnéza probanda č. 4 

Výška: 197cm Váha: 86kg  BMI: 22,2 

Rok Zdravotní stav a problémy 

2001 Ostruha na patě, způsobeno přílišným trénováním a špatnou obuví, 

doporučena zdravotní obuv, problém zcela vyléčen 

2005 – 2006 Tenisový loket, přetížení při trénování, léčeno farmaky a 3 měsíce 

RHB, problém zcela zmizel 

2012 - 2016 Oslabení mezilopatkových svalů a rotátorů páteře, bolest při chůzi a 

sezení, způsobeno přetížením, 4 měsíce RHB, problém přetrvává  

2013 - 2016 Natržení flexoru kyčle, PDK, způsobeno při squashi, klid a RHB 

cvičení, problém přetrvává 

2014 - 2016 Coxartroza I. stupně, PDK, trvalá vada, důvod vzniku není jasný, 

rázová vlna a RHB, bolestivost přetrvává při rychlých pohybech 

Rok  Psychické problémy 

2000 - 2010 Nervozita  Před zápasem, v důležitých momentech zápasu nebo 

v případě soupeření s klubovým hráčem 

2001 - 2014 Frustrace Po prohraném zápase, trvání několik hodin 

 

5.1.4.1. ANALÝZA DAT Z ROZHOVORU 

1. část – počátky tenisové a trenérské kariéry probanda 

 Proband č. 4 začal s tenisem v šesti letech. K tenisu ho přivedl jeho otec, bývalý 

rekreační hráč tenisu. Při tomto sportu ho bavilo soupeřit se sestrou, která byla dobrá tenistka. 

Díky lásce ke sportu a motivaci rodičů u tenisu zůstal. Trenérem se stal proto, aby mohl 

předat své dovednosti dalším hráčům. Tvrdí, že mu to přineslo spoustu užitečných poznatků. 

Proband trénuje zhruba 10 hodin týdně a navíc se věnuje finančnímu poradenství. Tréninky 

mu připadaly více fyzicky náročné u dorostenců a dospělých hráčů, než u malých dětí. 

Psychicky ho lekce zmáhaly pouze na začátku, než se naučil jak správně trénovat. V rámci 

aktivního odpočinku provozuje jógu, fitness a chodí rád do sauny. V zimě jezdí na hory 
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lyžovat a na běžky. Také hrával squash, floorball a chodil plavat, na což momentálně nemá 

čas.  

2. část - zdravotní dotazník – anamnéza 

 Proband během své kariéry netrpěl žádnými vážnými zdravotními problémy. V roce 

2001 měl ostruhu na patě, problémy trvaly asi rok. Po snížení objemu tréninků a zakoupení 

správné obuvi se zdravotními  vložkami problémy přestaly. Mezi roky 2005 – 2006 trénoval 

proband každý den a vyústilo to v tenisový loket. Po omezení tréninků a rehabilitaci zánět 

ustoupil. Od roku 2012 zmiňovaného trápí bolest v oblasti mezilopatkových svalů a rotátorů 

páteře. Hlavně při dlouhém sezení nebo při hodinách strávených na dvorci bez přestávky. 

Problémy jsou chronického rázu. V roce 2013 se zmíněnému stalo zranění při squashi. Natrhl 

si šlachu flexoru kyčle a od té doby má se zraněním neustále problémy. Pravděpodobně 

způsobené špatným zajizvením rány. Na začátku roku 2014 byla probandovi zjištěna 

coxartoza I. stupně v pravé kyčli. Jedná se o dědičné onemocnění kloubu, nicméně tréninky 

ve velkém množství urychlily proces. Po absolvování rázové vlny a cvičení jógy zranění 

ustupuje. Proband trpí chronickými zdravotními problémy typu: bolest v oblasti 

mezilopatkových svalů a rotátorů páteře, problémy s flexory kyčle a ztuhlost bederní části 

zad.  

 Mezi nejčastější psychické problémy, kterými proband trpěl, patřila předzápasová 

nervozita. Ta byla intenzivnější v případě, že zmíněný hrál s klubovým hráčem. Osobně se 

nepovažuje za emočně labilního člověka.  

3. část  - cvičení jógy 

 Proband č. 4 začal cvičit jógu, aby se zbavil fyzických problémů. Od natažení flexoru 

kyčle cvičí poctivě a pravidelně. Dvakrát týdně praktikuje jógu individuálně s trenérem a 

jednou týdně se účastní skupinových lekcí. Věnuje se cvičení hathajógy, která mu napomáhá 

se správným dýcháním a odbourává stereotypy pohybu. Jógu by vřele doporučil každému, 

kdo hraje tenis. Hlavně dětem, aby neměly v pozdějším věku zdravotní problémy. Většina 

jeho klient však jógu necvičí. Zná pouze tři hráče, kteří se o jógu zajímají. Domnívá se, že to 

způsobuje špatná propagace jógy. Zmíněný nezná žádnou slavnou osobnost, která by jógu 

propagovala u nás, a proto ji lidé nepovažují za důležitou. Jemu však jóga pomohla zlepšit 

soustředění v práci i na dvorci. Zajímá se o cvičení jógy v zahraničí a o její propagaci 

slavnými tenisty. Proband byl až nadmíru dobře informován o tenisových osobnostech 

cvičících jógu. 
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Doplňková část - srovnání probandova stavu před a po cvičení jógy 

 Proband popsal, že během cvičení došlo ke změnám v jeho zdravotním stavu. Zlepšila 

se chronická zranění a bolestivost v oblasti mezilopatkových svalů a kyčlí. Psychicky se cítí 

vyrovnanější a dokáže se po delší dobu soustředit na práci. Proband se naučil kontrolovat své 

pohybové stereotypy a cítí se více svěží a plný energie. Život bez jógy si představit dokáže, 

ale na druhou stranu přiznává, že by ji okamžitě musel nahradit jiným cvičením podobného 

typu. 
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5.1.5 DISKUZE K ROZHOVORŮM 

V rámci shrnutí rozhovorů s probandy se zaměřím na zodpovězení vědeckých otázek. 

 V1:  Proband č. 1 se začal věnovat józe pro růst své výkonnosti na dvorci a zlepšení 

dynamické stability. Proband č. 2 se rozhodl cvičit jógu z důvodu přílišné nervozity a trémy 

při zápasech. Zbývající dva probandi jógu vyhledali zejména ze zdravotních důvodů. Je 

zajímavé, že i přes značný věkový rozdíl, trpí většina probandů podobnými fyzickými 

problémy typu: bolesti zad v oblasti bederní a krční části páteře, tenisový loket, syndrom 

zmrzlého ramene, či bolesti kyčlí.  

 V2:  U probanda č. 1 jóga významně odstranila zdravotní problémy chronického rázu 

např. bolest a ztuhlost bederní části páteře a tenisový loket. Nadále zvýšila jeho výkonnost, 

převážně díky lepší posturální stabilitě na dvorci. 

 U probanda č. 2, jóga ovlivnila letité chronické problémy typu ztuhlosti bederní části 

páteře, natažení tříselného svalu a urychlila rekonvalescenci po operaci menisku. 

Pozoruhodné je, že proband využíval cvičení jógy, jako jeden z prostředků snížení hmotnosti 

a posílení imunity po porodu. 

 Pro probanda č. 3 je jóga každodenním cvičením nutným k rozpohybování těla. Jóga 

slouží jako prostředek odbourání bolesti bederní části páteře, kde je vyhřezlá ploténka. Dále 

se podílí na uvolnění svalů krční páteře a snižuje bolest syndromu zmrzlého ramene. 

  U probanda č. 4, jóga odbourala  problémy s flexory kyčle a coxartrózou I. stupně. 

Došlo ke stabilitě kloubu a zvýšení flexibility, což napomohlo k lepší pohyblivosti a snížení 

bolesti. Zpevnily se mezilopatkové svaly a snížila se bolest pramenící ze statického sezení. 

V3: Účinek jógy na psychický stav probanda č. 1 a 4 je velmi podobný. Oba probandi 

trpěli nedostatkem sebevědomí a nervozitou při důležitých momentech zápasu. Jóga jim  

 

přinesla zlepšení koncentrace jak v práci, tak i na dvorci. Ani jeden z probandů není emočně 

labilní jedinec.  

Naopak probandi č. 2 a 3 se považují za emočně labilnější a jóga je významně 

psychicky ovlivnila. Proband č. 2 začal s jógou z důvodu nervozity a trémy při důležitých 

momentech zápasu. Jóga ovlivnila jeho negativní myšlení, upevnila sebevědomí a naučila ho 

pracovat s emocemi. U probanda č. 3 je situace o něco složitější.  Vděčí józe za zvýšení 

sebevědomí, optimističtějšímu přístupu k životu a snížení stresu. Problém je však zakořeněn 
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v hráčově dětství a vztahu k rodičům. V tomto případě by bylo vhodnější navštívit odborného 

psychologa a přitom praktikovat jógu.  

 Jak vidíme, účinky jógy na fyzický a psychický stav hráčů tenisu jsou různé. Každý ze 

zkoumaných probandů trpěl odlišnými problémy. Poukázala bych na shodu s bolestmi zad a 

přetížením v bederní a krční části páteře u všech zmiňovaných probandů. Po psychické 

stránce měla jóga na emočně labilní hráče obrovský vliv a pomohla jim v tenisové kariéře. 

Naopak na emočně vyzrálejší jedince měla nepatrný vliv a zvýšila pouze jejich koncentraci. 

 Z odpovědí probandů vyplývá, že jejich psychický a fyzický stav byl v podstatě 

závislý na počtu hodin strávených na tenisovém dvorci. Také se shodují na nedostatečné 

kompenzaci jednostranné zátěže v počátcích jejich tenisové kariéry. Všichni probandi začali 

s cvičením až poté, co se jejich fyzické nebo psychické problémy projevily a snižovaly jejich 

výkonnost.  

 Překvapivé jsou také odpovědi všech zmiňovaných v oblasti propagace jógy. Téměř 

všichni probandi dokázali vyjmenovat nejlepší tenisty na světě, kteří cvičí jógu a pomohla jim 

v kariéře. Sami jógu praktikují a shodují se na zlepšení jejich fyzického i psychického stavu. 

Znepokojující však zůstává, že v okolí probandů cvičí jógu minimální počet hráčů, i přestože 

ji každý ze zmiňovaných doporučuje začlenit do svých tréninků.  

 Závěrem diskuze bych ráda zhodnotila výzkum. Narativní rozhovory s probandy 

proběhly velmi úspěšně a získali jsme velké množství užitečných informací, ze kterých jsme 

mohli čerpat po celou dobu práce. V rámci opakování výzkumu bychom změnili prostředí, 

které jsme využívali při narativních rozhovorech za klidnější. 

  



5.2 INTERVIEW S TRENÉRY

 Interview nám poskytlo 25 trenér

se jednalo o trenéry pracující v

tenisové akademie. Rozdělení do graf

výsledků otázek interview. Trenérky a trené

5), dle zkušeností s trénováním (tab. 

Graf 1:

 

Tabulka 

Věk tázaných 

18 – 25 let

26 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 - 65 let
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TRENÉRY 

Interview nám poskytlo 25 trenérů, z toho 10 trenérek a 15 trenérů. 

pracující v klubech. Z toho 3 trenéři a 2 trenérky mají své 

ělení do grafů jsme učinili pro detailnější zkoumání trend

. Trenérky a trenéři jsou rozděleni do 5 – ti skupin dle v

trénováním (tab. č. 6) a dle pohlaví (graf č. 1). 

:Rozdělení trenérek a trenérů dle pohlaví 

Tabulka 5:Rozdělení trenérů a trenérek dle věku 

k tázaných  Počet tázaných 

25 let 6 

30 let 5 

40 let 8 

50 let 5 

65 let 2 

 

40%

60%

ženy muži

 V převážné většině 

mají své vlastní klienty a 

jší zkoumání trendů a 

ti skupin dle věku (tab. č. 
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Tabulka 6:Rozdělení probandů dle trenérských zkušeností 

Trenérské zkušenosti Počet tázaných 

 1 – 5 let 2 

5 – 15 let 9 

16 – 25 let 9 

26 - 35 let 3 

36 – 50 let 2 

 

5.2.1 ANALÝZA DAT U OTÁZKY Č. 1 

1. Otázka:  „Kolik tenisových hráčů z vašeho okolí cvičí jógu?“ 

 Všechny odpovědi dotazovaných se pohybovaly v rozmezí 1 – 5 osob. Přičemž 

nejvíce odpovědí se vyskytovalo v rozmezí 1 – 3 osoby, minimální počet pak v rozmezí 4 – 5 

osob. Do nejvíce zastoupených odpovědí patří 2 osoby, jak v grafu  rozděleného podle věku, 

tak i v grafu rozděleného podle pohlaví. 

a) dle pohlaví (graf č. 2) 

 Odpovědi dotazovaných se pohybovaly v rozmezí 1 – 5 osob. Zastoupení mužů a žen 

je ve dvou případech téměř totožné. Počet osob 3 a 5, znají výhradně jen muži. 4 osoby zná 

pouze jedna žena. V tomto konkrétním počtu osob nemůže tedy pozorovat žádný trend 

z hlediska rozdělení dle pohlaví. 



Graf 

b) dle věku (graf č. 3) 
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3 osoby. 4 osoby znají pouze tázaní
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Graf 2:Odpovědí na 1. otázku dle pohlaví 

dí osob ve věku 18 – 25let a 51 – 65let je koncentrována v

tázaní ve věku 51 – 65let a 5 a více osob znají trené

grafu je velmi těžké pozorovat určitý trend. 

Graf 3:Odpovědí na 1. otázku dle věku 

 

2 3 4 5 a více

3 4 5 a více

 

je koncentrována v rozmezí 1 – 

65let a 5 a více osob znají trenéři ve věku 41 
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5.2.2 ANALÝZA DAT U OTÁZKY Č. 2 

2. Otázka: „Z jakých důvodů si myslíte, že začínají hráči tenisu cvičit jógu?“ 

 Do následujícího grafu jsem zaznamenala odpovědi, které trenéři uvedli alespoň 2 

krát. V grafu je zmíněno 9 nejčastějších důvodů. Některé důvody, byly uvedeny pouze 

jednou, a proto nebyly do grafu vepsány. Například odpovědi typu: odbourání celulitidy, 

možnost k seznámení s osobou druhého pohlaví a relaxace. Největší koncentrace 

odpovědí je zastoupena v kolonce zdravotní stav, následovala výkonnost, kamarádi a 

zvýšení koncentrace. Mezi další důvody, proč tenisoví hráči cvičí jógu, řadíme: odbourání 

stresu, zvědavost, popularita, zvýšení sebevědomí a ovládání emocí.  

a) dle zkušeností (graf č. 4) 

 V této otázce můžeme vypozorovat určitý trend. Nejčastější odpověď ve všech 

skupinách rozdělených podle zkušeností byl zdravotní stav. Trenéři se zkušenostmi 1 – 

5let odpovídali: zdravotní stav (2) a koncentrace (2). Tázaní se zkušenostmi 5 – 15let 

odpovídali: výkonnost (4), hledání kamarádů (2), popularita jógy v posledních letech (2) a 

v největším zastoupení zdravotní stav (18). Skupina se zkušenostmi 16 – 15let měla pestrý 

výběr odpovědí od zdravotního stavu (6), zvýšení výkonnosti (6), hledání kamarádů (4), 

až po koncentraci (2). Zkušení trenéři s praxí 26 – 35let uvedli: zmírnění stresu (2), 

ovládání emocí (2) a zdravotní stav (2). Nejzkušenější dotazovaní s praxí 36 – 50let uvedli 

zvědavost (2) a zvýšení sebevědomí (2). 



b) dle věku (graf č. 5) 

 I v rozdělení dle věku m

všech věkových skupinách byla op

zdravotní stav (4), zvýšení výkonnosti
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Graf 4:Odpovědí na 2. otázku 
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5.2.3 ANALÝZA DAT U OTÁZKY

3. Otázka: „Vybavujete si 

pomohla jim v jejich karié

dle pohlaví (graf č. 6) 

 Většina dotazovaných byla dob
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odpovědi zaznamenat pouze do grafu
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všechny dotázané uvedly Marii Šarapovovou, jako jednu z

v tenise. Muži uváděli Novaka Djokovi
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Graf 5:Odpovědí na 2. otázku 

ANALÝZA DAT U OTÁZKY Č. 3 

„Vybavujete si nějaké světové tenisty, kteří se k józe otev

kariéře?“ 

tšina dotazovaných byla dobře informována, který ze světových tenist

Na tuto otázku tázaní odpovídali velmi individuálně, a proto jsme se rozhodli 
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Graf 6:Odpovědí na 3. otázku 
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Graf 7:Odpovědí na 4. otázku 

ANALÝZA DAT U OTÁZKY Č. 5 
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Graf 8:Odpovědí na 4. Otázku 
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5.3 DISKUZE K INTERVIEW  

 Pro přehledné shrnutí interview s trenéry se zaměříme na zodpovězení vědeckých 

otázek, poté na celkové shrnutí odpovědí kladených během interview.   

 V1: Z interview vyplývá, že drtivá většina hráčů začne cvičit jógu ze zdravotních 

důvodů. Menší počet zastoupených provozuje cvičení v rámci výkonnosti nebo sblížení se 

s novými přáteli. Z psychických důvodů cvičí jógu malé množství osob. 

 V2:  Dotazovaní potvrdili kladný dopad cvičení jógy na jejich fyzický stav. Na 

prvních příčkách se drželo zmírnění bolesti zad, zvýšení flexibility a posílení ochablých svalů. 

Naopak nás překvapily odpovědí typu posílení imunity a zmírnění únavy.  

 V3: Účinky jógy na psychický stav hráče tenisu nejsou v takové převaze jako účinky 

fyzické. Většina tázaných zmiňovala pouze účinky fyzického rázu a o psychické se příliš 

nezajímala. I přesto někteří uvedli, že jóga zvyšuje sebevědomí a koncentraci, uvolňuje 

svalové napětí, eliminuje stres a učí nás ovládat své emoce. Uvědomili si, že jóga působí na 

organismus komplexně a neuzdravuje jen tělo, ale i naši mysl. Jsme vychováni ve světě, kdy 

primárně léčíme následky nemocí a nikoliv příčiny.  

 

 Otázka č. 1: Většina dotazovaných uvedla, že ve svém okolí zná pouze dvě osoby 

praktikující jógu. Rozdělení dle pohlaví a věku nám však neukázalo žádné konkrétní trendy. 

 Otázka č. 2:  Jako hlavní důvod počátků cvičení jógy dotázaní uvedli zlepšení 

zdravotního stavu, na druhém místě zvýšení výkonnosti a poté setkání s novými přáteli. 

Rozdělení dle zkušeností a věku trenérů nám však nepřineslo žádné trendy.  

 Otázka č. 3: Většina tázaných byla dobře informována, který významný tenista jógu 

cvičí a jak mu pomohla v jeho kariéře.  Jako např. Novak Djokovič a Andy Murray. 

V ženském zastoupení poukázali trenéři i trenérky pouze na Marii Šarapovovou. Trend 

rozdělení dle pohlaví nám proto nic specifického neukázal. 

 Otázka č. 4: Nejčastější odpovědí bylo snížení bolesti, zvýšení flexibility, posílení 

ochablých svalů a kompenzace sv. dysbalancí. Odpovědi rozdělené dle věku nám neudávaly 

žádný trend. 

 Otázka č. 5: Předpokládali jsme, že většina hráčů tenisu u jógy zůstane i poté, co se 

zlepší jejich zdravotní stav. Graf nás však vyvedl z omylu. Vyplynulo z něj, že pouze asi 40% 
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hráčů setrvává i nadále u cvičení jógy po odeznění fyzických problémů. Graf rozdělní dle 

zkušeností trenérů nám nepřinesl žádné konkrétní poznatky. 

 Finální model kategorizace jsme sestavili na základě odpovědí všech čtyř probandů a 

interview, které zahrnovalo 25 trenérů a trenérek odlišných věkových kategorií. Výsledný 

model kategorizace jsme rozdělili na dvě části: fyzickou a psychickou. Porovnali jsme je 

s teoretickou částí práce. Většina uvedených psychických i fyzických účinků na organismus 

hráče tenisu se shoduje s praktickými poznatky získanými během rozhovorů s probandy a 

interview s trenéry.  

 Rozdělení grafů dle věku, pohlaví a zkušeností nám neukázalo žádné konkrétní 

výsledky. Pro pozorování specifických trendů by bylo zapotřebí většího počtu respondentů 

bez ohledu na pohlaví.  
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5.4 KATEGORIZACE VÝSLEDKŮ 

Tabulka 7: Kategorizace účinků jógy na fyzický a psychický stav hráče tenisu 

Psychické účinky 

 

 

 - zvýšení sebevědomí  

 - zlepšení koncentrace 

 - zmírnění předzápasové nervozity 

 - ovládání emocí 

 - odbourání negativních myšlenek 

 - uvolnění sv. napětí po zápase 

  

 - zmírnění frustrace  

 - redukce trémy 

 - zlepšení nálady  

 - zlepšení spánku 

 - odstranění stresu během zápasu 

 - zmírnění únavy 

Fyzické účinky 

 

 

 - zmírnění bolesti  

 - zmírnění ztuhlosti svalů páteře 

 - vyrovnání svalových dysbalancí 

 - posílení ochablých svalů  

 - protažení zkrácených svalů 

 - zvýšení flexibility  

 - růst fyzické kondice 

  

 - centralizace kloubů 

 - urychlení rekonvalescence po operacích 

 - posílení imunity 

 - odbourání stereotypů 

 - urychlení regenerace svalů  

 - zlepšení vitality organismu 

 - redukce hmotnosti v těhotenství  

 

 V tabulce č. 7 jsou shrnuty účinky jógy na hráčův organismus. Účinky a zkušenosti 

jsou seřazeny podle důležitosti a jsou zvýrazněny ty, které mají nejvýznamnější vliv na 

hráčovu kariéru. Předpokládali jsme, že jóga významně ovlivňuje hráčův zdravotní stav. 

Překvapilo nás však, že všichni probandi využívali jógu ke zmírnění ztuhlosti páteře, zlepšení 

koncentrace a sebevědomí.  
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6 ZÁVĚRY 

Cílem této diplomové práce byla analýza možných účinků jógy na fyzický a 

psychických stav hráče tenisu, získaných kvalitativní metodou sběru dat. Tento cíl 

považujeme za splněný, stejně jako cíl sekundární – vytvoření modelu kategorizace účinků 

jógy na psychický a fyzický stav tenisového hráče. Teoretické poznatky a informace získané 

z rozhovorů a interview se shodují.  

 Zjistili jsme, že zkušenosti s jógou u hráčů tenisu jsou různé. I přesto lze najít shodu u 

probandů s bolestmi zad, přetížením v bederní a krční části páteře. Shodu nalezneme také u 

psychických problémů, kdy na emočně labilní hráče mělo cvičení jógy větší psychický vliv 

než na emočně stabilnější jedince. Tuto teorii nám potvrdilo u interview s trenéry a jejich 

zkušenosti s hráči tenisu.  

Zajímavým řešením by mohlo být začlenění jógy do kondičního programu závodních 

hráčů a pozorování účinků na jejich výkonnost. Tato studie by mohla být prospěšná nejen pro 

trenéry, ale i pro samotné hráče. Pravděpodobně bychom objevili i účinky, které nebyly 

zmíněny v teoretické kategorizaci této diplomové práce. 

Výsledky diplomové práce se budu snažit využít i ve své tenisové akademii. Ráda 

bych přesvědčila své klienty, že i krátkodobé cvičení jógy po tréninku může přinést skvělé 

výsledky. Příznivé účinky jógy by se měly dostat více do podvědomí široké veřejnosti a 

hlavně rodičů začínajících tenisových hvězd. Protože vliv tenisu na pohybový aparát je 

obrovský. Jednostranná zátěž vede ke svalovým dysbalancím z nichž pak vznikají nejčastější 

tenisová zranění.  

 Ze získaných výsledků je zřetelné, že hráči tenisu jógu cvičí, ale pouze 

v případě již vzniklého zdravotního problému. Jóga je však doporučována jako výborné 

preventivní a kompenzační cvičení. Pokud by se chtěli hráči zlepšovat, eventuálně se dostat 

na světový žebříček, měli by využívat jógu nejen jako fyzické cvičení, ale i jako 

psychologickou přípravu. 

Nejlepší hráči světa jako Maria Šarapovová, Andy Murray nebo Novak Djokovič již 

kouzlo jógových cvičení objevili, díky němu se udržují ve výborné fyzické kondici a jsou 

psychicky silní na dvorci. Tak proč bychom nepokračovali v jejich šlépějích i my. 
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9  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?“ 
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„ 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?“ 
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„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 
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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.“ 
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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.“ 
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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.“ 
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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. 



83 

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?“ 
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„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.“ 
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„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?“ 
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„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?“ 
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„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. 
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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.“ 
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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).“ 
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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.“ 
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• 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?“ 
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„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?“ 
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„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.“ 
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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?“ 
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„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.“ 

 


