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ABSTRAKT 

Název práce: Výskyt, četnost a prevence zranění v tenise 

The Occurrence, Frequency and Prevention oflnjuries in Tenis 

Cíle práce: Popis zranění provázející hráče vrcholového a výkonnostního tenisu 

a prostředků regenerace a kompenzace používaných k jejich prevenci 

Metoda: Studie byla provedena pomocí strukturovaného rozhovoru s vrcholovými 

tenisty žebříčků ATP a WTA a výkonnostními hráči národního žebříčku v České 

republice. Rozhovory se zabývaly výskytem zranění, jejich četností a možnostmi 

jejich prevence. 

Výsledky: Osvětlují hlavní příčiny vzniku zranění, jejich celkový výskyt a četnost. 

Taktéž popisují nejčastější metody a prostředky regenerace a kompenzace používané 

závodními hráči tenisu 

Klíčová slova: tenis, zdravotní problémy, zranění, prevence, regenerace, kompenzace 
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úvod 

Výkonnostní a především vrcholový sport je společenský fenomén dnešní doby. To 

platí samozřejmě i pro jednu z jeho sportovních disciplín - tenis. V posledních dekádách 20. 

století se tenis dostal na vrchol popularity nejen mezi diváky, ale i sponzory investující své 

volné finanční prostředky do oblasti sportu .. S tímto rozvojem a současně s jeho rostoucím 

společenským významem je možné zaznamenat změny v přístupu k podstatě sportovního 

výkonu v tenise a okolnostem jej doprovázející. Odrážejí se v nových tréninkových 

postupech, ve způsobu hry i jejím vnímání společností a samotnými hráči. Bohužel však také 

ve vzrůstající fyzické náročnosti této disciplíny bez adekvátního růstu faktorů vyrovnávající 

tyto zvýšené nároky. Důsledkem je, podobně jako v ostatních sportovních disciplínách, 

narůstající výskyt zranění a zdravotních problémů obecně. Tyto skutečnosti mě vedly 

k vytvoření této studie, která si klade za cíl popsat nejčastější zranění, jejich výskyt 

a možnosti prevence v závodním tenise na vzorku vrcholových hráčů pohybujících se 

dlouhodobě na žebříčcích ATP a WTA a na hráčích výkonnostní úrovně v ČR. Součástí 

studie bylo rovněž zjistit úroveň znalostí regeneračních a kompenzačních metod, konkrétně 

strečinku a jejich uplatňování v praxi samotnými hráči. 

Výsledky studie mohou posloužit zejména trenérům mládežnických družstev 

v pochopení základních nedostatků v současnosti aplikovaných regeneračních 

a kompenzačních metodách vzhledem k objemu zatížení a motivovat je k důslednému vedení 

svých svěřenců v oblasti péče o své zdraví v souvislosti s podstoupenou fyzickou zátěží. 
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1 Teoretická část 

1. 1 Sportovní výkon a sportovní výkonnost 

Sportovní výkon a sportovní výkonnost patří k základním kategoriím sportu. 

Sportovní výkony a sportovní výkonnost jednotlivců a družstev jsou produktem činnosti 

sportovců v soutěžích. Sportovci jsou tedy jejich bezprostředními nositeli. (CHOUTKA 

A DOVALIT..,, 1991, 2002). 

Sportovní výkony se charakterizují prostřednictvím výsledků, které určují poměr sil 

mezi sportovci a družstvy v dané soutěži. Pořadí v jednotlivých soutěžích určují výsledky 

výkonů jednotlivých sportovců. Oproti tomu sportovní výkonnost vyjadřuje výsledky 

sportovců a sportovních kolektivů v řadě opakovaných dlouhodobých soutěží. Vývojem se tak 

tvoří škála různých úrovní výkonnosti. 

Každý sportovní výkon má svou strukturu. NEUMANN (1999) označuje strukturou 

"takový stav rozvinutí výkonnosti podmiňujících schopností, dovedností, faktorů 

a osobnostních vlastností, aby bylo dosaženo nejvyššího stanoveného bodu výkonnosti 

sportovce". Strukturou sportovního výkonu také rozumíme "projev člověka, v němž se 

promítá velké množství faktorů nejrůznějších řádů a druhů. Sportovní výkon je výsledek vlivu 

třech sfér: vrozených dispozic, vlivu sociálního prostředí a sportovního tréninku" 

(CHOUTKA, 1971) 

Společným znakem růstu sportovní výkonnosti ve všech sportovních odvětvích je 

soutěživost, jinými slovy řečeno snaha po neustálém zvyšování úrovně sportovních výkonů. 

Pro lepší pochopení vztahu sportovní výkon - sportovní výkonnost si tyto dva pojmy 

definujme. CHOUTKA A DOVALIL definují sportovní výkon jako "aktuální projev 

specializovaných schopností sportovce (výsledek adaptace) v uvědomělé činnosti zaměřené na 

řešení pohybového úkolu, který je vymezen pravidly daného sportovního odvětví". 

A sportovní výkonnost charakterizují jako "schopnost sportovce podávat daný sportovní 

výkon opakovaně v delším časovém úseku na poměrně stabilní úrovni". Podle JIRKY (1987) 

je daný sportovní výkon představován výkonností, která má následující složky: 

• 

• 

• 

• 

vůli k podání výkonu, psychické vlastnosti, 

dispozice k danému sportu, genetické vlastnosti, 

techniky vlastního pohybu, dokonalost dynamických stereotypů, 

kvalitu a velikost síly a schopnost k jejímu uplatnění, 
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• celkový zdravotní stav, 

• funkční zdatnost, obecná a speciální vytrvalost, 

a momentálními dispozicemi, která závisí především na těchto faktorech: 

• 

• 

• 

• 

• 

exogenní vlivy, počasí, klima, stav sportoviště, atd . 

stav sportovní výstroje a výzbroje, 

momentální zdravotní stav, 

momentální morálně volní a psychické situace, 

motivace . 

Organizace tenisu v České republice je zajišťována na dvou základních úrovních: na 

úrovni vrcholové a úrovni výkonnostní. Tyto dvě úrovně se poté dále dělí s ohledem na 

biologický vývoj jedince na několik etap, jimiž postupně procházejí nejen hráči, kteří mají 

předpoklady pro vrcholový tenis, ale i ti, které řadíme se svými schopnostmi mezi 

výkonnostní tenisty. Pro obě úrovně je shodná úvodní, tzv. etapa základní sportovní přípravy. 

Pak se pojetí dalších etap rozchází a každá jde přes určité společné znaky svou cestou. 

Základním cílem druhé etapy vrcholového tenisu, etapy přípravy k vrcholové sportovní 

výkonnosti ( 11-14 let), je plynule zvyšovat sportovní výkonnost, dosáhnout sportovní úrovně 

umožňující podrobit se požadavkům vrcholového tréninku a současně dbát na všestranný 

rozvoj osobnosti. Druhá etapa výkonnostního tenisu, etapa všestranné sportovní přípravy ( 11-

14 ), má za cíl dosáhnou stanovené úrovně všestranné připravenosti, získat tím základní 

předpoklad pro pozdější dobrou sportovní výkonnost a současně dbát na všestranný rozvoj 

osobnosti. Třetí etapa vrcholového tenisu, etapa vrcholové sportovní výkonnosti 

a reprezentace, se již od 15-ti let rovnou věnuje vrcholové sportovní úrovni ajejím 

prostřednictvím má za cíl obstát ve světové konkurenci. V tenise výkonnostním následují po 

druhé etapě etapa speciální sportovní přípravy a etapa sportovní přípravy dospělých, které 

mají za cíl postupně dosáhnout výkonnosti potřebné k účasti na celostátních národních 

soutěžích. 

1.2 Objem tréninku a zatížení 

Z hlediska typu sportovních výkonů řadíme tenis mezi úpolové výkony. Řešeným 

úkolem těchto sportovních výkonů je "překonání aktivního soupeře kondičními, technickými 
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a taktickými prostředky" (CHOUTKA A DOVALIL , 1991, 2002). Jen stručně nastíníme 

základní fyziologické charakteristiky tohoto typu výkonu 1
• Jsou jimi: 

• malý až střední energetický výdej (400-2000% bazálního metabolismu), 

• regulace pohybové činnosti na kvalitu v dlouhodobém zatížení, 

• maximální dynamická a statická síla, 

• různé zatížení oběhového a dýchacího systému, od malého až po maximální 

zatížení, 

• střední aerobní práce, anaerobní střední až velká intenzita. 

Tyto i další charakteristiky každého typu sportovních výkonů by měly být 

respektovány ve sportovním tréninku, který definujeme jako "složitý a účelně organizovaný 

proces rozvoje specializované výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním odvětví nebo 

disciplíně"(CHOVTKA A DOVALIL). Pokud je tato podmínka splněna, je pravděpodobné, 

že jeho soustavným vlivem dosáhne jedinec vzrůstající výkonnosti. Otázkou však zůstává, jak 

využívá své tréninkové kapacity, což ústí v poměr výkonnost/objem tréninku. Pokud jedinec 

nevyužívá plně své tréninkové kapacity, nedosahuje té optimální sportovní výkonnosti, která 

by odpovídala jeho možnostem. Pokud však překračuje svou tréninkovou kapacitu, dochází 

naopak k přetížení nebo k přetrénování. Dle STEJSKALA (2003) spočívá klíčový problém 

optimalizace sportovního tréninku v následujících faktorech: 

• časování ("timing") tréninku a zotavení, 

• optimalizace intenzity zatížení a trvání tréninkové jednotky, 

• optimalizace poměru mezi použitým objemem tréninku a kvalitou a trváním 

regenerace. 

V důsledku dosažených stupňů těchto optimalizací může dojít k různým variantám 

adaptace organismu na zátěž. Jednou z nich je i tzv. "syndrom přetrénování". Chronické 

přetěžování však nevede k žádoucí adaptaci na vyšší úroveň zatížení, ale naopak 

k maladaptaci. Výsledkem je syndrom přetrénování nebo vyčerpání. Podle stupně nadměrné 

zátěže se potom také liší rychlost návratu do optimálního stavu trénovatelnosti a k optimální 

sportovní výkonnosti. V případě přetížení tento návrat trvá obvykle dva až tři týdny, v případě 

přetrénování měsíce a některých v případech i roky. Vraťme se však ještě krátce ke dvěma 

faktorům optimalizace sportovního tréninku - optimalizaci intenzity zatížení (v této studii 

nebyla zjišťována intenzita zatížení, nýbrž celkový roční objem tréninku) a optimalizaci 

1 Ostatní dílčí charakteristiky- viz příslušná literatura. 
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poměru mezi použitým objemem tréninku a kvalitou a trváním regenerace. Intenzitu zatížení 

(IZ) můžeme např. dělit podle místa zařazení do tréninku či tréninkového období 

(STEJSKAL) na: 

• nízkou IZ - dosahovanou při technicko-taktické přípravě nebo v okrajových 

částech tréninku (rozcvičení, závěrečné protažení), 

• střední IZ - dosahovanou při nácviku nových technických prvků, jako přechod 

z nízké IZ, 

• submaximální (podprahovou) IZ- dosahovanou aerobním tréninkem, 

• nadprahovou IZ - dosahovanou ve druhé nebo na začátku třetí třetiny tréninku, 

většinou ve formě intervalového tréninku - důležitá pro uplatnění naučených 

prvků ve hře, 

• maximální IZ - dosahovanou krátkodobě několikrát za trénink při zvyšování 

anaerobní kapacity a fixace naučených technicko-taktických prvků a 

• supramaximální IZ - dosahovanou výjimečně, jen několikrát, většinou Jen 

v přípravném období. 

Tréninkovým ukazatelům v souvislosti s použitým objemem tréninku a kvalitou 

a trváním regenerace se věnují autoři učebních textů pro trenéry ll. A III. třídy (TMK ČTS, 

1997). V kapitole věnované těmto ukazatelům uvádějí přímo doporučené objemy tréninku, 

soutěžních utkání, kondiční přípravy a okruhu regenerace a kompenzace, a to vždy pro 

stanovený věk jedince (7, 8 ... až 18 let). Jelikož doporučovaný objem zátěže při stejném 

objemu regenerace a kompenzace v období 15.-18. roku jen velmi mírně roste a tím vyvolává 

nepatrné změny v poměru regenerace k zatížení, uvádím na tomto místě pouze hodnoty 

uvedené pro osmnáctileté jedince. Autoři učebních textů počítají se 42 týdny tréninku 

a soutěžních zápasů a se 48 týdny kondičního přípravy, doplňkových sportů a regenerace 

a kompenzačních cvičení. Celkový objem fyzické zátěže se pak rovná 1000 hod/rok a 200 

hod/rok regenerace a kompenzace, tj. 20 %-zatížení/regenerace a kompenzace. Tento poměr 

jsem si také stanovil jako výchozí hodnotu pro srovnání s individuálními hodnotami tohoto 

ukazatele u jedinců zkoumaných v této studii. 

1.3 Charakter zatížení pohybového aparátu v tenise 

Tenis působí na pohybový systém relativně komplexně tím, že vyžaduje současné 

zapojení většiny kosterního svalstva, avšak vzhledem k rozdílné pohybové funkci horních 

končetin se řadí ke sportovním disciplínám, které zatěžují pohybový systém nerovnoměrně ve 
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směru pravo-levém (hrající ruka je pravá). Pohybová úloha hrající paže je spoJena 

s ovládáním tenisové rakety při speciálních pohybových dovednostech zajišťujících příjem 

a odehrání míče. Nehrající horní končetina, vyjma manipulace s míčkem, je zdánlivě 

neaktivní. Zdánlivě proto, že nehrající horní končetina, stejně jako prakticky veškeré kosterní 

svalstvo těla, se permanentně podt1í na průběžném vytváření posturálních podmínek pro 

realizaci každého dílčího pohybu tenisty. Tato pohybová funkce zahrnuje posturální přípravu 

na pohyb před jeho zahájením, zajištěním pevné opory v jeho průběhu a stabilizaci postoje po 

ukončení dílčího pohybu. 

Trénink tenisu působí výrazně jednostranně zejména v začátku sportovní přípravy. Na 

nerovnoměrném zatížení horních končetin se nejvíce podílí držení tenisové rakety, které 

vyžaduje nepřetržitou izometrickou aktivaci ohýbačů zápěstí a prstů, jejíž intenzita je tím 

vyšší, čím rychlejší pohyb paže držící raketu vykonává. Stisk rakety je přirozeně nejvyšší 

v okamžiku dopadu míče na raketu. Natahovače zápěstí a prstů svou izometrickou aktivitou 

současně zpevňují zápěstí v požadovaném úhlu. Při střídání různých úderů během hry 

prochází předloktí rotací v plném rozsahu pohybu. Přechody z pronačního do supinačního 

postavení s izometricky aktivovaným svalstvem předloktí představují pro loketní kloub 

a místa úponů na kosti pažní velké zatížení. Při technicky správně provedených základních 

úderech by v okamžiku úderu nemělo k rotaci docházet díky fixaci zápěstí skupinou 

natahovačů. Naproti tomu při topspinových úderech, kdy míč získává silnou horní rotaci, jsou 

rotační pohyby v loketním kloubu a zápěstí při téměř nataženém lokti nezbytné a procházejí 

větší pohybovou exkurzí. Tím se v momentu úderu značně zvyšují nároky na svalově kloubní 

aparát loketního kloubu. Tento druh pohybu zatěžuje především sval supinující. 

Během přechodu mezi horním nápřahovým postavením a dokončením úderu při 

podání a smeči prochází rameno, loket i zápěstí takřka maximálním možným pohybovým 

rozsahem v těchto kloubech, a to při vynaložení značné svalové síly a velké rychlosti pohybu. 

Zápěstí prochází z úplného natažení do ohnuti s mírnými rotacemi, loket z úplného ohnuti 

opět do natažení bez výraznějšího rotačního pohybu a horní končetina je v ramením kloubu 

nejprve v zevní rotaci a abdukci, po úderu pak v úplné abdukci s vnitřní rotací. Při dokončení 

úderu natahovače zápěstí zvyšují napětí, aby zabrzdily další pohyb zápěstí do ohnutí. 

Z kineziologického hlediska zajímavou, ale ne zcela prohádanou kapitolou, je zatížení 

páteře při jednotlivých úderech. Na jednu stranu můžeme zařadit bekhend a proti němu 

všechny ostatní údery. Jejich společným jmenovatelem je to, že nápřah směřuje alespoň 

v některé fázi směrem vzad a je proto nutně doprovázen rotací trupu. Při bekhendu, kdy se 

nápřah provádí před tělem, je rozsah rotace trupu na stranu opačnou podstatně menší 
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a vzhledem k frekvenci všech ostatních úderů i méně častý. To je jedním z důvodů, proč je 

u tenistů zatěžována asymetricky i páteř. Druhým, neméně významným, je nerovnoměmý 

rozvoj svalstva horních končetin. 

1.4 Zranění 

V této kapitole popisujeme problematiku zranění, která navazuje na výše uvedené 

souvislosti zatížení, jeho objemu a regenerace a kompenzace zátěže. 

Každá sportovní aktivita skrývá potenciální nebezpečí akutního zranění nebo 

poškození organismu na základě chronicky se opakujících mikrotraumat, které po delším čase 

způsobují poruchy ovlivňující sportovní výkon. K poškození organismu sportovce může 

rovněž dojít v důsledku náhlých změn vnitřního prostředí organismu. Proto je potřeba se 

snažit těmto negativním jevům předcházet a co nejvíce eliminovat jejich výskyt. 

1.4.1 Trenér a zranění 

Znalost problematiky prevence zdravotních problémů patří k základní teoretické 

výbavě každého trenéra. Trenér hraje v tomto procesu velmi důležitou roli, která je 

naplňována stanovenými úkoly. Jak uvádějí CRESPO A MILEY (2001), patří mezi ně mimo 

jiné respektování rozvojových a růstových hledisek u dětské populace, orientace v oblasti 

přetrénování a vzniku únavových poškození, dále zajišťování pravidelných lékařských 

prohlídek závodních hráčů a sestavení efektivních a bezpečných kondičních, regeneračních 

a kompenzačních programů v různých tréninkových a soutěžních obdobích ročního plánu 

tréninku. Kromě těchto úkolů by měl trenér dbát především na bezpečnost místa provádění 

fyzických aktivit, povrchu, na kterém je aktivita provozována, vybavení a sestavit takový 

tréninkový a závodní plán, který adekvátně odpovídá schopnostem hráče. 

1.4.2 Zranění v tenise a jeho typy 

CRESPO A MILEY dále rozdělují zdravotní problémy na několik typů, kterým trenér 

může pomoci předcházet. Na tomto místě uvádím jen pro přehlednost jednotlivé kategorie, 

jejich podrobnější obsah najde čtenář v příslušné literatuře. 

Typy zdravotních problémů podle CRESP A A MILEYHO: 

• přehřátí- jsou způsobena nedostatečnou nebo nevhodnou hydratací organismu, 

• zranění z přetížení - jsou způsobena špatnou technikou nebo nedostatečnou 

trénovaností při vysoké opakované zátěži, 

• natažení - znamená při1išné napnutí nebo natržení svalových úponů, 
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• 

• 

vymknutí- natažení nebo natržení svalů, 

křeče - znamenají dočasnou dysfunkci kosterního svalstva na základě elektricko 

- chemické dysbalance, 

• puchýře - jsou způsobeny použitím nového vybavení nebo špatnou obuví, 

• 

horkem nebo vlhkostí, 

odřeniny . 

1.4.3 Místa výskytu zranění v tenise 

Tabulka 2-1 ukazuje, jaká místa na těle patří k nejvíce postiženým místům 

u vrcholových tenisových hráčů. Jak vyplývá z tabulky, nejvíce zranění připadá na segmenty 

dolních končetin . K velkému počtu zranění dochází také na končetinách horních, a to hlavně 

u hráčů se slabší výkonností. Výskyt zranění a jeho souvislosti jsou dále diskutovány 

v kapitole pojednávající o výsledcích. 

Tabulka 2-1 -procentuální výskyt zranění jednotlivých 

segmentů CRESPO A MILEY (1998)2 

rameno 10% 
loket 12% 
zápěstí 5% 
záda 20% 
koleno 15% 
kotnfk 20% 
lýtko 5% 
jmé 13% 

Ještě se krátce zastavme u mladých hráčů. Mezi nejčastější postižení mladých hráčů 

patří úrazy vzniklé z přetížení. Vznikají na základě opakovaných tzv. mikrotraumat (viz 

výše), která jsou provázena chronickými zánětlivými změnami v postižené tkáni. Jsou to např. 

osteochondrózy, únavové zlomeniny, růstové problémy či svalové dysbalance. 

1.4.4 Příčiny zranění a jejich prevence 

Příčiny sportovních poranění můžeme obecně rozdělit na dvě skupiny, tj. na vnitřní 

a vnější. 

Ačkoli se stále v různé míře vyskytují vnější příčiny zranění doprovázející dané 

sportovní odvětví, daleko větším problém dnešního vrcholového sportu a potažmo tenisu 

2 Pro potřeby našeho výzkumu jsem spojil oblast chodidla a oblast kotníku. Z výpovědi hráčů totiž 

velmi často nebylo zřejmé, který segment byl postižen více. Dále viz kapitola 3.15 
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představují příčiny vnitřní, kdy velký počet sportovních zranění vyplývá z fyzického 

a psychického stavu sportovce a také ze zanedbání základních zásad prevence zranění. 

Jednou z hlavních příčin, kterou řadíme do kategorie vnitřních, je únava. Únava je 

jednou z důležitých podmínek vzniku zranění. Tomuto faktoru nasvědčují mnohé práce 

sledující vliv tohoto činitele na vznik zranění. Z nich vyplývá, že největší výskyt poranění je 

na konci sportovních výkonů. Dále se ukázalo, že nápadně stoupá počet zranění u osob, které 

delší dobu cestují na místo sportovního zápolení a hned bez odpočinku začínají sportovní 

činnost (tenis je tím nejlepším příkladem). Za hlavní zdroje únavy se obecně považuje snížení 

pohotových rezerv organismu, nadbytek některých produktů látkové přeměny, narušení 

vnitřního prostředí organismu a změny regulačních a koordinačních mechanismů včetně 

poruch nervosvalového přenosu (CHOUTKA A DOVALIL). Tyto i další příčiny se podílejí 

na vzniku únavy v různých vzájemných proporcích podle druhu a kvality činností, které 

únavu vyvolaly. Počet sportovních činností je však dosti široký, proto je specifikace únavy 

poměrně obtížná. 

Jako další příčinu uveďme přetížení. V této souvislosti je potřeba si upřesnit rozdíl 

mezi přepětím (někdy též přetížením) a přetrénováním. Přepětí je "dočasný, obvykle 

krátkodobý negativní stav, který je zaviněn jednorázovým narušením normální činnosti 

organismu". K takovému stavu dochází nejčastěji v případech, kdy sportovec dosáhne 

vysokého výkonu maximálním vypětím sil, aniž byl předchozím tréninkem k takovému 

výkonu dostatečně připraven. Naopak přetrénování je "celkový negativní stav sportovce, ke 

kterému dochází po dlouhodobém opakovaném přetěžování". Tento stav má poté další 

následky, a to ztrátu formy a někdy až trvalejší pokles sportovní výkonnosti. 

U mladých sportovců se nejvíce projevuje faktor přeceňování vlastních schopností. 

Nerespektování biologického věku jedince často vede k trvalým následkům a zablokování 

dalšího rozvoje výkonnosti. 

Velkým problémem je obecně podcenění stavu organismu před samotnou zátěží. Často 

se stává, že se sportovec snaží co nejvíce urychlit návrat po prodělání určitého chorobného 

stavu (chřipka, angína apod.). Organismus však není na tuto zátěž připraven (během nemoci 

nastane únava, snížení nervosvalové rovnováhy), čímž může dojít nejen k dalším změnám 

vnitřního prostředí organismu, ale i k úrazům. 

Zanedbání rozcvičení se již ve vrcholovém sportu moc nevyskytuje, ale je často 

k vidění na výkonnostní úrovni. Přitom jeho úkolem je především připravit organismus na 

sportovní výkon. Jen dobře prokrvené svaly jsou schopny vykonávat přesnou 

a koordinovanou činnost. Zvýšeným přívodem krve se do svalstva dostane více výživných 
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látek, které pak zaručují jejich plynulou funkci. Druhotný význam rozcvičení spočívá v tom 

že se před sportovním výkonem procvičí i pohybové návyky a potažmo posílí pohybové 

dynamické stereotypy. 

Základní druhy vnějších příčin v tenise představují povrch kurtu, sportovní vybavení 

(raketa, obuv) a klimatické podmínky. 

Jednu s možných klasifikací příčin zranění v tenise nabízejí rovněž CRESPO 

A MILEY (2001). Uvádějí hned několik příčin zranění, které se nejvíce vyskytují ve 

vrcholovém tenise. První z nich je nevhodné vybavení, kterým mají namysli těžkou raketu 

(může snadno způsobit bolestivé problémy, jako je tenisový loket), pií1iš těsnou obuv (velké 

riziko vzniku puchýřů)a při liš kluzký povrch kurtu (velké riziko vymknutí kotníku). Další 

v pořadí následuje neodbomé vedení tréninku vyznačující se špatnou technikou, přetížením 

nebo nízkou kompenzací. Příčinou zranění může být rovněž špatná fyzická kondice. Jako 

poslední příčinu autoři uvádějí přílišnou snahu jdoucí pře maximální rozsah pohybu. Tím 

vysvětlují některá zranění, ke kterým dochází nezávisle na úrovni fyzické kondice. 

Podle místa postižení rozdělujeme i možnosti omezení rizika zranění. Jelikož se v této 

studii zabývám spíše celkovou prevenci zranění z pohledu použitých metod regenerace 

a kompenzace, uvádím heslovitě obecné možnosti omezení rizika, jak o nich hovoří autoři 

manuálu a v následující kapitole se poté již věnuji regeneraci a kompenzaci. 

Riziko zranění je možné snížit, pokud hráč (CRESPO A MTLEY): 

• 
• 

• 

• 

• 

používá kvalitní vybavení, 

používá kvalitní sportovní náčiní, 

ovládá a rozvíjí správnou techniku hry, 

získá dobrou fyzickou kondici a 

respektuje limity svého těla . 

1.5 Regenerace a kompenzace 

Komplexní regenerace sil a kompenzace zátěže je součástí všech forem tělesné 

aktivity a zvláště ve sportovní činnosti zaujímá stále významnější místo Základním cílem 

regenerace a kompenzace zátěže je eliminace únavy a vytvoření podmínek pro další růst 

výkonnosti. Znalost stupně únavy nebo vyčerpání sportovce stejně jako znalost jeho 

regenerační schopnosti jsou nutnými předpoklady stavby přiměřeného a účinného tréninku. 

Zejména u sportovců vyšších výkonnostních úrovní se odolnost vůči únavě nebo vyčerpání 

charakterizuje objektivními fyziologickými nebo biochemickými parametry. Podle nich se 

pak hodnotí stupeň únavy a přiměřenost objemu a intenzity tréninkového zatížení. 
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Celý proces regenerace sil je mimořádně rozsáhlý a je trvalou a neoddělitelnou 

součástí naší existence. Regenerace a kompenzace zátěže není soustředěna pouze do období 

po skončení zátěže, ale prolíná trvale naší činností. (JIRKA, 1990). Současná kvalita výkonů 

ve všech sportovních odvětvích vyžaduje dokonalé zajištění celkového komplexu podmínek, 

na nichž je dokonalá a úspěšná příprava přímo i nepřímo závislá. Je totiž zřejmé, že pouhá 

vysoká výkonnost ještě nezaručuje dosažení vysokého výkonu. Jedním ze základních 

metodických prostředků k dosažení tohoto výkonu nám slouží právě regenerace 

a kompenzace, která se účastní na konečném dosaženém výkonu v několika zásadních 

směrech a je jedním ze základních faktorů v konstrukci konečného výsledku. Tenisový trenér 

jako trenér každé jiné sportovní disciplíny musí mít do přípravy zařazenou odpovídající 

plánovanou regenerační a kompenzační činnost, věnovat jí patřičnou pozornost 

a bezpodmínečně ji vyžadovat od svých svěřenců. A to zejména u mládeže, kdy se snažíme 

řízenou regenerací zabraňovat poruchám tělesného rozvoje i při intenzívním tréninku 

a zároveň předcházet škodám na pohybovém ústrojí a vnitřních orgánech jednice. Regenerace 

také může umožnit častější trénink a zvýšit jeho intenzitu. Sportovní výkonnost neustále roste 

i v mládežnických kategoriích, a proto je také sportovní příprava mnohem intenzivnější. 

V následující části této kapitoly nastíníme základní přístupy, prostředky a možnosti 

regenerace a kompenzace. Pro hlubší studium této problematiky odkazuji čtenáře na 

příslušnou odbornou literaturu, která je uvedena v kapitole o použité literatuře k této práci. 

1.5.1 Regenerace a její členění 

Jak již bylo zmíněno výše, každá činnost vede vždy k větší či menší míře únavy, která 

si poté vyžaduje určitou dobu a metody k postupnému zotavení. Z tohoto pohledu dělíme 

regeneraci na dvě základní složky. Pasivní regenerací rozumíme dostatečný odpočinek 

a spánek. Jedná se o zcela přirozené vlastnosti, které probíhají podle daných zákonitostí bez 

našeho vnějšího zásahu. Naopak aktivní regenerace jsou všechny vnější zásahy, metody 

a procedury, které používáme plánovitě a cíleně k urychlení celého procesu regenerace 

pasivní (JIRKA, 1990). Z jiného hlediska dělíme regeneraci na časnou a pozdní. 

1.5.2 Prostředky regenerace 

V regeneraci sportovců lze používat všechny prostředky, které jsou ve sportu 

k dispozici. Existuje jich celá řada a je možné je řadit podle různých hledisek. 

Jirka(1990) uvádí tyto základní prostředky regenerace: 

• pedagogické prostředky, 
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• 

• 

• 

psychologické prostředky, 

biologické prostředky a 

farmakologické prostředky . 

Toto rozdělení má čistě didaktický charakter pro usnadnění pochopení celého 

problému. Ve skutečnosti se všechny prostředky protínají na nejrůznějších rovinách a při 

jejich použití je třeba velkých zkušeností trenéra, aby dokázal v daný a potřebný okamžik 

použít nejvhodnějšího a nejefektivnějšího způsobu. Řízení regenerace vyžaduje nejen dobré 

teoretické znalosti celé problematiky, ale také velké zkušenosti pedagogické. 

V dalším textu se věnuji pouze prostředkům biologickým (vyjma problematiky 

výživy, která není součástí této studie), do kterých patří fyzikální prostředky, a které hrají 

velice důležitou úlohu v regeneraci a kompenzaci tenistů. 

Vodní procedury 

Vodní procedury s mnohostranným účinkem na organismus jedince jsou velice 

oblíbené řadou tenistů. Jedná se o procedury, které využívají tepelného účinku. Hlavním 

činitelem je tedy teplo, proto je řadíme do širšího komplexu tepelných procedur. Proti jiným 

tepelným metodám mají řadu předností a dalších účinků . Jejich účinek je komplexnější 

a rychlejší než při použití suchého tepla. Navíc zde spolupůsobí tlak vody, proudění a v určité 

míře i chemické složení vody, tj. zejména obsah minerálních látek. Vhodné vodní procedury 

jsou otěry, zábaly, obklady, polévání, střídavé skotské střiky, šlapací koupel, celková koupel, 

perličková a vířivá koupel apod. 

Sauna 

Sauna patří mezi velmi oblíbené druhy regenerace. Pravidelné saunování zvyšuje 

tělesnou kondici aje tedy i jedním z tréninkových prvků. Při saunování jde o koupel horkým 

vzduchem (6090 st.C i více) při jeho nízké vlhkosti (10-30 procent). Teplota je různá podle 

výšky místa pobytu v sauně. Neoddělitelnou součástí procedury je následné ochlazení 

studenou vodou. Můžeme použít různé formy: omývání, sprchování, polévání, koupel nebo 

plavání. Celý cyklus se opakuje 2x až 3 x, nakonec je vhodné dodržet relaxační fázi. Při 

pobytu v sauně je možné provádět mechanické dráždění kůže, čímž se vyvolá reakce na kůži 

s rozšířením kapilár. Sauna rovněž zvyšuje adaptaci organismu na teplo a chlad. 
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Masáž 

Dalším oblíbeným druhem regenerace je masáž. Jedná se o mechanické působení 

speciálními hmaty na tělo jedince. Sportovní masáž hraje velmi důležitou roli v celkové 

regeneraci. Napomáhá k urychlení zotavení unavených svalů a uvolnění nadměrného 

svalového napětí. Nemálo důležité je i uvolnění psychické tenze prováděné masáže. 

Sportovní masáž dělíme podle časového zařazení vzhledem k podávanému výkonu na 

masáž přípravnou, pohotovostní a na masáž odstraňující únavu (JIRKA, 1990). 

Je zřejmé, že tento výčet biologických prostředků není úplný a je na každém sportovci, 

jaký druh či prostředek regenerace zařadí do svého tréninkového plánu. 

1.5.3 Kompenzační cvičení 

V souvislosti s jednostranným sportovním zatížením a celkově přetížením dochází 

k nevyhnutelnému poškození organismu a poruchám tělesného a duševního zdraví. Důsledné 

zařazování individuálně vybraných kompenzačních cvičení v náročné jednostranné zátěži 

může oddálit či zabránit vzniku bolestivých funkčních a později strukturálních poruch 

hybného systému. Není-li tomu tak, jsou pohyby neekonomické a dochází k opakovaným 

zranění a snižování sportovního růstu s případným předčasným zanecháním sportovní kariéry. 

BURSOVÁ (2005) označuje kompenzační cvičení jako "variabilní soubor jednoduchých 

cviků v jednotlivých cvičebních polohách, které můžeme různě modifikovat s využitím různého 

náčiní a nářadí". 

Kompenzační cvičení ve smyslu vyrovnávání (neboli vyrovnávací cvičení) pozitivně 

ovlivňuje podpůrně pohybový systém. Jejich působení je možné záměrně zacílit nejen na 

pasivní (podpůrnou) složku hybného systému (klouby, vazy a šlachy), především ale na tkáň 

- složku aktivní (výkonnou). K tomu nám slouží jednotlivé typy kompenzačních cvičení, 

která se dělí podle specifického zaměření a převládajícího fyziologického účinku na 

pohybový aparát. Jsou to kompenzační cvičení uvolňovací, protahovací a posilovací. 

Kompenzační cvičení protahovací neboli strečink jsou dále zkoumána v této studii, proto 

tento druh cvičení zařazuji ve speciálním odstavci, který následuje. 

1.5.4 Strečink 

Strečink (z anglického to stretch - napínat, natáhnout apod.) definujeme jako 

"protažení, protahování, či natažení svalů" (ALTER, 1999). 

Tréninkový program zvýšení pohyblivosti je definován jako systematický, promyšlený 

a pravidelný program, který může postupně a trvale zvyšovat použitelný rozsah kloubu nebo 

několika kloubů. Na poli sportu představuje trénink obecně komplexní proces s cílem 
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usměrňovat vývoj sportovce a dosáhnout požadované úrovně přípravy. Strečinkové cviky 

představují pouze jeden, avšak naprosto nezbytný předpoklad úspěšné přípravy sportovce. 

Podstatnou součásti kvalitního programu přípravy sportovce je rozcvičení a zahřátí 

organismu, jehož cílem je zrychlení krevního oběhu a srdeční frekvence a potažmo dosažení 

stavu připravenosti na fyzickou zátěž. Jednotlivé cviky mají za cíl zlepšení výkonnosti 

a snížení pravděpodobnosti zranění. 

Strečink je často nesprávně zaměňován za rozcvičení, protože k jeho provádění běžně 

dochází v průběhu úvodní části tréninkového programu. Navíc je známé, že statické a pasivní 

strečinkové cviky nemají prakticky žádný vliv na zvýš~ní teploty tělesného jádra a na 

prokrvení. Z toho důvodu nemohou techniky strečinku sloužit jako rozcvičení. Samotné 

rozcvičení by mělo vždy naopak strečinku předcházet, protože zvýšená teplota tkání 

podporuje funkčnost vazivové a svalové tkáně a tím snižuje riziko vzniku poranění při 

strečinku. 

V krátkém přehledu uvádím hlavní přínosy strečinku, tak, jak je řadí ALTER (1999): 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

prohloubení duševní a tělesné relaxace sportovce, 

prohloubení pohybového vnímání, 

prevence zranění, 

snížení svalové bolestivosti, 

snížení svalového napětí, 

zvýšení kloubního rozsahu, 

aktivizace organismu před fyzickou zátěží . 

Při provádění strečinkových cvičení je nezbytné dodržovat zásady, při kterých dochází 

k jejich aplikaci. Jako nejdůležitější se jeví dodržování výchozí polohy a zachovaní směru 

pohybu. Prvotní protažení by mělo být provedeno lehce, ne s pn1iš velkým úsilím a po dobu 

minimálně 1 O s bez hmitání. Druhé až třetí opakování každého cviku s výdrží 1 O s nebo 

opakování cviku s výdrží 20•30 s (postupně lze zvyšovat počet opakování cviku). Aby bylo 

provedení účinné a bezpečné, je potřeba zvětšovat protažení "krokovým" způsobem do pocitu 

vysokého, ale stále snesitelného napětí (neprotahovat přes bolest). Často opomíjenou zásadou 

je pravidelné a klidné dýchání, kdy ve většině případech je protažení spojeno vždy 

s výdechem. 

Samotné správné provádění strečinku nám ještě nemusí zajistit jeho pozitivní dopad. 

Jde také o to, v jaké části tréninku je zařazován a také jak často je zařazován. Strečink by měl 

být zařazen po všestranném a důkladném zahřátí organismu, po intenzivnějších pohybových 

aktivitách. Měl by být pravidelnou součástí tréninkového programu a prováděn i několikrát 
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denně po dobu několika minut. V některých situacích je naopak nutné strečink nezařazovat, 

abychom zamezili případnému prohloubení zranění či zhoršení právě léčeného stavu. Je to 

zejména: 

• 

• 

• 

• 

po nedávném zranění - zlomenina kosti, vymknutí kloubu, namožení svalu, při 

akutním zánětlivém nebo infekčním procesu v kloubu nebo jeho okolí, 

v situaci, kdy sportovec pociťuje ostrou bolest při pohybu v daném kloubu nebo 

při protažení svalu, 

při instabilitě kloubu, 

při ztrátě funkce nebo snížení rozsahu pohybu . 

Na závěr ještě uvádím rozdělení strečinku, tak, jak k němu přistupuje ALTER (1999). 

Podle techniky provádění strečinku rozeznává: 

• statický strečink- protažení svalu do krajní polohy a její udržení, 

• 

• 

• 
• 

dynamický strečink - zahrnuje skoky, odrazy, nekoordinované a rytmické 

pohyby, 

pasivní strečink- technika s využitím vnější síly, 

aktivní strečink- provádí se zapojením svalů bez dopomoci, 

proprioceptivní nervosvalová facilitace - neboli technika svalové energie 

používaná v rámci rehabilitační fyzikální terapie nebo ve sportovním lékařství. 
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2 Výzkumná část 

Úvodem nastíním, co bude předmětem této kapitoly. Nejprve informuji o důvodech 

provedení tohoto výzkumu a jeho významu. Dále formuluji výzkumné otázky, pomocí nichž 

zkoumám daný problém. V další části textu popisuji základní metodologické principy použité 

v této studii a odůvodňuji volbu metody sběru dat. Poté charakterizuji výzkumné podmínky 

a vysvětluji výběr daného vzorku populace. Ve druhé polovině této části se pak dostávám 

k analýze a interpretaci získaných dat a nakonec uvádím výsledky a svá zjištění v diskusi 

k výsledkové části. 

2. 1 Důvod, význam a potřeba výzkumu 

Jelikož kvalitativní studie nejsou zatím v tenise tak časté, uvádím vždy na začátku 

každé kapitoly stručně několik informací o tom, co je jejím smyslem a jaká existuje struktura 

daného metodologického prvku. Nyní již ale k důvodu a významu výzkumu. 

Výkonnostní a především vrcholový sport je společenský fenomén dnešní doby. To 

platí samozřejmě i pro jednu ze sportovních disciplín - tenis. Za posledních dvacet let se 

dostal na vrchol popularity nejen mezi diváky, ale i sponzory investující své volné finanční 

prostředky do oblasti sportu. Důsledkem těchto skutečností je stávající politika asociací ATP 

a WTA zařadit do kalendáře co nejvíce turnajů během sezóny a s tím spojený systém 

získávání bodů do jejich žebříčků. Tyto i další faktory vyvíjejí na současné aktéry 

vrcholového tenisu neúměrný tlak, který ústí v jednoznačné přetěžování hráčů. Z důvodu 

jejich časové vytíženosti na jednotlivých turnajích během sezóny jim poté zbývá stále méně 

a méně času na péči o své zdraví v souvislosti s nadměrnou zátěží organismu. Tento fakt je 

stále opomíjen nejen Mezinárodní tenisovou federací jako vrcholné instituce zastřešující 

tenisové hnutí, ale bohužel i samotnými trenéry vychovávající tenisovou mládež na různých 

úrovních. Je nutno ale podotknout, že přístup k problematice kompenzace vzhledem k zatížení 

se v posledním desetiletí zlepšil a je často diskutovaným tématem mezi tenisovými trenéry 

a odborníky. Nicméně péče o své zdraví je sportovci stále velmi podceňovaná. Dokladem je 

neadekvátní poměr počtu hodin fyzické zátěže a následné regenerace. 

Hlavním motivem k vypracování této kvalitativní studie jsou kromě výše popsaných 

důvodů stále častější zprávy o chronických zraněních a v jejich důsledku rostoucí počet 

odstoupení tenistů z turnajů pořádaných ITF. ATP, a WTA. Jen pro ilustraci uveďme příklad. 

Letošní turnaj mistrů mužů, který je vždy opravdovým svátkem tenisu nejen co do kvality 
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zúčastněných hráčů, ale i celkové organizace a diváckého zájmu, utrpěl dosti na své prestiži. 

Důvodem bylo pět odhlášených tenistů z osmi kvalifikovaných právě kvůli zranění. 

Tento výzkum by měl demonstrovat problémy zranění a únavy a možnosti 

předcházení jejich vzniku pomocí regeneračních a kompenzačních metod. Hlavním cílem je 

ukázat, jaké druhy zranění a metody regenerace jsou nejčastější u vrcholových tenistů -

profesionálů pohybujících se na žebříčku ATP do 1000. místa a na žebříčku WTA do 500. 

místa, hráčů výkonnostního tenisu umístěných do 150. místa v kategorii mužů a 100. místa 

v kategorii žen na národním žebříčku ČR. Doplňujícím prvkem studie bude zjištění, nakolik 

znají jednotliví hráči problematiku jedné z kompenzačních metod - strečinku obecně. 

Výzkum bude probíhat prostřednictvím rozhovorů s jednotlivými hráči jak výkonnostního, 

tak vrcholového tenisu. Právě přítomnost vzorku sestávajícího se i z několika hráčů vrcholové 

profesionální úrovně považuji zajeden z největších přínosů této práce. Jejich výpovědi mohou 

sloužit jako zpětná vazba pro samotné trenéry mládežnických družstev, jak jsou jejich 

doporučení z hlediska kompenzace zátěže efektivní a také, jaké metody vedou k jejímu 

dosažení. 

2.2 Cíle a účel práce, výzkumné otázky 

Vyjasnění účelu výzkumu je základní podmínkou započetí každé vědecká práce. 

Dobrá definice účelu studie vychází v uvedení předpokladů použitého jazyka kvalitativního 

výzkumu a metodologie. Je nutné jasně označit hlavní ideu, která je předmětem výzkumu, 

jednotku analýzy (jedinec, skupina, kultura apod.) a místo analýzy (třída, organizace apod.). 

Metodologickým znakem kvalitativního zkoumání je důraz na kontextové určení studie 

HENDL (2004). 

V případě této studie jsem si zvolil následující přístup. Stanovil jsem si několik 

hlavních otázek, které tvoří hlavní linii. Paralelně s nimi jsem si položil podotázky za účelem 

lepšího pochopení všech aspektů sledovaného problému, které jsou diskutovány ve 

výsledkové části. Dovolím si však upozornit, že hlavní otázky ponechávám svým způsobem 

otevřené a připouštím jejich reformulaci podle toho, jak se bude výzkum vyvíjet. 

K volbě tohoto popisu předmětu zkoumání mě přimělo několik okolností. Důležitou 

roli hrála rozmanitost a šířka předmětu výzkumu. Problematika zranění, regenerace 

a kompenzace je poměrně obsáhlé téma a vyznačuje se mnoha faktory vstupujících do jeho 

porozumění, identifikace vzájemných vztahů a souvislostí a interpretace samotnými sportovci, 

trenéry a v neposlední řadě i odborníky z oblasti tělovýchovného lékařství a zdravotnictví 

obecně. 
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Dále předpokládám, že zvolený způsob metody sběru dat (semistrukturovaný 

rozhovor) přinese specifické informace a vztahy kvalitativního charakteru, které by bylo 

možné jen obtížně exaktně kvantifikovat a následně verifikovat stanovenými hypotézami. 

Kvalitativní hodnocení diskutující položené otázky dle mého názoru čtenáři lépe ozřejmí dané 

téma a přispěje k jeho pochopení v celém svém kontextu. 

Jako poslední okolnost, která ovlivnila tuto volbu, byla omezení a vymezení této 

studie, o kterých bude pojednáno v kapitole 2.13. 

Hlavními cíli tohoto výzkumu je zjištění, jaké zdravotní komplikace provázejí hráče 

tenisu obecně, jaké používají prostředky regenerace či kompenzace k jejich předcházení, dále 

zda existuje nějaký vztah mezi objemem absolvované zátěže během kariéry a výskytem 

zdravotních problémů, a pokud ano, jak je tento vztah ovlivňován prováděnou regenerací 

a kompenzací. K naplnění těchto cílů nám slouží níže položené výzkumné otázky: 

VOt) Které segmenty těla u tenistů jsou postiženy zraněními nejvíce? 

V02) Jaké jsou nejčastější příčiny zranění u tenistů? 

V03) Jaké regenerační a kompenzační prostředky (metody) používají tenisté 

nejčastěji? 

V04) Jakými znalostmi problematiky strečinku disponují tenisté? 

2.3 Základní použitý metodologický přístup 

Výzkum provedený v této práci obecně řadíme mezi kvalitativní studie. Jednotlivé 

techniky kvalitativní studie (výzkumu) se pochopitelně v praxi navzájem kombinují a dochází 

kjejich vzájemnému prostupování. V literatuře je možné najít mnoho nových přístupů ke 

kvalitativnímu výzkumu a z nich plynoucí techniky provedení. Pro ilustraci si uveďme aspoň 

některé z nich, které se staly v průběhu doby nejpoužívanějšími. 
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Tak napřfklad SPOHRING (1989) se zabývá třemi základními metodami 

nestandardizovaného sběru dat: 

• 

• 

• 

participantnfm pozorovánfm, 

kvalitativním rozhovorem, 

kvalitativnf obsahovou analýzou . 

DENZIN a LINCOLN (1995) naopak pojednávají o osmi metodách určených pro sběr 

a analýzu dat: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

interview, 

pozorovací techniky, 

analýza dokumentů a jiných kulturních předmětů, 

vizuální metody (fotografie, film), 

vlastní zkušenost, 

organizování dat a jejich analýza, 

počítačem podporovaná analýza, 

obsahová analýza . 

FLICK et al (1995) rozlišují čtyři druhy kvalitativních metod: 

• dotazovací techniky (např. kvalitativní interview, skupinovou diskusi), 

• pozorovací techniky (terénní výzkum, nereaktivní postupy), 

• postupy analýzy získaných dat (kvalitativní obsahovou analýzu, grounded 

theory), 

• komplexní metody (např. biografickou metodu, akční výzkum). 

Jak vidíme, existuje mnoho způsobů dělení metod kvalitativního výzkumu. Avšak při 

určitém stupni zobecnění lze stanovit tři základní okruhy technik - kvalitativní pozorování 

(dále jen "pozorování"), kvalitativní dotazování (dále jen "dotazování") a analýzy. 

Dotazování zahrnuje obecně různé typy rozhovorů, dotazníků a používání škál a testů 

(např. projektivní a asociativní techrůky). Pozorování můžeme rozdělit například dle PLICKA 

et al (1995) na skryté, pozorování s účastí, systematické či nesystematické pozorování, 

pozorování v umělé situaci a pozorování sebe sama. Analýzami rozumíme různé analytické 

techniky sběru dat v kvalitativním výzkumu. 
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2.4 Volba metody sběru dat 

Výběr metody pro sběr dat ovlivňuje několik faktorů. Nejpodstatnějším se jeví 

požadovaný typ informace, kterou chceme prostřednictvím konkrétní metody získat. Dále pak 

osoba, která bude zdrojem těchto informací a taktéž okolnosti, za kterých bude proces sběru 

dat probíhat. Je totiž zřejmé, že pokud jsme se v projektu již jednou rozhodli pro určitý typ 

sběru dat, je velmi obtížné toto rozhodnutí v dalším trvání výzkumu změnit. Samozřejmě je 

možné v určité míře aplikovat dodatečné metody, ale pouze takovým způsobem, aby 

neohrozily celkově spolehlivost a platnost námi provedeného výzkumu. 

Pro tento výzkum jsem si zvolil jako metodu sběru dat rozhovor. Než přistoupíme 

k samotné struktuře námi prováděného rozhovoru, zastavme se krátce u problematiky 

interview obecně. Tato metoda je součástí širší skupiny výzkumných metod nazývané 

dotazování (viz kap. 2.2). Podle FERJENČÍKA (2000) je hlavní předností rozhovoru oproti 

pozorování možnost interaktivně vstupovat do procesu získávání dat. Na druhé straně tato 

interaktivnost a zprostředkovanost činí rozhovor značně paradoxní a vnitřně rozpornou 

metodou. Na rozd.H od pozorování, kdy je pozorovatel většinou více méně nezúčastněný 

situace, je při rozhovoru výzkumník naopak do procesu aktivně vtažen a tím ovlivňuje 

množství, charakter a nepochybně i kvalitu informací, které mu respondent sdělí. Informace, 

které chce výzkumník získat, jsou, jak již bylo zmíněno výše, vždy zprostředkované. Tato 

zprostředkovanost je dána nejenom specifickými záměry respondenta (z etických, 

společenských, pragmatických i emocionálních důvodu nepovíme vždy to, co si opravdu 

myslíme), ale i jazykovou obratností, strukturou a povahou jazyka. 

FERJENČÍK dále dělí podle cíle rozhovor na poznávací a formativní rozhovor. 

Hlavním znakem poznávacího rozhovoru je asymetrie ve výměně informací, kdy 

interviewující mluví relativně málo oproti tazateli. Rovněž formativní typ rozhovoru je 

asymetrický, ale v opačném směru. 

Jako další hledisko používá formu rozhovoru. Dle kritérií jako je kontrola nad 

otázkami tazatele, kontrola nad odpověďmi interviewovaného, stupeň přesnosti 

a opakovatelnosti a v neposlední řadě í šířka a hloubka potenciální odpovědi rozlišujeme tyto 

formy rozhovoru: 

• 

• 

• 

• 

formální test 

strukturované intervew 

polostrukturované intervew 

nestrukturované intervew a 
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• volné asociace. 

U polostrukturovaného rozhovoru se výše popsané faktory ovlivňující formu 

rozhovoru pohybují shodně na úrovní "3", pokud bychom utvořili pěti stupňovou škálu, kdy 

uvedené faktory mající hodnotu "1" by determinovaly formu rozhovoru jako volnou asociaci 

a stupeň "5" formu rozhovoru jako formální test. 

Strukturu rozhovoru a potažmo jeho vyhodnocení ovlivňuje typ otázek, jež jsou 

pokládány respondentovi. Základní členění dělí otázky na otevřené a uzavřené. Otevřené 

otázky jsou formulovány takovým způsobem, aby neohraničovaly možnosti odpovědí 

respondenta. Naproti tomu na otázky uzavřené existují pouze dvě předem stanovené 

alternativy odpovědí. Strukturu rozhovoru rovněž ovlivňuje způsob kladení otázek. První 

způsob se nazývá trychtýřovité kladení otázek a vyznačuje se vedením otázek od všeobecných 

k otázkám specifickým. Pří tomto způsobu vedení rozhovoru se věnujeme dalšímu tématu až 

po vyčerpání předcházejícího. Naproti tomu u druhé strategie kladení otázek, hřebenové, 

otázky střídavě přecházejí z jednoho tématu na druhé a po ukončení "kola" se celý cyklus 

znova opakuje. Často se používá i kombinaci obou přístupů, která je vhodná zejména tehdy, 

když jsou množství a charakter požadovaných informací tak široké a různorodé, že je 

nemůžeme získat jednorázově, ale jen rozvrhnutím do několika oddělených rozhovorů. 

Z hlediska funkce, kterou mají plnit, rozlišujeme otázky primární a sekundární. 

Primární jsou ty, které původně formuloval interviewující se záměrem získat informace 

týkající se dané oblasti. Konstrukce primárních otázek ještě před začátkem rozhovoru je 

víceméně standardním požadavkem od nestrukturovaného interview až po dotazníky. 

v průběhu samotného rozhovoru však mohou posluchače napadnout další otázky, jejichž 

vznik podmínily předchozí odpovědí. Takové se nazývají sekundární neboli podněcující. 

Jelikož hlavními cíli této práce bylo získat výpovědi jednotlivých hráčů o jejich 

minulosti a metodách v oblasti prevence zranění, kompenzačních cvičení a regenerace 

v souvislosti s celkovým zatížením organismu, uznal jsem za vhodné použít k tomuto 

zkoumání právě interview. Domnívám se, že ze všech kvalitativních metod s ohledem na 

organizací sběru dat v této studii rozhovor nejvíce odpovídá charakteru informací, které 

budou pomocí tohoto výzkumu shromažďovány. Prvním zvažovaným faktorem při volbě 

metody sběru byla skutečnost, jak jsou obecně zdravotní problémy související s vrcholovým 

a výkonnostním sportem složitou záležitostí co se týká jejich standardizace čí pevnějšího 

rozdělení z hlediska faktorů ovlivňujících jejich vznik a následný průběh. Předpokládám totiž, 

že se odpovědi budou vyznačovat poměrně vysokou pestrostí informací a velkým množstvím. 

Dalším zvažovaným faktorem byla možnost úniku citlivých informací o např. chronických 
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zraněních konkrétního hráče (většina těchto informací je důvěrného charakteru a pochází ze 

soukromí respondentů) při skupinovém dotazování, která by mohla vyústit až v jejich zneužití 

v konkrétním zápase. Provést tento výzkum technikou dotazníků by bylo rovněž dosti 

organizačně náročné. a to zejména ze dvou důvodů. Za prvé nedisponuji osobními vztahy 

s potenciálními účastníky výzkumu na takové úrovni, která by dostatečně zaručovala 

zodpovědný přístup k otázkám uvedeným v dotazníku, pokud by byl dotazník zasílán poštou. 

a za druhé, poměrně vysoká časová zaneprázdněnost zejména u profesionálních tenistů by dle 

mého názoru ohrozila návratnost rozeslaných dotazníků v dostatečné míře (skupinové 

dotazování v tomto případě je zcela vyloučeno). 

2.5 Struktura rozhovoru 

Nejdříve jsem si po studiu odborné literatury a podobných výzkumů snažil položit 

otázky, na které bych rád od hráčů dostal odpověď. Poté jsem otázky kategorizoval od obecné 

části k části specifické. Zvažoval jsem pořadí otázek zejména vzhledem k možnému ovlivnění 

následujících otázek dotazy předchozími. Při konstrukci rozhovoru jsem pokusil vyvarovat 

nejčastějších chyb uváděných v odborné literatuře (viz například DISMAN 2002, HENDL 

2004, FERJENČÍK 2000). Otázky jsem formuloval takovým způsobem, aby byly 

srozumitelné, co nejméně sugestivní, abych se neptal na více věcí najednou, ale položil je 

způsobem vedoucím k získání potřebných informací. Při tvorbě struktury rozhovoru jsem 

rovněž přemýšlel nad jejím následným významem pro finální analýzu dat. Uvědomoval jsem 

si subjektivní faktory, které mohou ovlivnit kvalitu a homogenitu dat získaná během 

rozhovoru. Na rozdíl od dotazníků, kde jsou otázky již jednou stanovené a během jeho 

vyplňování nedochází ke vzájemné interakci výzkumníka a zkoumaného, vzniká při interview 

nebezpečí změny formulace otázek, které ve svém výsledku mohou značně ovlivnit 

spolehlivost studie. 

Výsledná podoba rozhovoru obsahuje celkem 18 okruhů otázek, které jsou rozděleny 

do čtyř oddílů a tvoří tzv. odpovědní kartu. 

První oddíl se týká vstupních informací o sledovaném tenistovi a je v něm uvedeno: 

• věk, 

• v kolika letech se začal pravidelně věnovat tréninku tenisu3
, 

3 Pravidelným tréninkem se rozumí provádění fyzické aktivity minimálně dva dny v týdnu pod 

dohledem trenéra. Abychom ji mohli hodnotit jako trénink tenisu, musí bý1: prováděna od začátku se záměrem 
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• 

• 

• 

• 

• 

nejlepší umístění na národním žebříčku ČR nebo na žebříčcích ATP a WTA 

v dospělé kategorii (v případě dorostenců na žebříčku ITF), 

počet hodin celkové tréninkové zátěže (s raketou i bez) týdně, kterou dotyčný 

absolvoval během pěti let nejintenzivnějšího tréninku4
, 

počet turnajů odehraných za rok5
, 

zda hraje celoročně 

zda absolvoval před nebo v průběhu tenisového tréninku všeobecnou pohybovou 

průpravu či jiný sport a pokud ano, jak dlouho6
• 

Druhý oddíl je věnován problematice zranění. Je rozdělen celkově na devět částí. 

První otázka se týká zranění, jejichž příčina nesouvisí s tréninkovou zátěží tenisty a stanou se 

mimo kurt (úrazy). Při kladné odpovědi respondent uvede v kolika letech k takovému úrazu 

došlo a především, zda je v současnosti v jeho důsledku nějakým způsobem limitován při 

tenisové hře. 

Zbývající části druhého oddllu jsou rozděleny podle jednotlivých segmentů těla, které 

bývají nejvíce postiženy u tenistů, jak je uvádějí CRESPO A MILEY (2001). 

Jsou jimi: 

• oblast ramene, 

• oblast lokte, 

• oblast zápěstí, 

směřovat jedince k jedné sportovní disciplíně - tenisu s navazujícím cílem dosáhnout určité výkonnostní úrovně 

v budoucnosti. 
4 Uvede se číslo vyjadřující počet hodin provádění tréninkové činnosti. Období pěti let je pouze 

orientační. Z důvodu odlišného věku jednotlivých hráčů totiž nelze stanovit pevné období "od do". Nicméně 

předpokládám, že největší zátěž podstoupili ve věku 13-ti až 20-ti let podle individuálního motorického vývoje, 

výkonnostní úrovně a také koncepce trenéra, pod kterým působili. Očekávám, že toto období bylo dále 

rozčleněno do určitých celostních částí - etap tréninku. Celková hodnota uvedená v odpovědní kartě je potažmo 

vypočtena váženým průměrem za jednotlivé etapy, kdy váhami byl počet měsíců trvání etapy a četností počet 

hodin zátěže týdně v této etapě. 

5 Uvede se číslo udávající opět vážený průměr podobně jako při počtu hodin tréninku. v případě vzorku 

"výkonnostní hráči" číslo vyjadřuje počet turnajů hraných většinou 2-3 dny, u vzorku "vrcholoví hráči" se jedná 

o počet turnajů trvajících většině případů 7 dní. 
6 Podobně jako u otázky č.2 jsem si stanovil kritérium pro kladnou odpověd'. Pohybová aktivita musí 

být prováděna pravidelně s minimální frekvencí 2x týdně po dobu aspoň 60 minut. Předpokládám, že spontánní 

každodenní pohybová aktivita je přibližně u všech jedinců stejná, a proto s ní nebude kalkulováno v odpovědích 

na tuto otázku. 
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• oblast zad, 

• oblast kolene, 

• oblast kotníku, 

• jiná zranění výše neuvedená7
. 

Pro každou oblast jsou zkoumanému jedinci položeny otázky ve stejném sledu tak, 

aby bylo možné porovnávat nejenom jednotlivé oblasti mezi tenisty odděleně, ale i specifika 

jednotlivých typů zranění u jednoho respondenta. V prvé řadě je zkoumaný jedinec dotázán, 

zda se za posledních pět let setkal se zdravotními komplikacemi u konkrétního segmentu těla. 

Pokud nikoliv, rozhovor plynule pokračuje otázkami k dalšímu segmentu (pořadí viz výše). 

Za "problémy" či "komplikace" je považován stav, kdy dotyčný se zraněním laboruje 

nejméně 2 měsíce a je určitým způsobem při své sportovní aktivitě omezen. Toto omezení 

však nemusí vést k úplnému přerušení tréninkové zátěže, naopak, předpokládám, že v mnoha 

případech tenisté s těmito komplikacemi hrají dál až do té doby, kdy to již z hlediska narušení 

tenisové techniky není možné. Zranění, která mají trvání ve dnech a jsou jen přechodného 

charakteru, nebudou v této studii zahrnuta. 

Třetí, předposlední oddíl, je věnovaný regeneraci a kompenzaci. Je rozdělen do dílčích 

částí dle regeneračních a kompenzačních prostředků , které jsou v dnešní době poměrně 

snadno dostupné8
• Ze všech regeneračních a kompenzačních metod se více zastavme 

u strečinku, jehož zařazení do tréninku je jednou z hlavních podmínek dlouhodobé 

výkonnosti sportovců na vrcholové úrovni. Existují různé druhy strečinku a přístupy k jeho 

členění9 Dílčím úkolem této práce je mimo jiné zjistit, co si pod pojmem "strečink" 

představují ti, kteří ho nejvíce potřebují a zda vědí, jak tento kompenzační nástroj využívat 

a do kterých fází tréninku i obecně denního plánu ho zařadit. Motivem k zařazení těchto 

"znalostních" otázek byla zkušenost autora s častým mechanickým přebíráním určitých 

postupů v tréninku od jiných hráčů či trenérů do svého tréninkového schématu bez hlubšího 

vysvětlení ze strany trenérů a obecného porozumění problému. Jelikož není ojedinělé se 

s tímto postupem setkat i v současné době, uznal jsme za vhodné si ověřit, zda jsou zkoumaní 

jedinci vybaveni aspoň základními znalostmi o strečinku, které vedou k pochopení 

nezbytnosti provádění této kompenzační metody a v neposlední řadě i k jejímu kvalitnějšímu 

provedení. 

7 Např. zažívací potíže, migrény apod. 
8 Např. strečink, vodní procedury, sauna, masáž, elektrostimulace apod. 
9 Podrobnější výklad k této problematice najde čtenář v příslušné literatuře (viz např. M.J. ALTER. 

Strečink:3 11 protahovacích cviků pro 41 sportzl.. Praha: Grada, 1999. 232 s. ISBN 80-7169-763-X. 
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Oddíl se tedy skládá celkově ze tří následujících otázek: 

• 

• 

• 

Co je to strečink? (otázka č.l ), 

Proč se strečink zařazuje do tréninkového procesu? (otázka č.2), 

Do jaké části tréninku je vhodné strečink zařadit a jak dlouho by měl trvat? 

(otázka č.3). 

Dotazovaní jsou vyzváni k co nejpřesnější odpovědi na položené otázky. Záměrem je 

totiž získat neurální odpovědi ve vztahu kjejich tréninkovým zkušenostem. Jako pomůcka 

může sloužit představa, jak by na tyto otázky odpovídali v případě, že by dotazujícími byli 

jejich svěřenci, které by vedli v tréninkovém procesu 10
• 

2.6 Výběr zkoumané populace 

Otázka výběru vzorku se v kvalitativním výzkumu objevuje velice často. Abychom 

mohli usuzovat z lokálního výběrového výzkumu na všeobecně platné skutečnosti, stává se 

pro toto zobecnění nutnou podmínkou adekvátní výběr námi zkoumaného vzorku 

(FERJENČÍK 2000), kdy je za adekvátní výběr považovaný výběr reprezentativní. 

Reprezentativnost vzorku ovlivňuje řada činitelů. Jako první se nabízí velikost souboru, kdy 

obecně platí, že čím je velikost vzorku větší, tím je větší jeho reprezentativnost. Nejde však 

o lineární vztah mezi těmito vlastnostmi. a to zejména z důvodu metody jeho výběru, která je 

důležitějším faktorem ovlivňující reprezentativnost vzorku. 

Tomu však předchází výběr strategie pro volbu struktury výběru. HENDL (2004) 

rozlišuje v kvalitativním výzkumu dvě základní strategie: předem danou strukturu výběru 

a tzv. postupné určení výběrové struktury. První z nich se vyznačuje předem známými kritélii 

pro výběr (definice základního souboru, rozsah výběru, dokončení výběru) ajejich 

nezávislostí na výsledcích výzkumu, druhá strategie spočívá v současném procesu výběru 

a vyhodnocování dat, kdy sběr dat je řízen vznikající teorií . 

V této studii bylo postupováno podle předem dané struktury výběru, kdy zejména 

v první fázi byla použita metoda příležitostného (libovolného) výběru, která je založena na 

tom, že jsou z dané populace k dispozici pouze někteří jedinci. V druhé fázi převažovala 

metoda lavinového výběru vyznačující se poněkud specifickým získáváním členů námi 

stanoveného vzorku. Používá se zejména v případech, kdy je pro výzkumníka poměrně 

10 Je totiž velmi pravděpodobné, že po skončení aktivní kariéry se bude většina hráčů právě věnovat 

tréninkové činnosti ať už na úrovni dospělých nebo při práci s mládeží. 
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obtížné navázat kontakt s účastníkem výzkumu z různých důvodů (FERJENČÍK 2000) 11
. Na 

začátku se snaží navázat kontakt aspoň z některým z nich, který následně zprostředkuje pro 

badatele další členy populace. Tento proces pokračuje až do okamžiku dosažení stanoveného 

počtu zkoumaných jedinců. Ačkoli je takový způsob konstituování vzorku považován za málo 

spolehlivý ve smyslu reprezentativnosti, pro tuto studii se stal klíčovým a řekl bych až 

rozhodujícím činitelem úspěšného sběru dat. 

2. 7 Průběh sběru dat 

Proces výběru zkoumaných jedinců pro tuto studii bychom mohli chronologicky 

rozdělit do tří etap. 

Primárně byli vybíráni jedinci účastnící se turnajů v kategorii dospělých konaných pod 

hlavičkou ČTS 12 v různých městech České republiky (2-3 denní turnaje). Informace o těchto 

turnajích lze získat na webových stránkách Českého tenisového svazu 13
• U každého 

plánovaného turnaje je možnost zjistit počet přihlášených hráčů, jejich osobní iniciály jako je 

datum narození, klub či oddíl, za který hrají, aktuální postavení na národním žebříčku v ČR 

a také organizační zajištění turnaje včetně uvedení jména ředitele turnaje. Po telefonické 

domluvě s ředitelem turnaje byli při registraci účastníci informováni o mé přítomnosti 

a vyzváni ke spolupráci. Dobrovolnost z jejich strany sice narušila jeden z faktorů ovlivňující 

reprezentativnost zkoumaného vzorku, a to ve smyslu porušení stejné šance výběru 

potenciálních respondentů z populace, bohužel ale nebylo možné zajistit účast hráčů v této 

studii jiným způsobem. Data získaná v této fázi sběru dat tvoří jádro okruhu respondentů 

zkoumaných ve vzorku - výkonnostní hráči (muži i ženy) a byly sesbírány během roku 2005 

na turnajích v Mladé Boleslavi a Praze. 

Druhá a třetí etapa se vyznačovala sběrem informací o hráčích spíše vrcholové úrovně, 

kteří již mají určité zkušenosti na okruzích ATP a WTA. v druhé etapě byla data sbírána na 

turnajích kategorie "Challangery" a "Futures", a to konkrétně na ZENTIV A CZECH 

INDOOR OPEN 2005 s dotací $ 25 000 konaného v Praze (ženy), DEZA TROPHY 2005 

s dotací $25 000 konaného ve Valašském Meziříčí (ženy), F5 FUTURES 2005 konaného 

v Opavě (muži) a F6 FUTURES 2005 konaného ve Frýdlantu nad Ostravicí (muži). Hlavní 

rozdíly mezi těmito turnaji a turnaji pořádaných pod hlavičkou ČTS bylo možné najít zejména 

11 v našem případě to byla především časová zaneprázdněnost u profesionálních hráčů a také neznalost 

prostředí, ve kterém se pohybují. 
12 Český tenisový svaz (anglicky Czech Tennis Asociation) 
13 <http://www.cztenis.cz>, <http://www.cta.cz> 

- 33-



v prostředí (halové turnaje) a zabezpečení turnaje, v celkové atmosféře (nebyla tolik 

uvolněná) a pochopitelně také ve větší soustředěnosti hráčů a jejich přístupu k zápasu. 

Z těchto důvodů bylo potřeba daleko citlivěji navazovat kontakt s hráči vzhledem k jejich 

momentálnímu rozpoložení a vzhledem k důležitosti utkání, které jej čekalo nebo naopak 

skončilo s určitým výsledkem. 

Třetí, závěrečnou etapou (pro tuto studii nejcennější), lze označit sběr dat, který 

proběhl v tréninkových střediscích v Praze na Štvanici a v Prostějově. Původní plán s touto 

částí vůbec nepočítal, jelikož jsem nepředpokládal, že se mi podaří s těmito hráči navázat 

kontakt. Avšak okolnosti, které provázely rozhovory na předchozích turnajích (viz níže), mi 

nakonec umožnily uskutečnit interview i se vrcholovými hráči české národnosti pohybujících 

se výhradně na okruzích ATP a WTA (ve dvouhře nebo čtyřhře). 

Na turnaji DEZA TROPHY ve Valašském Meziříčí jsem získal kontakt na jednoho 

z trenérů působících v Prostějově, který mi zjistil, kdy budou na Štvanici nebo právě 

v Prostějově trénovat tenisté před lednovým Australian Open 2006. Jelikož přítomnost 

českých vrcholových tenistů v ČR je za celou sezonu omezena pouze na několik dní, dá se 

v této souvislosti hovořit o určité míře štěstí a náhody, která provázela získání těchto vzorků 

do celkového souboru. Tato skutečnost podstatně zvýšila reprezentativnost celého vzorku, 

který byl do té doby tvořen spíše hráči od druhé stovky výše na žebříčcích ATP a WTA a také 

podnítila mé konečné rozhodnutí rozdělit vzorek kromě pohlaví také podle výkonnosti. 

2.8 Charakteristika zkoumané populace 

Podle SPRUNGA a SPRUNGA (1984) reprezentativnost vzorku závisí na homogenitě 

populace (vzorku), specifičnosti informací o zkoumané populaci a na principu stejné šance 

výběru pro jakýkoliv prvek souboru. S rostoucí homogenitou populace reprezentativnost 

vzorku roste, stejný přímý vztah existuje i v případě specifičnosti informací. v našem případě 

je poměrně na vysoké úrovni splněno první kritérium. Charakteristiky podstatné pro tento 

výzkum (hráči tenisu, pravidelná tréninková zátěž zaměřená na výkon, počátek tréninku ve 

školním věku apod.) jsou u sledovaných jedinců velmi podobné. Kritérium stejné šance 

výběru v této kvalitativní studii nelze použít, jelikož charakter práce to neumožňuje. 

Zkoumaným vzorkem je vysoce specifická skupina populace, a proto byl výběr proveden 

způsobem popsaným v předchozích odstavcích. 

Před započetím výzkumu jsem si určil hodnoty tohoto kritéria, podle kterého jsem po 

provedení všech interview zkoumané jednice rozdělil do jednotlivých vzorků. U hráčů 
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působících na okruzích ATP a WTA tvořila hranici 50014
. pozice pro ženy a 1000. pozice pro 

muže. V případě hráčů výkonnostní úrovně byla hranice u žen 100. místo a u mužů 150. 

místo v národním žebříčku. Výběr potenciálních respondentů byl pečlivě zvažován s ohledem 

na stanovené kritérium tak, aby měl každý přibližně stejný počet zástupců a bylo tak možné 

tyto skupiny porovnávat mezi sebou navzájem. 

Rozhovor byl nakonec uskutečněn se 69-ti jedinci. Nejdříve jsem soubor rozdělil 

podle pohlaví na vzorky "ženy" a "muži" a poté ještě sekundárně podle postavení na 

žebříčcích ATP a WTA na vzorky "vrcholoví hráči" a "výkonnostní hráči". Přestože se 

nabízely i jiné varianty druhotného rozdělení, domnívám se, že použitý způsob se asi nejvíc 

příbližuje rozdělení objektivnímu. 

Tabulka 3-1 představuje zastoupení jedinců v jednotlivých vzorcích a označení těchto 

vzorků, které je dále používáno v této studii. 

Tabulka 2-1- rozdělení do jednotlivých vzorků 

ženy muži ženy+ muži 

kód vzorku počet kód vzorku počet kód vzorku počet 

vrcholová úroveň A1 14 81 20 A181 34 

výkonnostní úroveň A2 16 82 19 A282 35 

celkem A 30 8 39 A8 69 

Jak vidíme z tabulky, počet rozhovorů provedených s muži je asi o I 0% vyšší než 

rozhovorů provedených se ženami. Tento rozdíl je způsoben možnostmi sběru autora v době 

konání turnajů ITF na území České republiky. Nicméně vzorky "A" i "B" jsou početně 

dostatečně zastoupeny a pro další použití je budeme považovat za rovnocenné. 

Tabulky3-2 a 3-3 uvádějí, s kým byla interview provedena (po dohodě s hráči uvádím 

pouze jejich iniciály) a jakého nejlepšího postavení za svou kariéru hráči doposud dosáhli. 

14 Rozdflnost v hran i čni pozici je dána vyšší konkurencí v mužském tenise než v tenise ženském. 
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Tabulka 2-2- vzorek A1 a B1 

*umístění na žebříčku ATP ve čtyřhře 

Tabulka 2-3 - vzorek A2 a B2 
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X X 

X 

X X 

Jen pro doplnění uvádím tabulku 3-4 obsahující počet uskutečněných interview na 

jednotlivých turnajích. 

Tabulka 2-4 - rozložení uskutečněných rozhovorů dle místa konání 

2.9 Charakteristika podmínek výzkumu a organizace sběru dat 

Sběr dat byl prováděn prostřednictvím osobního setkání s jednotlivými účastníky 

výzkumu na výše uvedených turnajích a v tréninkových střediscích. Pro získávání dat byla 

vybrána metoda rozhovoru (interview). Jednalo se o poznávací polostrukturovaný rozhovor 

s trychtýřovým kladením otázek. 15
• 

Rozhovor probíhal na různých místech uvnitř jednotlivých tenisových areálů, ve 

kterých právě oslovení respondenti trénovali nebo hráli turnaj. Nejčastějším místem na 

turnajích, ale i na trénincích bylo prostředí restaurace či recepce, ve kterých se respondenti 

cítili příjemně a uvolněně, což jenom podpořilo vesměs zodpovědný přístup z jejich strany 

k položeným otázkám. Z jiných míst uveďme např. posilovnu, tribunu v hale nebo tenisový 

kurt. Ve většině případů byl rozhovor proveden s určitým časovým odstupem po skončení 

sportovní činnosti, jen zřídkakdy se odehrál před samotným zápasem či tréninkem. Nutno 

podotknout, že výběr místa byl ponechán na svobodné vůli respondenta pouze s jediným 

omezením, a to, aby bylo interview provedeno bez přítomnosti dalších osob, zejména pak 

potenciálních respondentů. 

Po úvodním navázání kontaktu ze strany tazatele došlo k seznámení respondenta 

s cílem, obsahem, přibližnou dobou trvání rozhovoru a také s účelem, pro který budou 

15 Viz kapitola 2.3 
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odpovědi zkoumaného jedince sloužit. Před samotným představením mého projektu byli hráči 

ujištěni, že rozhovor je anonymní16 a že získaná data budou použita výlučně jen pro tuto 

studii. Poté jsem ponechal na respondentovi, zda bude chtít v interview pokračovat, nebo 

nemá o něj zájem17
. Pokud vyslovil souhlas, vysvětlil jsem dotazovanému v krátkosti, jakou 

bude mít rozhovor strukturu a do jakých základních tématických celků je rozdělen. Pak byl 

rozhovor zahájen dle připravených otázek. 

Pokud po skončení rozhovoru nebyly ze strany hráčů dotazy ohledně této studie, bylo 

hráčům poděkováno za spoluúčast na výzkumu a oznámeno pro případný budoucí zájem, kde 

mají pn1ežitost do práce nahlédnout či jiným způsobem ji využít ke své praxi či studiu. 

2.10 Analýza a interpretace dat 

2.1 0.1 Úprava a zobrazování dat 

Kvalitativní postupy vyžadují přesný a adekvátní popis dat. V prvním fázi 

kvalitativního výzkumu jsme pomocí různých metod sběru dat získali informační materiál 

o sledovaných skutečnostech, ve fázi druhé hledáme možnosti, jak tato data optimálně upravit 

a následně zobrazit takovým způsobem, abychom je mohli posléze efektivně vyhodnotit. 

HENDL (1997) uvádí tři oblasti úpravy dat významné pro kvalitativně zaměřenou studii: 

techniky transkripce, návrh kategoriálních systémů a zobrazování dat. 

První z nich, transkripci, definuje jako "proces převodu mluveného projevu 

z interview nebo se skupinové diskuse do písemné podoby". v našem případě byly informace 

získané při rozhovorech průběžně zapisovány do připraveného formuláře 18formou poznámek 

a po ukončení každého rozhovoru zrevidovány ve smyslu slovního rozšíření, doplnění 

a interpretace těchto poznámek či zkratek. K tomuto opatření jsem byl donucen přistoupit po 

provedení úvodních několika málo rozhovorů, ze kterých vyplynulo, že podrobné zapisování 

výpovědí během interview není možné s ohledem na časové možnosti respondentů. Toto 

omezení se vyskytovalo hlavně u vzorku vrcholových hráčů. Kontakt s těmito hráči totiž 

většinou probíhal spontánně bez předchozí domluvy, a proto nebylo ani možné jedince 

požádat o vyčlenění určitého časového úseku, např. po skončení tréninku, za účelem 

poskytnutí rozhovoru. Při volbě metody sběru dat bylo rovněž uvažováno o nahrávání 

16 Pro přehlednější orientaci a následné třídění dat uvedli respondenti jen své křestní jméno a příjmení 

ve formě iniciálu. 
17 Kromě subjektivních důvodů vyvolaných situacemi prožitými v zápase (špatná hra. nervozita apod.) 

nedošlo ani v jednom případě k odmítnutí rozhovoru z důvodu nezájmu či neochoty vypovídat na dané téma. 
18 viz kap. 2.4 
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rozhovoru na diktafon, avšak po důkladném zvážení a poradě s lidmi z tenisového prostředí 

bylo od této metody upuštěno. 

Z uvedeného vyplývá, že k výše definované "doslovné" transkripci 19 v našem případě 

nemohlo dojít. Byla ale použita jiná transkripční technika- shrnující protokol. Hlavním cílem 

této techniky je snížení rozsahu nasbíraných dat, integrace jejich jednotlivých významových 

částí či naopak úplné vypuštění částí opakujících se v jiných jednotkách textu20
. Tohoto 

efektu je dosaženo v prvé řadě sjednocením úrovně obecnosti podávaných informací 

a následnou další abstrakcí. Jako další způsob redukce rovněž použijeme "selekci", kterou 

rozumíme zachování ústředních odpovědí, pokud zobrazují podstatná, obecná tvrzení. 

Druhou oblastí úpravy dat je návrh kategoriálních systémů, které slouží k další 

redukce dat a k návrhům zobrazování dat. Konstrukcí kategoriálních systémů se myslí "návrh 

popisného systému kategorií pro systematickou klasifikaci a roztřídění informací, přičemž se 

silněji nebo slaběji vychází přímo z nashromážděných dat" (HENDL 1997, 2004). Opět 

existují dva hlavní přístupy, jak ke tvorbě těchto systému přistupovat. U kvantitativního 

výzkumu jsou kategoriální systémy dané předem, kdežto u výzkumu kvalitativního se 

vytvářejí ad hoc z empirického materiálu pro potřeby probíhajícího výzkumu. Základní 

myšlenka návrhů kategoriálních systémů spočívá v tom, že vytvořený deskriptivní systém by 

měl být abstraktnější než materiál, který je klasifikován. Navrhované kategorie pak 

představují zobecnění, která vycházejí z úrovně konkrétních věcných vztahů . 

Tato studie se vyznačuje poměrně velkým objemem nasbíraných dat. Je nutné zmínit, 

že má představa ohledně množství a kategorizace získaných informací byla ovlivněna 

minimální zkušeností s kvalitativními koncepty práce. S přibývajícím počtem interview 

docházelo k daleko větší roztříštěnosti dat a vůbec nárůstu jejich objemu. Ačkoli jsem se 

19 MAYRING (1990) rozlišuje čtyři způsoby transkripce: doslovnou, komentovanou, tzv. shrnující 

protokol a selektivní protokol. Více viz příslušná literatura. 
20 Jako ph1dad uved'me transkripci dat získaných v druhém oddíle odpovědní karty týkající se zranění: 

respondent několikrát zopakoval při jednotlivých segmentech těla, že se pokusil hrát i se zdravotními 

komplikacemi tak dlouho, dokud jej tyto komplikace opravdu nelimitovaly způsobem , že nebylo možné 

pokračovat ve hře. Tato několik se opakujících tvrzení stejného významu můžeme nahradit jedním tvrzením (a 

tím pádem vypustit podobná, pouze jinak formulovaná), že jedinec obecně nebere v potaz zranění ihned po jeho 

výskytu, ale až po určité době, kdy ho začne limitovat. 

Jako příklad integrace jednotlivých významových částí uveďme situaci, kdy odpovědi z oddílu 

o zraněních svědčí o poměrně laxním přístupu k léčbě zranění a zároveň informace získané z oddílu o regeneraci 

a kompenzaci vypovídají o nedostatečném počtu hodin jim věnovaných v poměru k tréninkovému zatížení. Při 

určitém zjednodušení můžeme závěrem konstatovat, že oba tyto faktory mají stejný význam ve vztahu k péči 

o své zdraví z pohledu zkoumaného jedince. 
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snažil v průběhu jednotlivých interview dbát na přesnost a věcnost odpovědí vzhledem 

k položeným otázkám, zahrnovaly odpovědi i "druhotné" informace v té situaci vypadající 

jako nerelevantní pro výsledky této studie. Postupem času však docházelo z mé strany 

k lepšímu porozumění vztahů a souvislostí spojující odpovědi na předem připravené otázky 

dle schématu rozhovoru a odpovědi tvořící již výše zmíněné "druhotné" informace. Jejich 

integrací vyvstaly nové "otázky" vztahující se ke stanoveným cílům práce a pokud byly 

z hlediska vzorku významné, jsou odpovědi na ně součástí diskuse k výsledkům. 

V souladu se strukturou rozhovoru21 jsem si vytvořil 4 hlavní kategorie - vstupní 

údaje, zdravotní problémy, regenerace a kompenzace zátěže a znalost strečinku, v rámci 

kterých jsou data dále tříděna a klasifikována. Kromě první kategorie jsem si stanovil 

"klíčové výrazy", aby bylo možné přiřazovat odpovědím kódy ajejich pomocí informace 

shrnovat do jednotlivých subkategorií na určité úrovni zobecnění. Z takto utříděných dat 

s vyšší "homogenitou" jsem byl poté schopen vypozorovat určité jevy významné pro 

zkoumanou problematiku. 

V kategorii "zdravotní problémy" jsem subkategorie koncipoval shodně pro všechny 

tělesné segmenty, což umožnilo data dále sdružovat a zobecňovat specifika zranění na úrovni 

tělních segmentů a vzorků "A", "B" a "AB". Jednotlivé oddíly segmentů těla jsem teda 

rozčlenil na tyto subkategorie: 

• typ zranění - udávající popis charakteru zranění (např. svalové zranění, zánět, 

zlomenina apod.) konkrétního segmentu těla, 

• příčina zranění- udávající popis možného důvodu, proč ke zranění došlo, 

• přerušení aktivity - nesoucí údaj o počtu týdnů, ve kterých nebyla prováděna 

fyzická aktivita v důsledku zranění, 

• omezení- popisující omezení v technice úderů v důsledku zranění, 

• věk výskytu - udávající věk, ve kterém ke zranění došlo, 

• léčba- popisující řešení zdravotního problému, zda došlo k léčbě či nikoliv, 

• chronické zranění - udávající, zda zranění nabylo chronické formy, a pokud 

ano, jak omezuje hráče v současnosti. 

Jako nejkomplikovanější se ukázala kategorie "kompenzace zátěže". Z odpovědí bylo 

totiž patrné, že dochází k diferenciaci používání jednotlivých regeneračních a kompenzačních 

metod jednak podle časových možností hráčů, ale také podle místa. Jiné prostředky a model 

regenerace a kompenzace volili hráči při tuzemském pobytu v rámci volna mezi jednotlivými 

21 Viz kap. 3.7 
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turnaji a jiné v místech konání turnajů, kde se pochopitelně museli přizpůsobit místním 

podmínkám a nebylo vždy možné podstoupit z jejich strany takové procedury, o kterých 

věděli, že jim pomáhají nejvíc k obnově ztracených sif2
• Z těchto důvodů docházelo k časté 

nesourodosti získaných informací. A však na druhé straně nenastalo oproti očekávání uvádění 

širokého spektra používaných metod v odpovědích respondentů, což nakonec usnadnilo 

tvorbu níže uvedených subkategorií: 

• prostředky regenerace a kompenzace - popisující metody obnovení sil 

a kompenzace dysbalancí způsobených přetěžováním určitých tělních segmentů, 

• celkový objem regenerace a kompenzační cvičení - udávající počet hodin 

věnovaných regeneraci a kompenzačním cvičením průměrně za 1 rok. 

Kategorie "znalost strečinku" shrnovala jako jediná odpovědi na znalostní otázk/3
. 

K hodnocení těchto otázek byla vytvořena škála známek od 1-3 dle tabulky č. 3-2. 

Jelikož se jednalo o otázky otevřené, byly odpovědi tenistů velmi různorodé. Proto 

jsem si opět stanovil klíčové výrazy, které jsou kritériem ohodnocení odpovědí respondenta. 

Jak jsem uvedl v teoretické části, existují různé druhy strečinku. Klíčové výrazy 

uvedené jako hodnotící kritérium pro znalostní část jsem proto stanovil jako průnik těchto 

přístupů a snažil se volit taková slovní spojení, která jsou často zmiňována v obecné rovině 

v souvislosti s problematikou strečinku. Chtěl bych však zdůraznit, ze odpověď zkoumaného 

jedince byla kladně ohodnocena i v takovém případě, pokud významově byla shodná či velmi 

podobná významům vyplývajících z "daných" klíčových výrazů. 

V případě otázky č.l jsem hodnocení stanovil takto: za každý klíčový výraz či slovo 

obsažené v odpovědi se zlepšuje výsledná známka o jeden stupeň, přičemž výchozí známka je 

"nedostatečná" (viz tab. 3-5). 

Tabulka 2-5- hodnotící škála (otázka č. 1) 

Bodová hodnota : 
1 

Slovn i hodnocení odpovědi výborná 
Počet klíčových výrazů 

22 To se týkalo zejména hráčů ze vzorku AB 1• 

23 Pro připomenutí uvádím znění otázek: 

Co je to strečink? (otázka č.l), 

2 

2 
dostatečná 

1 

Proč se strečink zařazuje do tréninkového procesu? (otázka č.2), 

3 
nedostatečná 

o 

V jaké části tréninku je vhodné strečink zařadit a jak dlouho by měl trvat? (otázka č . 3) . 
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První z klíčových výrazů je spojení "strečink je kompenzační metoda (způsob 

kompenzace, prostředek kompenzace)", druhý obsahuje spojení "strečink je protažení, 

protahování, natažení svalů". 

U druhé otázky jsem použil podobný sytém hodnocení s tím rozdílem, že se výchozí 

známka snižovala o jeden stupeň až po uvedení alespoň dvou důvodů, proč je vhodné zařadit 

strečink do tréninkového procesu (viz tab. 3-6). 

Tabulka 2-6 - hodnotící škála (otázka č. 2) 

Bodová hodnota 1 2 3 
Slovní hodnoceni odpovědí výborná dostatečná nedostatečná 

Počet klíčových výrazů 3 2 1 

Přičemž nezáleží na pořadí či kombinaci jednotlivých "přínosů" strečinku (jsou 

uvedeny v příslušné kapitole v teoretické části). Jedno omezení je však na místě, a to, aby 

odpověď' vždy obsahovala zmínku o prevenci zranění24 . 

Již samotná formulace třetí otázky napovídá, že se skládá ze dvou částí. Jelikož doba 

provádění strečinku je značně individuální záležitost, rozhodl jsem se hodnotit pouze její 

první část. Odpovědi budu hodnotit stejně jako u předchozí otázky s tím, že za nutnou 

podmínku bylo považováno, aby odpověď obsahovala vždy vyjádření o nutnosti zařazení 

strečinku po skončení fyzické zátěže. Hodnoty doby provádění strečinku mi posloužily pro 

vyhodnocení třetí výzkumné otázky. 

Poslední oblastí úpravy dat je volba zobrazovacích prostředků. Hlavní zobrazovací 

technikou v kvalitativním výzkumu je text. Je však možné použít další možnosti zobrazení 

pomocí tabulek, map, grafů, schémat nebo různých typů modelů25 . Ačkoli existuje mnoho 

druhů tabulek a koncepcí jejich stavby, hlavní požadavek pro všechny případy je stejný. 

Zobrazit data takovým způsobem, aby byl usnadněn proces odvozování závěrů . 

2.1 0.2 Metody vyhodnocení a interpretace dat 

V kvalitativní analýze převažuje nenumerické organizování dat s cílem odhalit témata, 

pravidelnosti, kvality a vztahy zkoumané problematiky. Všechny kroky této analýzy však 

24 Tak např. respondent odpověděl : " ... strečink je vhodný zejména z důvodu snížení nebezpečí úrazů 

nebo zranění a také napomáhá ke svalové aktivizaci organismu před fyzickou zátěží. .. ". V tomto případě je 

odpověď hodnocena známkou "dostatečná" (respondent udal správně dva důvody, proč strečink do tréninku 

zařadit). 

25 Viz MILES, M:B.- HUBERMANN, A.M. Qualitative data analysis. A sourcebook ofnew methods. 

London: Sage 1984, 1994. 
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musí být pečlivě dokumentovány, čímž se zajišťuje kontrola celého procesu analýzy. Je na 

místě poznamenat, že "kvalitativní postupy analýzy mají blíže ke kodifikovanému zdravému 

rozumu než k složitostem statistické analýzy kvantitativních dat Jsou přezkoušením dat 

i schopností výzkumnz'ka myslet a zpracovat data užitečným a smysluplným způsobem" 

(HENDL 1997). 

Existují různé přístupy a taktiky analýzy dat(viz MAYRING 1983, GLASER A 

STRAUSS 1967). Níže uvádím jednu ze základní taktik analýzy dat, která obsahuje celkově 

tři procesní kroky: 

• popis 

• klasifikaci 

• hledání vazeb a spojení mezi koncepty 

Popis v kvalitativní analýze znamená vytvoření "hustého" popisu, který adekvátně 

odráží záměry studie. Především jde o to, jakým způsobem definují jednotlivé jevy a jak 

vysvětlují motivy ovlivňující jejich akce samotní účastníci výzkumu. Jejich interpretace se 

potom prolíná s interpretací vlastní a dochází tak k integraci získaných dat do uceleného 

přfběhu . Hustý popis také plní interpretativnf funkci., kdy se snaží zachytit záznamy, které 

osoby připisují událostem. 

Klasifikací rozumíme vytvoření konceptuá]nfho základu pro analýzu dat, bez kterého 

bychom nepoznali o co se jedná, co vlastně analyzujeme. 

Po klasifikaci hledáme v datech významné konfigurace a vazby. Tyto vazby poté 

napomáhají k vytvoření nových konstrukcí, o kterých vypráví závěrečná zpráva. 

MILES A HUBERMAN (1994) rozlišují dva typy analýzy :analýzu orientovanou na 

proměnné a analýzu orientovanou na případy. Zatímco analýza orientovaná na proměnné se 

zabývá vztahy mezi dobře definovanými koncepty, analýza orientovaná na případy nahlíží na 

případ jako na celek a snaží se najít konfigurace, asociace, příčiny a následky uvnitř případu, 

případně provádí srovnání uvnitř případy. V této studii jsem často volil kombinaci obou 

těchto přístupů. Nicméně podotýkám, že v některých situacích vzhledem k velkému objemu 

bylo potřeba se více orientovat na proměnné. Abychom mohli hlouběji zkoumat jednotlivé 

vazby a vztahy vyplývající z odpovědí respondentů, bylo by potřeba se více ptát na pohnutky, 

důvody a motivy, které vedly dotazované k určitému chování, např. k zanedbání určité formy 

kompenzace, přetěžování organismu apod. než na výskyt těchto jevů . K tomu bychom však 

potřebovali zejména delší časový horizont na zkoumání chování jedinců v čase a vůbec 

možnost uskutečněné rozhovory opakovat. Oba tyto požadavky přesahují rámec této práce 

a jenom přivítám, pokud k provedení takové studie dojde v budoucnosti . Nicméně i přesto 
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jsou v této studii jednotlivé jevy či výskyty kvalitativně komentovány a tyto komentáře se 

snaží upozornit na specifika a vazby vyplývající ze získaných dat. 

Ve výzkumu jsou pro přehlednost také používány základní statistické popisné 

charakteristiky k vyjádření četností, prostých a vážených aritmetických průměrů apod. 26 

2. 11 Omezení a vymezení studie 

Omezení studie jsou dána faktory, které mohou ovlivnit výsledek výzkumu, ale nejsou 

kontrolovány výzkumníkem. 

V tomto výzkumu se jich objevilo v souladu s očekáváním hned několik. Jedním 

z nich byl výběr jednotek do souboru. Jelikož výzkum byl proveden na tenisových turnajích a 

v tréninkových střediscích, výběr probíhal pouze z přihlášených či přítomných tenistů. Od 

toho se také odvíjela "kvalita" odpovědí na položené otázky. Je potřeba říci, že mezi 

výkonnosti hráče a fundovanosti odpovědí a celkovým přístupem k jednotlivým otázkám bylo 

možné vypozorovat určitý vztah. Až na některé výjimky platilo, že čím byl hráč výše na 

žebříčku, tím lépe reagoval na mé dotazy a odpovědi si více promýšlel a připravoval. 

Za další omezení považují místo provádění výzkumu, které se často měnilo vzhledem 

k přítomnosti hráčů v různých navzájem se odlišujících prostorech. Zejména rušící vlivy ze 

společenských prostor, restaurace, tribuny nebo šaten v místech tréninku nebo zápasu 

negativně ovlivňovaly pozornost jedince a potažmo kontinuitu sběru informací. 

Určité zkreslení výsledků může být rovněž způsobeno nejednotným časovým limitem 

pro uskutečnění jednoho "případu". Čas strávený nad rozhovorem se lišil podle možností, 

nálady a také harmonogramů zápasů či tréninků každého ze zkoumaných jedinců. Otázkou 

zůstává, zda měl být časový limit pevný, neměnný. Tato podmínka by na jedné straně 

pomohla k větší srovnatelnosti dat, co se jejich objemu týká, avšak na straně druhé by mohla 

ohrozit účast některého jedince ve výzk:umu27
. 

26 Více viz příslušná literatura o statistických metodách. Např. Cyhelský, L. Úvod do teorie popisné 

statistiky. Praha: SNTL, 1974. Nebo Hindls, R. - Hronová, S. - Seger, J. Statistika pro ekonomy. Praha: 

Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-34-7. 
27 Před tuto volbu jsem byl v průběhu výzkumu několikrát postaven : bud' uskutečním rozhovor hned 

nebo vůbec, protože pak již dotyčný nebude mít čas a možná i vzhledem k výsledku zápasu chuť. Přesto jsem se 

snažil v těchto případech jedinci vysvětlit, že k zodpovědnému přístupu budeme potřebovat určitý čas. 

Mnohokrát se mi dostalo pochopení a domluvil jsem se s dotyčným na konkrétním času a místě, kde po utkání 

rozhovor uskutečníme. v některých případech však k dohodě nedošlo a byl jsem donucen respektovat časové 

možnosti zkoumaného, což negativně ovlivnilo zejména "hloubku" poskytnutých dat. 
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Další významné omezení spatřuji v ovlivnění výpovědí na základě momentálního 

emotivního rozpoložení respondenta vzniknuvšího jednak před samotným interview 

(napři'klad obavy z výsledku zápasu, "špatný den", frustrace ze skončeného zápasu apod.), ale 

také v jeho průběhu, kdy mohlo dojít při zmínce o určitých zraněních k negativním 

vzpomínkám spjatých s těmito komplikacemi a následnému ovlivnění úplnosti poskytnutých 

informací. V daleko větší míře se vyskytoval "problém" s emocemi přinesenými ze zápasu 

než ovlivnění vzpomínkami, které se vyskytovalo jen sporadicky a můžeme ho zanedbat. 

Opět bych chtěl podotknout, že bylo možné pozorovat rozdíl v "profesionalitě" přístupu 

k věci. Hráči pohybující se na okruzích ATP a WTA se snažili při rozhovoru daleko více 

oprostit od emocí vyvolaných utkáním či tréninkem a soustředit se na dané téma než hráči 

hrající většinou na území ČR. 

Jako poslední omezení, které považuji za důležité zmínit, vnímám problém 

přítomnosti jiných osob v blízkosti dotazovaného hráče. Ačkoli bylo cílem provádět interview 

"mezi čtyřma očima", častokrát se vyskytl případ, kdy vedle respondenta seděla jiná osoba 

(rodinný příslušník hráče, životní partner, trenér apod.) a někdy svým chováním odváděla 

hráčovu pozornost. Největší komplikace nastaly v případě, kdy byl rozhovoru přítomen další, 

potenciální respondent. Pokud to bylo možné, vyzval jsem jej vhodným způsobem, aby nás 

nechal chvíli o samotě. Pokud ale například zrovna všichni obědvali, bylo opuštění místa ze 

strany ostatních nemožné. Domnívám se ale, že k nějakému zásadnímu zkreslení v této 

souvislosti nedocházelo. Výjimkou byly znalostní otázky čtvrtého oddílu, kdy odpovědi 

jednoho z hráčů určitým způsobem ovlivnily odpovědi těch, kteří rozhovor po celou dobu 

poslouchali. V některých případech jsem ale pozoroval i opačný efekt (vyjma právě 

znalostních otázek). Tím, že někteří hráči slyšeli skladbu otázek již při provádění interview 

s jiným hráčem, kterému byli přítomní, lépe pak porozuměli při "ostrém" rozhovoru 

položeným otázkám a někdy ve mně budili i pocit, že si je dopředu už trochu promýšleli. 

Vymezením studie rozumíme určení faktorů, které máme pod kontrolou. Ty vymezují, 

co je do výzkumu zahrnuto a co nikoliv. 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, byl tento výzkum proveden v českém 

jazyce na vzorcích dospělých vrcholových a výkonnostních hráčů tenisu s Českou nebo 

Slovenskou národností. Pro časovou a organizační náročnost jsem se rozhodl nezapojit do 

výzkumu hráče hovořící cizím jazykem, ačkoli se domnívám, že by byly pro tento výzkum 

rozhodně přínosem. 

Informace získané během výzkumu jsou výhradně výpovědi zkoumaných jedinců. 

K přesnějším informacím jako je tréninkový deník, celoroční plán činnosti apod. jsem neměl 
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přístup, proto i v této souvislosti došlo k určitým nepřesnostem (zejména u informací staršího 

data) ve výpovědích respondentů . Dotazovaný jedinec mohl rovněž některé pro něho 

nepříjemné či důvěrné informace úmyslně neuvádět. 

Některé případy byly taktéž ze studie vyloučeny, a to z různých důvodů. Ve třech 

případech to byl nízký věk jedince, čtyřikrát neúplnost rozhovoru (rozhovor musel být kvůli 

hráčovým povinnostem přerušena a již nebyl dokončen) a ve dvou případech jsem se rozhodl 

k vyřazení interview z důvodu nízké věrohodnosti výpovědí tenisty. 

2. 12 Reliabilita a validita studie 

V kvalitativním přístupu je jedním z nejdůležitějších požadavků zajistit kvalitu 

poznámek, pomocí kterých výzkumm'k dokumentuje svá šetření. V případě interview je 

možné spolehlivost ještě zvýšit školením tazatelů a přezkoušením formulací navržených 

otázek a jejich pořadí. 

"Školení" tazatele probíhalo v mém případě prostřednictvím konzultací s mým 

vedoucím diplomové práce. Byl jsem upozorněn na některá specifika tenisového prostředí, 

atmosféry na turnajích a také na důležitost správného výběru taktiky, která zajistí určitou míru 

spolehlivosti a věrohodnosti získaných dat. Požadavek přezkoušení byl splněn po vytvoření 

konečné verze struktury interview. S vedoucím mé práce a tenisty pohybujících se v mém 

okolí jsem provedl zkušební rozhovory, na jejichž základě jsem provedl konečnou revizi 

jednotlivých otázek a oddílů tak, že jsem u některých dotazů vyměnil jejich pořadí, upřesnil 

jejich formulaci a některé otázky zcela vypustil. 

Určit validitu neboli platnost v kvalitativním výzkumu je poměrně složitá záležitost. 

Přístupů existuje více. Za standardní způsob zabezpečení žádoucí úrovně interní validity se 

považuje tzv. triangulace. Triangulace znamená kombinaci různých metod, výzkumníků, 

zkoumaných skupin nebo osob, různých lokálních a časových okolností, které se uplatňují při 

zkoumání nějakého fenoménu. Jinými slovy řečeno, pokud chceme zajistit co nejvyšší míru 

souladu našich závěrů a interpretací s realitou, měli bychom se opírat o co největší počet 

zdrojů informací a využití co největšího počtu nástrojů , kterými budeme tyto informace 

zjišťovat a zároveň ověřovat. (FERJENČÍK). 

DENZIN (1989) rozlišuje několik typů triangulace. Jako datovou triangulaci označuje 

"použití různých datových zdrojů" a odlišuje ji od použití různých metod sběru dat. 

Doporučuje zkoumat fenomény v rozličných časových momentech , na různých místech 

a osobách. v případě této studie byla datová triangulace v rámci možností naplněna. Výzkum 

probíhal na různých místech podle toho, kde se konal turnaj nebo zkoumaný jedinec trénoval. 
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Samotný rozhovor pak v různých částech interiéru uvedených objektů (viz kap. 3.12). 

Z hlediska časových momentů můžeme hovořit o jejich poměrně vysoké rozmanitosti. 

Rozhovory probíhaly po celý den, v intervalu od 8:00 do 20:00 hod podle harmonogramu 

turnaje či denního plánu hráče. 

Triangulaci výzkumníků chápe Denzin jako "nasazení více tazatelů a pozorovatelů, 

aby došlo k zamezení zkreslení způsobené chybou lidského faktoru při získávání dat". v rámci 

tohoto výzkumu nebyl tento typ triangulace naplněn. Hlavní důvody jsou dva. Za prvé jde 

o přístup ke zpracování diplomové práce, který by měl být samostatný. Pokud by však tento 

výzkum měl charakter vědecké práce s cílem její publikace, bylo by na místě naplnění tohoto 

kritéria pečlivě zvážit. Druhý, a u vzorku vrcholových hráčů asi podstatnější důvod, spočívá 

v obtížném přístupu k těmto hráčům. Jak píši v kapitole pojednávající o průběhu sběru dat, 

setkání s těmito hráči se podařilo uskutečnit víceméně náhodně a další setkání za účelem 

poskytnutí interview jinému tazateli by bylo velmi obtížné zorganizovat. 

Metodologickou triangulací uvažuje Denzin "triangulaci uvnitř metody a triangulaci 

mezi metodami navzájem" . Stejně jako v předešlém typu nebylo možné z časových důvodů 

zejména triangulaci mezi metodami navzájem uskutečnit. Současné použití rozhovoru a např. 

dotazníku by ještě zvýšilo časovou náročnost studie a pravděpodobně omezilo celkový počet 

respondentů. Domnívám se ale, že uvnitř metody k určité míře triangulace přece jen 

docházelo. A to zejména prostřednictvím formy rozhovoru. Během interview moje aktivita 

v usměrňování odpovědí kolísala podle jejich charakteru a důležitosti. Důsledkem toho bylo, 

že se plynule měnila forma ze semistrukturovaného rozhovoru oběma směry- k větší volnosti 

interviewovaných (volné asociace) nebo naopak k vysoké kontrole odpovědí ze strany 

interviewujícího (formální test)28
. Rovněž časté vkládání sekundárních otázek v průběhu 

rozhovoru můžeme považovat za určitou míru triangulace. 

Externí validita v kvalitativním výzkumu souvisí s konstruktem přenositelnosti neboli 

transferability. Kvalitativní výzkum na rozdíl od výzkumu kvantitativního nepracuje se 

statistickým typem výběrů, a proto nelze využít statistická kritéria pro zobecnitelnost. 

Přenositelností se myslí "možnost využít závěry z daného případu pro jiný případ, který se mu 

podobá". Přitom nejde o určení nějakého indexu přenositelnosti, ale odpovědnost za 

provedení zobecnění na nový případ se přenáší na osobu, která tato zobecnění provádí. Mým 

úkolem je poskytnout v závěru taková data, která umožní toto rozhodnutí udělat. Proto se 

pokusím o takový popis případu, aby čtenář mohl co nejlépe posoudit shodu "svého" 

a popisovaného případu. 

28 Viz kap. 3.6 
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2.13 Výsledky a diskuse výzkumných otázek 

V úvodu této kapitoly krátce nastíním, jakým způsobem JSem postupoval pli 

hodnocení výsledků této studie. 

Diskuse výsledků je rozdělena do jednotlivých kapitol podle položených výzkumných 

otázek., ve kterých jsou poté výsledky hodnoceny a interpretovány. V úvodu každé této 

kapitoly jsou popsány hlavní jevy, vztahy a kauzality vztahující se k dané otázce, které jsou 

společné pro celý zkoumaný soubor populace. V dalších částech kapitoly rozebírám 

a diskutuji výzkumné otázky pro mlčí vzorky populace. Ačkoli studie nemá za cíl porovnávat 

mezi sebou dvě skupiny sportovců - výkonnostní a vrcholové hráče, nýbrž sledovat všechny 

tenisty jako celek, je pro vzorky "A1B1" (vrcholoví) a "A2B2" (výkonnostní) tato diskuse 

provedena vždy, zatímco pro vzorky ostatní jen v případě nosných a zajímavých skutečností 

plynoucí z jejich komparace. Pokud vyvstaly další, z hlediska cílů výzkumu významné 

a relevantní aspekty daného problému mimo položené otázky, jsou rovněž rozebírány 

společně s položenými podotázkami k otázce výzkumné. 

Pro lepší přehlednost výsledků je kvalitativní popis doplněn o vhodné zobrazení 

vztahů a souvislostí prvků problému, jako jsou tabulky a grafy. 

2.13.1 Vstupní údaje 

Předtím, než přistoupíme k diskusi nad konkrétními výzkumnými otázkami, 

porovnejme základní ukazatele kategorie "vstupní údaje", které byly získány z odpovědí na 

otázky obsaženy v prvním oddíle rozhovoru. 

Výkonnost 

Tabulka 3-2 uvádí postavení respondentů na žebříčcích ATP, WTA a na národním 

žebříčku ČR. Kromě hráčů dlouhodobě nepřítomných v ČR se poměrně dařilo oslovovat 

hráče tak, aby splňovala kritéria, která jsem si stanovil před započetím výzkumu. Zopakuji, že 

pro ženy na žebříčku WTA a muže na žebříčku ATP to bylo 500. resp. 1 000 místo, pro muže 

na národním žebříčku pak 150. a pro ženy 100. pozice. 

Zatížení 

Údaj o zatížení se celkově skládá ze dvou dílčích odpovědí, které mi byly k tomuto 

ukazateli poskytnuty. Uvádí celkový průměrný počet hodin fyzické zátěže organismu tenisty 

za rok ve stanoveném obdobe9
, který je součtem zátěže absolvované v tréninku (včetně počtu 

29 Viz kap. 3.7 
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hodin obecné i speciální kondice a doplňkových sportů) a zátěže absolvované během zápasů 

na jednotlivých turnajích. 

Tabulka 3-7 nám ukazuje hodnoty zátěže pro jednotlivé vzorky30
. Upozorňuji, že se 

jedná o hodnoty průměrné. Zejména u vzorku "A2B2" je průměrná odchylka u hodnot 

celkového počtu hodin zátěže za rok značně vysoká, což ukazuje na vysokou variabilitu 

udaných hodnot. 

Tabulka 2-7 - počet hodin fyzické zátěže 

turnajové zatížení tl'éninkové zatížení 
v hod/rok v hod/rok 

zatižení celkem 
v hod/rok 

Odpovědi respondentů tohoto vzorku tento vztah víceméně potvrdily. Struktura 

a model jejich tréninku se totiž velmi často zásadně lišil a odpovídal pojetí a přístupu 

k tréninku, který docela často kopíroval jejich časové možnosti a způsob života obecně. 

Většina jedinců má své civilní povolání a přestože věnují tenisu poměrně velkou část svého 

času, je jejich plíjem z této činnosti jednoznačně vedlejší, z čehož plyne i míra 

"zodpovědnosti" ve vztahu k provádění této činnosti. Naopak u vzorku "A,Bt" je 

proměnlivost hodnot dvakrát menší. Je to dáno zejména tím, že jádro tohoto vzorku tvoří 

převážně profesionální hráči, pro které je tenis celodenním povoláním a jejichž cílem je 

dosažení maximálního individuálního výkonu na vrcholové úrovni. Ke splnění tohoto cíle 

potřebují nejen kvalitní podmínky a zázemí pro samotný trénink, ale rovněž důkladně 

propracovaný systém a strukturu tréninku. Proto se jejich trénink poměrně stereotypní 

a především jej není možné nějak zásadně měnit z důvody předem naplánovaných účastí na 

tenisových turnajích. 

Kromě rozdílů v celkovém objemu zátěže mezi vrcholovými a výkonnostními hráči, 

které je pochopitelné, je možné z grafu 7-1 vypozorovat rozdíl v rozložení zátěže mezi 

turnajová utkání a tréninkovou činnost. Vidíme, že vrcholoví hráči tráví více času na turnajích 

30 Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Byly přepočítány z odpovědí, které udávaly týdenní objemy 

tréninků a počty týdenních nebo třídenních turnajů. Podle doporučení metodické komis ČTS je uvažováno 42 

týdnů v roce pro trénink s raketou a 48 týdnů pro kondiční přípravu, doplňkové sporty a jiné pohybové aktivity. 
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než hráči výkonnostní. V případě porovnání vzorků "A" a "B" (muž a ženy) je rozložení 

zátěže téměř totožné. 

Graf 3-1-rozložení celkové celoroční zátěže mezi turnaje a tréninkovou činnost 

~------------------------------------------------
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Věkové rozložení souboru 

Věkové rozložení celého souboru se pohybovalo v rozmezí 18-30 let. Po vyloučení 

dvou extrémních hodnot činí věkový průměr vzorku "A1B 1" 23 let a vzorku "A 2B2" přibližně 

21,5 let. 

Všeobecná pohybová průprava 

Jednou z otázek oddílu č. 1 byla také otázka tázající se, zda hráč absolvoval před nebo 

paralelně s tenisem všeobecnou nebo jinou pohybovou průpravu. Z odpovědí vyplývá, že více 

než dvě třetiny hráčů takovou průpravu absolvovali a polovina aspoň po dobu dvou let. 

Nejčastějším případem bylo provozování jiné sportovní disciplíny. U dívek zejména různé 

formy gymnastiky, u mužů fotbal a hokej. U vzorku "A2B2" se také vyskytly případy, kdy 

jedinec provozuje jinou disciplínu i nadále současně s tenisem. Tento fakt připisuji především 

větším časovým možnostem těchto jedinců. 
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Zranění nesouvisející s tenisem 

Před započetím výzkumu jsem předpokládal daleko větší míru ovlivnění tenisoví hry 

zraněními, které se staly mimo kurt a činnosti nesouvisející s tenisovou hrou. Studie však 

ukázala, že takových zranění s následky omezení je minimum, a proto nejsou již v dalším 

textu této studie diskutována. 

2.13.2 Výzkumná otázka V01 

VOt) Které segmenty těla jsou postiženy zraněními u tenistů nej\'Íce? 

První z výzkumných otázek patří již do kategorie "zdravotní problémy" a odpovědi na 

ni jsem čerpal z druhého oddílu interview. V první části této kapitoly diskutuji výskyt zranění 

obecně, v části druhé se potom věnuji jednotlivým segmentům zvlášť a snažím se odpovědět 

na položenou otázku. 

Celkový objem zranění, která se vyskytla v námi zkoumaném souboru jsem rozdělil na 

zranění běžná a chronická. Hlavním rozdělovníkem mezi těmito dvěmi kategoriemi byla 

doba, po kterou byl tenista nějakým způsobem omezován ve své hře. Za běžná zranění jsem 

považoval taková zranění, která jedince limitovala minimálně po dobu dvou měsíců (ačkoli 

s nimi hrál dále). Původně jsem zamýšlel zranění dělit podle toho, jaká byla délka přerušení 

sportovní aktivity v důsledku zranění (viz kapitola 2.5). Po prvních rozhovorech se však toto 

dělítko stalo nepoužitelným. 

Tabulka 2-8 - výskyt běžných a chronických zranění v jednotlivých vzorcích 

běžná zranění 

A1 49 81 61 A181 110 

A2 43 82 51 A282 94 

A 92 8 112 A8 204 

chronická zranění 

A1 16 81 22 A181 38 

A2 12 82 18 A282 30 

A 28 8 40 A8 68 

Často se totiž vyskytovaly situace, kdy dotazovaný se zraněním hrál tak dlouho, až 

nebylo možné vzhledem k omezení zejména v technice ve hře pokračovat. Za chronická 

zranění jsem považoval taková zranění, která jedince limitovala po významnou část jeho 
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sportovní kariéry nebo limitují dodnes. Délku trvání tohoto omezení jsem stanovil na 3 roky. 

Jako chronická jsem rovněž označil zranění, která se sice postupem času podařilo léčit a 

v některých případech dokonce vyléčit úplně, ale rovněž omezovala hráče po stanovenou 

dobu tří let. 

Tabulka 3-8 ukazuje rozložení výskytu zranění do jednotlivých kategorií a vzorků. 

Z tabulky je zřejmé, že počet běžných zranění několikanásobně přesahuje počet zkoumaných 

jedinců v celém souboru (204/69). Více než dvacet 20% hráčů přitom uvedlo, že druhá a další 

zranění byla důsledkem zanedbání léčby zranění vyskytnuvšího se jako první v řadě (nejvíc se 

objevoval případ bolesti zad vyvolaných zraněním ramene). Přesto je však tento počet 

s vědomím toho, že je pravděpodobně nižší než skutečný (jednak se dá předpokládat, že 

některé zdravotní komplikace nejsou považovány samotnými tenisty za zranění a jednak 

uvedené číslo nezahrnuje zranění drobnější a méně závažná), poměrně znepokojující 

a nasvědčuje nedostačující pozornosti věnované jak prevenci zranění, tak jejich následné 

léčbě. S touto domněnkou mnohdy korespondoval i způsob vyjadřování v dané situaci. 

Dotazovaní vesměs neviděli zásadní problém v tom, že hrají či hráli se zraněním nadále 

a považovali tento jev za "normální". Přitom ale po mém dotazu, zda si myslí, že je to tento 

postup správný, sami uznali, že nikoliv. 

Chronických zranění se objevilo mezi respondenty podstatně méně a jejich celkový 

počet činí 68. Jak je vidět na grafu 3-2, pro obě kategorie zranění shodně platí, že jejich počet 

byl větší ve vzorku vrcholových hráčů než u hráčů výkonnostních. To by mohlo napovídat 

vysvětlení, že tento fakt je způsoben daleko větší zátěží u tenistů vzorku ,,AJB!" a potažmo 

větším rizikem výskytu těchto zranění. Rozdíl však není nikterak významný a těžko z něj 

usuzovat další závěry. U vzorků "A" a "B" jsou výsledky poněkud jiné. Jak znázorňuje graf 

3-3, v případě běžných zranění je o něco větší jejich výskyt u žen, v případě zranění 

chronických je tomu naopak. Navíc rozdíly mezi vzorky jsou tak zanedbatelné, že nelze na 

této úrovni definovat určitý vztah výskytu zranění a pohlaví tenisty. 
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Graf 3-2 - výskyt zranění ve vzorku vrcholových a výkonnostních hráčů 
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Graf 3-3 - výskyt zranění ve vzorku žen a mužů 
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Nyní přejděme k problematice více zranění u jednoho hráče. Co se týká běžných 

zranění, jsou výsledky pro vzorky ,,A1B!", . .A2B2" a "A", "B" znázorněny v grafech 3-4 a 3-5. 

Kromě případu, kdy měl (má) jedinec 3 různá zranění, jsou v ostatních případech výskyty 

téměř shodné. Z grafu 3-4 lze vyčíst taktéž podstatnou informaci o "zdravých" hráčích. 

Kromě pouhých 3 hráčů se všichni aspoň jednou potýkali s nějakým zraněním. V dnešním 

kontextu pojetí tréninku a vůbec vrcholového sportu tento závěr asi nikoho nepřekvapí. Za 

daleko závažnější považuji problém zranění chronických, kterým se věnuji níže. Vraťme se 

ale na chvíli k hráčům bez jediného zranění. U dvou z nich je markantní rozdíl v počtu hodin 

věnovaných regeneraci a kompenzaci oproti hráčům, kteří prodělali například dvě a více 

zranění. Kromě tohoto kvantitativního rozdílu můžeme také vypozorovat i jeden kvalitativní 

rozdíl. Ten se týká pestrosti používaných regeneračních a kompenzačních prostředků. Oba 

jedinci provozují více než jeden doplňkový sport a některý z nich je jim i dokonce nástrojem 

kondiční přípravy. Z jejich odpovědi vyplynulo, že věnují plánu regenerace stejnou pozornost 

jako plánu tréninku a chápou tyto dvě kategorie tréninkové činnosti jako naprosto 

neodděli telné. 

Graf 3-4- Hráči podle počtu běžných zranění- porovnání vzorků "A1B1" a "A2B2" 

~---------------------- ··----

12 

11 

10 

9 

•::I 8 
><.J 

7 ·ca .... 
.c 6 
Q) 

5 •<.J o c.. 4 

3 

2 

o 
o 2 3 4 5 

počet zranění 

-54-

oA1B1 

•A282 



Pokud bychom porovnali vzorky "A" a "B" (graf 3-5), je patrné, že s větším počtem 

zranění se potýkají více muži než ženy. Tento výsledek může být mimo jiné způsoben větší 

"zodpovědnosti" ke svému zdraví ze strany žen oproti mužům při stejné výši zatížení. 

Graf 3-5- Hráči podle počtu běžných zranění- porovnání vzorků "A" a "B" 
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Kolik hráčů má nula nebo více zranění chronických nám přibližuje tabulka 3-9. a grafy 

3-6 a 3-7 

Tabulka 3-9 - hráči s 0-4 chronickými zraněními 

..:.:: počet chronických zranění l!! 
o 
~ o 1 2 3 4 

A; 3 6 5 o o 
81 4 10 6 o o 

-----
A1B1 7 16 11 o o 

A2 8 6 1 o 1 

82 6 9 3 1 o 
~82 14 15 4 1 1 

A 11 12 6 o 1 

B 10 19 9 1 o 
AB 21 31 15 1 1 
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Graf 3-6- Hráči s větším počtem chronických zraněm- porovnám vzorků "AlBl" a "A2B2" 
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Graf 3-7- Hráči s větším počtem běžných zraněm- porovnám vzorků "A" a "B" 

100% 

90% 

.c 80% 
(,) 
Cl) 70% -c 
Cl) 60% (,) 
o 

50% ... 
c.. 
> 40% 

I DAl 
~~-8 

~ 
ln 

30% 

-~ 20% 

10% 

0% 
o 2 

počet chronických zranění 

"56" 



Jak vidíme na grafu 3-6, existuje poměrně výrazný rozdíl v počtu hráčů ve vzorcích 

"AtB!" a "A2B2", kteří se za svou kariéru nepotýkali s ani jedním chronickým zraněním. 

U jednoho zranění je situace poměrně vyrovnaná, ale u zranění dvou opět velmi výrazně 

"převažuje" vzorek vrcholových hráčů nad hráči výkonnostními, kdy celá třetina vrcholových 

hráčů je či byla omezena minimálně dvěmi zraněními. 

V případě vzorků "A" a "B" jsou rozdíly velmi nepatmé, stejně jako při srovnání 

vzorků "At, "Bt" a "A2", "B2"· 

Porovnejme nyní více zranění mezi jednotlivými kategoriemi. Ačkoli se to nedá 

s jistotou říci, vyznačuje se vzorek "A2B2" větším počtem jedinců, kteří měli více běžných 

zranění než jedno. Na druhé straně, větší počet hráčů, kteří uvedli více chronických zranění, 

vykazuje celkem zřetelně vzorek "A 1B1". Z výše uvedeného se nabízí následující vysvětlení. 

Více hráčů s větším počtem běžných zranění u vzorku "A2B2" mohlo být 

způsobeno lehkovážným přístupem k okolnostem provázejících fyzickou zátěž jako takovou. 

Při svém terénním výzkumu jsem měl několikrát příležitost pozorovat přípravu hráče před 

započetím utkání. Ve většině případů se dala klasifikovat jako velmi chabá a naprosto 

nedostatečná. Jako jeden z ukazatelů mi posloužilo rozcvičení. Hráči věnovali této části čas 

v řádu minut a někdy dokonce šli rovnou na kurt bez jakéhokoliv rozcvičení. Jak bylo již 

napsáno v předchozích kapitolách, má podle mého názoru tento jev úzkou souvislost 

z celkovým pojetím výkonnostního tenisu v ČR. Jen těžko můžeme očekávat, že by došlo 

k podcenění těchto zásad v případě vrcholových hráčů - profesionálů. Naopak více hráčů 

s větším počtem chronických zranění připisuji již zmíněným vyšším celoročním dávkám 

objemu tréninku a zápasů. K tomu přistupuje také stávající systém klasifikace výkonů na 

turnajích a její promítnutí do postavení na žebříčcích ATP a WTA, který jaksi neustále "žene" 

hráče k dalším a dalším turnajům pod hrozbou poklesu na těchto žebříčcích a nižšího 

finančního ohodnocení tenisty. Místo toho, aby se hráč snažil zranění pokud možno důkladně 

vyléčit, zranění v jejich zárodcích často podceňuje a nevěnuje jim pozornost. 

Následující část textu se již přímo věnuje vědecké otázce V0 1• Nejdříve se podívejme 

na běžná zranění. Nejčastější místa výskytu běžných zranění v celém souboru (vzorek "AB") 

zobrazuje graf 3-8 a rovněž tabulka 3-10 (současně se vzorky "A 1Bt a "A2B2"). Nejvíce, 

shodně s 19%, byla postižena záda a kotník. S 16% a 14% pak následuje loket, resp. zápěstí. 

Srovnejme naše výsledky s grafem 3-9 a tabulkou 3-11, které uvádějí výsledky z tenisovém 

manuálu pro vrcholové trenéry CRESPO A MILEY (1998). 
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Graf 3-8- nejčastější místa výskytu zranění vzorku "AB" 
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Graf 3-9- nejčastější místa výskytu zranění- CRESPO A MILEY (1998) 
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Tabulka 3-10 - procentuální výskyt zranění 

jednotlivých segmentů 

Tabulka 3-11 - procentuální výskyt zranění jednotlivých segmentů 

CRESPO A MILEY (1998) 

rameno 10% 
loket 12% 
zápěstf 5% 
záda 20% 
koleno 15% 
kotník 20% 
lýtko 5% 
jiné 13% 

V případě prvních dvou nejčastěji zraněných segmentů, zad a kotníku, se výsledky 

téměř shodují. Jako třetí nejčastěji postižené místo se v našem výzkumu ukázal loket, manuál 

uvádí na třetím místě koleno. Z tabulky 3-11 vyplývá, že nejčastějším místem postižení jsou 

v souhrnu dolní končetiny (40%), následují končetiny horní (27%), záda (20%) a jiná zranění 

(např. stehna, boky, hlava apod.). V případě této studie jsou agregované výsledky do 

jednotlivých skupin následující: dolní končetiny (30% ), horní končetiny ( 41 % ), záda (19%) 

a jiná zranění (ll%). Pokud si odmyslíme 5 %-ní výskyt zranění lýtka uváděný ve statistice 

CRESPA A MTI.,EYHO (zranění této části tento výzkum neuvádí), činí rozdíl v oblasti 

dolních končetin 5 procentních bodů, v oblasti končetin horních je to 14 procentních bodů. 

V oblasti dalších dvou skupin je rozdt1 minimální. Rozdělme nyní náš vzorek "AB" na vzorky 

"A1B!" a .. A2B2" (viz tabulka 3-10). Povšimněme si výrazných rozdHů u segmentů horních 

končetin. Ve vzorku vrcholových hráčů je tato skupina postižena celkově 33 %, kdežto 

u vzorku hráčů výkonnostních 49 %. Naopak u segmentů dolních končetin je pozorovatelný 

výraznější rozdíl u kolene, kdy činí 5 procentních bodů. Tyto dva "výkyvy" poté ovlivňují 

výsledky vzorku "AB" a vysvětlují již zmiňovanou dosti vysokou diferenci mezi našimi 

výsledky a výsledky, které jsou uvedeny v manuálu pro vrcholové trenéry. V interpretaci 
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rozdílu zejména v postižení horních končetin se ztotožňuji s autory manuálu, kteří vysvětlují 

nárůst zranění segmentů horních končetin chybami v technice jednotlivých úderů. 

Automatizace těchto pohybových vzorců poté negativně přispívá k prohlubování zejména 

zranění lokte a zápěstí. V několika případech respondenti ze vzorku .,A2B2" (výkonnostní 

hráči) přímo uvedli, že zranění lokte nebo zápěstí bylo způsobeno špatnou technikou úderů 

a často došlo po korekci těchto nedostatků ke zlepšení nebo k úplnému vymizení zdravotních 

problémů . 

Tabulka 3-12- procentuální výskyt zranění jednotlivých segmentů 

vzorků "AB", "A1B1" a "AzBz" 

Co se týká rozdílu u kolena, přičítám tuto diferenci vetší zátěži vrcholových 

sportovců, jejich nasazení, ale také poměrně dlouhému období v sezóně, kdy hrají na tvrdých 

površích. 

Než přistoupíme k problematice chronických zranění v souvislosti s výzkumnou 

otázkou vol. uvádím následující krátký přehled dílčích výsledků týkajících se běžných 

zranění 

Tabulka 3-13- nejčastěji postižená místa zkoumaných jedinců 
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Graf 3-10- nejčastěji postižená místa běžnými zraněními u vzorku "AB" 

60% 

50% 

~ 
-~ 40% 
> ,_ 
&:: 

~ 30% -&:: 
C1) 
(J 

o 20% ... 
c. 

10% 

záda kotník loket 

segment těla 

Graf3-11- nejčastěji postižená místa běžnými zraněními u vzorku "A1B1" 
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Graf 3-12- nejčastěji postižená místa běžnými zraněmmi u vzorku "A2B2" 
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Tyto výsledky ukazují, jaké segmenty těla jsou nejvíce postiženy běžnými zraněními 

u jedinců zkoumaných v této studii. Grafy 3-10, 3-11, a 3-12 postupně a tabulka 3-13 (viz 

výše) celkově znázorňují nejčastěji postižené segmenty u námi zkoumaného souboru jedinců. 

I na těchto výsledcích pozorujeme již jednou vyslovený závěr, že vzorek výkonnostních hráčů 

trpí více problémy horních končetin, kdy byla shodně jako druhá nejčastěji postižená místa 

uvedena "loket" a "zápěstí". Naopak u hráčů vrcholových byla nejčastěji postiženými místy 

po zádech oblast dolních končetin, konkrétně koleno a kotník. U obou vzorků, "A1B 1" 

a "A2B2", respondenti nejčastěji uvedli, že je trápí problémy se zády. Tato poměrně vysoká 

čísla (viz tab. 3-13) mohou být dle mého názoru ovlivněna problematikou zdravotních 

komplikací v oblasti zad obecně. Jak uvádí odborná literatura (např. HOŠKOVÁ 2001), jsou 

zejména svalové dysbalance v zádové oblasti (a především bederní páteře) velmi častým 

jevem doprovázející různé aktivity ve sportu či mimo něj. S tímto vědomím by mělo být 

přistupováno k těmto výsledkům a pro jasnější závěr by bylo potřeba důkladněji oddělit od 

sebe problémy mající původ v nadměrné fyzické zátěži a problémy, které jejichž příčinou je 

obecně tendence k ochabování a naopak zkrácení některých posturálních svalů. 

Diference ve výskytu a potažmo počtu hráčů trpících běžnými zraněními jednotlivých 

segmentů těla mezi muži a ženami jsou velmi malé a proto nejsou v této části uvedeny. 
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Nyní přistupme k diskusi výskytu zranění chronických v jednotlivých tělních 

segmentech. Procentuální výskyt těchto zranění obecně neuvádím, jelikož je jejich rozložení 

vcelku podobné, jako to bylo u zranění běžných (viz výše). Proto rovnou přejdeme ke grafům 

3-13, 3-14 a 3-15, které znázorňují, jaké segmenty těla jsou nejvíce postiženy chronickými 

zraněními u jedinců zkoumaných v této studii. Graf 3-13 nám ukazuje vyrovnané zastoupení 

prvních třech segmentů, které jsou nejvíce postiženy chronickými zraněními . Dosažení 16%

ní hranice u zad je způsobeno zejména vysokým procentuálním zastoupením tohoto 

segmentu ve vzorku "A1B1" (viz graf 3-14), v případě kotníku je tomu naopak, kdy je 

zastoupen ve vzorku "A2B2" 19%. V případě ramene je výsledek 16% způsoben téměř 

shodným procentuálním výskytem jak u vrcholových, tak u výkonnostních hráčů. 

Povšimněme si, že oproti zraněním běžným, jsou u vzorku "A1B1" mezi prvními třemi 

nejvíce postiženými segmenty místo dvou segmentů dolních končetin dva segmenty končetin 

horních, konkrétně rameno a loket. Jako jedno z vysvětlení se nabízí již zmiňovaná fixace 

"špatné" techniky úderů a její vliv na další vývoj místa postižení v jejím důsledku . 

Domnívám se, že vyléčení zranění horních končetin vyžaduje daleko větší péči a zejména 

delší časovou prodlevu v tréninku s raketou (někdy až několik měsíců ), což pochopitelně 

většina vrcholových hráčů není moc ochotna podstoupit. 

Graf 3-13- nejčastěji postižená místa běžnýmí zraněními u vzorku "AB" 
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Graf 3-14- nejčastěji postižená nústa běžnými zraněními u vzorku "A1B1" 
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Graf 3-15 - nejčastěji postižená nústa běžnými zraněními u vzorku "A2B2" 
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2.13.3 Výzkumná otázka V02 

V02l Jaké jsou nejčastější příčiny zranění u tenistů? 

Druhá výzkumná otázka je opět součástí kategorie "zdravotní problémy". Na tomto 

místě uvádím nejčastější příčiny zranění, které vyplynuly z odpovědí respondentů. 

Podotýkám, že se jedná o subjektivní výpovědi hráčů. Přestože v některých případech byla 

tvrzení hráčů podložena lékařskou zprávou, mnohokrát ani samí hráči nedokázali přesně určit 

či označit možnou příčinu jejich zdravotních komplikací. Při každém pátém zranění proto 

nebyla příčina známá, což může zkreslovat níže uvedené výsledky. 

Tabulka 3-14 ukazuje, kolik procent ze všech uvedených příčin připadá na "konkrétní" 

příčinu . Pro klasifikaci těchto příčin zranění jsem vycházel z klasifikace CRESP A 

A MIT.,EYH031 
. Sestavil jsem 2 hlavní kategorie, které jsou členěny podle toho, zda může 

tenista nějakým způsobem tento důvod ovlivnit svým chováním. Základní dělení je tedy na 

kategorii "subjektivní" a kategorii "objektivní". 

Tabulka 3-14- příčiny zranění 

"AB" 

39% 

1% 2% 1% 

7% 12% 9% 

22% 27% 25% 

32% 20% 27% 

16% 7% 12% 

Pro účely této práce jsem kategorii "subjektivní')eště dále rozdělil na tři subkategorie: 

"subjektivní 1", "subjektivní ll", "subjektivní III". Subkategorie "subjektivní I" se zaměřuje 

na problematiku zatížení a skládá se ze tří komponent. Subkategorie "subjektivní II" je 

zaměřena zejména na techniku (je diskutabilní, jaký vliv má hráč na úroveň své techniky 

zejména v mládežnických kategoriích) a konečně "subkategorie "subjektivní III", která 

31 Viz kapitola 2.3 
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řekněme obsahuje vedlejší vlivy příčin zranění, mnohdy však velmi podstatné a a ze strany 

tenistů značně opomíjené. Výstrojí máme namysli obuv, raketu a tvrdost jejího výpletu. 

Důvody mimo tenis jsou například úraz v důsledku nepozomosti v utkání, špatné šlápnutí 

apod. (předpokládám, že zranění mající tuto příčinu by se vyskytly nezávisle na druhu 

sportovního odvětví). Kategorie "objektivní" je složena ze tří komponent. "Terénem" mám na 

mysli různé povrchy, na kterých probíhá samotný zápas nebo trénink. Příčina "těžké míče" 

v sobě zahrnuje nejenom nevhodné míče z hlediska jejich hmotnosti, ale také například míče 

nasáklé vodou či jinak ovlivněny klimatickými podmínkami. 

Jak vidíme z tabulky 3-13, je pro vzorek, "AB" výrazně nejčastější příčinou vzniku 

zranění přetížení. Na druhém místě respondenti uváděli kategorii "objektivních" důvodů, kdy 

největší váhu měly růstové problémy, a to zejména u kolena. Tento problém je poměrně častý 

v dospívajícím věku společně se zvýšenou fyzickou zátěží organismu. Většinou však 

zkoumaní jedinci uváděli, že po pár měsících problémy odezněly a de facto nijak dál je ve hře 

neomezovaly. Jako třetí nejčastější příčiny uvedli hráči důvody nesouvisející s tenisem. 

Nyní se podívejme na grafy 3-16 a 3-17, které znázorňují nejčastější příčiny zranění 

u vzorků "AtBt" a "A2B2". Jak již bylo napsáno výše, jednoznačně nejčastější příčinou je 

přetížení, což platí i pro oba diskutované vzorky.Na dalších dvou místech se však odpovědi 

liší. Zatímco vrcholoví hráči uvedli na těchto místech "objektivní" důvody, hráči výkonnostní 

důvody "subjektivní". Vysvětlení těchto rozdílů je opět spjato se zásadními rozdíly mezi 

vrcholovým a výkonnostním tenisem. U vrcholových hráčů dochází méně často nejen 

k chybám v technice, ale také k výpadkům řekněme jejich koncentrace na zápas, trénink, na 

danou fyzickou zátěž, což může být příčinou různých úrazů, zvrtnutí apod. V případě 

techniky vidíme (viz tab. 3-13), že rozdíl mezi vzorky "A1Bt a "A2B2" činí 10 procentních 

bodů, v případě příčin "mimo tenis" je tento rozdíl menší a činí 6 procentních bodů. Na 

druhém a třetím místě u vzorku "A1B1" figuruje "terén", resp. "růstové problémy". Obě jsou 

to příčiny, na které má tenista minimální vliv. 

Pokud shrneme výše uvedené souvislosti, Je pro hráče obecně nejpalčivějším 

problémem přetížení, které je možno kompenzovat pomocí různých regeneračních 

a kompenzačních prostředků. K tomu se u výkonnostních hráčů přidává zejména špatná 

technika. K problematice regenerace a kompenzace se ještě vracím v rámci dalších 

výzkumných otázek.. 
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Graf 3-16- nejčastější příčiny zranění u vzorku "A1B1" 
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Graf 3-16- nejčastější příčiny zranění u vzorku "A2B2" 
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2.13.4 Výzkumná otázka V03 

V03) Jaké regenerační a kompenzační prostředky (metody) používají tenisté 

nejčastěji? 

Tato výzkumná otázka se již týká třetí kategorie dat, a to "regenerace a kompenzace 

zátěže". V následujícím textu uvádím nejčastější regenerační a kompenzační prostředky, které 

jsou využívány tenisovými hráči a také jejich podíl na celkovém ročním objemu regenerace 

a kompenzace. Samostatně se věnuji strečinku a kondiční přípravě, kde upozorňuji na určitá 

specifika pro zkoumané vzorky. 

Jak již bylo napsáno v teoretické části, existuje velké množství prostředků a metod, 

jejichž prostřednictvím lze odstraňovat únavu sportovce. I odpovědi respondentů obsahovaly 

někdy poněkud zajímavé kombinace těchto metod. Přestože množství některých bylo dosti 

zanedbatelné, diskutuji tyto výsledky dále v textu. První se ale podívejme na nejčastější druhy 

regenerace - jsou celkem čtyři, které uváděli zkoumaní jedinci. Sauna, masáže, strečink 

a vodní procedury. Jako "saunu" jsem klasifikoval různé druhy (finská sauna, pamí lázeň 

apod.) této regenerační procedury, které mají společný základ, střídání "horké" fáze s fází 

"ochlazovací". Její délka její aplikace byla stanovena na 60 minut. V případě masáže byla 

situace o něco komplikovanější. Do jejího hodnocení vstupovaly dva faktory. Na straně jedné 

velká pestrost jednotlivých druhů masáže, na straně druhé různé délky jejího trvání 

a lokalizace. V některých případech bylo nemožné přiřadit danému výskytu této metody 

určitý počet hodin jejího provádění, proto jsem pro zodpovězení této vědecké otázky stanovil 

jakýsi průměr jejího trvání na 30 minut. Ze všech regeneračních prostředků, které uvádí 

tabulka 3-15, je hodnota jejího celkového ročního objemu nejméně "spolehlivá". 

Tabulka 3-15 - objem jednotlivých regeneračmch 

a kompenzačních prostředků v hod/rok 
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Graf 3-17- procentuální zastoupení jednotlivých metod regenerace u vzorku "AB" 
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Graf 3-18- procentuální zastoupení jednotlivých metod regenerace u vzorku "A1B1" a "A2B2 
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Za strečink bylo považováno provádění různých strečinkových cvičení a technik, jež 

uvádím v teoretické části. Respondenti se snažili uvést opět průměrné hodnoty doby strávené 

strečinkem za jeden den. Domnívám se, že tato hodnota nabývá poměrně nízké 

variability, poněvadž v mnoha případech z odpovědí hráčů vyznělo, že mají zavedené určité 

"obřady" před započetím fyzické zátěže, které mají poměrně stabilní časové intervaly. 

A konečně hodnota vodních procedur uvádí vesměs dobu strávenou ve vířivých 

a perličkových koupelích. Hodnoty z tabulky 3-15 jsou promítnuty postupně do grafů 3-17 

a 3-18. Nejvíce užívaným druhem regenerace je v případě celého souboru (vzorku "AE") 

sauna. Rozdíl mezi její hodnotou a ostatními druhy může být lehce · ovlivněn stanovenou 

dobou jejího trvání Ue otázkou, jak měřit dobu působení pozitivních vlivů na organismus 

u jednotlivých metod) .Proto bych se spíše přikláněl k závěru, že tvoří společně s druhou 

metodou v pořadí, masáží, dvě nejčastější metody regenerace užívané prakticky podobně co 

se objemu týče. Druhou "dvojici" tvoří strečink a vodní procedury. Zejména výsledek 

strečinku se zdá být znepokojivý ve vztahu péče o svalový aparát jedince. Předpokládal jsem, 

že zejména u vzorku "A1E 1" bude tato metoda využívána daleko hojněji. Jak ale vidíme 

z grafu 3-18, je jejich výskyt pro vrcholové i výkonnostní hráče shodný. Přesto jsem ale 

vypozoroval určité rozdíly v přístupu k této problematice. Ve vzorku . .A2E2" se vyskytly 

i případy, kdy jedinec strečink neprovádí vůbec. Tento nulový výskyt je pak kompenzován na 

druhé straně někdy až poměrně "nadbytečným" objemem u jiných hráčů. Jsou to především 

jedinci, kteří provozují současně i jinou sportovní disciplínu a proto provádějí strečink 

vícekrát za den. U vzorku "A1E 1" byla znát větší informovanost v této oblasti (viz výzkumná 

otázka V04) a také zodpovědnější přístup k provádění strečinku. Nedá se ovšem jednoznačně 

říci, že hráči s vysoce nadprůměrnou roční zátěží "strečovali" více než ostatní. Vyskytly se 

případy, kdy jedinec prováděl strečínk po dobu, kdy to možná ani nebylo nutné vzhledem 

jeho absolvované zátěži (i když strečinku není nikdy dost), ale i naopak případy, kdy poměr 

strečinku a zátěže byl naprosto neadekvátní. 

Závěrem se domnívám, že doba provádění strečinku byla u sledovaného souboru 

nedostatečná. Ačkoli je potřeba respektovat individuální přístup k této metodě regenerace 

a kompenzace a průměrná hodnota jejího výskytu není až tak směrodatná, přijde mi 

vypočítaná hodnota tohoto statistického ukazatele - 5 min/den/hráč extrémně nízká 

a vypovídá o rezervách v této kompenzační činnosti. 

Nyní jako doplnění této výzkumné otázky uvádím výsledky, které se zabývají 

poměrem ročního objemu absolvované zátěže a ročního obejmu podstoupené regenerace 

a kompenzace. Tento poměr byl zkoumán na základě doporučení trenérsko - metodické (dnes 
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jen "metodické") komise Českého tenisového svazu v jejich učebních textech pro trenéry (viz 

teoretická část) . V tabulce 3-16 je uveden tento poměr pro jednotlivé vzorky. 

Tabulka 3-16 - objem regenerace a kompenzace/objem zatížení 

zatížení celkem 
V hod/I"Ok 

komp. a reg. celkem 
v hod/rok 

poměr 
regenerace/zatížení 

Graf 3-19- poměr regenerace a zatížení u vzorků "A1B1" "A2B/' 
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Pokud bychom tyto hodnoty porovnávali s doporučeným poměrem ČTS ve výši 20%, 

zjistíme, že ani jeden vzorek toto kritérium nesplňuje. Je pochopitelné, že se jedná pouze 

o doporučené hodnoty ze strany metodické komise. A však s vědomím toho, že 20 %-ní podíl 

je uveden pro osmnáctileté jedince a v případě vrcholových hráčů pohybujících se výhradně 

na okruzích ATP a WTA by měl dosahovat ještě větší hodnoty, musíme konstatovat, že je 

objem regenerace a kompenzace nedostatečný. Totéž platí i pro hráče výkonnostní. Pokud 

porovnáme tento ukazatel mezi muži a ženami, nabývá u obou vzorků stejných hodnot. Pro 
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další výzkum by bylo však zajímavé zjistit, zda existuje přímý vztah mezi výši tohoto poměru 

a výskytem zranění u jednotlivých hráčů. 

Výsledky z tabulky 3-15 nám přehledně doplňují grafy 3-19 a 3-20. 

Graf 3-20- poměr regenerace a zatížení u vzorků "A" a "B" 
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2.13.5 Výzkumná otázka V04 

V04) Jakými znalostmi problematiky strečinku disponují tenisté? 

Poslední výzkumná otázka této studie se věnuje kategorii "znalost strečinku" 

a koresponduje s otázkami uvedenými ve čtvrtém oddíle prováděného rozhovoru. Úvodem je 

nutné konstatovat, že hodnocení odpovědí respondentů bylo značně obtížné. Klasifikaci 

odpovědí komplikovalo časté nepochopení otázky nebo odpovídání na jiné skutečnosti, než se 

daná otázka tázala. Výsledky proto doprovázím popisem těchto odpovědí. 

V případě otázky č.l jsem se tázal, "Co je to strečink?" . U této otázky asi nejvíce 

docházelo k nepochopení jádra dotazu. Respondenti odpovídali spíše na to, proč je strečink 

nutné zařazovat do tréninku a jakým způsobem jej oni sami provádějí. Pokud odpověď 

obsahovala vyjádření "proč je strečink prospěšný", přebíral jsem tyto odpovědi rovnou do 
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otázky č.2. V jiný případech jsem se snažil hráči otázku zopakovat a formulaci pozměnit při 

zachování stejného významu. Konečné hodnocení podle tabulky 3-5 nakonec skončilo 

hodnotou "1,9". Největší nedostatek jsem pociťoval v pojmenování strečinku. že se jedná 

o metodu či prostředek kompenzace uvedlo pouze cca 15% respondentů. V případě druhého 

klíčového výrazu se až na jednoho jednice nemýlil nikdo. Z uvedených odpovědí vyplynulo, 

že hráči často nevědí, kam strečink zařadit a na jaké úrovni v porovnání s jinými 

regeneračními a kompenzačními metodami tento prostředek figuruje. 

Druhá otázka "Proč se strečink zařazuje do tréninkového procesu?" se vyznačovala 

střední úspěšností odpovědí a jejich celková průměrná hodnota činí "2,1 ". Dotazovaní hráči 

byli dobře vybaveni znalostmi ohledně prospěšnosti tréninku z hlediska prevence zranění. 

Ostatní pozitivní vlivy na organismus byly však jmenovány podstatně méně. Asi nejvíce mi 

chyběli odpovědi, které by upozorňovaly na nezbytnost strečinku z hlediska nabuzení 

organismu, přípravy na fyzickou zátěž v souvislosti s kloubní pohyblivostí a nastartování 

činnosti svalového aparátu. 

Otázka třetí, "Do jaké části tréninku je vhodné strečink zařadit a jak dlouho by měl 

trvat?" byla opravdovým "oříškem" z hlediska jejího vyhodnocení. Respondenti kromě 

obvyklému zařazení strečinku před započetím a po skončení fyzické zátěže uváděli různé 

části dne, do kterých by strečink zařadili. Tato období jsem shodně pojmenoval jako "jiná" 

a klasifikoval je jako jeden ze správně uvedených "klíčových výrazů". Celková známka poté 

vychází na "1,7", což je nejlepším výsledkem ze všech tří položených otázek. Za nutné 

podotknout považuji fakt, že každý třetí respondent uvedl, že strečink před započetím fyzické 

zátěže není "moc" nutný. Hráči vyslovili myšlenku, že jeho aplikace ve větším rozsahu 

(rozumějme 10 a více minut) způsobuje nadměrné uvolnění kloubních spojení, což ústí 

v méně agresivní pojetí tenisu a nedostatečné využití silového potenciálu potřebného 

k udělení potřebné razance přilétajícímu míči .. Naopak asi 15 %procent respondentů uvedla, 

že bez kvalitního strečinku (20 a více minut) mají na kurtě "špatný pocit"a obavu ze zranění. 

V souvislosti s druhou částí třetí otázky jen připomínám, že celková doba, kterou 

strečinku věnují dotazovaní, je extrémně nízká (viz předchozí kapitola). Dotazovaní hráči 

téměř jednomyslně uváděli dobu provádění strečinku po skončení zátěže delší než dobu před 

započetím aktivity. U 5 hráčů se dokonce vyskytly extrémní hodnoty přibližující se 40-ti 

minutám potřebných ke strečinku po skončení zátěže. 

Závěrem k této otázce konstatuji, že výsledná známka průměrná známka ze všech 

otázek činí" 1 ,9", což podle vytvořené klasifikace odpovídá slovnímu ohodnocení "dostatečná 

znalost". Bohužel však musím konstatovat, že výsledky diskutované v souvislosti 
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s výzkumnou otázkou zabývající se regenerací a kompenzací zátěže s touto hodnotou moc 

"nekorelují". Je pozorovatelný rozpor mezi znalostmi strečinku jako takového a samotné 

aplikace této metody v praxi. Je na zvážení, zda je to způsobeno více nízkou kontrolou 

a výchovou ze strany trenérů v mládežnických kategorií, nebo přístupem hráčů . 
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3 Souhrn 

Problematika zranění je v současném vrcholovém a výkonnostním sportu velmi 

diskutovaným tématem. Přesto, že se v posledních letech výzkum v této oblasti rozšířil , 

mnoho otázek stále zůstává nezodpovězeno. Diplomová práce se zabývá výskytem, četností 

a možnostmi prevence zranění jedinců vrcholových a výkonnostních hráčů tenisu. 

Práce vychází z obecného pojetí sportovního výkonu a výkonnosti, objemu zatížení 

organismu a potřeby důsledky této zátěže vyrovnávat prostřednictvím kombinací 

regeneračních a kompenzačních prostředků. 

Výzkumná část se profiluje na úrovni čtyř kategorií: vstupních údajů, zdravotních 

problémů, regenerace a kompenzace zátěže a znalosti strečinku. Výskyt zranění a možnosti 

jejich prevence byly zjišťovány strukturovaným rozhovorem s vrcholovými a výkonnostními 

tenisovými hráči. Zkoumaný soubor jedinců byl rozdělen podle postavení na žebříčcích ATP 

a WTA na dva základní vzorky: vzorek vrcholových a vzorek výkonnostních hráčů. Druhotné 

dělení bylo podle pohlaví na muže a ženy. Vzorek vrcholových hráčů obsahoval celkově 34 

hráčů, z toho 16 hráčů do 200. místa na příslušných žebříčcích, zbytek tvořili hráči do 500. 

místa na WTA u žen a do 1000. místa na ATP u mužů. Vzorek výkonnostních hráčů byl 

tvořen celkově 35 hráči do 100. místa národního žebříčku ČR v případě žen a do 150. místa 

v případě mužů. Zkoumaný soubor jedinců dosahoval tudíž poměrně velkého počtu, 

konkrétně 69 jedinců. Vzhledem k početnosti souboru byla potřeba data místy více 

kvantifikovat, jejíž důsledkem mohla být snížená kvalitativnost výpovědí v interpretaci 

výsledků výzkumu. 

V kategorii vstupních údajů se prokázala vysoká turnajová vytíženost zejména 

vrcholových hráčů a s tím spojená krátká doba odpočinku a regenerace. Naopak celkové 

tréninkové zatížení je poměrně nízké. Jeho hodnota může být ovlivněna nemožností čerpat 

data z tréninkové dokumentace, jako je například tréninkový deník, a tím přesně určit 

celkovou absolvovanou zátěž . 

Průměrný věk započetí tréninkové činnosti v tenise dosáhl sedmi let. Všeobecnou 

nebo jinou pohybovou průpravu před či současně s tenisem absolvovalo více než dvě třetiny 

hráčů po dobu minimálně dvou let. Spojitost s počtem zranění se však nepodařilo prokázat. 

Výzkum rovněž ukázal, ze zranění nesouvisející s tenisem nemá vliv na další 

zdravotní komplikace tenistů během jejich kariéry. 
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V kategorii zdravotních problému studie ukázala na výskyt zranění u všech 

sledovaných jedinců. Rozložení běžných a chronických zranění mezi vzorky vrcholových 

a výkonnostních hráčů bylo shodné, 56 % procent obou typů zranění z celkového počtu 

zranění se vyskytlo u vrcholových hráčů, zatímco u hráčů výkonnostních to bylo 44 %. 

Z výsledků vyplývá, že třetina všech hráčů trpí minimálně 3 běžnými zraněními, přičemž 

o něco více jsou postižení hráči vrcholové úrovně. Bez chronického zranění bylo celkem 30% 

jedinců, aspoň jedním chronickým zraněním však trpí téměř polovina respondentů. Dvě 

chronická zranění má 22 %hráčů. V případě výskytu jednoho chronického zranění je situace 

mezi vzorky vrcholových a výkonnostních hráčů vyrovnaná, v případě dvou chronických 

zranění je poměrně velký rozdi1. Zatímco aspoň dvě chronická zranění má 11 % 

výkonnostních hráčů ze všech těchto hráčů, z hráčů vrcholových takto trpí 33 % jedinců. 

Výrazné diference v chronických zraněních mezi muži a ženami nebyly prokázány. 

Z výzkumu vyplývá, že nejčastěji postiženým tělním segmentem záda, kotník a loket. 

Zranění zad tvoří 19% všech zranění, zranění kotníku rovněž 19% a zranění lokte 16%. 

Vrcholoví hráči trpí nejvíce zraněními zad (65% hráčů) a poté zraněním kolene (44%). 

Výkonnostní hráči mají taktéž největší zdravotní problémy se zády (47%), jako druhý 

nejčastější problém uvedli kotník (47%). S údajů na dalších "místech" vyplynulo, že hráči 

výkonnostního tenisu trpí z důvodu špatné techniky úderů více zraněními horních končetin 

než hráči vrcholoví, což potvrzuje vztah uváděný v odborné literatuře (viz teoretická část). 

Za nejčastější příčinu zranění uvedli dotazovaní přetížení (v 35 % z celkového počtu 

uvedení příčiny). Druhou nejčastější příčinou jsou růstové problémy (12%). V případě 

srovnání vrcholových a výkonnostních hráčů trpí shodně obě skupiny nejvíce zraněními 

vyvolanými přetížením, avšak poté se již důvody značně liší. Jako druhou nejčastější příčinu 

uvedli vrcholoví hráči prochladnutí (8 % ), zatímco hráči výkonnostní techniku ( 12%). 

Kategorie regenerace a kompenzace přinesla výsledky o nejčastěji používaných 

regeneračních či kompenzačních prostředcích. V případě celého souboru hráči nejvíce 

využívají saunu (35% z celkového objemu regenerace), dále pak masáže (27%) a strečink 

(20% ). U masáží bylo problémem určit metodiku hodnocení jejího objemu, proto mohlo dojít 

k určitému zkreslení těchto dat. Objem sauny naopak může být zkreslen nadhodnocením 

celkové doby trvání této regenerační metody, která byla stanovena na 60 minut (je těžké určit, 

po jakou dobu z uvedených 60 minut probíhá "léčebný" účinek). Z prvních dvou 

nejpoužívanějších metod je sauna preferována vrcholovými hráči, naopak masáže hráči 

výkonnostního tenisu. Tento fakt může být ovlivněn častým cestováním vrcholových hráčů 

a tím pádem komplikovanějším výběrem daného regeneračního prostředku v místě konání 
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turnaje. Další ukazatel v kategorii regenerace a kompenzace představuje poměr celkového 

objemu regenerace k celkovému objemu zatížení jedince. Tento poměr byl nejvyšší 

u vrcholových hráčů, kdy činil 16%, u hráčů výkonnostních nabýval 11 % a pro celý soubor 

14 %. Uvedený ukazatel je nižší než 20%, který jako doporučený poměr stanovuje jeden 

z pramenů odborné literatury. Rozdt1y v tomto poměru mezi muži a ženami výzkum 

neprokázal. 

Poslední výzkumná otázka se zabývala kategorií znalosti strečinku. Odpovědi 

respondentů byly klasifikovány slovním ohodnocením "dostatečná znalost", což je na 

třístupňové škále střední hodnota. Klasifikace byla komplikována vysoce kvalitativními 

odpověďmi respondentů, což ale nesnižuje jejich hodnotu. Výzkum prokázal "dostatečnou 

znalost" problematiky strečinku, avšak poměrně nízké užití této metody ve vztahu k zatížení. 

Celkově práce ukázala na rostoucí trend ve výskytu zranění závodních hráčů. 

Znepokojivý je zejména stav počtu chronických zranění u jednotlivých hráčů a v některých 

případech velmi nízké vyrovnávání vysoké zátěže, což může mít za následek v důsledku 

poškození organismu až ukončení aktivní kariéry tenisty. Výzkum potvrdil některá 

doporučení odborníků, že je potřeba více dbát na objem regenerace a kompenzace, 

individuálně posuzovat jejich potřebu ve vztahu k celkovému zatížení, a tak lépe předcházet 

vzniku zranění. 
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4 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem měl možnost se blíže seznámit s problematikou zatížení 

ve vztahu k objemu regenerace a kompenzace a z něho plynoucích důsledků . Při zkoumání 

těchto vazeb jsem vycházel zejména ze specifik vrcholového sportu, tak jak jej pojímá 

DOVALIL A CHOUTKA ( 1987, 1991). Ačkoli je možné tréninkový proces ve vrcholovém 

sportu charakterizovat některými obecnými znaky, je současně nezbytné přizpůsobovat 

požadavky tréninkového procesu vývojovým zvláštnostem jedince. Je to zejména proto, že 

trénink ve vrcholovém sportu se vyznačuje mimořádně vysokým zatížením, a to jak v jeho 

objemu., tak intenzitě. K tomu, aby jedinec mohl dostát dnešním požadavkům vrcholového 

sportu, což je zejména dlouhodobá výkonnost na nejvyšší možné úrovni, potřebuje kromě 

dalších nástrojů zejména kvalitní podmínky pro odstraňování únavy a kompenzace vysokého 

zatížení. 

V Této práci jsem si stanovil za cíl popsat hlavní "kategorie" týkající se zranění 

v tenise. Zejména pak jejich výskyt, četnost a nejčastější příčiny vzniku. Rovněž jsem se 

pokusil ukázat, jak proti tomuto neduhu ve sportovní činnosti bojují samotní hráči. K tomu 

jsem si nejprve stanovil výzkumné otázky, jejichž prostřednictvím mělo být těchto cílů 

dosaženo. Musím přiznat, že tak bylo učiněno se střídavými úspěchy. Ani ne ve smyslu 

špatně zvolené metody získávání informací, ale spíše jejich objemem po ukončení sběru. 

Tento velký objem informací byl zapříčiněn dvěma hlavními faktory. Za prvé mou 

nezkušeností s kvalitativními výzkumnými metodami a za druhé také samotným průběhem 

sběru dat. Časové možnosti respondentů byli dosti omezené, což mělo mnohokrát za následek 

pouhé zapisování poznámek či zkratek nebo naopak mechanické přepisování co největšího 

objemu řečeného slova, protože se mi to jevilo v té chvíli jako jediné možné řešení, jak 

rozhovor úspěšně dotáhnout do konce (neztratit hráče z důvodu nadměrné délky trvání 

rozhovoru) aještě získat určitý objem informací. Následná klasifikace těchto řekněme 

"heterogenních" zápisků pravděpodobně nejvíce pozdržela celkové vyhodnocení výzkumu. 

Získané výsledky ukázaly na relativně velký výskyt zranění, ať již běžných nebo 

chronických. V této oblasti by bylo zajímavé se pokusit vysledovat, jaká část zranění běžných 

přechází ve formu chronickou a proč. Zda se jedinec pokusil o nějakou léčbu, zda byla 

úspěšná a pokud ne, jaký další postup volil k vyřešení nebo aspoň částečnému omezení 

daného zdravotního problému.Taktéž sledování určitých dvoj nebo trojkombinací zranění by 
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mohlo lépe objasnit, proč mají někteří hráči více zranění najednou a zda vznik jednoho z nich 

neovlivnilo výskyt dalšího apod. 

V části pojednávající o nejčastějších místech zranění jsem poměrně dobře dokázal 

lokalizovat jednotlivé segmenty postižené zraněními. Tato výsledková část je společně 

s vysokou "hodnotou" vzorku vrcholových hráčů asi největším přínosem této práce. Potvrzuje 

závěry učiněné CRESPEM a Mll.EYM (2001) o vlivu špatné techniky na zranění horních 

končetin. Výsledky také korespondují s těmito autory v oblasti dolních končetin. Vrcholoví 

hráči trpí chronickými problémy těchto tělních segmentů zejména z důvody vysokého počtu 

odehraných zápasů na tvrdém betonovém povrchu. Hráči hrající více na antuce (výkonnostní 

hráči v rámci této studie) těmito problémy trpěli o poznání méně. 

V souvislosti s regenerací a kompenzací vyvstaly otázky, zda Je jejich objem 

vzhledem k ročnímu objemu zatížení adekvátní. Jako měřítko nám posloužil poměr 

regenerace/zatížení, který pro všechny vzorky vykazoval spíše nízké hodnoty. Pro další 

bádání v této oblasti by bylo asi potřebné přesněji stanovit jednotlivé objemy z tréninkových 

deníků hráčů a taktéž lépe kvantifikovat fázi pozitivního účinku konkrétní procedury na 

organismus během její aplikace. 

Celkově výzkum nastínil, jakými problémy trpí současný závodní tenis a kde lze 

hledat rezervy ke zlepšení těchto negativních jevů. Pro další výzkum doporučuji zejména 

přesněji vymezit jednotlivé parametry vstupující do poměrových ukazatelů. A však v případě 

kvalitativní studie spíše doporučuji snížit počet zkoumaných jedinců a naopak zvýšit nejen 

dobu trvání rozhovorů, ale i míru opakovatelnosti prováděných rozhovorů. Jen tak lze lépe 

pochopit jednotlivé kroky a motivy tenistů vedoucích k volbě zatížení, prostředku regenerace, 

zanedbávání některých důležitých složek rozcvičení a podobně. 

Právě skončená studie by měla být přínosem zejména pro trenéry mládežnických družstev, 

aby se seznámily s riziky zranění při nerespektování biologického věku, nedostatečné 

kompenzaci ve vztahu k tomuto zatížení a vůbec uvědomění si komplexnosti sledovaného 

problému, jakým sportovní trénink a zatížení bezesporu představuje. Jen tak lze vychovávat 

hráče na vrcholové úrovni v souladu s jeho individuálními charakteristikami. 
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