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 ABSTRAKT 

 

 
Název práce: Temperament a tréninková jednotka pro hráče tenisu 

 

Cíl práce: Cílem práce bude vytvoření návrhu programu tréninkových jednotek pro 

hráče tenisu kategorie mladších žáků s ohledem na jejich temperament. 

 

 

Metoda: Metodou v této práci je analýza zdrojů a její následné aplikování do 

konkrétních tréninkových situací. 

 

Výsledky: V teoretické části je podrobné popsání temperamentu a jeho teorií. V 

deskriptivně-analytické části práce, jsou příklady modelových tréninkových jednotek 

v závislosti na temperamentu hráče 

             

Klíčová slova: Trenér, temperament, tréninková jednotka, psychika, svěřenec 

 

 

 

 

 

Title: Temperament and training unit for tennis players 

 

Objectives: The aim of the work is to create a draft program of training units for 

young tennis players with regard to their temperament. 

 

 

Method: The method in this dissertation is to analyze the sources and its subsequent 

application in specific training situations. 

 

Results: In the theoretical section are details of the temperament and his theories. In 

the descriptive-analytical part, are examples of model training units, depending on the 

temperament of players 

 

 

Key words: Coach, temperament, training unit, the psyche, the pupil. 
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1. Úvod 
 

Toto téma jsem si vybral, protože jsem hrál dvanáct let závodně tenis a nyní již 

čtvrtým rokem pracuji jako tenisový trenér. Na tento námět práce jsem se inspiroval od mého 

bývalého trenéra tenisu PhDr. Jiřího Šlédra, který byl i zároveň sportovní psycholog a tímto 

tématem se už delší dobu podrobně zabývá. Můžu i říct, že mě velmi zajímá psychika člověka 

a její závislost na výsledek sportovního výkonu nebo právě v průběhu tréninku. Podle mě 

důležité okamžiky v zápase rozhoduje z největší části psychická odolnost sportovce. 

           Tenis patří mezi jeden ze sportů nejnáročnějších na techniku a hlavně na psychiku. 

Dokonce je zařazován jako druhý nejnáročnější sport (hned po golfu) na psychiku vůbec. 

Prostředí tenisu je velmi náročné na psychiku svěřenců, což je dáno tím, že je to individuální 

sport. Také je náročný kvůli frustracím z chyb, protože každá chyba může rozhodnout zápas. 

Dále k jeho náročnosti přispívá i přerušovaný charakter hry. Proto musíme pracovat 

s psychickými aspekty a součástí tréninku by samozřejmě měly být i psychické dovednosti. 

V této práci se ale budeme soustředit na jednu z dimenzí osobnosti a to už zde několikrát 

zmíněný temperament. 

           Pracování s temperamentem u svěřenců jsem si zvolil, jak již zmiňuji výše, že bychom 

ho měli zohledňovat při vytváření tréninkových jednotek. Se svěřenci bychom tedy měli 

pracovat v závislosti na jejich temperamentu. Každý svěřenec je jedinečný, má svoji vlastní 

osobnost a přesně tak musíme k tomuto problému přistupovat právě i v tréninku. Pro větší 

přehlednost a srozumitelnost jsem si vybral nejjednodušší základní rozdělení temperamentu 

podle Hippokrata, které později upravil a sepsal Galén, tj. 1) sangvinik (optimistický, živý), 2) 

flegmatik (klidný, chladný), 3) cholerik (prudký) a 4) melancholik (pasivní, depresivní). To 

jsou samozřejmě jen čtyři základní vyhraněné typy, ale k našim účelům pro tuto práci to 

postačí. V této práci se budu snažit o přiblížení toho, jak temperamenty u svěřenců poznávat a 

jak s nimi následně správně pracovat při tenisovém tréninku. 
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2. Úvod do tenisu 
 

2.1. Pravidla tenisu 
 

Tenis neboli bílý sport, patří do sportovních her síťového typu. Je to hra pro dva 

(dvouhra), nebo čtyři hráče (čtyřhra) na dvorci o rozměrech viz. Obr. č. 1. Tenis se hraje na 

nejčastěji na dvorcích z těchto povrchů. Buď na antuce (většinou červená), dále na trávě a 

poté na tvrdém povrchu, což je beton nebo beton potažený asfaltem.    

   

Obr. č. 1 – rozměry tenisového dvorce  

 

Zdroj: www.cztenis.cz/pravidla-tenisu, PRAVIDLA TENISU (1. 3. 2010) 
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Soupeři stojí proti sobě, každý na jedné straně tenisového dvorce, a pokoušejí se vrátit 

tenisový míček za pomocí tenisové rakety tak, aby jej soupeř nemohl vrátit. Nebo soupeře 

svoji hrou donutit k chybě. V tenise máme pět základních úderů. Podání (service), příjem 

(return), forhend, bekhend a volej.   

  Zápasy v tenise se většinou hrají na dvě vítězné hry. Ty jsou rozděleny na jednotlivé 

hry (gemy). Hráč, který jako první dosáhne šesti her, vyhrává set. Hry probíhají následovně. 

Získá-li hráč bod, je stav 15:0; získá-li další, je stav 30:0; získá-li třetí, je stav 40:0; získá-li i 

čtvrtý bod, hráč vyhrává hru. Pokud je stav 40:40, dochází k takzvané shodě (deuce). 

První bod se počítá jako výhoda (advantage) pro toho hráče, který jej získal. Pokud týž hráč 

následující bod vyhraje, získává  hru. Když jej nezíská, nastává znovu shoda. Důležité ovšem 

je, že rozdíl musí být o dvě hry, což je například 6:4. Pokud dojde v zápase ke stavu 5:5, může 

dojít k výsledku 7:5. Když ale hra dospěje ke stavu 6:6, hraje se většinou takzvaný tie-break. 

Jen v závěrečné sadě se v určitých turnajích pravidlo tie-breaku vynechává a zápas musí 

skončit rozdílem dvou her. Například 11:9. 

 

 

2.2. Historie tenisu 
 

Tenis a jeho pravidla se vyvinul ve Francii v druhé půlce 16. století ze hry paume. 

Teprve v roce 1875 si Angličan Walter Clopton Wingfiled, který se inspiroval právě 

z francouzské hry paume, nechal patentovat hru s názvem tenis. Později se roku 1877  konalo 

první mistrovství ve Wimbledonu. Wimbledon je dodnes neslavnější tenisový turnaj na světě. 

Mezi další nejznámější tenisové turnaje (tzv. Grand Slamové) patří French Open neboli 

Roland Garros, US Open a Australia Open. Tenis byl roku 1896 zařazen mezi olympijské 

sporty, ale poté byl roku 1924 vyřazen. Následně se roku 1988 opět zařadil mezi olympijské 

sporty a stále mezi ně patří. Mezinárodní tenisová federace (ILTF) vznikla roku 1913 a od 

roku 1977 je označována pouze ITF.  

Mezi pět nejlepší tenisových hráčů a hráček všech dob (sestupně) patří podle americké 

televize Tennis Channel tito hráči. Roger Federrer (SUI), Rod Laver (AUS), Steffi Grafová 

(GER), Martina Navrátilová (CZE) a Pete Sampras (USA). 

Zajímavostí je, že skoro všichni z těchto hráčů mají cholerický temperament. Oproti 

tomu temperament melancholika se u těch nejlepších hráčů neobjevuje skoro vůbec.   
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2.3. Oblíbenost tenisu v ČR  
 

  Tenis se v dnešní době řadí mezi nejpopulárnější a nejsledovanější sporty na světě. 

Tomu odpovídá i skutečnost, že od roku 2008 je v ITF registrováno 205 národních svazů 

včetně Českého tenisového svazu (ČTS), který vznikl 17. května 1990. V Českých zemích 

není tenis v oblasti popularity žádnou výjimkou. Tenis se v Čechách vždy těšil velké oblibě a 

popularitě a to i díky skvělým výsledkům českých tenistů a tenistek napříč historií, kteří se 

stále drží na předních místech ve světových tenisových žebříčkách. O velké popularitě tenisu 

v České republice svědčí i následující tabulka, podle níž,  je tenis celkově pátý nejoblíbenější 

sport. 

Tabulka č. 1 – Přehled oblíbenosti jednotlivých sportů z vybraných zdrojů 

Sporty 2008 – Truhelka 2005 – 

Herzmannová 

2000 - Janák, 

Berka 

Pořadí 

Fotbal 57,9 52,9 52,5 2 

Lední hokej 52,1 61,9 52,3 1 

Atletika 30,0 26,1 29,4 3 

Basketbal 26,4 13,9 9,8 6 

Florbal 22,1 1,9 2,1 11 

Cyklistika 17,9 13,9 9,6 7 

Tenis 16,4 24,3 24,4 5 

Lyžování 13,5 28,8 23,6 4 

Volejbal 8,6 14,1 9,6 10 

Snowboard 6,4 6,6 2,4 15 

Snooker 6,4 0 0 16 

Krasobruslení 5,0 23,7 11,8 8 

Aerobic 3,6 11,8 7,4 13 

Házená 3,6 11,1 4,9 14 

Plavání 2,4 12,8 10,4 12 

Střelectví 1,7 0 1,2 18 

Motorismus 0,7 26,7 9,8 9 

Box 0 2,8 2,1 17 

   (zdroj: Truhelka, 2008; Herzmannová, 2005; Berka, Janák, 2001) 

Můžeme jen doufat, že český tenis i nadále zůstane na vysoké úrovni a udrží si 

vysokou popularitu u sportovní i nesportovní veřejnosti jako doposud. 
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3. Tenisový trénink 
 

              Tenis a jeho trénink se nijak neliší od jiných sportů. Jediný větší rozdíl je v tom, že je 

při tréninku je kladen větší důraz na techniku, taktiku a také na psychiku. U kategorie 

mladších žáků, kterou se zabývám v této práci, je v jejich tréninku kromě psychiky 

nejdůležitější technika. Technika je specifický sled prohybů nebo částí pohybů při řešení 

pohybových úkolů ve sportovních situacích. V tenise se také už nehovoří o tzv. ,,ideálním 

pohybu“. Ten se v tenise oproti jiným sportům neobjevuje. Je respektován individuální styl a 

různé varianty řešení. 

             Individuálním stylem není samozřejmě míněna naprostá libovolnost průběhu pohybu, 

ale průběh pohybu podléhá „ vědeckým poznatkům, teoretickým úvahám praktickým 

zkušenostem“, které jsou ovlivněny ,,funkčně-anatomickými schopnostmi, sportovně-

mechanickými (biomechanických) zákonitostmi, psychickými příznaky, kondičními a 

koordinačními schopnostmi a dovednostmi, stavem pohybového rozvoje a učení, mechanismy 

ukládání centrálního nervového systému (CNS) a senzorickými schopnostmi“ (Daugs, 

Mecgling, Bischke, Oliver, 1993). Jednoduše na techniku musíme nahlížet tak, že každý 

člověk je jedinečný a s tím musíme při tréninku počítat. Proto můžeme říci, že není žádný 

ideální způsob na zvládnutí techniky. Mohou být však nastaveny optimální základy, 

ze kterých mohou trenéři vycházet. S těmito základy by měli trenéři pracovat podle 

charakteristik svých svěřenců. Charakteristiky jako jsou talent, motivace, věk, pohlaví, 

osobnost a jejich temperament. 

             V tenise je potřebná vysoká komplexnost vyžadovaných pohybů. Existuje relativně 

málo sportovních odvětví, kde jsou kladeny tak vysoké nároky na tuto oblast. Nejen 

komplexnost rozličných pohybů v průběhu jednoho úderu, ale také komplexnost a souvislosti, 

a také vzájemné ovlivňování různých kondičních, koordinačních, mentálních a funkčních 

faktorů v průběhu procesu tréninku mají rozhodující význam pro optimální úspěch v tréninku. 

Proto může být technika optimálně rozvíjena pouze tehdy, pokud je chápána jako jedna část 

celého systému, což znamená, že musí být rozvíjen především celý systém (Schönborn, 

1998). 
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3.1. Trénink tenisových dovedností 
 

 

            Současná trenérská praxe pohlíží na tenis jako na sport otevřených dovedností, v němž 

je každý úder jiný. Hráč nikdy nezahraje dva zcela identické údery. Hráč musí při každém 

úderu podstoupit následující proces: 

                  Percepce        Rozhodnutí        Provedení       Zpětná vazba.     

V současném tenisu by se na techniku (provedení) mělo pohlížet jako na funkci 

biomechanických principů a jako na prostředek pro efektivnější realizaci taktických záměrů. 

Technika úderů je odvislá od taktického záměru hráče. Krátce řečeno technika by měla 

odpovídat taktice (Crespo, Miley, 1998). Proto může být správně rozvíjena jen za 

předpokladu, že na ni budeme nahlížet jako na ucelený systém.  

            Výuka techniky a technický trénink se musí od začátku vyznačovat značnou 

rozmanitostí a vysokou komplexností (Lehnertz, 1996).  

            Koordinační část hraje v kondiční přípravě rozhodující roli. Vynikající koordinační 

schopnost a rychlost není jen důležitým základním faktorem při výuce techniky, ale slouží 

jako most pro přenos a spojení mezi oběma sloupy kondice a techniky. Kondiční podíl lze do 

techniky optimálně přenést přes koordinační podíl. Tenisový trénink musí být chápán jako 

celek koordinace, kondice, techniky, taktiky, mentální sféry a sociálního prostředí 

(Schönborn, 1998). 

 

3.2. Fáze motorického učení 
 

              Podle autorů Dovalila a Periče (2010) jsou čtyři základní fáze motorického učení. 

Fáze seznámení, zdokonalování, automatizace a tvořivé realizace. 

Fáze seznámení 

               V této fázi si svěřenec poprvé zkouší osvojovat pohybové dovednosti. Snažíme se, 

aby si svěřenec osvojil co nejlepší představu o dané pohybové dovednosti. S důrazem na 

nejvíce zásadní a kritická místa tzv. ,,uzlové body“. Svěřenec se obvykle snaží opakovat 

vizuální ukázku trenéra, při níž si vytváří hrubou představu o pohybu. Další variantou je, že 

sám trenér provádí svěřence pohybem (př. vede mu ruku při forhendovém švihu). Následným 

opakováním získává svěřenec větší jistotu v pohybu. Důležitým aspektem je zpětná vazba od 

trenéra, kterou dává žákovi najevo, jak určený pohyb provedl.   
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               Výsledkem první fáze motorického učení bývá osvojení pohybu v hrubých rysech, 

dovednost je poznamenána malou stálostí jednotlivých provedení, projev není plynulý ani 

přesný, v jeho průběhu se objevují chyby a nedostatky (Dovalil, Perič, 2010). 

Fáze zdokonalování 

              Po několika opakováních pohybové dovednosti dochází k fázi zdokonalování. Zde 

svěřenec už zvládá dovednost v nejjednodušší podobě a začíná vnímat průběh pohybu v jeho 

jednotlivých částech. 

              Vlastní pohyb je již plynulý a sportovec jej zvládá ve stále vyšším tempu. Do pohybu 

se začínají zapojovat i fyziologické systémy, čímž dovednosti získávají na komplexnosti. 

Dovednost je již celkově stabilní, ale podléhá tzv. deformačním vlivům, které přinášejí 

soutěže (Dovalil, Perič, 2010). 

Fáze automatizace 

              V této fázi je již dovednost z motorického hlediska plně zvládnuta a 

mnohonásobným opakováním se dovednost automatizuje. Dovednost je stabilní i při zápase, 

ne jenom v tréninku. Důležitým aspektem, který se v této fázi objevuje, je cit v dovednosti. 

V tenise je to hlavně cit pro míč jako jedna z nejdůležitějších dovedností pro hráče vůbec. 

               Naučená dovednost se v této fázi může zlepšovat i tehdy, pokud ji sportovec přímo 

nenacvičuje. Jedná se o jev zvaný reminiscence – dovednosti se zlepšují bez tréninku 

(Dovalil, Perič, 2010). Jako příklad může být přerušení nácviku podání kvůli týdenní nemoci 

a po návratu dojde k výraznému zlepšení. 

                Dovednosti zde zůstávají stále automatizované a to i během vysokého stupně 

zatížení a únavy.   

 

Fáze tvořivé realizace 

              Čtvrtá fáze má ve sportovním tréninku poněkud zvláštní pozici, protože se již 

nejedná o vlastní ,,učení se pohybové dovednosti“, ale její tvůrčí využití a spojení s dalšími 

dovednostmi v určité komplexní činnosti, která řeší konkrétní soutěžní situaci. Daná 

pohybová dovednost bývá tvůrčím způsobem modifikovaná a dochází k ,,asociacím“- tedy 

určitému spojení několika dalších dovedností v komplex, který tvoří např. několik dovedností 

součastně či velmi rychle po sobě jdoucích. V určitém přenesení slova smyslu bývá provedení 

v této fázi charakterizováno, jako ,,artistické“, či ,,virtuózní“ (Dovalil, Perič, 2010). 

Příklad v tenise může být vítězný úder, který se hráč rozhodne hrát po lajně na základní čáru a 

v průběhu nápřahu si všimne, že se soupeř pohybuje tím směrem a tak úder na poslední chvíli 

změní na krátký míč za síť. 
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             V naší cílové skupině pro tuto práci, což jsou závodní hráči kategorie mladších žáků, 

se v rámci tréninku budeme pohybovat ve fázi automatizace, ale nejvíce již ve fázi tvořivé 

realizace. Zde se pokusíme v tréninku navazovat reálné zápasové situace. Určíme, kam má 

svěřenec hrát míče a také bude mít výběr řešení při vítězných míčích (tzv. winnerů). 

 

 

 3.3. Tenisová Tréninková jednotka 
  

             U mladších žáků trvá obvykle jedna tréninková jednotka 60 minut. Během jednoho 

týdne by měli mít mladší žáci dvě až tři tenisové tréninkové jednotky s důrazem na techniku 

úderů. K tomu by navíc správně měla proběhnout jedna tréninková jednotka za týden zvlášť 

specializovaná na kondici a u mladších žáků také velký důraz na koordinaci. 

Obecná struktura tenisové tréninkové jednotky (TJ): 

 

Úvod (15 min) 

 sdělení cíle tréninkové jednotky žákům od trenéra 

 rozcvičení tělesné (mělo by být hráči provedeno již před TJ) 

 rozcvičení technické – rozehrání všech pěti herních činností (forhend, bekhend, volej, 

podání a příjem) 

 

Hlavní část (30 min) 

1. cvičení: s košem míčů 

 s terči = cílové plochy kam mají směrovat své míče, umístit je před výkladem 

 trenér rozehrává 2 – 5 míčů z koše, nevrací je zpět (počet míčů zvolit podle tématu) 

 reálnost situace – snaha o nahrávku z místa, kam od svěřence přichází míč 

 obtížnost nahrávky odpovídající danému tématu 

 vhodné načasování nahrávky (trenér musí nahrávat z koše těsně před tím, než k němu 

dorazí balón od svěřence) 

 postavení trenéra dle tématu  
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2. cvičení: trenér hraje s hráčem (dohrává se)   

 s terči = cílové plochy kam mají směrovat své míče, umístit je před výkladem 

 cvičení nejprve důkladně vysvětlit 

 rozehrání začíná vždy od trenéra, ale neplatí to u podání 

 pokud je ve výměně ,,menší“ aut výměna se může dokončit 

 trenér navozuje situaci 

  lze začít podáním (hráče nebo trenéra) 

 

 

3. cvičení: trenér hraje s hráčem, včetně podání (dohrává se) 

 pouze se směrníky (umístit před výkladem) 

 cvičení nejprve důkladně vysvětlit 

 pokud je ve výměně ,,menší“ aut výměna se může dokončit 

 cvičení musí začínat podáním (hráče nebo trenéra) 

 

Modifikovaná hra (10 min) 

 

 hraje se dvouhra – hry (gamy), tie-break nebo super tie-break (do deseti bodů) 

 hráč proti trenérovi (trenér se musí přizpůsobit podle kvality hráče) 

 bez terčů 

 vyžít bonusová pravidla = bodové zvýhodnění pro dané téma (př. v tie-breaku dva 

body místo jednoho) 

 správné počítání skóre i točení stran 

 

Závěr (5 min)  

 

 zhodnocení, zpětná vazba 

 protažení (uvolnění) – provedou hráči samostatně po ukončení TJ 

(Zdroj: materiály ze školení tenisových trenérů II. Třídy, Prostějov, 2011)   
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4. Psychologie osobnosti 

 
 

Temperament je pro tuto práci klíčový. Než s ním ale budeme podrobněji pracovat, 

musíme nejdříve začít s lehkou charakteristikou psychologií osobnosti, protože temperament 

je jen jednou z jejích součástí, 

Vesměs každá teorie osobnosti se snaží vymezit základní charakteristiky a podstatu 

osobnosti. Ve většině definic se vyzdvihuje, že osobnost představuje souhrn, souvislost či 

propojení charakteru, temperamentu, schopností a také konstitučních vlastností člověka.  

Pojem osobnost je však natolik rozsáhlý, že jej nelze definovat stručným výrokem, a proto se 

u jednotlivých autorů setkáváme s jeho rozdílným formálním vymezením. Každá definice 

přitom usiluje o výčet pouze těch nejpodstatnějších znaků, a vyjadřuje tak určitá teoretická 

východiska a program výzkumu (Balcar, 1983). Proto nemůžeme tvrdit, že existují lepší nebo 

horší definice osobnosti.  

 Blatný (2010) uvádí dvě definice osobnosti, které se pokouší o co nejširší vymezení 

tohoto pojmu. Podle Allporta (1961) je osobnost ,,dynamická organizace psychofyzických 

systémů uvnitř individua, která determinuje jeho jedinečné přizpůsobení k jeho prostředí“. Ze 

součastných autorů např. Pervin (1993) definuje osobnost jako ,,ty charakteristiky člověka, 

které jsou podkladem konzistentních vzorců chování, přičemž těmito charakteristikami 

rozumí myšlenky, city a pozorovatelé (navenek vyjádřené) chování“. Podle Atkinsonové 

(2003) osobnost charakterizují ,,příznačné a charakteristické vzorce myšlení, emocí a chování, 

které definují individuální osobní styl interakce s fyzickým a sociálním prostředím“.       

  Mně osobně nejvíce vyhovuje definice podle Eysencka (1947), kde píše, že osobnost 

představuje ,,souhrn skutečných a potenciálních vzorů chování organismu, které determinují 

dědičnost a prostředí. Osobnost vyvěrá a vyvíjí se skrze funkční součinnost čtyř hlavních 

odvětví: kognitivní (inteligence), konativní (charakter), afektivní (temperament) a tělesná 

oblast (konstituce)“. 

  K základním tématům psychologie osobnosti v součastné době patří: biologická báze 

osobnosti (temperament), rysy, motivy, kognice (self) a utváření a vývoj osobnosti. Je česko-

slovenskou tradicí řadit do psychologie osobnosti i téma inteligence, avšak už i v zahraničních 

monografiích (Robins, Pervin, 2008) se začínají objevovat témata jako kreativita, či geniální 

osobnost (Blatný a kol., 2010). 
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Závěrem podle Cakirpaloglua (2012) psychologové zdůrazňují, že předmětem 

psychologie osobnosti je studium charakteru, temperamentu, schopností a také konstitučních 

vlastností člověka. V teoriích osobnosti se však standardně vyskytuje zájem o osobnostní 

skladbu, procesy a vývoj. Psychologové se ve svých pokusech definovat osobnost shodují, že 

se jedná o poměrně stabilní, komplementární a konzistentní systém jedinečných vlastností, 

obsahů a projevů člověka. Toto souhrnné vymezení bychom doplnili nezbytnou poznámkou, 

že osobnost vždy implikuje člověka zejména jako uvědomělé, socializované jsoucno. 

 

 

 

5. Teorie temperamentu 

 

 Pojem ,,temperament“ pochází z latinského temperamentum a zároveň významově 

navazuje na řecký pojem krasis neboli ,,správné smísení, správný poměr“ Karasis. Krasis či 

temperament poprvé použil Hippokrates, čímž označil dokonalou proporci mezi základními 

složkami organismu psychiky. V současné psychologii neexistuje jednoznačné pojetí 

temperamentu. Temperament představuje vrozenou energetickou dispozici, která určuje 

specifickou reaktivitu a obecné emoční ladění jedince (Cakirpaloglua, 2012). 

 Temperament jako energetický zdroj osobnosti. Temperament je vrozený a poměrně 

neměnný způsob individuální reakce na daný podnět. Jako vrozená dispozice přesahuje rovinu 

reaktivity, neboť ovlivňuje ostatní složky a obecnou činnost psychiky (Rot, 1944). 

 Autoři English a Englishová (1958) popisují temperament dvěma způsoby, jak se 

uchytil v literatuře: 

 

1. V prvním způsobu popisují temperament jako citlivost osoby vůči vypjatým emočním 

situacím. Jejich tendence ke změnám jejich nálad. Z této stránky je temperament brán 

jako metabolické a chemické změny v těle a také následná činnost žláz s vnitřní 

sekrecí. Tento způsob pochopení temperamentu ale není zatím stále moc 

prozkoumaný. 
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2. Ve druhém způsobu je temperament popisován v klasickém smyslu (Hippokrates). Je 

to popsání poměru určitých činitelů. U Hippokrata jsou to např. tělesné šťávy. Později 

s tímto tématem pracoval I. P. Pavlov. U něj to byl poměr nervových procesů vzruchů 

a útlumu. 

 

Temperament už je v moderním pojetí stále chápán jako dědičný, ale ne však neměnný. 

V průběhu věku se může temperament v závislosti na prostředí a sociálních podmínkách 

regulovat a v extrémních případech se dokonce může i změnit. K těmto změnám však dochází 

až v pozdějším období pubescence, což je nějakých 13-15 let. V této práci se však zabýváme 

kategorií mladších žáků, kde se pohybujeme ve věku 11-12. V tomto věku je temperament 

ještě velmi patrný a neměnný, a právě proto s ním musíme v tréninku se svými svěřenci 

pracovat.   

Zájem o vztah mezi osobnostními vlastnostmi a biologickou výbavou organismu se 

datuje už od dob antiky. Nejstarší známou teorií temperamentu, v literatuře nazývanou 

humorální, vytvořil řecký lékař Hippokrates (460-337 př. n. l.) a do systému ji uvedl Galenos 

(129-199). Jejich teorie dala vzniknout dosud obecně používaným pojmům sangvinik, 

cholerik, flegmatik a melancholik pro označení jednotlivých temperamentových typů a podala 

také jejich popis. ,,Fyziologické“ vysvětlení podstaty temperamentu podle převahy některé 

z tělních tekutin je sice ve světle dnešních poznatků překonané, její hlavní přínos (a v jistém 

smyslu i jedinečnost) je však třeba spatřovat v něčem jiném, a to v samotné typologií lidí na 

základě rozdílných typů chování. Nejenže rozdělování lidí do typů zůstalo jedním z hlavních 

metodologických nástrojů psychologie, a to jako teoretické, tak klinické, ale typy vytvořené 

Galénem a Hippokratem jsou pro svou výstižnost používány v psychologii i v současnosti 

(Blatný a kol., 2010). 

Avšak nejvýznamnějším autorem zabývajícím se tímto tématem a jeho aplikování do 

praxe s prací s dětmi obšírně je bezesporu německý autor Rudolf Steiner, zakladatel 

Waldorfské školy, který právě práci s těmito čtyřmi druhy temperamentu využil v pedagogice. 

Steiner nenavázal přímo na Hippokratovu humorální teorii, ale vycházel z jeho čtyř označení 

sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik. Steiner však na toto téma nahlížel přes duši a 

ducha.  

Mezi mladší autory zabývající se temperament patřili: v Sovětském svazu Boris 

Tělpov a Vulfem Merlin, v USA to byli autoři Alexander Thomas a Stella Chessová. Dále I. 

P. Pavlov, H. J. Eysenck, Kretschmer a W. Sheldon. Teorie těchto čtyř autorů ještě podrobněji 

rozebereme později. 



20 

 

 Ze součastných autorů v Čechách zabývající se touto tématikou patří V. Smékal, P. 

Říčan a J. Šlédr, který se právě snaží aplikovat temperament do praktické výuky tenisových 

hráčů. 

V této práci budu používat základní rozdělení temperamentu podle Galéna a 

Hippokrata, ale samozřejmě s mnohem podrobnější charakteristikou jednotlivých druhů i od 

modernějších nebo součastných autorů zabývajících se tímto tématem. Je potřeba říci, že 

každý člověk je jedinečný. Proto nemůže konstatovat, že jsou dva lidé, co mají naprosto 

stejný temperament. 

 Skutečnost, že v každém člověku jsou základy všech čtyř temperamentů, nás 

podněcuje k tomu, abychom tuto mnohostrannost v každém také hledali a nalézali. Ukazuje se 

přitom, že jeden, dva, někdy i tři temperamenty vystupují silněji do popředí, mísí se a 

společně tvoří naše hluboko uložené návyky. Tyto temperamenty jsou součástí naší 

přirozenosti, avšak každý z nás má zároveň v sobě něco naprosto jedinečného, individuálního, 

co zabarvuje jeho temperament tak, že se liší od kteréhokoliv jiného člověka. Nikdy tak 

nemohou být stejní lidé, a proto tak musím pracovat i s temperamenty (Eller, 2007). 

 V mé práci považuji za opravdu důležité popsat způsob a metody, jak se správně  

naučit a pracovat s jednotlivými typologiemi -  sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik 

atd. V běžné mluvě tyto typy označujeme tímto způsobem, když víme, že každý má v sobě 

obsažený kousek z každého temperamentu. Správně by se mělo tedy používat: ,, Svěřenec 

s převládajícími cholerickými rysy. To by ale bylo nesmírně zdlouhavé, proto budu používat 

jen jednodušší typologii, což je tedy cholerik, flegmatik, melancholik a sangvinik s tím, že 

v podrobnějším pojetí jednotlivých typologií mám samozřejmě na mysli a zohledňuji ten druh 

temperamentu, který u svěřence převládá ze všech čtyř nejvíce.     
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5.1. Hippokratova humorální teorie temperamentu 

 

 Řecký filozof a lékař Hippokrates (430-337 př. n. l.) vytvořil a jako první zabýval 

osobností a také ji jako první klasifikoval. Později ji upravil a podrobně sepsal římský lékař 

Galenos. Označení humorální ovšem v tomto případě neznamená, že se tato teorie vztahuje 

jen k činnosti žláz s vnitřní sekrecí, neboli produkci hormonů a její závislost na duševním 

vztahu. V Řecku v této době ještě neměla žádné znalosti o endokrinním systému. Hippokrates 

se svojí teorií navazoval na Empedokla a jeho čtyři živli (oheň, voda, země a vzduch). 

Podle Hippokrata v každém těla převládá určitá tělní tekutina: žlutá a černá žluč, krev 

a hlen (cholerik, melancholik, sangvinik a flegmatik). Šťáva, vyskytující se v těle v největším 

množství podle něho určuje jeho tělesnou a duševní kondici a také základní duševní náladu.  

Jako lékař Hippokrates hledal vztah mezi somatickými nemocemi a právě tělesnými 

šťávami. Také si všiml, že každou tělesnou nemoc doprovází určitý duševní projev. Právě 

díky bádání v této oblasti vytvořil typologii temperamentu, která se zabývala stavy duše a její 

závislosti na množství tělesných tekutin v těle člověka. Rozpracoval podobný systém, jak 

preventivě zabránit negativním projevů těla a duše. Jako negativní bral například melancholii. 

Proti melancholii, což způsobovala černá žluč, jako prevenci dával dietu, která zakazovala 

pokrmy z hovězího masa. Když už se ale melancholie v těle objevila, léčil ji tím, že lidi 

napařoval v horké vodě nebo vyprazdňováním žaludku.  

Hippokrata lze také považovat za zakladatele konstituční typologie. Jeho systém 

sestává ze dvou typů tělesné konstituce: 

 

 Habitus apoplecticus – člověk s tímto tělem je nízký, plnoštíhlý, někdy také svalnatý, 

je hypertonický, sugestibilní, často ho trápí trombóza a cerebrovaskulární problémy 

 

 Habitus phthisicus – člověk této postavy je štíhlý, vytáhlý a jemný, málo odolný vůči 

fyzické zátěži a často náchylný k tuberkulóze (Cakirpaloglu, 2012) 

 

Pro mou práci je z celého obsáhlého bádání Hippokrata hlavním přínosem, jak už jsem 

zmínil výše, vytvoření a definování jeho soustavy čtyř temperamentů:flegmatik, cholerik, 

melancholik a sangvinik. Ke každému temperamentu vypozoroval určité emoce, prožívání a 

specifický projev. Jejich charakteristiku, intenzitu a rozdělení uvádím v následující tabulce.  

 

 



22 

 

Tabulka č. 2 – Typy temperamentů a jejich emoční kvality podle Hippokrata 

                               EMOCE 

                         

Typ 

Náhlost 

vzniku 

Intenzita 

projevu 

Délka pocitu Duševní 

nálada 

Tělesná šťáva 

Cholerik         + + + hněv žlutá žluč 

Sangvinik         +  - - radost krev 

Melancholik         - + + smutek černá žluč 

Flegmatik         - - - lhostejnost hlen 

 (zdroj: Cakirpaloglu, 2012) 

   

 Nyní probereme podrobněji jednotlivé temperamenty a jejich vlastnosti tak, jak je ve 

své době charakterizoval Hippokrates. 

 

Sangvinik 

Hippokrates popsal sangvinika jako optimistického, příjemného, veselého a 

společenského člověka. Ale v důsledky převažující tělní tekutiny (krve), je také trochu 

vznětlivý, avšak je stále umírněný a tyto emoční vzruchy nemají dlouhého trvání, na rozdíl od 

cholerika. Lehce se vzruší a stejně lehce a rychle se zase zklidní. 

 

Cholerik 

 Cholerik je neklidný lehce vzrušivý typ, který je velmi náročný a neustále má potřebu 

vyvolávat konflikty. U cholerika převažuje žluč. To vyvolává velké a silné emoční vzruchy, 

které trvají dlouhou dobu. Emoce, která se u cholerika objevuje nejčastěji, je hněv. 

 

Flegmatik 

 Flegmatik je přesným opakem cholerika. Je klidný a velmi málo citlivý. Emoční 

vzruchy vznikají velmi pomalu a jsou slabé a netrvají dlouho. Flegmatik má v těle nejvíce 

zastoupený hlen, ten podle Hippokrata způsobuje obecnou lhostejnost vůči okolí. 

 

Melancholik 

 Podle Hippokrata je opakem sangvinika. V těle u melancholika převažuje černí žluč, ta 

způsobuje, že emoční vzruchy přicházejí pomaleji, ale zároveň mají dlouhé trvání, přičemž 

jsou vesměs skoro vždy negativního rázu. Melancholik má často špatnou náladu a jeho 

nejčastější emoce je smutek. 
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 Tato Hippokratova typologie temperamentu i přes její nedostatky stále zůstává jednou 

z nejvýznamnějších teorií temperamentu. I v současnosti novodobí autoři navazují svoje nové 

poznatky o temperamentu na Hippokratovu typologii a dále ji rozvíjejí. Jeho základní 

charakteristika temperamentů se do současnosti změnila jen minimálně a stále se používá. 

 

 

 

 

5.2. Neurofyziologická teorie temperamentu I. P. Pavlova a V. Něbylicyna 

 

 Dalším autorem zabývajícím se teorií temperamentu byl ruský fyziolog Ivan Petrovič 

Pavlov (1928). Pavlov se zabýval vyšší nervovou činností (VNČ) u procesů učení psů. Snažil 

se o vysvětlení klasického podmiňování. Všichni známe jeho experiment se psem a zapnutím 

světla před jídlem, což mělo za následek, že pokaždé když Pavlov rozsvítil lampu, pes začal 

slintat.  

 Základními pojmy neurofyziologické teorie temperamentu jsou stavy podráždění 

(stimulace) a útlumu (inhibice) centrální nervové soustavy. Pavlov si všiml, že každý pes 

v totožné experimentální situaci chová jedinečně a že k vytvoření nového reflexu vyžaduje 

specifický počet opakování. Rovněž nově vzniklá reakce (podmíněný reflex) má co do síly 

projevu a trvání individuální povahu. Podle typu reaktivity vymezil dvě skupiny psů: rychle 

reagující a pozvolně reagující. Skupina rychle reagujících psů potřebovala menší počet 

opakování pro vznik nové reakce než pozvolně reagující psi. Rovněž se ukázalo, že naučené 

reakce u první skupiny psů se zachovaly poměrně déle než u psů pomaleji reagujících. Ze 

získaných poznatků Pavlov vyvodil závěr, že učení, reaktivita a projevy organismu mají 

konstituční povahu a že přímo souvisejí s typem nervové soustavy. Nervová determinace 

psychiky a temperamentu je univerzální a také platí pro lidi (Cakirpaloglu, 2012). 

 Na rozdíl od Hippokrata a jeho naivního přesvědčení, že temperament závisí na 

poměru tělesných šťáv v těle, byl Pavlov přesvědčený, že temperament určuje centrální 

nervová soustava a to její excitační či tlumivé vlastnosti.  

  Vladimir Něbylicyn (1972) vyšel z tradic Pavlovské školy, na rozdíl od I. P. Pavlova 

temperament definuje jako dynamickou charakteristiku psychické činnosti, která nachází svůj 

výraz v tempu, rychlosti, rytmu a intenzitě psychických procesů a stavů. Podle Něbylicyna je 
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temperament vrozenou (nikoli však nutně dědičnou) charakteristikou a podléhá proto 

změnám. Ve své teorii zahrnul motoriku chápanou jako vlastnosti charakterizující funkce 

pohybového aparátu do dimenze emocionality. Strukturním základem temperamentu tak u 

Něbylicyna je obecná aktivita a emocionalita (Blatný a kol., 2010). 

 Tento vztah mezi pohybem a emocemi si názorně ukážeme na obrázku číslo jedna 

(viz. níže). 

Obr. č. 1. – Vztah mezi pohybem a emocemi u temperamentu podle Něbylycyna  

                              Typy VNČ 

               

 

          slabý                                                     silný                                               

  

                               

                                             nevyrovnaný                                              vyrovnaný 

 

                                                                                   nepohyblivý                         pohyblivý 

 

MELANCHOLIK             CHOLERIK               FLEGMATIK                     SANGVINIK 

(zdroj: Smékal, 2004) 

 Z obrázku můžeme vyčíst, že na rozdíl od Hippokrata, který bral negativně 

melancholika i flegmatika, tak Něbylicyn bere jako špatný (slabý) temperament pouze 

melancholika. Melancholik se mu jeví jako psychicky neaktivní, apatický a dále s asociální 

orientací. 
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5.3. PEN teorie H. J. Eysencka a Grayova teorie temperamentu 

 

 Eysenck chápal osobnost v mnohem užším smyslu. Osobností jsou pro něj jen 

základní rysy tj. tedy její kognitivní části. To znamená, že mezi ně neřadil inteligenci a 

mentální schopnosti. Mezi základní složky osobnosti řadil psychoticismus, extraverzi a 

neuroticismus, zkráceně PEN (Eysenck, 1990). 

 Dimenzi extraverze rozdělil na dvě části -  introverze a extraverze. Definoval ji jako 

zaměření jedince na vnější (extraverze) nebo na vnitřní (introverze) svět. 

 Neurocitismus, který lze označovat také jako emoční stabilitu. Tu rozdělil na emoční 

stabilitu a emoční labilitu. U labilních jedinců se objevují příznaky poruchové funkce, zatím 

co u stabilních jedinců tyto příznaky chybí.     

 Dimenze psychoticismu je vymezena jako náchylnost k psychóze a tvoří kontinuum 

od normality přes psychopatii (definovanou jako antisociální chování) až po psychózu – 

schizofrenii a maniodepresivní psychózu. Eysenck konstruuje speciální dimenzi 

psychoticismu unipolárně, podobně jako neuroticismus, to znamená s  přítomností 

poruchových znaků na jednom pólu dimenze a jejich nepřítomností na druhém pólu. Duševní 

porucha tedy není extrém temperamentových dimenzí, ale je na ostatních dimenzí nezávislá 

(Blatný a kol., 2010). 

 Eysenck použil ve své teorii rozdělení na čtyři základní temperamenty podle 

Hippokrata. Aplikoval však do nich svoji teorii PEN, jak můžeme vidět na obrázku číslo dvě. 

Obr. č. 2. – Temperament a dimenze osobnost podle Eysencka 

                                                           emoční labilita 

   

     melancholik  cholerik 

  náladový, úzkostlivý popudlivý, vznětlivý   

                                       

introverze extraverze 

   

 

                    flegmatik sangvinik 

             uzavřený, pasivní  družný, aktivní  

 

                                                            emoční stabilita 

    (zdroj: Hampson, 1992) 
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 Eysenck tedy požil rozdělení temperamentu jako Hippokrates, ale upravil je podle 

svých výsledků a různých měření. 

 

Sangvinik 

Sangvinika Eysenck popisuje jako hovorného, družného, vitálního a vůdčího jedince. 

Sangvinik je podle jeho rozdělení emočně stabilní a extravertní, což je podle něho nejlepší 

možná kombinace rysů. 

 

Cholerik 

 Cholerik je sice také extravertní, ale oproti sangvinikovi je však emočně labilní. Je 

velmi neklidný, jednoduše se urazí, agresivní, aktivní a impulzivní. 

 

Flegmatik 

 Flegmatik je emočně stabilní a zároveň introvertní. Z tohoto důvodu je pasivní, 

opatrný, dobře se ovládá, je vyrovnaný a spolehlivý. 

  

Melancholik 

 Melancholik je introvertní a emočně labilní. Nejdůležitějším je u něj náladovost. Je 

také úzkostlivý, nespolečenský, zdrženlivý a skoro neustále pesimistický. 

 

 Oproti tomu Gray (1981) se zabýval temperamentem a učením více neurofyziologicky. 

Řešil otázky individuálních citlivostí na závislosti trestů nebo odměň při učení. Podle něj 

introverti mnohem více reagují na tresty za nepřítomnosti odměn. Oproti tomu extroverti více 

reagují na odměny, když není přítomný trest. 

 Neurocitismus je pak spojen s celkovou senzitivitou k odměnám i trestům – s úrovní 

neuroticismu stoupá citlivost jak k odměnám, tak k trestům. Uvedená zjištění tedy vedla 

Graye k závěru, že extraverze a neuroticismus jsou sekundárními rysy, jejichž podkladem 

jsou banálnější temperamentové dimenze, které označil jako úzkost (anxiety) a impulzivitu. 

Úzkost je definována jako citlivost k podnětům trestu, nepřítomnost odměny a novosti či 

neobvyklosti. Vysoká míra úzkosti je tedy podmíněna vysokou citlivostí k těmto stimulům. 

Impulzivita je definována jako citlivost k podnětům odměny a nepřítomnosti trestu: vysoká 

míra impulzivity je determinována vysokou citlivostí k těmto stimulům (Blatný a kol., 2010). 
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 Podle jeho teorie je tedy extraverze nízká úzkost s vysokou impulzivitou. Introverze 

proti tomu má vysokou úzkost a nízkou impulzivitu. U neuroticismu má jedinec, který je 

emočně labilní vysokou úzkost i impulzivitu, oproti tomu emočně stabilní jedinec má nízkou 

úzkost i impulzivitu.   

 

   

5.4. Konstituční teorie temperamentu Kretschmera 

 

 Kretschmerovo pojetí temperamentu je výsledkem klinického pozorování 

psychiatrické populace. Během dlouholeté praxe Kretschmer spatřil jistou souvislost mezi 

typem těla a diagnózou jeho pacientů. Tento vztah pozvedl na obecnější zásadu o 

konstitučním původu temperamentu u duševně nemocných a zdravých osob. To, co je 

evidentní u duševně narušených jedinců, zejména určitý typ psychopatologie, existuje 

v latentní podobě i u duševně zdravých. Za určitých okolností může z inherentních dispozic 

osobnosti propuknout duševní porucha (Cakirpaloglu, 2012). 

 Kretschmer vytvořil čtyři tělesné typy. Astenik, Atlet, Pyknik a Dysplastik. Astenik je 

vysoký štíhlý člověk, má delší končetiny a má menší tělesnou váhu. Atlet je oproti tomu 

mohutný svalnatý člověk, často má silnou kostru a je pohyblivý. Pyknik je podsaditý, má 

kratší končetiny, sklony k tloustnutí a plešatění. Dysplasic je člověk s  atypickým tělem a 

Kretschmer ho vytvořil pro jedince, co nemají vyhraněnou tělesnou stavbu. 

 Dalším Kretschmerovým cílem bylo vytvořit pro každý tělesný typ odpovídající 

povahu. Vytvořil tak tyto typy temperamentů: 

 Schizothymní astenik – je nestály, uzavřený, přecitlivělý a v extrémních případech u 

něj dochází ke schizofrenním onemocněním 

 

 Viskózní atlet – tento typ je rozvážný, klidný a může u něj docházet také ke 

schizofrenii ale spíše k epilepsii 

 

 Cyklothymní pyknik – je více otevřený, příjemný, společenský, má smysl pro humor a 

často se u něj projevují deprese 

 

Jeho teorie je ale více kritizovaná protože je velmi odhadující a postrádá jakákoli 

exaktní měření mezi typem těla a typem temperamentů. 
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5.5. Antropometrická teorie temperamentu W. Sheldona 

 

 William Sheldon se velmi zajímal o cytologii. Cytologiie je biologická disciplína 

zkoumající strukturu, dynamiku a vývoj buňky. Tvrdil, že buňka není jen biologická, ale je i 

základem psychiky. 

 Sheldon oproti Kretschmerovi byl mnohem objektivnější důkladnější ve svých 

výzkumech týkajících se vztahu mezi tělem a psychikou. Ve svých výzkumech fotografoval 

všechny jedince, prováděl antropomotorické měření výšky, délky, váhy a skoro všech 

možných segmentů těla. Také vypočítával jejich vzájemný poměr. Sheldon tak vytvořil tři 

tělesné typy: 

 Endomorf (tělesný typ jako pyknik u Kretschmera) 

 Mezomorf (tělesný typ jako atlet)  

 Ektomorf (tělesný typ jako astenik) 

 

Sheldon se poté podrobně zabýval temperamentem. Vytvořil seznam 650 osobnostních 

vlastností. Z těchto vlastností vytvořil padesát rysů. Poté z rysů pomocí korelačních výpočtů 

získal tři typy temperamentů: 

 Viscerotonický temperament je společenský, vyrovnaný, pohodlný, tolerantní, 

kooperativní, hédonistický 

 Somatonický temperament charakterizuje houževnatost, vyšší míra agresivity, 

soutěživost, odvaha, aktivita, dobrodružnost 

  Cerebrotonický temperament je spíše zdrženlivý, tajuplný, bojácný, introvertní, 

samotářský (Cakirpaloglu, 2012) 

Poté se Sheldon zaměřil na vztah mezi tělesnou konstrukcí a temperamentem. Pomocí 

regresivní analýzy dospěl k tomu, že je vztah mezi druhem somatotypu a povahou osobnosti. 

Tento vztah si ukážeme v následující tabulce. 

Tabulka č. 3 – Korelace mezi tělesným typem a temperamentem 

        Viscerotonie Somatotonie Cerebrotonie 

Somatotyp n = 200 n = 200 n = 200 

Endomorfie +0,79 -0,29 -0,32 

Mezomorfie -0,23 +0,82 -0,58 

Ektomorfie -0,40 -0,53 +0,83 

(zdroj: Hall, Lindzey, 1983) 
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 Pokud bychom korelaci považovali za měřítko ukazující, do jaké míry dvě proměnné 

pocházejí ze společných činitelů, pak korelační hodnota v rozsahu 0,40-0,80 hovoří ve 

prospěch toho, že morfologie a temperament, které jsme naměřili tímto způsobem, mohou být 

projevem společných činitelů (Hall, Lindzey, 1983). 

 Sheldonův přínos, který přinesla jeho antropomotorická teorie temperamentu, byl 

využitý pro včasnou diagnostiku delikvence. 

 

 

 

5.6. Neurobiologická teorie temperamentu Cloningera 

 

 C. Robert Cloninger (1994, 1998, 2003) ve svém přístupu ke studiu temperamentu 

přijímá obecně sdílené stanovisko, podle něhož temperament představuje ty složky osobnosti, 

jež jsou jedinečné, týkají se emocionality, jsou vývojově stabilní a neovlivnitelné socio-

kulturním učením. Ve svém výzkumu se primárně zaměřil na odhalení a popis neurogenetické 

báze osobnosti. Vycházel přitom z předpokladu, že identifikace takových bazálních 

predispozic umožní predikovat jejich vývoj, včetně poruchové stránky osobnosti, lépe 

rozpoznat jejich projevy na vyšších behaviorálních úrovních a jasněji je odlišit od sociálně 

ukotvených, volních složek osobnosti, které souhrnně označuje jako charakter. Z tohoto 

důvodu upřesňuje svou definici temperamentu jako souhrn automatických asociálních 

odpovědí na jednoduché podněty, které determinují rozdíly v habituálním chování a 

emocionálních odpovědích, jako jsou strach, hněv a hnus (Blatný a kol., 2010). 

 Cloninger rozlišil čtyři temperamentové dimenze. Harm Avoidance, Novelty Seeking, 

Reward Dependence a Prezistence. Do češtiny se můžou přeložit jako vyhýbání se poškození, 

vyhledávání nového, závislost na odměně a stálost či vytrvalost (Cloninger, 1994).  

 Vyhýbání se poškození je rozdělena na dva póly náchylnosti k úzkosti a vitality. 

Vyhledávání nového je vymezeno explorační impulzivitou a stoickou uměřeností. Závislost 

na odměně je proti tomu vymezena sociálním přilnutím nebo rezervovaností. Prezistence je 

dimenzí závislosti na odměně, která byla teprve později přidána jako čtvrtá dimenze 

temperamentu. 

   Tyto deskriptory pólů dimenzí a jejich charakteristiky si ukážeme na tabulce číslo čtyři 

(viz. níže).  
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Tabulka č. 4 – Deskriptory pólů dimenzí v systému C. R. Cloningera 

(zdroj: Blatný a kol., 2010) 

 

  

 

5.7. Shrnutí temperamentu a jeho teorií 
 

 Pojmem temperament označujeme behaviorální a prožitkové charakteristiky osobnosti 

ukotvené v biologických faktorech. Svým formálním charakterem jsou natolik obecné, že 

k jejich deskripci a výkladu lze dojít různými způsoby (Blatný a kol., 2010). 

 Deduktivní teorie převážně zkušenostního charakteru vnímají temperament jako 

hypotetický konstrukt, jehož charakteristiky jej popisují velmi obecně a s epistemologickou 

nadsázkou. Důvodem je to, že hypotetický koncept struktur toleruje přebytek významu, mezi 

nějž se často dostávají empiricky neověřené interpretace o daném fenoménu. Za přiklad 

deduktivních koncepcí lze uvést Hippokratovu, Jungovu nebo Kretschmerovu teorii, ve 

kterých dominuje fenomenologická interpretace osobnostních dispozic. Na opačném pólu 

stojí širší skupina experimentálních, psychometrických či faktorových teorií temperamentu. 

Dle logického statusu jejich pojetí temperamentu má podobu intervenující psychické 

proměnné, která propojuje různé předcházející podmínky (biologické, humorální, 

neurofyziologické apod.) s řadou konsekventních stavů a projevů osobnosti (emoční ladění, 

typ reakce apod.) v jedinečný funkční celek. Objektivní výklad temperamentových typů má 

                         Deskriptory extrémních variant 

Temperamentová dimenze vysoký skór nízký skór 

Vyhýbání se poškození pesimistický 

bázlivý 

plachý 

unavitelný 

optimistický 

odvážný 

společenský 

vitální 

Vyhledávání nového zkoumající 

impulzivní 

výstřední 

dráždivý 

opatrný 

rigidní 

uměřený 

stoický 

Závislost na odměně citový 

otevřený 

vřelý 

účastný 

kritický 

odměřený 

netečný 

nezávislý 

Perzistence horlivý 

pevný 

ctižádostivý 

perfekcionista 

apatický 

nestálý 

vzdávající se 

pragmatik  
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přesně vymezený obsah, který lze identifikovat, měřit a kvantitativně srovnávat 

(Cakirpaloglu, 2012). 

 V této práci budu dále používat hlavně deduktivní koncepci a to Hippokratovo 

rozdělení čtyř temperamentů na sangvinika, flegmatika, melancholika a cholerika. Zároveň 

však do této koncepce budu aplikovat i koncepce  od dalších autorů,  jak z řady deduktivní, 

tak i autorů z řady experimentálních, psychometrických a faktorových teorií temperamentu. 
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6. Deskriptivně-analytická část 
 

 

6.1. Cíle, úkoly a metodika práce 
 

  

 V této časti práce bude můj cíl vytvoření modelových tréninkových jednotek tenisu 

pro závodní hráče tenisu kategorie mladších žáků s ohledem na jejich temperament. 

 Prvním úkolem bylo prostudovat literaturu o temperamentu a podrobněji rozebrat jeho 

teorie od různých autorů.  

Dalším úkolem bylo ukázat možnosti, jak se může tenisový trenér pokusit určit temperament 

u svých svěřenců.    

Následujícím úkolem je poukázat na rozdíly při interakci svěřenců s různými druhy 

temperamentů  v situacích, které mohou nastat během tenisového tréninku. 

  Hlavním úkolem bude vytvořit čtyři základní modely tréninkových jednotek podle 

temperamentu svěřenců. Jak už jsem zmínil výše, budu používat čtyři základní temperamenty 

dle Hippokratova dělení.  

   Jako metodu při utváření této části budu využívat analýzu literárních zdrojů a poté 

budu následně převádět tyto poznatky do konkrétních příkladů v tenisovém prostředí. 

 

 

 

6.2. Jak rozpoznat druhy temperamentu 

  

 U dospělé nebo dospívající populace se dá temperament zjistit pomocí různých 

písemných testů (Eysenckův test), avšak u dětí (v naší práci mladších žáků) tyto testy 

používat nemůžeme. Je to jednoduše z toho důvodu, že jsou na ně testové otázky moc těžké. 

Děti si ještě nedokážou uvědomit svoje vlastní pocity. Takže otázky v testech typu 

,,Potřebujete často povzbuzení od přátel, kteří vám rozumí?“ Nebo „Řekl byste o sobě, že jste 

přecitlivělý anebo, že žijete v napětí?“  

Je jasné, že tyto otázky opravdu nedokážou děti kolem dvanáctého věku správně 

zodpovědět. Nejlepším způsobem, kterým tedy může trenér zjistit temperament svých 

svěřenců, je pomocí jejich pozorování. V různých situacích se budou svěřenci chovat podle 

toho, jaký u nich převládá druh temperamentu. 
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Můžeme si ukázat příklad přímo při tenisovém tréninku. Představme si situaci, že 

trénujeme se svým svěřencem na antukovém dvorci. Na vedlejším kurtu už hráči odcházejí a 

cestou ven omylem zmáčknou automatická zavlažování na tenisovém dvorci, kde se nachází 

náš mladý svěřenec. Spustí se kropení dvorce a samozřejmě to našeho svěřence celého 

postříká. 

 

Sangvinik 

Sangvinik se v této situaci jen srdečně zasměje. Bude se dobře bavit a nejspíše si to 

bude i užívat. Začne mezi proudy vody běhat, dokud to neskončí a poté bude zase hned 

připraven znovu trénovat, jakmile ze sebe vodu trochu otřepe. 

 

Cholerik 

 Cholerik se oproti tomu rozčílí, začne všem nadávat a rychle  půjde kropení vypnout. 

Poté bude trvat dalších pět minut, než se bude moci zase aspoň trochu soustředit na trénink a 

nejspíše bude mít i špatnou náladu do konce tréninku. 

 

Flegmatik 

 Flegmatik zareaguje naprosto opačně jako cholerik. Flegmatik zůstane v naprostém 

klidu stát, jako by se vůbec nic nedělo. Jakmile přestane stříkat voda, začne znovu trénovat 

s naprostým klidem, jako by vůbec nebyl mokrý a nic se nestalo. 

  

Melancholik 

 Melancholik se zase zděsí a začne bědovat. Něco ve stylu ,,proč zrovna já.“ Půjde si 

sednout na lavičku a sklesle tam bude dalších 10 minut sedět a stěžovat si, že už nemá suché 

oblečení. 

 Jako další příklad si můžeme představit situaci, kdy trenér při odchodu ze dvorce 

nechá košík s tenisovými míči tak, že překáží našemu svěřenci při cestě ven. 

 

Sangvinik 

Sangvinik zareaguje tak, že košík jen radostně přeskočí a pokračuje dál. 

 

 

Cholerik 



34 

 

 Cholerik zase oproti sangvinikovi košík okamžitě a naštvaně dá pryč z cesty, utrousí 

nějakou nadávku a jde dál. 

 

Flegmatik 

 Flegmatik je v klidu, vezme si z košíku míč, párkrát si s ním hodí, dá ho zpátky a 

pokračuje dál. 

 

Melancholik 

 Melancholik zase dá košík opatrně a pomalu z cesty pryč a začne přemýšlet,  proč tam 

ten košík vůbec byl. 

 

 Tyto situace samozřejmě může trenér i schválně připravit a poté pozorovat, jak se jeho 

svěřenci zachovají. Reakce dětí jaké zde uvádím, jsou samozřejmě trochu přibarvené a to 

z toho důvodu, aby byly rozdíly co nejvíce patrné a  vše bylo správně pochopeno. 

 Další možností, jak u svých svěřenců zjistit jaký u nich převládá druh temperamentu je 

pomocí obrázků. Eller (2011) uvádí, že se temperament u dětí odráží i u jejich výtvarného 

zpracování. Uvádí příklad, kdy děti jedné páté třídy měly nakreslit obraz na téma ,,hallingy za 

přílivové bouře.“  

Ukážeme si nyní na obrázcích číslo 3 až 6, jak vypadají obrázky podle to, jaký mají děti páté 

třídy temperament. 

Obr. č. 3. – Obrázek sangvinika 

 

  (zdroj: Eller, 2011) 
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 Na tomto obrázku sangvinika jsou základní rysy veselé barvy a pestrost. Obrázek není 

moc uspořádaný a působí vesel. 

 

Obr. č. 4. – Obrázek cholerika 

  

  (zdroj: Eller, 2011) 

 U obrázku cholerika číslo čtyři je vidět, jak cholerik prožívá sílu a rychlost bouře. 

Používá tmavé barvy, kreslí blesky a je vidět, že hodně tlačí na pastelky. 

Obr. č. 5. – Obrázek flegmatika 

 

  (zdroj: Eller, 2011) 
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 Na flegmatikově obrázku číslo pět je vidět, že i při bouři  je moře klidné a vše působí 

velmi pokojně. 

 

Obr. č. 6. – Obrázek melancholika 

 

  (zdroj: Eller, 2011) 

 Na tomto poslední obrázku melancholika je vidět, jak je vše uspořádané promyšlené a 

na správném místě. 

 

 

 

6.3. Vztahy mezi jednotlivými temperamenty 

 

 V tréninkových jednotkách trenéři nemají často jen individuální výuku, proto je 

důležité se také zmínit o tom, jaké mezi sebou mají také vztahy jednotliví žáci podle jejich 

temperamentu a jak svěřence podle temperamentů správně rozřazovat. 

 Rudolf Steiner často zdůrazňoval požadavek, aby zasedací pořádek ve třídě vycházel 

z temperamentů. Ovšem jaké temperamenty by měl člověk posadit k sobě, aby na sebe měly 

co nejlepší vliv? Spontánně by nás napadly opačné temperamenty, to znamená například 

cholerik s flegmatikem. Může cholerik vedle flegmatika harmonizovat svůj výbušný 

temperament? Může ho do určité míry obrousit (Eller, 2011)?   
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 Eller uvádí příklad ze školy a já se je teď budu snažit převést  do tenisového tréninku. 

Budeme se zabývat situacemi, jak se všemi temperamenty, včetně mezi sebou reaguje 

cholerik. Představme si situaci, kdy máme na tréninku dva svěřence a svěřenci podávají 

(jeden z forehandové strany a druhý z backhandové) a trenér jim najednou řekne, aby každý 

sesbíral míče na své půlce před sebou.  

 

Cholerik s flegmatikem 

 Jak na příkaz trenéra zareaguje cholerik? Cholerik začne okamžitě plnit příkaz. Hned 

přestane cvičit servis a utíká sebrat míče. Oproti tomu flegmatik si v klidu dál podává (vždyť 

v košíku ještě zbyly míče). Toho si samozřejmě všimne cholerik a nezareaguje na to tím, že 

by se také zlidnil? Naopak. Cholerik si řekne: ,,To snad není možné, jen mě neustále zdržuje.“ 

Rázně přijde k flegmatikovi a vezme mu koš s míči, aby už nemohl podávat.  

 Jak na to zareaguje flegmatik? Flegmatika to vůbec nepřinutí zrychlit, ba naopak ho to 

ještě více utvrdí a míčky nebude sbírat vůbec. Spíše tímto jeho temperamentové vlastnosti 

ještě posílí a zdůrazní, což je pro nás nežádoucí. Z toho vyplývá, že cholerik a flegmatik spolu 

skoro jistě trénovat nemůžou. 

 

Cholerik s melancholikem 

 Vše začne stejně jako situace u cholerika s flegmatikem. Představme si, jak cholerik 

vyrve melancholikovi košík s míči z ruky. Melancholik na to zareaguje tak, že si postěžuje. 

Cholerik mu na to obratem odpoví: ,,Tak se hned nesesyp!“ Melancholik se dá skoro do breku 

a vnitřně se stáhne. Tento jeho postoj ale cholerik vůbec nechápe a většinou začne být o to 

nepříjemnější.  

 Melancholik si říká: „ On mi jen stále nadává. Nikdy mě nepochválí. Možná bych měl 

říct trenérovi, že z něho mám strach.“ Tyto dva se temperamenty se k sobě evidentně také 

vůbec nehodí. 

 

Cholerik se sangvinikem 

 V téhle situaci si představíme, že cholerik znovu začne co nejrychleji sbírat míče na 

své straně. Dosbírá míče a chce se podívat na svého spoluhráče, jestli byl také tak rychlý. 

Najde ho, jak si s někým povídá přes plot. Cholerik si řekne: ,,Tak dělej, pojď sbírat.“ Poté si 

ale všimne, že už míčky sesbíral. ,,Cože, to už to má všechno sesbírané? Jak je to možné?“ 

Cholerik si řekne, že byl hotový až moc rychle. Poté na něj zakřičí: ,,Dělej, začíná další 

cvičení! Zdržuješ!“  
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 Ani toto chování nepodnítí cholerika, aby krotil svůj temperament. Ten druhý bere vše 

na lehkou váhu. Pro toto nemá cholerik pražádné pochopení, naopak ho to může rozčílit. Jak 

jen někdo může být tak povrchní (Eller, 2011)! 

 Sangvinik nechápe, co se děje. Je na spoluhráče hodný, chválí ho a on je na něj jen 

neustále nepříjemný. Stává se, že poté sangviniky dokonce i přestanou bavit tréninky.  

 Ani při tomto uspořádání temperamentů nedochází k jejich vzájemné harmonii a 

toleranci. 

 

Cholerik s cholerikem 

 Oba cholerici samozřejmě chtějí sesbírat své míče jako první. Jednomu jako druhému 

se v hlavě honí naprosto stejné myšlenky:  ,,On chce být vždycky první! Šplhoun jeden! Když 

jsem rychlejší tak se stále jenom vzteká!“ 

 V prvních třech případech jsme mohli vidět, že cholerik se sice rozčiluje nad 

osobnostmi druhých, ale pro své vlastní chování najde vždy ty nejlepší důvody a utvrzuje se 

v pocitu vlastní nadřazenosti. Když má ovšem vedle sebe sobě podobného, stane se něco 

zvláštního, co platí pro všechny čtyři temperamenty. Jde o to, že člověk se odráží 

v temperamentu druhého a stojí - li najednou sám proti sobě, poznává, třebaže nevědomky, 

sám sebe a své vlastnosti, které jsou mu u druhého protivné. Tehdy vzniká podvědomá 

potřeba být jiný a trochu obrousit vyčnívající temperament. Podobně je to i u dospělých.Ti ale 

musí vlastním enormním úsilím dosahovat něčeho, co se u dětí děje samo podvědomě, když 

dáte k sobě ,,stejné se stejným (Eller, 2011).“ 

 Takže podle úvahy Rudolfa Steinera je nejlepší, aby spolu trénovali děti se stejným 

temperamentem. Jak už tvrdil Hippokrates: ,,Stejné léčí stejné. Stejné poznávají stejné.“ 

 

 

6.4. Sangvinik a jeho tréninková jednotka 

 

 Jako příklad jednotlivých tréninkových jednotek podle temperamentu naších svěřenců 

použijeme tréninkovou jednotku na nácvik ukončení forehandem (forehand winner). Budou to 

individuální tréninkové jednotky, tedy trenér a jeho svěřenec. 

  U sangvinika je jeden zásadní problém. Sangvinik není vytrvalý a má potíže věci 

dotahovat do konce. 
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 Je jednoduché upoutat jeho pozornost. Sangvinik se ihned nadchne, ale po chvíli ztrácí 

zájem. Tedy přestává se soustředit a začíná se nudit. Vyřešit se to dá tak, že se sangvinikem 

budeme cvičit danou herní situaci jen krátký čas. Poté začneme hrát jiné herní činnosti a 

teprve po nějaké chvíli se znovu vrátíme k původnímu cvičení. Sangvinik si tak udrží 

pozornost a dobrou náladu. 

 Teď si ukážeme, jak by tedy měla vypadat tréninková jednotka pro sangvinika na 

procvičení forhendových winnerů. 

 

Úvod (15 min) 

 sdělíme mu, že budeme dnes cvičit údery od základní čáry a winnery (nesdělíme mu 

na začátku, že nejdůležitější bude právě forhend winner) 

 poté tělesná rozcvička, u sangvinika není problém, aby rozcvičku dělal sám bez 

pomoci trenéra, ale trenér ho musí kontrolovat, protože má sklony rozcvičku dělat 

moc rychle 

 rozehrání všech pěti herních činností (forhend, bekhend, volej, podání a příjem), trenér 

by se měl snažit, aby byla rozehrávka u sangvinika trochu pestřejší (hrát mu i míče se 

spodní rotací, kratší, někdy i více do stran) ať neztrácí zájem 

 

Hlavní část (30 min) 

1. cvičení: s košem míčů 

 připravíme terče, dáme je k sobě do forhendové strany poblíž základní čáry, další terč 

umístíme do metru od naší bekhendové čáry (také blíže k naší základní čáře) 

 vysvětlíme svěřenci, co od něj budeme chtít, svěřenec bude hrát jeden dlouhý forhend 

s horní rotací křížem, poté dva dlouhé bekhendy s horní rotací po čáře (kde jsou 

umístěny terče) a jako poslední mu nahrajeme kratší vyšší míč do forhendu a on bude 

mít za úkol dát winner po čáře (Trenér bude stát ve svém forhendovém rohu a 

rozehrávat z koše)   

 po pěti minutách však u sangvinika řekneme, ať se jde napít a mezitím lehce změníme 

rozestavení terčů (terč vzadu na naší bekhendové straně necháme, avšak druhý dáme 

na naši forhendovou stranu k čáře na úroveň čary na podání)  

 zavoláme si svěřence znovu k sobě a řekneme mu, že bude hrát čtyři dlouhé bekhendy 

křížem a následně mu nahrajeme kratší vyšší míč do forhendu a z toho, že má zahrát 
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forhend winner ven z kurtu (trenér bude stát ve svém bekhendovém rohu a rozehrávat 

z koše)  

 po dalších přibližně pěti minutách dáme znovu pauzu na pití  

 

2. cvičení: trenér hraje s hráčem (dohrává se)   

 terče necháme na místech, kde byly a k tomu přidáme jeden další na ,,kraťas“ (drop 

shot) poblíž sítě   

 svěřenec bude hrát dva dlouhé forhendy po čáře a poté dva dlouhé bekhendy křížem, 

následně mu nahrajeme krátký vysoký míč do forhendu k ukončení a on si může 

vybrat, jestli ukončí forhendem po čáře, forhendem ven z kurtu nebo ,,kraťasem“ 

(trenér začne výměnu ze svého bekhendového rohu z koše, poté však už dohrávají 

tento jeden míč)  

 u sangvinika je dobré po nějaké době lehce obměnit toto cvičení, např. změnit první 

čtyři údery nebo poté přidat i bekhend winner po čáře nebo zařadit i forhend inside-out  

 pokud je ve výměně ,,menší“ aut výměna se může dokončit 

 po dalších přibližně 10 minutách nastane další pauza a příprava na další cvičení 

 

3. cvičení: trenér hraje s hráčem, včetně podání (dohrává se) 

 necháme na místo terčů pouze směrníky 

 svěřenec začne podáním (bude hrát první, poté druhé podání jako v zápase), trenér 

vrátí míč do jeho bekhendu, následně bude svěřenec muset zahrát bekhend po čáře a 

následně další, trenér pak nahraje na forhend winner a svěřenec se musí pokusit o 

zakončení 

 platí zde jako ve cvičeních před tím, obměňovat po pár výměnách cvičení (dva 

forhendy po čáře poté winner atd.), abychom udrželi sangvinikovu pozornost a zaujetí 

do cvičení 

 

Modifikovaná hra (10 min) 

 

 dáme pryč směrníky a na závěrečných deset minut si se svým svěřencem zahrajeme 

super tie-break  

 modifikace bude taková, že za ukončení výměny winnerem z forhendu budou dva 

body 
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 poté je dobré u sangvinika dobré udržet si zaujetí, tím že najednou řekneme, že za 

,,kraťas“ z forhendu budou tři body místo dvou 

 

 

Závěr (5 min)  

 

 zhodnocení, zpětná vazba 

 protažení (uvolnění) – provede sám, znovu jen kontrolovat, aby vše dělal důkladně 

 

Vztah trenéra a sangvinického svěřence by měl být založen na tom, aby ho měl sangvinik 

rád. Trenér nesmí být moc přísný, ale zároveň nesmí být až moc hodný. Ideálním rysem u 

trenéra je, aby byl spravedlivý. Jakmile si sangvinik vytvoří s trenérem kladný vztah, tak ho 

začne mít rád a toho se musíme u sangvinika snažit dosáhnout. 

 

 

 

6.5. Cholerik a jeho tréninková jednotka 

 

 U cholerika se musíme především snažit, aby mohl rozvinout svou velmi silnou vnitřní 

energii. Cholerikovi bychom měli do cesty stavět různé překážky, což znamená lehce mu 

ztěžovat trénink. Jinak má sklon k jednostrannosti a nemá potřebu se v dané aktivitě 

zlepšovat. Ideální je, když mu sestavíme trénink, při kterém musí vynaložit velké úsilí a tím 

pak může plně uplatnit svůj cholerický temperament tak, jak potřebujeme a to je do potřeby 

překonávat překážky a tím se neustále zlepšovat.    

 U tohoto temperamentu je potřeba zmínit ještě jednu věc a to je kritika nebo zpětná 

vazba. Jakmile se totiž cholerik rozčílí, nemá vůbec žádný smysl ho následně kritizovat a říkat 

mu, co udělal špatně. Lepší je to s ním probrat v klidu při dalším tréninku, kdy už není 

naštvaný. 
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 Nyní si ukážeme příklad tréninkové jednotky na forhend winner. 

 

Úvod (15 min) 

 sdělíme mu, že budeme dnes nacvičovat forhend winner 

 poté tělesná rozcvička, tu cholerik zvládne bez jakýkoliv potíží sám  

 u cholerika je dobré si před rozcvičením herních činností s ním zahrát do deseti na 

malé hřiště, abychom navýšili jeho vnitřní energii 

 rozehrání všech pěti herních činností (forhend, bekhend, volej, podání a příjem) 

 

Hlavní část (30 min) 

1. cvičení: s košem míčů 

 připravíme terče, dáme je k sobě do forhendové strany poblíž základní čáry, další terč 

umístíme na bekhendovou stranu na úroveň čáry na podání  

 vysvětlíme svěřenci, co od něj budeme chtít, svěřenec bude hrát dva dlouhé bekhendy 

po čáře s horní rotací, poté jeden dlouhý forhend s horní rotací křížem (kde jsou 

umístěny terče) a jako poslední mu nahrajeme kratší vyšší míč do bekhendové strany a 

on bude mít za úkol oběhnout si míč a zahrát winner forhend inside-out  

 cholerikovi musíme údery mírně stěžovat, nahrávat mu těžší míče, neuznávat mu 

žádné ani malé auty, neustále po něm musíme chtít, aby ze sebe vydal maximum 

 cvičení bude trvat deset minut poté pauza na pití 

2. cvičení: trenér hraje s hráčem (dohrává se)   

 terče necháme na místech, kde byly a k tomu přidáme další na ,,kraťas“ (drop shot) 

poblíž sítě a na forhendový winner křížem ven z kurtu   

 abychom trochu ztížili cholerikovi toto cvičení, bude trenér začínat výměnu svým 

podáním (trenér musí střídat strany), svěřenec se následně bude snažit o dobrý příjem, 

poté bude hrát všechny míče (jak forhendy, tak bekhendy) k základní čáře do 

bekhendové strany trenéra na místo, kde jsou terče a bude čekat, dokud trenér nedá 

vyšší krátký míč, poté se pokusí o forhend winner (,,kraťas“, po čáře, inside-out nebo 

křížem ven z kurtu) 

 trenér by se měl snažit jeho winnery co nejvíce dobíhat, aby donutil cholerika se co 

nejvíce snažit, také by trenér měl nahrát na winner do šesti úderů, ne víc 

 po zase přibližně deseti minutách pauza k pití 
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3. cvičení: trenér hraje s hráčem, včetně podání (dohrává se) 

 necháme na místo terčů pouze směrníky 

 svěřenec začne podáním (bude hrát první poté druhé podání jako v zápase) 

 pokud svěřenec dá první podání, trenér rovnou zahraje vyšší kratší úder a svěřenec se 

bude snažit po servisu hned ukončit, když však bude hrát druhý servis, bude mít za 

úkol hrát ho do bekhendu, trenér poté vrátí míč křížem dozadu, následně bude náš 

svěřenec hrát všechny míče (jak forhendy tak bekhendy) k základní čáře do 

bekhendové strany trenéra (na místo kde jsou terče) a bude čekat, dokud trenér nedá 

vyšší krátký míč, poté se pokusí o forhendový winner  

  jestli však svěřenec zahraje druhé podání do forehandu, tak trenér okamžitě zaútočí, 

tím vyburcuje svého svěřence a přinutí ho se o to více snažit hrát druhý servis do 

bekhendu  

 cvičení bude trvat znovu nějakých deset minut, poté nastane pauza na pití 

 

Modifikovaná hra (10 min) 

 

 Dáme pryč směrníky a na závěrečných deset minut si se svým svěřencem zahrajeme 

super tie-break  

 Modifikace bude taková, že za ukončení výměny winner z forhendu budou dva body 

 Cholerika nesmíme šetřit, jakmile nezahraje úder tak jak má, trenér by to měl potrestat 

svým vítězným míčem. 

 

Závěr (5 min)  

 

 zhodnocení, zpětná vazba, dávat si pozor, pokud bude naštvaný, rozebrat to s ním 

raději až příští trénink  

 protažení (uvolnění) – provede sám  

 

Na rozdíl od sangvinika, který potřebuje mít trenéra rád, u cholerika to takto nefunguje. 

Cholerik potřebuje, aby k trenérovi vzhlížel s úctou a autoritou. Cholerik musí brát svého 

trenéra jako vzor a mít jistotu, že trenér zvládne všechno skvěle.  
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To ale neznamená, že bychom měli na našeho svěřence křičet. Tím  u cholerika jen 

ztratíme autoritu. Musí vidět, že se umíme ovládat a zachovávat chladnou hlavu. To od nás 

přesně cholerický svěřenec očekává.   

 

 

 

6.6. Flegmatik a jeho tréninková jednotka 
 

 U flegmatických jedinců je to trochu složitější. Potřebují také často měnit cvičení nebo 

různé aktivity, tak jako sangvinici. Zároveň se však trenér nesmí snažit být moc akční a neměl 

by si jich tolik všímat. Ideální je, aby se trenér dostal na jejich ,,flegmatickou vlnu.“ Poté 

nastane ideální vztah mezi trenérem a svěřencem s flegmatickým temperamentem. Málo je 

nikdy více a u flegmatiků to platí dvojnásob. 

 Tréninková jednotka s flegmatiky je tedy velmi podobná jako u sangviniků. U 

flegmatiků však dochází více ke stavu netečnosti. Proti je dobré mít krátká cvičení a prokládat 

je různými hrami, abychom svěřence udrželi v aktivním stavu. 

 Nyní zde dám příklad tréninkové jednotky tak, aby byl patrný rozdíl mezi flegmatikem 

a sangvinikem, i když jsou vesměs velmi podobné. 

 

Úvod (15 min) 

 sdělíme mu, že budeme dnes nacvičovat forhend winner, flegmatikovi to můžeme říci 

rovnou, protože je mu to jedno 

 poté tělesná rozcvička, u flegmatika je lepší, když jí řídí trenér 

 následně dát nějakou hru a malé hřiště (pásku, bouchanou, atd.) 

 rozehrání všech pěti herních činností (forhend, bekhend, volej, podání a příjem), 

rozcvička by měla být akčnější, musíme ho udržet v aktivním stavu 

 

Hlavní část (30 min) 

1. cvičení: s košem míčů 

 připravíme terče, dáme je k sobě do forhendové strany poblíž základní čáry, další terč 

umístíme do metru od naší bekhendové čáry (také blíže k naší základní čáře) 

 svěřenec bude hrát jeden dlouhý forhend s horní rotací křížem, poté dva dlouhé 

bekhendy s horní rotací po čáře (kde jsou umístěny terče) a jako poslední mu 
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nahrajeme kratší vyšší míč do forhendu a on bude mít za úkol dát winner po čáře 

(trenér bude stát ve svém forhendovém rohu a rozehrávat s koše)   

 po pěti minutách však bychom měli správně s flegmatikem přestat hrát cvičení a dát 

s ním chvilku nějakou hru, např. hrát jenom v území mezi singl a double čárou, poté 

dáme chvilku čas, aby se napil   

 zavoláme si svěřence znovu k sobě a řekneme mu, že bude hrát čtyři dlouhé bekhendy 

křížem a následně mu nahrajeme kratší vyšší míč do forhendu a z toho, že má zahrát 

forehand winner ven z kurtu (trenér bude stát ve svém bekhendovém rohu a rozehrávat 

z koše)  

 Po dalších přibližně pěti minutách dáme znovu pauzu na pití  

 

2. cvičení: trenér hraje s hráčem (dohrává se)   

 terče necháme na místech, kde byly a k tomu přidáme jeden další na ,,kraťas“ (drop 

shot) poblíž sítě   

 svěřenec bude hrát dva dlouhé forehandy po čáře a poté dva dlouhé bekhendy křížem, 

následně mu nahrajeme krátký vysoký míč do forhendu k ukončení a on si může 

vybrat, jestli ukončí forhendem po čáře, forhendem ve z kurtu nebo ,,kraťasem“ 

(trenér začne výměnu ze svého bekhendového rohu z koše, poté však už dohrávají 

tento jeden míč)  

 po dalších pěti minutách dáme další hru, např. se nesmí zahrát bekhend 

 následně nastane další pauza a příprava na další cvičení 

 

3. cvičení: trenér hraje s hráčem, včetně podání (dohrává se) 

 necháme na místo terčů pouze směrníky 

 svěřenec začne podáním (bude hrát první poté druhé podání jako v zápase), trenér 

vrátí míč do jeho bekhendu, následně bude svěřenec muset zahrát bekhend po čáře a 

následně další míč trenér poté nahraje na forhend winner a svěřenec se musí pokusit o 

zakončení 

 po chvilce si do tohoto cvičení můžeme přidat hru, že kdo zkazí, musí udělat deset 

dřepů 
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Modifikovaná hra (10 min) 

 

 Dáme pryč směrníky a na závěrečných deset minut si se svým svěřencem zahrajeme 

super tie-break  

 Modifikace bude taková, že za ukončení výměny winnerem z forhendu budou dva 

body 

 Poté je u flegmatika dobré (zde stejně jako u sangvinika) udržet si zaujetí, tím že 

najednou řekneme, že za kraťas z forhendu budou tři body místo dvou 

 

Závěr (5 min)  

 zhodnocení, zpětná vazba 

 protažení (uvolnění) – měl by zase správně vést trenér 

 

Trenér by se u flegmatického dítěte neměl snažit  mu něco vnucovat. Flegmatik bude 

vždy lpít na nějaké jeho oblíbené věci. U Flegmatika je důležité zmínit, že se nejlépe trénuje, 

když má okolo své kamarády. Takže se dá říci, že je lepší mít s ním skupinovou výuku než 

individuální. Flegmatik se nechává od ostatních kamarádů často strhnout pro danou aktivitu, 

obzvlášť když vidí, že to ostatní baví. 

 Jak už jsem uváděl na začátku této kapitoly, trenér se musí snažit být také trochu 

flegmatický. Nesmí o něj mít moc velký vnější zájem, ale vnitřně by ho měl trenér neustále 

sledovat. 

 

 

 

6.7. Melancholik a jeho tréninková jednotka 

 

 Melancholické dítě má časté sklony utápět se ve vlastním smutku. Neustále si hledá 

nějaké překážky, ulpívá na nepříjemnostech a stále dokola se v nich utápí. Melancholik si sám 

od sebe připraví potíže, nedokáže se od nich aktivně odpoutat a všechno na ně svádí. 

 Melancholik je pro trénování tenisu ten nejhorší druh temperamentu. Je hodně 

uzavřený do sebe a velmi egoistický. Jako trenéři se musíme snažit, aby si vzal příklad od 

svých vrstevníků. Měl by se dívat, jak trénují a tím si uvědomí, že ostatní se také při tréninku 

namáhají.      
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 Trenér by se ho také neměl snažit nějak přehnaně rozveselovat nebo do něčeho 

pobízet, to melancholika většinou ještě více zatvrdí a zůstane o to víc uzavřený do sebe. 

 Tréninková jednotka by u melancholiků měla být přesně strukturovaná a bylo by lepší 

vyhnout se různým hrám na počítání. 

 Tréninková jednotka na cvičení forhend winnerů u melancholika by měla vypadat asi 

takto. 

 

Úvod (15 min) 

 sdělíme mu, že budeme dnes nacvičovat forhend winner 

 poté tělesná rozcvička, tu s melancholikem rozhodně musí vést trenér  

 rozehrání všech pěti herních činností (forhend, bekhend, volej, podání a příjem) 

 

 

Hlavní část (30 min) 

1. cvičení: s košem míčů 

 připravíme terče, dáme je k sobě do forhendové strany poblíž základní čáry, další terč 

umístíme na bekhendovou stranu na úroveň čáry na podání  

 vysvětlíme svěřenci, co od něj budeme chtít, svěřenec bude hrát dva dlouhé bekhendy 

po čáře s horní rotací, poté jeden dlouhý forhend s horní rotací křížem (kde jsou 

umístěny terče) a jako poslední mu nahrajeme kratší vyšší míč do bekhendové strany a 

on bude mít za úkol oběhnout si míč a zahrát winner forhendem inside-out  

 u melancholika musíme dávat pozor abychom, mu nenahrávali moc složité míče a je 

dobré ho pochválit, když se mu winner povede 

 cvičení bude trvat deset minut poté pauza na pití 

 

2. cvičení: trenér hraje s hráčem (dohrává se)   

 terče necháme na místech, kde byly a k tomu přidáme další na ,,kraťas“ (drop shot) 

poblíž sítě a na forhendový winner křížem ven z kurtu   

 trenér rozehraje míč ze své bekhendové strany, poté bude svěřenec hrát všechny míče 

(jak forhendy tak bekhendy) k základní čáře do bekhendové strany trenéra na místo 

kde jsou terče a bude čekat, dokud trenér nedá vyšší krátký míč, poté se pokusí o 

forhend winner a to ,,kraťas,“ po čáře, inside-out nebo křížem ven z kurtu) 
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 je dobré u melancholika dát mu pocit, že se mu to jde, trenér může třeba okatě jít při 

jeho winneru brzo na svoji bekhendovou stranu a svěřenec poté dá forhend winner ven 

z kurtu, tím mu zvýšíme jeho sebevědomí 

 po přibližně deseti minutách pauza k pití 

 

3. cvičení: trenér hraje s hráčem, včetně podání (dohrává se) 

 necháme na místo terčů pouze směrníky 

 svěřenec začne podáním (bude hrát první poté druhé podání jako v zápase a 

samozřejmě střídat strany) 

 trenér vrátí podání dozadu na základní čáru, svěřenec poté bude hrát dlouhé míče na 

základní čáru a čekat až mu trenér nahraje na forhendový winner 

 nesmíme se ale u melancholika chovat tak, jako by se to počítalo, stále musí být vidět, 

že je to jen cvičení 

  cvičení bude trvat znovu nějakých deset minut, poté nastane pauza na pití 

 

Modifikovaná hra (10 min) 

 

 dáme pryč směrníky a na závěrečných deset minut si se svým svěřencem zahrajeme 

pouze tie-break  

 modifikace bude taková, že za ukončení výměny winner z forhendu budou dva body 

 musíme navodit uvolněnou atmosféru (o nic nejde) 

 

Závěr (5 min)  

 

 zhodnocení, zpětná vazba, není dobrá přílišná kritika ani chvála, zůstat více neutrální  

 protažení (uvolnění) – znovu pod vedením trenéra 

 

Trenér by se u melancholika neměl snažit odstranit jeho smutek. Tím se melancholik 

většinou uzavře ještě více do sebe. Trenér musí melancholickému svěřenci ukázat, že se 

namáhají a trpí také lidé kolem něj a ne jenom on. 

 Trenér by měl být pro melancholika někdo zkušený. Mělo být na něm vidět, že už byl 

,,přezkoušen“ životem. 
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7. Závěr 
 

 

V této práci jsem se snažil přiblížit temperament a jak s ním pracovat při vytváření 

tréninkových jednotek závodních hráčů tenisu kategorie mladších žáků. Podrobněji ho 

rozebrat a přiblížit jeho různé teorie. Ukázal jsem jak temperament u svých svěřenců 

rozeznávat pomocí pozorování svěřenců v různých situacích nebo z jejich výtvarného 

projevu. Poté jsem se zabýval, jak spolu jednotlivé druhy temperamentů vycházejí. Zde se 

ukázalo, že nejlépe spolu fungují svěřenci se stejným druhem temperamentu a že u nich 

dochází k jevu zvaném ,,zrcadlení.“ Díky tomu, že vidí sami sebe, si více uvědomují, jak se 

chovají a dokážou tak svůj temperament více kontrolovat. 

Hlavní část práce byla vytváření tréninkových jednotek v závislosti na temperamentu. 

Zde se ukázalo, že temperament je při vytváření tréninkových jednotek velmi důležitý, 

obzvláště u mladších žáků, u kterých se jejich temperamentové rysy projevují nejsilněji. 

Zohlednění temperamentu při vytváření tréninkových jednotek představuje rozdíl mezi tím, 

jestli se svěřenec bude při tréninku dobře bavit a také se zlepšovat.    

Bohužel většina tenisových trenérů temperament svěřenců v tréninku vůbec 

nezohledňuje, což je dle mého názoru obrovská chyba.  

Doufám, že tato práce poslouží jako inspirace pro začínající tenisové trenéry a správná 

práce s temperamentem u svěřenců se stane nezbytnou součástí při vytváření tréninkových 

tenisových programů.  
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