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Anotace

Cílem  této  diplomové  práce  je  zjištění  a  porovnání  sociálních

proměnných působících  na tréninkovou a hráčskou motivaci tenistek

v kategorii  starší  žačky  a  dorostenky.  Úkolem  práce  je  pomocí

strukturovaného rozhovoru vytipovat hlavní motivy vedoucí dívky ke

hraní tenisu a krizová místa v jejich tenisovém vývoji. Práce porovnává

vliv sociálních motivů a úskalí v okruzích rodina, tréninková skupina,

škola, přátelé, v níže uvedených věkových skupinách.

Jan Křováček

Praha, 1.9. 2009
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Abstract

Title:

Comparison of female tennis players in selected categories.

Aim of work

Prediction of the critical spots and factors in the training motivation of female

tennis players in the categories of lower juniors and upper juniors.

Method:

Empirical research based on the help of a structured questionnaire with open

questions.

Results:

Analysis  of  variables  influencing  the  training  motivation  in  selected

categories.
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Úvod

Tenis je sportovní hra, která na závodní úrovni klade vysoké nároky na

kvalitu a intenzitu tréninku. Zároveň je sportem, se kterým je nutné začínat

velmi  časně,  má-li  hráč  uspět  v konkurenci  stovek  a  tisíců  jiných  hráčů.

Tenisový trénink tudíž probíhá v obdobích prudkého tělesného, osobnostního

a sociálního vývoje. Všechny tyto změny s sebou přinášejí změny v motivaci

k tréninku, které musí dobrý tenisový trenér akceptovat. Navíc není tenisový

trénink  mladistvých  jen  vztahem  hráč  –  trenér,  ale  vztahem

vícedimenzionálním:  hráč  –  trenér  –  rodiče  –  spoluhráči  -  soupeři.  Které

z faktorů vývojových a vztahových se nejvíce podílejí na případných změnách

v tréninkové motivaci?  Tuto otázku si  kladu jako tenisový trenér  mládeže

téměř  denně.  Moje  diplomová  práce  je  proto  směrována  ke  zmapování

hlavních proměnných působících na motivaci k tréninku.

Zaměřil jsem se na porovnání motivace tenistek, kategorie starší žačky a

dorostenky.  Vycházím  z vlastní  zkušenosti,  že  k výraznější  změně

v tréninkové motivaci dochází v těchto věkových kategoriích u dívek častěji

než ve stejném věku u chlapců, a to z důvodu jejich větší emocionality a větší

provázanosti jejich osobního a rodinného života se sportem. Dívky jsou také

sebekritičtější a neúspěchy častěji řeší únikem od problému, stažením se do

sebe, ukončením činnosti.



Cíl a úkoly práce

Mým úkolem bylo v přípravném období prostudovat odbornou literaturu

zabývající  se  motivací  obecně  i  speciálně  motivací  ke  sportu  a  tréninku,

prostudovat metodologii výzkumné práce, zvolit její nejvhodnější variantu a

pomocí zvolené metody výzkumu sebrat mezi hráčkami informace, vedoucí

k porovnání  jejich  tréninkové  motivace.  Zjistit,  které  proměnné  jsou

z hlediska jejich motivace významné a které nikoliv a jak se tyto proměnné

podílejí na motivaci v daném věkovém období.



2. Teoretická východiska

Lidské chování je vědomě či nevědomě zaměřeno na dosažení určitého

cíle. V obecné psychologii se tyto procesy  označují jako motivace. Motiv je

přitom hypotetický  konstrukt,  vysvětlující,  proč  se  jedinec  chová určitým

způsobem. 

2.1 Motivace je stav, který aktivizuje chování, a dává mu směr.

Motivované  chování  má  strukturu  obsahující  kognitivní,  emoční  a

motorickou  složku  vedoucí  k uspokojení  nějaké  potřeby.  Tento  vzorec

motivovaného chování může být individuálně odlišný – k dosažení téhož cíle

mohou  jedinci  požívat  odlišné  vzorce  chování  poplatné  jejich  dosavadní

zkušenosti i poplatné vlivu kulturních zvyklostí dané oblasti. 

Motivované chování je zaměřeno k uspokojení potřeb jedince, přičemž

tyto  potřeby  lze  v zásadě  rozdělit  na  potřeby  biogenní  a  sociogenní  či

potřeby  primární  a  sekundární.  U  prvních  jde  o  potřeby  související  se

samotným přežitím jako jsou obživa, sex, spánek. U druhých jde o potřeby

vyplývající  ze soužití  ve skupině  jako je potřeba družnosti,  uznání,  vlivu.

Znamená  to  tedy,  že  mezi  příčiny  motivace  patří  jak  fyziologické  stavy

mozku a těla, tak i naše kultura a sociální interakce s jedinci v našem okolí.

Uváděny jsou dokonce ještě terciární potřeby dané kulturou jako jsou např.

bohatství,  úspěch,  výkon. Posledně  jmenovaná  je  pro  tuto  práci  zvláště

důležitá, proto si ji definujme:

Sám výkon a jeho zlepšení se stává pohnutkou k opakování činnosti.



Teorie motivace mají také svou neurofyziologickou stránku. Podle Wise

(Atkinson, R., a kol., Psychologie. Praha: Portál, 2003) existují důkazy, že po

dosažení  požadovaného  incentiva  (předmětu  motivace),  a  to  jak  ve  sféře

biogenních, tak sociogenních potřeb, dochází k „odměně“ v mezolimbickém

dopaminovém systému, tzn. že se aktivuje určitý systém odměn v mozku, jež

je  pociťován  jako  slast.  Ta  pak  vede  k  fixování  činnosti  vedoucí

k pozitivnímu výsledku a snahám o  její  opakování.  I v laické populaci  je

dobře znám termín „hormon radosti“ (endorfin), jehož vyplavování se posléze

může stát samo o sobě trvalým motivem k určitému jednání. 

Stejnou  roli,  bohužel,  mohou  sehrát  také  drogy  (kokain,  amfetamin,

heroin),  jimiž  se  organizmus  odměňuje,  aniž  tomu  předchází  náročné,

pozitivně  zaměřené  úsilí.  Nově  se  vyskytující  termín  “bažení“  vyjadřuje

touhu  drogově  závislých  jedinců  po  odměně,  pro  niž  postupně  opouštějí

všechny své přirozené aktivity.

Ve skutečnosti jsou motivy chování velmi jedinečné a ačkoliv mohou

vycházet  ze  stejné  potřeby,  jsou  ovlivňované  jedinečnými  životními

podmínkami i zkušenostmi. Proto se psychologové snaží najít nějaký obecný

princip motivace, platící  za každých okolností.  Zdá se jím být tvrzení,  že

účelem motivace je:

a) Maximalizace příjemného a minimalizace nepříjemného

b) Udržování a obnova psychické rovnováhy

(Nakonečný, M., : Sociální psychologie. Praha: Portál, l999)



„Člověk  fakticky žije stále ve stavu vnitřního nedostatku, má na něco

chuť,  je  unavený  nebo  trpí  nudou,  má  pocit  nejistoty  nebo  ohrožení,

nedostává  se  mu  určitých  informací  nebo  dostatečné  pozornosti  od  jeho

nejbližšího  okolí,  touží  po  větším  uznání,  po  větší  míře  autonomie…“

(Nakonečný, M., Sociální psychologie. Praha: Portál, 1999)

Motivované  chování  je  spuštěno  v okamžiku,  kdy  motivace  dosáhne

určité síly, kdy dosažení cíle je pravděpodobné a cíl má určitou hodnotu.

Sociální motivace

Je zřejmé, že motivace ke sportu a tréninku, která je tématem této práce,

spadá do oblasti sociální motivace, proto se jí budu zabývat podrobněji.

Třídění  sociálních motivů  je  velmi  různé. Nahodile  jmenujme třídění

podle  E.C.  Tolmana.  (Nakonečný,  M.,  Sociální  psychologie.  Praha:

Portál,1999)

Jde o potřeby:

- družnosti - vlivu

- příchylnosti - podřízenosti

- uznání - identifikace

Vyzdvihněme  pro  účely  této  práce  potřebu  identifikace,  která  je  ve

vývoji jedince významným aktivačním a formujícím činitelem. Identifikace

znamená ztotožnění  se s motivy jiné osoby.  Typická je  identifikace dítěte

s motivy rodičů, jež mu zajišťuje emoční stabilitu a životní jistotu. Až krajní



podobou identifikace je imitace, která kromě  postojů  znamená i nápodobu

gest, dikce, oblečení apod. Ta je charakteristická a normální v období raného

dospívání, u dospělých bývá znakem nevyspělé osobnosti.

Nověji se upouští od dělení motivace na biogenní a sociogenní, protože

neexistuje  přesná hranice mezi  nimi  nebo se místo o sociálních motivech

hovoří souhrnně o ego-vztažné sociální motivaci. Je to motivace vztahující se

k udržování a obraně hodnoty ega, tedy k jeho evalvaci a devalvaci. Žije-li

člověk  v  relativně  uspokojivých  podmínkách,  tzn.  že  má  dostatek  jídla,

oblečení,  střechu  nad  hlavou,  spolehlivé zaměstnání  a  je  zdráv,  vystupují

v jeho  chování  ego-vztažné motivace  zvláště  do  popředí.  Znamená  to,  že

výrazně touží po obdivu, úctě a  uznání svých schopností

Ego-vztažná motivace je vždy sociální, protože evalvace či  devalvace

ega  se  může  jedinec  dočkat  jedině  ve  vztahu  s ostatními  jedinci  ve

společnosti.  Jedincova  odezva  ve  společnosti  vytváří  pak  obraz  jeho

sebepojetí či sebekoncepce, která dynamizuje jeho sociální chování.

Vytváření sebepojetí je jedním z úkolů dospívání a souvisí se změnou

motivu chování. Dotýká se tématu této práce velmi úzce.

Pojmy  jako  expanze,  obrana,  udržování  a  obnova  hodnoty  ega  jsou

z teorie „jáství“ P.F. Secorda a C.W. Backmana (Nakonečný, M.,  Sociální

psychologie. Praha: Portál, 1999). Autoři uvádějí, že sebepojetí většiny lidí je

kladné. Považují se za inteligentní, zajímavé, vážené a chtějí tak být svým

okolím vnímáni. Udržování souhlasného sebepojetí s okolím je samo o sobě

trvale mocným motivem našeho chování.



2.2 Problematika vůle

S teorií sociálních potřeb a motivů úzce souvisí teorie vůle, jako souboru

aktivit umožňujících a zajišťujících zaměřenou aktivitu jedince.

Teorie  vůle  se  v psychologických  publikacích  v posledním  desetiletí

minulého století vyskytovala zřídka, a to pro svou neprobádanost a obsahovou

nejednotnost.  V individuálním  i  společenském  životě  ale  vzniká  řada

problémů, které se neobejdou bez objasňování termínů jako je svobodná vůle,

síla vůle, odpovědnost, sebekázeň, morálka, vnitřní motivace apod. Oživení

zájmu  o  průzkum  vůle  je  spojen  s úspěchy  ve  výzkumu  kognitivní

psychologie, kybernetiky a umělé  inteligence. Termín vůle,  resp. síla vůle

bývá  nahrazován termíny sebe-řízení nebo častěji  sebe-regulace.  Obsahy

těchto pojmů nejsou ani dnes jednotné a liší se podle teoretických východisek

nebo podle fází  seberegulace, na které se výzkumně  zaměřují.  Poznatky o

seberegulaci lze získávat jak experimentálně, tak empiricky (např.sledováním

relapsů drogově závislých či trestaných osob).

Obecně  panuje  více-méně  shoda  v definici  vůle  jako  naučeném

komplexu schopností, vlastností a dovedností, který umožňuje člověku,

aby podle osobních záměrů řídil svoji duševní činnost. (Brichcín, M,: Vůle

a sebekontrola. Praha: Karolinum, 1999)

Seberegulace má svoji stránku kognitivní  – výběr cílů, vyhodnocování

vlastních  schopností,  uvědomění  si  sociálních  vazeb,  očekávání  apod.  a

stránku emoční – způsob reagování daný temperamentem.



Soubor  volních  vlastností  je  velmi  široký  a  jejich  klasifikace  různá.

Uvedu způsob klasifikace volních vlastností podle toho, ve kterých etapách

psychického řízení  se převážně uplatňují a rozvíjejí:

1. Iniciace činnosti (iniciativa, ochota)

2. Plánování průběhu činnosti (nezávislost, předvídavost, opatrnost)

3. Příprava vnějších podmínek a vnitřních předpokladů

(samostatnost, důkladnost)

4. Organizování řídích a prováděcích složek

(sebekontrola, akceschopnost)

5. Styk s vnějším a vnitřním prostředím 

(odolnost, uměřenost, podnikavost)

6. Komplexní zpracování informací a rozhodování

(rozvážnost, odvážnost, rozhodnost)

7. Komunikace mezi řídícími složkami (uvědomělost, zásadovost)

8. Koordinace součinnosti řídících složek (cílevědomost, snaživost)

9. Regulování aktivity prováděcích složek (energičnost, pečlivost)

10. Kontrola plnění úkolu (cíle) a zpřesňování plánu

(vytrvalost, pružnost)

11. Cílové zhodnocení průběhu a výsledků činnosti

(sebekritičnost,odpovědnost)

 (Brichcín, M., : Vůle a sebekontrola. Praha: Karolinum, 1999)

Přesvědčení,  že  vůle  je  rozhodující  vlastností  člověka  přinesla

v předminulém století  teorie  voluntarismu.  Síla  vůle,  která  je  rozhodující

v dosahování cílů a rozhoduje také o odolnosti jedince vůči zátěži se ukázala

jako zjednodušená. Pominula lidskou emocionalitu, díky které se volní úsilí

může minout cílem. (Yerkes-Dodsonův zákon).



Jakými podmínkami a jakou výchovou prošli  jedinci  se silnou vůlí  a

jakou ti druzí je téma, na něž není tato práce zaměřena. Mohu jen odhadovat

z vlastních či zprostředkovaných zkušeností a s nadsázkou předpokládat, že

volně  silní  jedinci  byli  od  raného dětství  vedeni  k překonávání  překážek,

k samostatnosti, k odkládání okamžitých přání, k dělení se o výhody apod.,

zatím co ti druzí prošli „skleníkovou“, protektivní výchovou. Byli hýčkáni a

jejich přání byla plněna dříve, než byla vyslovena. Nebo byli ponecháni na

okraji zájmu rodiny i širší společnosti a všeho usilování se vzdali.

V této souvislosti se mi nabízí použít termín  změkčilost  jako protipól

odolnosti.

Odolnost  je  schopnost  překonávat  resp.  snášet  delší  dobu  působení

vnějších  nebo  vnitřních  vlivů  (lákání,  odpuzování,  monotonie,  únava,

zlozvyky, zklamání), které jsou intenzívně pociťovány a maří proces jednání.

(Brichcín, M., Vůle a sebekontrola. Praha: Karolinum, 1999, v Janošková, J.,

Motivace a odolnost v tenise. Praha: FTVS, 2003, dipl. práce)

Se silou vůle bývá spojována  úroveň aspirací.  Přepokládá se, že lidé

volně silní, a tudíž většinou úspěšní, mají vysokou úroveň aspirace – kladou

si vysoké cíle na základě svých předchozích zkušeností. Lidé neúspěšní mají

tendence buď k cílům nereálně vysokým nebo cílům krajně nízkým.

2.3 Vývoj sebeobrazu a vlastní identity

Dospívání (11.-20. rok života) lze podle Marie Vágnerové (Vágnerová,

M,.Vývojová psychologie I.,  Praha: Karolinum, 2005) rozdělit na dvě fáze -

raná adolescence (puberta) 11 – 15 let  a pozdní adolescence 15 – 20 let.

Nejnápadnější změnou v první fázi je tělesné dospívání, dokončení přechodu



myšlení  od  konkrétního  k abstraktnímu,  a  hormonálně  podmíněné  změny

v emočním prožívání. Mnohdy za bouřlivých projevů  revolty a zavrhování

dosavadních identifikačních vzorů dochází k přijímání nových vzorů většinou

mimo rámec rodiny. Důležitým mezníkem je v tomto období také ukončení

povinné školní docházky a přechod na vyšší stupeň vzdělávání.

Doposud  rodina  v optimálním  případě  poskytovala  jedinci  emoční

jistotu,  bezpečí  a  útočiště.  Nyní  dochází  k přesunu citových  vazeb  mimo

rodinu. Dospívající si nyní přeje být identifikován s vrstevníky, přijímá jejich

postoje  a  normy.  Často  bývá  přemisťování  citových  vazeb  doprovázeno

přeháněním rozdílů v hodnotách rodičů a nových osob, jejichž hodnoty a cíle

jsou až nekriticky oceňovány. Vše směřuje k emancipaci jedince.

Podle Geckové (Langmeier, J., Krejčířová, D.,  Vývojová psychologie.,

Praha: Grada, 2006) však přese všechny tyto emoční výbuchy a konflikty si

dospívající  ponechává základní  hodnoty  a  morální  postoje  přejaté  ze  své

rodiny a mění pouze vnější způsoby chování.

„Skupina  vrstevníků  je,  jak  se  zdá,  méně  původcem,  ale  spíše

zpevňovatelem morálních hodnot a způsobů  chování vyvinutých v rodině“,

(Peck,  R.R.,  Havbighurs,  R.J.  v  Langmeier,  J.,  Krejčířová,  D.,  Vývojová

psychologie. Praha: Grada, 2006)

Z hlediska našeho sledování vývoje motivace k tréninku je toto tvrzení

významné. Jinak bychom museli být skeptičtí a předpokládat, že s přesunem

citových vazeb mimo rodinu se může změnit i motivace k tréninku razantním

a nečekaným způsobem.

Druhá fáze dospívání (15-20) je zaměřena na hledání vlastní identity a

aktivnější  hledání  seberealizace  než  dosud.  Adolescenti  mnohdy



experimentují  s různými  variantami  chování  a  zkoušejí  hranice  svých

možností. Jednají tak někdy extrémním a riskantním způsobem 

Pozdní adolescence je dobou komplexní psychosociální přeměny, která

vrcholí nalezením uspokojivého životního stylu.

Emancipace z infantilní vázanosti na rodiče je ukončena, vztahy s rodiči

se stabilizují a zklidňují. Ve vztazích mimo rodinu nabývají převahu vztahy

partnerské.

2.4 Vývojové aspekty motivace k tréninku

Být  úspěšným  sportovcem  přináší  v našich  kulturních  podmínkách

nemalou  společenskou  prestiž.  Je  lákavé  identifikovat  se  s úspěšnými

sportovci, jejichž výkony plní denně zpravodajství všech medií.

Žák  základní  školy,  který  vyniká  v tělesné  výchově  bývá  často

sociometrickou hvězdou třídy, zatím co jakákoliv nápadnější neobratnost dítě

sociálně  znevýhodňuje.  Pohybové  schopnosti  a  fyzická  síla  jsou  vysoce

ceněny zejména mezi  chlapci.  Úspěch ve sportu jim pomáhá překonávat i

případné  neúspěchy  výukové.  Jejich  vytvářející  se  sebepojetí  je  syceno

obecně uznávanou hodnotou sportu. V tomto ohledu má sport nezastupitelnou

úlohu v osobnostním vývoji  jedince.

O  tom,  zda  se  sport  stane  součástí  jedincovy  motivační  „výbavy“

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

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

hodnota, kterou oceňujeme“.

„Sportovci,  kteří  mají  silnou výkonovou motivaci  bývali  v dětství  za

dobrý výkon odměňováni a chváleni. Pro motivační zaměření na úspěch je



kromě  osobních  dispozic  rozhodující  kladný  afektivní  prožitek  potvrzený

okolím“. (Hošek, V., Motivace sportovního tréninku. Praha: UK, 1986)

Dítě  je  přirozeně  aktivní  a  není  obvykle  problémem  zaujmout  jej

sportovní činností,  odpovídající  jeho pohybovým předpokladům. Zda sport

učiní  svým  hlavním  či  dokonce  životním  zájmem  záleží  pak  na  mnoha

okolnostech. Jisté ale je, že sport je bohatým zdrojem citů i v případě, nejde-li

o dosahování vrcholových výkonů.

Z  osobních  dispozic  je  pro  sportovce  důležitá  soutěživost jako

dominantní  rys  osobnosti.  Ta je  typická pro ranější  stádia vývoje jedince,

vrcholí  v mladším  a  starším  školním  věku  a  poté  klesá.  U  nesportovce

v dospělém věku je soutěživost spíše projevem sociální nezralosti.

V pubertě a adolescenci naopak nabývá na síle potřeba sounáležitosti se

spoluhráči.  U  nesportujících  jedinců  může  být  ekvivalentem této  potřeby

družit se „parta“.

V dětství  se  zakládá  vztah  ke  sportu  a  bezprostředně  tedy  i  ke

sportovnímu  tréninku.  Proti  sportovnímu  tréninku  dospělých  se  trénink

mládeže vyznačuje některými zvláštnostmi, a to jak v obsahu, tak v metodice

a  organizaci.  Vedle  samozřejmého  rozvoje  pohybových  schopností  je

obsahem mládežnického tréninku i výchova morálně-volních vlastností.

Metodika tréninku  dbá  na  všestrannou  přípravu  s cílem  zvyšovat

odolnost  vůči  tělesné  i  duševní  zátěži  přiměřeně  a  postupně.  A  konečně

organizace  mládežnického  tréninku  vychází  z cyklu  školního  roku,

upřednostňuje  kolektivní  formy  tréninku  a  klade  důraz  na  tréninkovou

pravidelnost a stálost jeho forem. (Choutka, M., Dovalil, J., Sportovní trénink.

Praha: Olympia, 1991)



Podle autorů „Tenisového manuálu 2. stupně.“ (Miley, D.a Crespo, M,

MTF: 1998) jsou motivy ke hře tenisu vnější a vnitřní. K prvním patří hmotné

i  nehmotné  odměny,  ke  druhým touha  zvládnout  hru,  být  úspěšní,  pocit

hrdosti, zábava, radost ze hry.

 

Za  kvalitativně  vyšší  jsou  považovány  odměny  vnitřní,  neboť  jsou

trvalejší a jsou ideální k udržení vysoké úrovně motivace. 

Šimůnek, J. ve své závěrečné trenérské práci  Motivace hráčů tenisu ve

věku  11-14  let. (diplomová  práce,  Praha:  FTVS,  2007) uvádí  přehled

některých vnitřních motivů hráčů tenisu: Sociální interakce, zábava, vzrušení,

demonstrace schopností,  zdokonalování dovedností,  zvýšené sebevědomí  a

uspokojení  z  dosaženého zlepšení,  možnost  být  s  přáteli  a  najít  si  nové,

možnost být součástí týmu.

Nedostatek  motivace  není  jediným „nepřítelem“  hráče tenisu.  Kromě

něho se hráč setkává i s přílišnou motivací – při velmi důležitých utkáních,

při hře o vysoké finanční odměny, po sérii výher nebo s negativní motivací -

obavy z vítězství  či  prohry,  obavy ze soupeřů  a utkání, obavy ze zranění,

obavy  z reakcí  jiných  osob  (rodičů,  trenéra,  kolegů).  A  konečně  se  hráč

setkává i  s falešnou motivací –  povyšování tenisu na hlavní smysl života,

apod.

Pro vývoj  zdravé motivace ve sportu je  důležité pochopení  faktu,  že

smyslem  zlepšování  výkonu  není  pokoření  soupeřů,  ale  dosažení  svých

osobních cílů, zlepšení svých výkonů. Zdůrazněním osobních cílů tak může

sportovec získat kontrolu nad vlastním úspěchem. Úkolem trenéra je pomoci

sportovci  stanovit  reálné  cíle,  a  tím mu  pomoci  zajistit  přiměřený  stupeň

úspěšnosti. (Šimůnek, J., Motivace hráčů tenisu ve věku 11-14 let. (závěrečná

trenérská práce, Praha: FTVS 2007)).



3. Výzkumná část

3.1 Technika sběru dat 

Ke  sběru  dat  jsem  použil  metodu  strukturovaného  rozhovoru

s otevřenými  otázkami  –  tj.  otázkami,  jejichž  odpovědi  nejsou  škálovány.

Tento typ rozhovoru lze použít v případě, kdy máme pouze omezený čas na

jednoho respondenta a není čas na opakované dotazování. Je důležité pečlivě

formulovat otázky a minimalizovat efekt tazatele na kvalitu rozhovoru. Data

získaná z tohoto rozhovoru se snadněji analyzují, protože jejich variabilita je

relativně nízká. Data získaná v jednotlivých rozhovorech se nemají výrazně

strukturně  lišit.  Nevýhodou je omezení  rozhovoru na předem daná témata.

Pružnost  sondování  je  omezena  a  stírá  individuální  rozdíly  a  okolnosti.

(Hendl, J., Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005).

Rozhovory  probíhaly  v rámci  běžného  tréninku.  Dotazování  v rámci

turnajů a soutěží jsem vyloučil z důvodu možného emocionálního zkreslení.

Kritériem  bylo  závodní,  nikoliv  rekreační  hraní  tenisu,  stejné  tréninkové

zatížení hráček (min. 5 tréninků týdně) a věk, který měl zajistit pokud možno

rovnoměrné zastoupení  všech věkových skupin  v rámci  daných  hráčských

kategorií.

Tímto způsobem se mi podařilo sebrat data od 26 starších žaček a 25

dorostenek  pražských  tenisových  klubů  hrajících  tenis  závodně,  ale  na

různém stupni výkonnosti.

Sběr dat probíhal v lednu až dubnu 2009. Využil jsem kontaktů s trenéry

některých tenisových klubů a s jejich svolením jsem rozhovory uskutečnil.

Hráčky byly před započetím tréninku informovány o probíhajícím průzkumu



a požádány o spolupráci. Jejich další výběr byl pak nahodilý, poplatný pouze

jejich ochotě poskytnout rozhovor.

Odpovědi  na  otázky  jsem  co  nejpřesněji  zapisoval  do  předem

připravených archů.  Jeden rozhovor trval zhruba 10-15 minut. Předcházelo

mu vzájemné seznámení s hráčkou, vysvětlení účelu rozhovoru a ujištění, že

data jím získaná jsou důvěrná a anonymní.

Otázky jsem se snažil  formulovat  tak, abych pomocí odpovědí na ně

nahlédl do „nejbližšího společenského okolí“ hráček a posoudil jeho vliv na

tréninkovou motivaci. Otázky měly mapovat tři okruhy sociálních vlivů, a to

osoba trenéra a tréninkový styl, rodina, škola.

3.2 Cíl a úkoly

Výzkumná část práce měla dát odpověď na následující otázky:

1. Existuje významný rozdíl mezi tréninkovou motivací starších žaček a 

dorostenek?

2. Které motivy jsou z hlediska tréninkové motivace ve sledovaných  

kategoriích významné?

3. Patří osoba trenéra k těmto významným proměnným?

4. Má rodina zásadní vliv na tréninkovou motivaci mladistvých tenistek?



3.3 Seznam otázek

1.Ročník narození?

2. Jak dlouho tenis hraješ?

3.Trénuješ převážně skupinově, individuálně, se sparringpartnerem?

4. V jakém složení skupiny nejraději trénuješ?

5. Máš trenéra muže či ženu? Jsi ráda, že je to právě muž/žena?

6. Jsi s trenérem/trenérkou spokojena?

7.Máš stále stejného trenéra?

8.Proč jsi trenéra změnila?

9. Stává se ti, že trénink šidíš? Proč?

10. Chtěla jsi někdy s tenisem skončit? Proč?

11. Jsi spokojená se svým tenisovým růstem a výsledky?

12.Co ti v současnosti tenis přináší a bere?

13. Rozumějí tvoji rodiče tenisu, radí se s trenérem, sledují tréninky a 

turnaje?

14. Pomáhá ti jejich zájem?

15. Odměňují či trestají tě za výsledky?

16. Jakou školu navštěvuješ? Jak se škola dá skloubit s tenisem?

17. Máš přítele ? Podporuje tě v tenise?

18.Čeho bys chtěla v tenise dosáhnout?



3.4 Přehled literatury

K tématu  obecné  motivace  existuje  množství  odborných

psychologických publikací. Čerpal jsem zejména ze sociálně psychologické

práce M. Nakonečného (Nakonečný, M., Sociální psychologie. Praha: Portál,

1999) a z obecně psychologických prací (Atkinson, R.  a kol., Psychologie.

Praha:  Portál,  2003; Hartl,  P.,  Hartlová, R.,  Psychologický slovník.  Praha:

Portál, 2002)

V teoretické  části  jsem se  dotkl  i  problematiky  vůle  a  emocí,  které

souvisejí  s teoriemi  motivace.  Související  kapitoly jsem  nastudoval

v publikaci  Goleman,  D.,  Emoční  inteligence. Praha:  Columbus  1997  a

Brichcín, M., Vůle a sebekontrola. Praha: Karolinum 1999.

Jelikož je tato práce zaměřena na psychologické aspekty tréninku dětí a

mladistvích bylo třeba nastudovat oddíly z vývojové psychologie. Použil jsem

publikace Vágnerová, M., Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha:

Karolinum, 2005 a Langmeier, J., Krejčířová, D., Vývojová psychologie. 2.

aktualizované vydání. Praha: Grada 2006

Psychologické aspekty motivace, emocí a vůle zaměřené na sportovní

problematiku  jsem  čerpal  z publikací Hošek,  V.,  Motivace  sportovního

tréninku.  Praha:  Karolinum,  1998,  Choutka,  M.,  Dovalil,  J.,  Sportovní

trénink. Praha: Olympia/Karolinum, 1991.

Posléze  literaturu  již  čistě  tenisovou,  zaměřenou   na   tréninkovou

problematiku představuje Tenisový manuál 2. stupně (pro vrcholové trenéry).

MT ITF ltd., 1998 autorů Crespo, M., Miley, D.



K porovnání  výzkumu,  jako  vzor  formální  úpravy  i  k inspiraci  jsem

použil diplomovou práci Janoškové, J.,  Motivace a odolnost v tenise. Praha:

FTVS a závěrečnou trenérskou práci Šimůnka, J.,  Motivace hráčů tenisu ve

věku 11-14 let, Praha: FTVS, 2006. 

Základní pomůckou pro praktickou část mé práce byla publikace Hendl.,

J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha:Portál, s.r.o., 2005.



















Otázka č.12: Co ti v současnosti tenis přináší nebo bere?

Přináší: (seřazeno  podle  četnosti  odpovědí,  dívky  měly  možnost  

vyjmenovat více pozitiv)

- zábavu, dobrý způsob trávení volného času 41 (25ž/16d)

- adrenalin 38 (21ž/19d)

- kamarády, přátele 29 (17ž/12d)

- setkávání se zajímavými lidmi, konexe 24 (9ž/15d)

- utužuje rodinné vztahy 21 (14ž/7d)

- poznávání, cestování, zajímavý život 12 (3ž/9d)

- sebevědomí, obdiv spolužáků, diváků 9 (5ž/4d)

- materiální výhody 9( 3ž/6d)

- vypracovanou postavu 7 (2ž/5d)

- tělesnou sílu, vytrvalost, houževnatost 4 (3ž/1d)

Bere: (seřazeno  podle  četnosti  odpovědí,  hráčky  měly  možnost  

vyjmenovat více negativ)

- klid na studium, školu 17 (5ž//12d)

- studentský život 11 (2ž/9d)

- čas na jiné koníčky 15(4ž/11d)

- čas na nicnedělání, schůzky 11(2ž/9d)

- zdraví 8 (1ž/7d)

















3.6 Vyhodnocení výzkumu

Jsem  si  vědom,  že  platnost  závěrů  této  práce  je  omezena  výběrem

respondentek.  Jde  o  dívky  výlučně  pražské  nebo  v Praze  trénující.

Specifičnost  velkoměsta  je  v tomto  ohledu  dána  množstvím  nabídek  na

trávení volného času, nabídkou konkurenčních sportů či činností, rozsáhlou

nabídkou atraktivních škol a zaměstnání, vysokou konkurencí mezi hráčkami,

vyššími ambicemi a nároky pražské rodičovské veřejnosti. Práce neobsahuje

výpovědi vrcholových  hráček z celostátního žebříčku. Jde o závodní hráčky

více-méně průměrné výkonnosti.

Platnost  výsledků  je  tedy  limitována  velkoměstským  prostředím  a

průměrnou výkonností hráček.

Jsem si dále vědom, že má práce sledovala pouze sociální motivy hráček.

Ke  zkoumání  osobnostních  motivů  hráček  nejsem  kompetentní,  neboť

spadají  do  oblasti  psychologie  osobnosti  a  lze  je  zkoumat  jen

specializovanými metodami.  Mohu  ale  předpokládat,  že  vlastnostmi  jako

jsou  soutěživost,  cílevědomost,  vysoká  tělesná  aktivita,  houževnatost,

odolnost  apod.  disponují  tyto  dívky  nad  průměrnou  úroveň.  Dokazují  to

několikaletým tréninkem a soutěžením.

Z odpovědí  na první  okruh otázek (osoba trenéra,  tréninkový styl)  je

zřejmé, že zatímco v kategorii  starších žaček převažuje u dívek skupinový

styl tréninku, u dorostenek je jeho podíl zhruba poloviční. V obou kategoriích

je  však  hráčkami  jednoznačně  preferován,  zejména  jde-li  o  skupinu

heterogenní. Osoba a pohlaví trenéra se zdají  být při  tomto stylu tréninku

méně významné.



Aktuální  spokojenost  s osobou  trenéra  byla  vysoká  v kategorii

dorostenek i starších žaček. U odpovědí na tuto otázku jsem již výše vyslovil

pochybnost o její vhodnosti.

V minulosti došlo u řady hráček k výměně trenéra z důvodů jiných než

organizačních.  Četnější  byly  výměny  u  dnešních  dorostenek.  Hlavními

důvody byly slabé herní výsledky, monotónnost tréninků, špatná komunikace

s trenérem.

V přístupu  k tréninku  se  zdají  být  zodpovědnější  starší  žačky  a  také

jejich spokojenost  s dosahovanými  výsledky  je  významně  vyšší.  U

dorostenek přibývá hráček odbývajících trénink pro studijní povinnosti nebo

pro  pocit  stereotypu.  Nově  se  u  dorostenek  objevuje  ztráta  tréninkové  a

hráčské motivace pro zranění.

O úplném ukončení tenisové kariéry uvažovaly v průběhu minulých let

také častěji dorostenky.

Významnými  se  zdají  rozdíly  mezi  výčtem  pozitiv  a  negativ  ve

sledovaných věkových kategoriích. Zatímco starší žačky zdůrazňují radost ze

hry,  poznávání  nových  kamarádů,  ev.  sdílené  rodinné  zaujetí  pro  tenis,

nabývají  u  dorostenek  na  významu  vedlejší  „produkty“  této  aktivity  –

poznávání, vztahy, formování postavy ap.

Druhý okruh otázek týkající  se rodinného zázemí  hráček nepřekvapil

vysokým  podílem  sportovně  angažovaných  rodičů  v obou  sledovaných

kategoriích.

Angažovanost  rodičů  na  výkonnosti  hráčky  vnímá  negativně  spíše

kategorie starších žaček a to významně, ale je zde i mírně větší počet těch,

které zájem vnímají pozitivně. Může být vysvětlením, že mladší hráčky jsou

na  svých  rodičích  závislejší  než  dorostenky,  ale  zároveň  pubertálně

konfliktnější?



Překvapením  je  vysoké  procento  hráček,  které  jsou  svými  rodiči

motivovány materiálními výhodami, zatím co verbální uznání hraje relativně

malou  roli.  Tento  výsledek  je  v  rozporu  s  tím,  jak  málo  dívek  uvedlo

materiální  výhody  v odpovědi  na  otázku  pozitivního  přínosu  tenisu  ve

dvanácté otázce. Jsou to rodiče, kteří sahají po  tomto  motivačním  stimulu,

nikoliv  hráčky  samotné?  V  tomto  ohledu  nebyl  rozdíl  mezi  žačkami  a

dorostenkami.

Významnou proměnnou ve vztahu k tréninkové motivaci se jeví studium,

které sledoval třetí okruh otázek. Zatímco více než polovina starších žaček

nemá problém skloubit trénink se studiem, u dorostenek je pocit souladu mezi

tréninkem a studiem nižší. Vzhledem k rozdílné náročnosti studia na základní

škola a střední škole není tento výsledek překvapivý. V mém vzorku hráček

bylo  relativně  mnoho  studentek  gymnázií  jak  osmiletých,  tak  čtyřletých,

jejichž  studijní  náročnost  je  vysoká.  U  starších  žaček  jsem méně  než  u

dorostenek pozoroval dilema, zda a kolik času věnovat studiu a kolik sportu.

Velmi jsem váhal zařadit do průzkumu otázku, zda mají dívky přítele.

Otázka se mi zdála příliš intimní, zejména pro starší žačky. Nakonec jsem se

rozhodl otázku pro ilustraci zadat. Ze své trenérské praxe vím, že spokojenost

v citovém životě hráček se v tréninkové motivaci projevuje. Upozornil jsem

však děvčata na to, že na otázku nemusí odpovídat.

Mezi dorostenkami uvedlo aktuálně partnera zhruba 2/3 hráček, z nich

více než polovina též hraje tenis. Tato kombinace se jeví dívkám jako ideální

- vzájemné povzbuzování, ale i soupeření je motivuje.

Starší žačky ve většině případů využily možnosti neodpovědět nebo byla

odpověď záporná.



4. Diskuse

Před  zahájením  výzkumu  a  zejména  před  jeho  zpracováváním  jsem

netušil, jak náročná práce mne očekává. Čím více jsem rozebíral odpovědi

dívek, tím více jsem zjišťoval, že formulace otázek nebyla vždy dobrá, že

bych mnohé nezařadil  a mnohé naopak ano. Dnes, po těchto zkušenostech

jsem přesvědčen, že bych vše udělal jinak a lépe.

Při práci nad dotazníky se vynořovaly stále další a další otázky, které by

zasluhovaly podrobnější prozkoumání, na které ale již nebyl čas. Neočekával

jsem  samozřejmě,  že  zjistím  něco  zásadního  a  průlomového  v  motivaci

hráček tenisu, ale přece jen jsem doufal, že výsledky budou průkaznější.

Pokud  bych  měl  ještě  někdy  v  budoucnosti  pracovat  na  podobné

výzkumné práci,  zúžil  bych  počet  otázek a téma bych zpracoval  do větší

hloubky.

Zajímala  by  mne  v  této  souvislosti  např.  osobnostní  typologie

zpovídaných dívek.

I tak mohu říci, že práce na daném tématu byla zajímavá a přinesla mi

řadu zkušeností, které mohu využít ve své trenérské práci.



5. Závěr

V souladu s teoretickými východisky mohu konstatovat, že motivovanost

sledovaných hráček tenisu je silně ovlivňována rodinným prostředím.

Tato proměnná participuje na výběru druhu sportu a na setrvání u něho

jednoznačně,  a to v obou sledovaných kategoriích. Z pohledu trenéra je to

fakt, který může znamenat jak pozitivní, tak negativní zásah do jeho trenérské

koncepce i kompetence, ale musí s ním vždy počítat. Trenérův vztah s rodiči

hráčky může zásadním způsobem ovlivňovat její tréninkovou motivaci. Aby

byl bezproblémový, měl  by fungovat na základě předem jasně vymezených

kompetencí. Trenér není dokonalý všeznalec, ale ani poslušný vykonavatel

rodičovské vůle.  Proto  je  lépe v  případech nesouladu mezi  těmito  dvěma

„proměnnými“ spolupráci ukončit.

Další významnou proměnnou v tréninkové motivaci sledovaných dívek

je  studium.  Tady je  zřejmý rozdíl  mezi  staršími  žačkami  a  dorostenkami.

Starší žačky se jeví v tomto ohledu bezstarostnější, hravější, méně zatížené

úvahami o profesní, ale i hráčské budoucnosti, tréninky si více užívají. Také

významně méně často udávají, že tréninky šidí. Dávají si vyšší tenisové cíle

než dorostenky.

Dorostenky jsou postaveny před dilema studium resp. profesní kariéra

versus  tenis,  táhnoucí  se  celým  jejich  dorosteneckým  obdobím.  Díky

náročnosti studia jsou často vystaveny stresu, který vede k pochybnostem o

smyslu  pokračování  v  tenise,  únavě,  šizení  tréninků  ap.  Dochází  u  nich

k realističtějšímu  zhodnocování  tenisových  možností  a  cílů.  Začínají  se

objevovat nové, náhradní motivy a cíle. Trenér jako pozorovatel i zúčastněný

tohoto  pozvolného  procesu  by  měl  umět  objektivně  posoudit  tenisové

schopnosti a možnosti své svěřenkyně, a je-li požádán, sdělit svůj odborný



názor.  Role  trenéra  dorostenek  se  v  těchto  souvislostech  jeví  jako  velmi

náročná, náročnější než role trenéra starších žaček. 

Další  proměnnou sledovanou touto  prací  bylo  širší  sociální  prostředí

hráček – osobnost trenéra, spoluhráčky, spoluhráči, spolužáci, přátelé. 

Role a osobnosti trenéra se moje práce dotkla, a to neplánovaně, pouze

okrajově.  Zpětně  si  uvědomuji,  že jde  v tréninkové motivaci  o  zásadní  a

rozsáhlou problematiku, která by si zasloužila samostatný výzkum.

U mého vzorku dívek došlo v minulosti ke změně  trenéra v nemalém

procentu,  v  současnosti  uvádějí  dívky převažující  spokojenost  s  trenérem.

Pohlaví trenéra se zdá nevýznamné. To je vše, co lze z odpovědí vysoudit.

Překvapující  bylo  zjištění,  že  obě  skupiny  dívek  dávají  přednost

skupinovému tréninku. Vždy jsem se domníval,  že individuální  trénink je

hodnocen jako „vyšší“ tréninková forma, veřejností více ceněná i proto, že je

finančně náročnější a ne všem dostupná.

Preference skupinového tréninku je zřejmá u starších žaček i dorostenek.

Je jimi hodnocena jako zábavnější, splňuje jejich potřebu družit se, soutěžit,

zažívat legraci, v dobrém slova smyslu i flirtovat.

Dá  se  říci,  že  při  tomto  druhu  tréninku  ustupuje  osobnost  trenéra

zdánlivě  do  pozadí.  Tak  to  vnímají  hráčky.  Ve  skutečnosti  je  organizace

skupinového  tréninku  pro  trenéra  organizačně  i  metodicky  mnohem

náročnější. Doporučit na základě výsledků této práce skupinový trénink jako

nejlepší možný proto nelze. Každý dobrý trenér jistě volí tréninkové metody

s ohledem na  své  odborné  a  organizační  přednosti  i  slabiny.  Lze  ji  však

doporučit minimálně jako velmi vhodný doplněk individuálního tréninku.

Jak logicky vyplývá z výše uvedeného, jsou spoluhráči  a spoluhráčky

důležitým motivačním faktorem při tenisovém tréninku. Mírně vyšší roli hrají

u  starších  žaček  než  u  dorostenek.  Nesetkal  jsem  se  zjevnou  hráčskou

řevnivostí a žárlivostí na spoluhráčky v žádné skupině, ačkoliv je toto téma na



turnajích  mezi  rodičovskou veřejností  občas  řešeno.  Jde  o  projev  přílišné

protektivity a ambicióznosti rodičů, který se v prostředí vrcholových hráček

vyskytuje častěji? V mém průzkumu však nebyla na téma soupeření položena

žádná otázka, jde tedy jen o můj dojem.

Trenérsky  lze  této  sounáležitosti  velmi  dobře  využít.  Spoluhráčky  a

spoluhráči  mohou s nenápadnou pobídkou trenéra podpořit  toho, komu se

právě nedaří, kdo má studijní, rodinné či citové problémy. Podmínkou je, aby

trenér měl přehled o soukromí svých svěřenců, ale nakládal s ním diskrétně a

citlivě.

Spolužáci hrají  v tréninkové motivaci  dívek roli „obdivovatelů“.  Není

třeba tuto jejich roli podceňovat. Oni posilují sebevědomí hráček tím, že tvoří

jakési pozadí, na kterém vyniká i jinak výkonnostně průměrná dívka. Hráčky

ochuzené  o  každodenní  styk  se  spolužáky  proto,  že  studují  individuálně,

vnímají tento stav často nelibě. 

Logicky častěji využívají možnosti individuálního studia dorostenky. Ve

sledovaném vzorku bylo však procento takových dívek relativně nízké.

Individuální  studijní  plán  je  mimořádné  opatření,  kterého  by  měly

využívat jen opravdu velmi perspektivní hráčky.  Trenér nemůže tento stav

zásadně  ovlivnit,  neboť  je  plně  v kompetenci  rodičů.  Může ale,  opět  je-li

požádán, vyjádřit svůj odborný náhled a posoudit potřebnost tohoto kroku.

Shrnu-li poznatky získané v praktické části této práce, mohu konstatovat,

že nejsou v rozporu s poznatky obsaženými v části teoretické. Na konkrétních

příkladech  jsem  si  ověřil  složitost,  ale  i  zajímavost  a  pestrost  motivů,

určujících  naše snažení.  Trenér  je  jen  jedním z aktérů,  podílejících  se  na

tomto směřování. Přejme si, aby jeho role v něm byla vždy jen pozitivní.



Sem přijde vložit literatura!!!!



Svoluji k zapůjčení své diplomové práce ke studijním účelům. Prosím, aby byla

vedena přesná evidence vypůjčovatelů, kteří musejí pramen převzaté literatury řádně

evidovat.
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