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Název: Soutěžní úspěšnost ve výkonnostním vývoji tenistů

Abstrakt

Předložená práce se zaměřuje na analýzu výkonnostního vývoje výhradně hráčů

v podmínkách vytvořených Českým tenisovým svazem (před rokem 1993

Československým tenisovým svazem) a jejím cílem je zjistit, zda a nakolik soutěžní

úspěšnost českých, resp. československých tenistů dosahovaná v žákovských

kategoriích souvisí s dosahováním jejich vrcholné výkonnosti v dospělosti na

mezinárodní úrovni.

Prospektivně je analyzováno umístění předních hráčů v žákovských kategoriích

v letech 1989 – 2011 a je sledován jejich výkonnostní vývoj do dospělosti na

profesionálních okruzích ATP a WTA. Retrospektivně pak výkonnostní vývoj všech

českých hráčů ročníku narození 1970 a mladších, kteří se později v závěrečném

hodnocení soutěžního období na konci roku umístili na žebříčcích ATP a WTA do 100.

místa.

Kvalitativní část výzkumu, založená na rozhovorech s tenisovými experty,

identifikuje a posuzuje možné cesty dosahování nejvyšší tenisové výkonnosti. Výzkum

se soustředí na tři tématické okruhy problému dlouhodobé koncepce sportovního

tréninku v tenise – charakteristické rysy tréninku, předpoklady úspěšných hráčů

a význam sportovních soutěží.

Soubor prospektivní analýzy tvořilo 1791 hráčů, jejichž procentuální úspěšnost

prosazení do databází ATP a WTA je 38,50 % u mužů, resp. 52,21 % u žen. Do

retrospektivní analýzy bylo zařazeno 47 hráčů, 18 mužů a 29 žen. Věk hráčů při prvním

dosažení širší tenisové špičky top 100 ATP a WTA byl 19,29 – 29,91 roků u mužů, resp.

15,69 – 27,73 roků u žen. Věk začátku sportovní kariéry byl u hráčů 6,06 roků.

Výsledky ukazují, že pro prosazení se hráčů do širší tenisové světové špičky vyplývá

z analýzy důležitost předního umístění hráčů, přitom pořadí nehraje nebo nemusí hrát

roli, již v žákovských kategoriích do 12, resp. 14 let, které však ovlivňují například

předchozí absolvovaný trénink, akcentování specializace nebo talent.

Klíčová slova: tenis, sportovní výkon, dlouhodobá koncepce sportovního tréninku,

úspěšnost, talent.
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Title: Competitive success in the performance development of tennis players

Abstract

This study deals with the performance development analysis of players, in the

conditions of the Czech Tennis Association enviroment (before 1993 of the

Czechoslovak Tennis Association), and the aim is to find if the competitive success of

Czech, or Czechoslovak players reached in the U12 and U14 age categories relates to

their later top performance achievements at the international level.

The prospective view analyses national rankings of best U12 and U14 players

(during years 1989 – 2011) in relation to their future success at the professional level on

the ATP and WTA Tour. The retrospective analysis focuses on players (born 1970 or

younger) who reached a top 100 ATP or WTA ranking, and explores their performance

development.

The qualitative part of the research, based on structured open ended interviews with

tennis experts, identifies, confirms and/or reviews the ways of achieving the top tennis

performance. This part focuses on three topics of the long-term athletic development in

tennis – characteristic features of training, demands on successful players and

importance of sport competitions.

The total number of 1791 players were involved into the prospective analysis

research, and there was a success of 38,50 % of male and 52,21 % of female players to

get into the ATP/WTA database. The results of the retrospective analysis show that 47

Czech tennis players (29 women and 18 men) achieved a top 100 ATP or WTA ranking

during their career, the age range of their first evidence among top 100 players is 19,29

– 29,91 years (male ATP), and 15,69 – 27,73 years (female WTA). These players started

their tennis career at the age of 6,06 years on average.

The results show that, for being among top 100 players of ATP and WTA Tour, it is

important to have the ranking among top players already in the U12 and U14 age

categories, but in fact the order of ranking does not have to play the crucial role. There

is an influence of the previous training, the role of specialization or talent as well.

Keywords: tennis, sports performance, long-term athlete development, success, talent.
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“Bohové vnímají budoucnost, obyčejní lidé přítomnost, 

ale moudří to, co se brzy stane.”

Flavios Filostratos
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1 ÚVOD

Soutěžní úspěšnost jako symptom sportovní výkonnosti se obecně považuje za

kritérium efektivity absolvovaného tréninku. V zásadě se zdá takový přístup správný,

jeho oprávněnost je však třeba posuzovat také z hlediska sportovně ontogenetického, tj.

jak a kdy, v jakém věku, bylo úspěchu dosaženo (Pecha & Dovalil, 2012, 128).

Předpokládá se, že dosahování vysoké sportovní výkonnosti v tenise souvisí nejen

s úrovní talentu, o čemž vypovídá dosavadní vývoj řady vítězů grandslamových turnajů

nebo olympijských her, důležité je také vybudovat základy pro pozdější vrcholové

výkony již v dětském a dorosteneckém věku. Důležitá je však i mnohaletá pravidelná

a systematická příprava hráčů.

V literatuře se setkáváme se řadou studií zabývajích se analýzou výkonnostního

vývoje talentovaných jedinců v různých sportech nebo oborech lidské činnosti (např.

Bloom, 1985; Bürgi, 2010; Coté, 1999; Feige, 1973; Schumacher et al., 2006, 2007),

zejména se zaměřením na dosahování jejich vrcholné výkonnostní úrovně.

Dosavadní vědecké studie, zabývající se analýzou výkonnostního vývoje tenistů, se

zaměřují zejména na úspěšnost jejich prosazení z mezinárodních žebříčků žákovských

a juniorských kategorií na žebříčky profesionálů mužů a žen (např. Brouwers et al.,

2010; MacCurdy, 2006; McCraw, 2011, 2012; Reid, 2009; Unierzyski, 2002).

Tato práce se zaměřuje na analýzu výkonnostního vývoje výhradně hráčů

v podmínkách vytvořených Českým tenisovým svazem (před rokem 1993

Československým tenisovým svazem) a jejím cílem je zjistit, zda a nakolik soutěžní

úspěšnost českých, resp. československých tenistů dosahovaná v žákovských

kategoriích souvisí s dosahováním jejich vrcholné výkonnosti v dospělosti na

mezinárodní úrovni.

Z hlediska dlouhodobé koncepce tenisového tréninku tato práce v první části

kvantitativně analyzuje, na základě prospektivní a retrospektivní analýzy umístění

hráčů, vybrané aspekty výkonnostního vývoje české, resp. československé širší tenisové

špičky a předních hráčů žákovských kategorií v letech 1989 – 2011. Druhá kvalitativně

orientovaná část analyzuje názory předních českých tenisových expertů na danou

problematiku z pohledu charakteristických rysů tréninku, předpokladů úspěšných hráčů
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a významu sportovních soutěží.

Výsledky práce mohou sloužit jako podnětné infomace pro tréninkovou praxi

a vytvořit podklady pro řešení otázek týkajících se identifikace a výběru talentů

v tenise, majících klíčovou roli pro pozdější podávání sportovních výkonů na vrcholové

úrovni, a to v podmínkách prostředí vytvořeného Českým tenisovým svazem. Práce na

tomto spisu i jednotlivé související dílčí výzkumy probíhaly v rozmezí let 2009 až 2014,

proto již byly některé parciální výsledky publikovány1.

V obecném pohledu se tato práce může, doufáme alespoň částečně, řadit také

k literatuře zabývající se tématem poznání tzv. “klíče k úspěchu” (např. Gladwell, 2008;

Taleb, 2011, 2013), která stále přitahuje pozornost nejen laické, ale právě i odborné

veřejnosti.

Důvodem, který vedl k výběru uvedeného tématu, je náš dlouhodobý zájem

o problematiku dlouhodobé koncepce sportovního tréninku, zejména se zaměřením na

tenis. Věříme, že práce přispěje nejen k rozšíření poznatků v oblasti sportovního

tréninku, ale také dalších příbuzných oborů.

1  Některé dílčí výsledky této práce byly již publikovány (Pecha, 2014; Pecha & Dovalil, 2014, 2012; Perič &
Pecha, 2014).
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2 TEORETICKÝ ROZBOR ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY

2.1 Základní pojmová orientace

Pojem soutěžní úspěšnost (v literatuře se v německém jazyce setkáváme s pojmem

Wettkampferfolg, v anglickém jazyce s pojmem competitive success) je vztahován

k dosahování vrcholné výkonnostní úrovně sportovců (např. Dolowacki, 2009; Han et

al., 2013; Mühlbauer et al., 2009; Schnabel, Harre & Krug, 2008; Thienes, 2008a,

2008b), resp. k prosazení se na vrcholnou výkonnostní úroveň a jeho vymezení úzce

souvisí s výkladem vybraných pojmů teorie sportovního tréninku.

Soutěžní úspěšnost v tenise – pro vymezení zkoumaného problému v této práci

chápeme pojem soutěžní úspěšnost v tenise jako dosahování vysoké sportovní

výkonnosti, která je prokazována dlouhodobě, v soutěžích. V tenise odráží

z dlouhodobého hlediska výkonností úroveň hráčů jejich postavení, resp. umístění na

žebříčku. Žebříčky všech věkových kategorií jsou sestavovány na základě hodnocení

výsledků hráčů dle soutěžního řádu tenisu (dále uvedeno v kapitole Metodika

výzkumu).

Sportovní výkonnost – úspěch ve sportu je dán sportovní výkonností, kterou

chápeme jako dispozici podávat sportovní výkon. Sportovní výkon je pak výsledkem

sportovní činnosti (Filipec et al., 1994) a jedním ze základních pojmů sportu

a sportovního tréninku. Pro trénink, v němž se výkon především buduje, má jeho hlubší

poznání zásadní význam (Dovalil et al., 2009).

Sportovní soutěž – je srovnání sportovní výkonnosti jedinců nebo družstev podle

stanovených pravidel daného sportu za účelem určení vítěze a pořadí (Dovalil et al.,

2008; Hohmann, Lames & Letzelter, 2010; Schnabel, Harre & Borde, 1997). Cílem

startů v soutěžích je dosáhnout v daném čase a podmínkách nejvyšších výkonů, které

vedou k vítězství, resp. k předpokládanému umístění v konkurenci s ostatními

soutěžícími. Soutěže přirozeně završují proces sportovního tréninku (Dovalil et al.,

2008). Soutěžní utkání a turnaje jsou přirozeně považovány za součást rozvoje tenistů

(Crespo et al., 2003; MacCurdy, 1999).

Hráči žákovských kategorií s nejvyšší bonusovou hodnotou – jedná se o nejlépe

umístěné hráče na žebříčku v žákovských kategorií do 12 (mladší žactvo) a 14 (starší
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žactvo) let registrovaných v Českém tenisovém svazu (dříve Československém

tenisovém svazu), které přestavuje soubor horních 0,5 % celkového počtu hráčů v dané

věkové kategorii za uplynulý rok, kteří se zúčastnili turnajů (ČsTS, 1989-1992; ČTS,

1993-2011a). Pro potřeby této práce jsou mezi tyto hráče zařazeni všichni hráči umístění

před hráči s druhou nejvyšší bonusovou hodnotou (BH 45), tedy včetně hráčů hrajících

poslední rok v dané věkové kategorii.

Širší tenisová špička – pro naše potřeby a v souladu s většinovým názorem,

v souvislosti s výkonnostní úrovní hráčů, označujeme soubor prvních sta hráčů

a hráček, označovaných jako top 100, na okruzích profesionálních hráčů ATP a WTA

jako širší tenisovou špičku. Tento soubor je považován za základní model nejvyšší

výkonnostní úrovně (Vaverka & Černošek, 2007). Dosažení umístění v top 100 na

světových žebříčcích ATP a WTA je považováno za významný úspěch v profesionálním

tenise (McCraw, 2011, 2012). 

2.2 Pojetí úspěchu v současné společnosti

V obecném výkladu je pojem úspěch (angl. success, něm. Erfolg) definován jako

kladný výsledek činnosti, plán či pokus s dosažením dobrých výsledků, dosažení

nějakého cíle, něčeho plánovaného nebo o co bylo usilováno (Filipec et al., 1994; Haag

& Haag, 2003; Kent, 2006; Rundell, 2002). Sportovní úspěch (něm. sportlicher Erfolg,

angl. sport success) je pak chápán jako dosažení usilovaného sportovního výsledku,

resp. sportovního výkonu (Mechling, 1989; Schnabel, Harre & Krug, 2008) a je

determinován umístěním na žebříčku (Carl, 1983). Úspěch ve sportu však lze chápat

také jako hodnotu, která není pouze cílem, ale cestou (Starkes & Ericsson, 2003),

vyjádřením spíše stále probíhajícího procesu utváření kvalitního života.

Současné pojetí úspěchu ve sportu je vnímáno společností zejména skrze dosahování

výsledků nebo splnění stanovených výkonnostních cílů. Filosofický pohled na úspěch

ve sportu se však od tímto způsobem vnímaného v mnohých aspektech může lišit.

Například Gibson (1993) uvádí, že největší pozornost je upřena na výsledky soutěží,

výsledky se v podobě dnešního sportu staly jeho nejvyšší ceněnou hodnotou, i když

vítězství v soutěži nemusí vždy přímo a jednoznačně souviset s předvedením nejlepšího

nebo nejkvalitnějšího výkonu (angl. winning is not necessarily excellence).
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Holowchak (2011) se v kontrastu pohledu antické filosofie a současného pojetí

úspěchu ve sportu zabývá jeho hodnocením v rovině morální a výkonové. Podobně jako

Gibson (1993) poukazuje na nejednoznačnost úspěchu při jeho hodnocení založeném

pouze na dosahování “dobrých” výsledků (angl. athletic achievement of production).

Dosažení sportovního úspěchu totiž chápe zejména v souvislosti s charakteristickými

ideály jednání a hodnotovými principy, étosem (angl. athletic achievement of

character).

Loland (2000) v analýze vývoje současného vrcholového sportu podrobuje kritice

směřování současného sportu. Ve svém příspěvku hodnotí a diskutuje proces

kvantifikace sportovních výkonů, vyvolaný zejména z důvodu zvyšujících se požadavků

na standardizaci soutěžních podmínek, zaznamenávání rekodních výkonů

a výkonnostních ukazatelů, specializaci ve sportovních disciplínách nebo objektivitu při

hodnocení výkonů. Jako možné východisko vidí v procesu kvalitativně orientovaného

směřování ve smyslu dosažení radosti (angl. joy) ze sportu, jehož podstata se přímo

dotýká existenčních otázek jako Kdo jsem? Komu patřím? Čeho mohu dosáhnout sám

nebo s pomocí ostatních? Jaké jsou mé nebo naše možnosti a hranice v čase a prostoru?

Tímto způsobem tak může výkonnostní nebo vrcholový sport poodkrýt význam

a hodnoty lidského života a stát se důležitou součástí kvalitního života (angl. good life).

Tato práce ukazuje zejména na úspěšnost těch českých a československých tenistů,

kteří se prosadili na nejvyšší výkonnostní úroveň v mezinárodním srovnání z hlediska

jejich umístění na žebříčku.

2.3 Sportovní trénink

Sportovní trénink je chápán jako proces ovlivňování výkonnosti sportovce (nebo

družstva), zaměřený na dosahování nejvyšších, relativně či absolutně, sportovních

výkonů ve vybraném sportu v podmínkách soutěží. Tento cíl musí současně respektovat

celkový rozvoj jedince, tzn. snaha o dosažení nejvyšších výkonů nesmí být v rozporu

s obecně platnými morálními, kulturními, zdravotními, ekologickými a dalšími

normami společenského života (Dovalil et al., 2008, 8; dále např. Bompa, 2000

Schnabel, Harre & Krug, 2008; Matvejev, 1981).

Sportovní trénink ve skutečnosti probíhá jako komplexní proces. Teoretické

Soutěžní úspěšnost ve výkonnostním vývoji tenistů                                                                                14



vysvětlení podstaty tréninku, které má usnadnit jeho praktické zvládnutí, musí směřovat

k poznání příčin, které vedou ke změnám sportovní výkonnosti. Na tomto základu lze

potom zodpovědně volit adekvátní obsah tréninku, jeho koncepci a stavbu, vhodné

metody atd. (Dovalil et al., 2002, 70).

V kontextu zaměření sportovního tréninku (něm. Trainingswissenschaft, angl. sport

science) a jeho širšího vymezení chápou v klíčové publikaci Schnabel, Harre a Borde

(1997, 17) jeho jednotlivé předměty zájmu zkoumání následovně (obrázek 1):

– sportovní výkon jako výsledek sportovní činnosti,

– sportovní trénink jako proces a/nebo pojetí tréninku systémové,

– sportovní soutěž jako srovnání sportovní výkonnosti.

Obrázek 1. Struktura a vzájemný vztah jednotlivých předmětů zájmu sportovního

tréninku (Schnabel, Harre & Borde, 1997, 17; vlastní úprava).

Současné znalosti a přístupy k teoretickému objasnění sportovního tréninku se

shodují v tom, že sportovní trénink je nutné posuzovat jako jistý druh biologicko-

sociální adaptace. V detailnějším pohledu to znamená ho pojímat jako:

– proces morfologicko-funkční adaptace,

– proces motorického učení,

– proces psychosociální interakce (Dovalil et al., 2002, 70).

Systémové pojetí sportovního tréninku se snaží o ucelenou koncepci, na jejímž

základě se uskutečňuje tréninkový proces. Uplatňuje se přitom systémový přístup,

obecně definovaný jako způsob myšlení a řešení, při němž jsou jevy chápány

komplexně v jejich vnitřních a vnějších souvislostech. Pojem systém – účelově
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definovaná množina prvků a síť vztahů mezi nimi – je univerzální kategorií a lze ho

aplikovat tam, kde chceme postihnout celistvost. O jeho použití rozhoduje věcné

hledisko, tj. co má být chápáno jako systém.

Z pohledu praxe se sportovní trénink chápe jako plánovitě řízený pedagogický

proces, který má promyšlenou činností sportovců a trenérů zajistit výkonnostní rozvoj.

Systém sportovního tréninku lze vymezit jako účelné, na základě určitých principů

zdůvodněné uspořádání obsahu, prostředků a metod tréninku, jehož cílem je zajistit růst

sportovní výkonnosti. Může jít jak o teoretický komplex poznatků, tak o praktické

obsahové a organizační uspořádání tréninku.

Z pohledu jaho praktické realizace pak jde o pedagogický proces v ose: cíl –

struktura sportovního výkonu – úkoly tréninku – obsah – prostředky – metody –

trénovanost – sportovní forma – výkon. Cílem tréninku je dosažení co možná nejvyšší

sportovní výkonnosti na základě celkového rozvoje sportovce. Úkoly tréninku zahrnují

tělesný, psychický a sociální rozvoj a spočívají v osvojování sportovních dovedností,

rozvíjení kondice sportovců a formování osobnosti sportovců. Obsah tréninku vymezuje

to, co musí být vykonáno, aby byly naplněny úkoly tréninku a dosaženo jeho cíle.

Metody jsou postupy, vztahující se ke způsobům tréninku. Tréninkové prostředky slouží

k plnění tréninkových úkolů. Trénovanost znamená souhrnný stav připravenosti

sportovce, charakterizující aktuální míru jeho přizpůsobení požadavkům příslušné

sportovní specializace. Sportovní forma vyjadřuje stav optimální specializované

připravenosti, projevující se dosahováním maximálních sportovních výkonů (Dovalil et

al., 2002, 79-81).

2.4 Sportovní soutěže

V dlouhodobé koncepci sportovního tréninku hrají důležitou roli sportovní soutěže.

Ne všechny mají přitom stejný význam. V souladu s uznávaným názorem na smysl

soutěží (např. Hohmann, Lames & Letzelter, 2010; Choutka, 1976; Thiess & Tschiene,

1999; Tschiene, 1994) je třeba rozlišovat starty hlavní jako cíle tréninku –

v nejdůležitějších soutěžích vyžadujících maximální soustředěný výkon (např. vrcholné

mezinárodní turnaje, olympijské hry, mistrovství republiky) a starty pomocné víceméně

jako prostředky zvyšování sportovní výkonnosti (např. zkušenost ze sportovního boje,
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seznámení se s prostředím atp.). Jestliže jde ve sportovním tréninku o výstavbu

specializovaného sportovního výkonu a o jeho systematické zvyšování, pak ve

sportovních soutěžích se tento proces dokončuje (Choutka, 1976, 151).

Soutěže představují velmi intenzivní podněty, vyžadují reagovat maximálním úsilím,

psychická stránka zatížení je často větší než tělesná, je třeba koncentrovat síly,

ovládnout vzrušení apod., to vše však nelze získat pouze v tréninku. Málo závodních

startů může mít za následek nezkušenost a nedostatečné využití toho, co bylo získáno

tréninkem. Na druhé straně nadměrná účast v soutěžích sice vede k rozšiřování soutěžní

zkušenosti, během soutěže však nelze účinně korigovat a odstraňovat chyby, přehnané

soutěžení snižuje možnost seriózního tréninku. Racionální přístup proto usiluje o úzké

propojení a sladění soutěží a tréninku, jen tak se dá dosáhnout skutečně sportovního

úspěchu.

Smysl sportovních soutěží dětí a mládeže spočívá v tom, že si nekladou

bezprostřední výkonnostní cíle, ale jsou součástí perspektivní přípravy mladších

kategorií. Výsledky dosahované na sportovních soutěžích nejen vyjadřují úspěšnost

předchozí přípravy, ale stávají se současně zdrojem další motivace pro pokračování

tréninku (Dovalil et al., 2009).

Soutěže jsou situovány převážně do závodního období ročního tréninkového cyklu

a přirozeně završují proces sportovního tréninku (Dovalil et al., 2008, 212).

Ve sportovních soutěžích se výkony prezentují před širokou veřejností, pro diváky

svými hodnotami přispívají k obohacení života a mají propagační význam zejména pro

děti a mládež. Ve vystupování sportovců je současně skryt velký výchovný potenciál za

předpokladu, že je prezentován nejen výsledky soutěží, ale i odpovídajícím chováním.

Zvláště úspěšná reprezentace sportovců bývá zdrojem růstu národního sebevědomí

a vlasteneckého cítění (Dovalil et al., 2004).

Soutěže jsou definovány jako měření sil a srovnání sportovní výkonnosti jedinců

nebo družstev podle stanovených pravidel. Cílem startů v soutěžích je dosáhnout

v daném čase a podmínkách nejvyšších výkonů, které vedou k vítězství, resp.

k předpokládanému umístění v konkurenci s ostatními soutěžícími. Jedná se

o symbolický boj, který musí být veden nejen v rámci psaných pravidel, ale i v

nepsaném duchu fair-play. Výsledky v soutěžích nejen vyjadřují úspěšnost předchozí
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přípravy, ale stávají se současně zdrojem další motivace pro pokračování tréninku

(Dovalil et al., 2002).

Soutěže ve vrcholovém sportu (světovém, kontinentální a další sportovní slavnosti)

se odehrávají na mezinárodní a nejvyšší národní úrovni, s výkonností se spojuje národní

reprezentace a důkaz vyspělosti v mezinárodní konkurenci. Úspěšné výsledky

vyvolávají mimořádný ohlas veřejnosti, posilují sebevědomí a národní hrdost občanů.

Proto také mají i významné společenské a politické poslání. Soutěže ve výkonnostním

sportu (na úrovni národní, regionální a místní) slouží především jako určitý systém

zvyšování výkonnosti všech kategorií sportovců a současně z hlediska sportovců

i diváků společenskou kulturní aktivitu.

Sportovní soutěže dětí a mládeže mohou být součástí rekreačního, výkonnostního

i vrcholového sportu. Jejich smysl spočívá v tom, že si nekladou bezprostřední

výkonnostní cíle, ale jsou součástí perspektivní přípravy mladších kategorií, založené

především na principu všestrannosti. Mohou mít proto různé zaměření, např. výběrové,

motivační, kontrolní v kontextu s příslušnou úrovní výkonnosti (Dovalil et al., 2002,

272).

Počet startů závisí na konkrétních podmínkách, druhu sportu, trénovanosti, věku

(věkové zvláštnosti), individuálních zvláštnostech. Starty by měly být uvážené tak, aby

stimulovaly sportovního mistrovství. V tomto směru je známo, že hojné starty rozšiřují

závodnické zkušenosti (ne všechno se dá získat pouze tréninkem: aby byl sportovec

schopen při soutěži správně reagovat, musí projít jejich určitým počtem), jestliže se

však pouze soutěží bez odpovídajícího tréninku, výkonnost se časem ztrácí. Málo startů

má za následek nezkušenost a tedy i nedostatečné využití možností. S ohledem na to se

v kalendáří mají starty rozlišit co do významnosti a zaměření na starty hlavní s cílem

podat v nich maximální výkon, a pomocné či přípravné, k nimž se trénink speciálně

nezaměřuje a které se stávají nedílnou součástí a prostředky tréninku (ověření sestav

družstva, taktiky, seznámení se s prostředím či jiné úkoly.

Úspěšné starty předpokládají nejen dlouhodobý trénink (dlouhodobá koncepce, roční

tréninkový cyklus), ale ladění sportovní formy, vlastní přípravu na soutěže a často

i specifické vedení při soutěži ze strany trenéra (koučink) (Dovalil et al., 2008, 212-

213).
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Sportovní soutěž je možné chápat jako způsob výkonnostního srovnání ve sportu.

Soutěžní systém je pak uspořádaný celek soutěžních utkání ve vymezeném časovém

období, jde zároveň o závazný způsob vyřešení soutěží na základě soutěžního

uspořádání a soutěžních předpisů. Sportovní soutěž je porovnávání výkonů podle

stanovených pravidel daného sportu mezi jednotlivými sportovci nebo týmy za účelem

určení vítěze (a pořadí). Plní funkci politickou, kulturně-výchovnou, sociální, zvyšování

výkonnosti, selektivní a komerční (Schnabel, Harre & Borde, 1997). Významnou roli

hraje v nauce o sportovních soutěžích aspekt hodnocení sportovních výkonů

(Heinemann, 1975).

Zejména v oblasti sportů orientovaných na výkon je úzké propojení soutěže

a tréninku nezbytné, protože jen tak se dá dosáhnout cíle optimalizace sportovního

úspěchu. Je pochopitelné, že tréninkové tipy, které jsou bezprostředně odvozené

z chování při soutěži, se vyznačují zvlášť úzkým vztahem ke sportovnímu úspěchu,

a mají tak zvlášť velkou důležitost.

Zatímco trénink je již tradičně koncipován tak, aby pozitivně ovlivňoval uspění

v soutěži, neexistuje mnoho modelových představ o tom, jak je možné při řízení

tréninku účinně využít informace ze soutěžního chování. V souvislosti s převáděním

informací ze systematického pozorování hry do tréninkového procesu byla vypracována

koncepce propojení tréninku a soutěže popisující problémové okruhy, které je nutno

podrobně řešit, aby se zaručilo úspěšné převedení informací ze soutěže do tezí

sloužících k řízení tréninku (Hohmann, Lames, Letzelter, 2010, 215; také Lames, 1994).

2.5 Charakteristika tenisu

Tenis je sportovní odvětví s možností porovnání sportovní výkonnosti hráčů

v mezinárodním měřítku, a to na základě objektivního systému hodnocení hráčů na

žebříčcích (De Bosscher, De Knop & Heyndels, 2003). V současnosti patří tenis ve

světovém měřítku mezi nejrozšířenější individuální sporty (MacCurdy, 2011). V České

republice je tenis po fotbalu a florbalu třetím nejrozšířenějším sportem s počtem kolem

58 000 registrovaných členů (Mareš, 2011). Z hlediska hodnocení nejúspěšnějších zemí

podle umístění hráčů v první světové stovce na mezinárodních žebříčcích ATP a WTA

se Česká republika v roce 2001 umístila na sedmém místě, zároveň se umístila do
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desátého místa v celosvětovém srovnání v hodnocení absolutního a relativního úspěchu

(De Bosscher, De Knop & Heyndels, 2003). V roce pak 2012 vyhrála týmové soutěže

Davis Cup a Fed Cup, její nejlepší muž a žena se v témže roce při závěrečném

hodnocení sezóny umístili mezi deseti nejlepšími tenisty světa.

Jedná se o sportovní hru síťového typu. Hrací plochy soupeřů jsou od sebe odděleny

sítí a jde tedy o sportovní hru neinvazivní. Úkolem každé ze soupeřících stran je

dopravit míč raketou do pole soupeře tak, aby ho ten nebyl schopen vrátit zpět. Dvouhry

hrají proti sobě jednotlivci (muži nebo ženy), čtyřhry páry (muži nebo ženy nebo

smíšené páry) (Táborský, 2007). Pravidla jsou vymezena Mezinárodní tenisovou

federací (ITF, 2013).

Z hlediska klasifikace sportovních výkonů se tenis řadí mezi sporty druhů výkonů

úpolových, které jsou charakterizovány velkým počtem pohybových dovedností

a převahou tvůrčí pohybové činnosti (Choutka & Dovalil, 1991). Z pohledu energetické

náročnosti je tenis řazen mezi sporty se střední intenzitou zatížení (400 – 1 500 %

náležitého bazálního metabolismu), vyskytuje se však také zatížení submaximální až

maximální. Charakteristické je střídání intervalů zatížení a odpočinku, a to podle

herního pojetí hráčů nebo vlastností povrchu dvorce. Z hlediska psychiky jsou kladeny

vysoké požadavky na psychickou odolnost, schopnost zvládnout agresivitu, rozvoj

taktického myšlení a anticipace, důležitá je rychlost a přesnost vnímání a rozhodování,

odhad vzdálenosti v prostoru a kinestetická citlivost. Věk vrcholové výkonnosti tenistů

se pohybuje kolem 22 – 27 let u mužů a 20 – 25 let u žen, doporučený začátek

specializovaného tréninku je 12 – 14 let mužů a 11 – 13 let u žen, věk začátku sportovní

kariéry kolem 7 – 8 let. (Bompa & Haff, 2009; Crespo & Miley, 2002; DTB, 1996;

Choutka & Dovalil, 1991; Grosser & Schönborn, 2008; Schönborn, 2007; Táborský,

2007).

2.5.1 Historie tenisu

Základy sportovní formě tenisu dal anglický major W. C. Wingfield, který sestavil

v roce 1874 pravidla pro hru „spheristic“ a nechal si je patentovat. O rok později byla

pravidla hry upravena a hra přejmenována na „lawn tennis“ (tenis na trávě). Už v roce

1877 uspořádal All England Croquet and Lawn Tennis Club turnaj ve Wimbledonu.
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Jeho první vítěz S. Gore považoval hru za příliš složitou a málo přitažlivou pro diváky,

a proto jí předpovídal jen krátkou budoucnost. Mýlil se a turnaj ve Wimbledonu se stal

jednou z nejvíce uznávaných sportovních soutěží (Táborský, 2007).

Tenis se rychle rozšířil v Evropě i do zámoří. V roce 1881 vznikl první národní svaz

v USA a v roce 1913 ve Francii Mezinárodní tenisová federace FILT (Fédération

International de Lawn Tennis), která byla v roce 1977 přejmenována na ITF

(International Tennis Federation). První klub v českých zemích vznikl v Praze v roce

1893 (I. ČLTK Praha) a Česká lawn-tenisová federace v roce 1906, předchůdce

dnešního Českého tenisového svazu (ČTS) (Táborský, 2007; Parsons, 1998).

2.5.2 Tenisové organizace

V rámci této kapitoly jsou charakterizovány mezinárodní, regionální a národní

tenisové organizace, které spravují žebříčky a turnaje žáků a žákyň, juniorů a juniorek,

mužů a žen. Jedná se o Mezinárodní tenisovou federaci (angl. International Tennis

Federation), evropskou tenisovou asociaci (angl. Tennis Europe), Asociaci tenisových

profesionálů (angl. Association of Tennis Professionals), Ženskou tenisovou asociaci

(angl. Women´s Tennis Association) a Český tenisový svaz.

Mezinárodní tenisová federace je světový výkonný orgán tenisu. Mezi role ITF patří

rozvoj sportu v celosvětovém měřítku, rozvoj hry na všech úrovních, ve všech

věkových kategoriích mužů a žen, včetně tělesně postižených hráčů a hráček. Úkolem je

vytvářet, zlepšovat a stvrzovat pravidla hry, podporovat mezinárodní týmové soutěže

a soutěže ITF, zasazovat se o ochranu integrity a nezávislosti tenisu jako sportovního

odvětví, a to bez diskriminace barvy pleti, rasy, národnosti, etnika nebo původu, pohlaví

a náboženství.

ITF má 205 členů národních svazů, a to napříč všemi kontinenty. ITF sdružuje 6

regionálních asociací (angl. Regional Associations), které pracují v rámci své oblasti či

kontinentu a přispívají ke koordinaci programů přispívajících k rozvoji tenisu. Mezi 6

regionálních tenisových asociací patří: Asian Tennis Federation (ATF), Confederacion

SudAmericana de Tenis (COSAT), Confederation of African Tennis (CAT), COTECC

(Central America & Caribbean), Oceania Tennis Federation (OTF) a Tennis Europe

(TE) (ITF, 2009).
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Asociace tenisových profesionálů sdružuje všechny hráče na světovém

profesionálním tenisovém okruhu mužů. Mezi role ATP patří propagace okruhu ATP

World Tour, vytváření kalendáře turnajů ATP World Tour, či zajištění chodu turnajů

v rámci ATP World Tour (ATP, 2009).

Ženská tenisová asociace sdružuje všechny hráčky na světovém profesionálním

tenisovém okruhu žen. Mezi role WTA patří propagace okruhu Sony Ericsson WTA

Tour, vytváření kalendáře turnajů Sony Ericsson WTA Tour, či zajištění chodu turnajů

v rámci Sony Ericsson WTA Tour (WTA, 2009).

Český tenisový svaz je dobrovolným samostatným občanským sdružením,

sdružujícím fyzické, případně i právnické osoby na území České republiky k plnění

poslání ve smyslu vytváření podmínek a všestranné péče o rozvoj tenisu a ochrany práv

a oprávněných zájmů jeho členů v souvislosti s jejich činností v rámci ČTS (ČTS,

2009a).

Na území České republiky spadá koordinace pořádání turnajů pod Český tenisový

svaz. V rámci soutěží se rozlišují věkové kategorie minitenis (6 – 7 let), babytenis (8 – 9

let), mladší žactvo (10 – 12 let), starší žactvo (13 – 14 let), dorost (15 – 18 let) a dospělí.

2.5.3 Kampaň Play and Stay

Z důvodu zvýšení propagace a konkurenceschopnosti tenisu vůči ostatním sportům

představila Mezinárodní tenisová federace v roce 2007 kampaň Play and Stay. Hlavní

myšlenkou kampaně je představit tenis jako sport, ve kterém je možnost hrát utkání již

během první tréninkové jednotky. Cílem je tak umožnit zejména dětem hrát tenis již od

nízkého věku na menším dvorci, s nižší sítí, menšími a lehčími raketami a míči s nižším

tlakem. Změny v pravidlech týkající se hráčů do 10 let byly schváleny v roce 2010 (ITF,

2010b), v roce 2012 bylo do kampaně zapojeno přes 160 zemí světa. Kampaň ITF Play

and Stay zahrnuje programy pro hráče věkových kategorií do 10 let (v Příloze 6), 11 –

17 let a dospělých (Tennis Xpress), dále mezinárodní programy systému hodnocení

úrovně hráčů (International Tennis Number) a hodnocení klubové úrovně (Tennis Play

and Stay Clubmark).

2.5.4 Systém klasifikace hráčů

Pro dvouhru a čtyřhru jsou sestavovány samostatné žebříčky. Výpočet bodové
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hodnoty hráčů a hráček je i přes každoroční úpravy založen na stejném principu. Hráči

a hráčky získávají body za účast na turnajích, resp. při postupu do dalších kol turnaje

(získaná bodová hodnota závisí na kategorii daného turnaje). Body z turnajů se sčítají.

Žebříčky ATP a WTA určují pořadí tenistů, které sestavuje ATP a WTA na základě

dlouhodobých výsledků hráčů ve dvouhře na turnajích ATP a WTA Tour. Nový aktuální

žebříček je zveřejňován zpravidla každé pondělí a zahrnuje body získané hráči na

turnajích okruhů ATP a WTA za posledních 52 týdnů. Žebříčky jsou oficiálně určeny ke

kvalifikování a nasazování tenistů do turnajů.

Klasifikační řád tenisu Českého tenisového svazu (dále jen KŘT) stanoví pravidla,

podle nichž se hodnotí výsledky hráčů a hráček – členů Českého tenisového svazu (dále

jen ČTS) a způsob, jakým se na základě tohoto hodnocení sestavuje jejich pořadí

(žebříček). Sestavuje se jednotný celostátní žebříček (dále jen CŽ) všech věkových

kategorií (dále jen VK),v nichž se soutěží dle soutěžního řádu tenisu (dále jen SŘT).

ČTS zveřejňuje žebříčky celostátní a žebříčky krajské (dále jen KŽ). Klasifikační

období trvá od 1.10. předchozího do 30.9. běžného roku. Do žebříčku se hodnotí

výsledky dvouher a čtyřher ze soutěží jednotlivců a družstev uvedených v termínové

listině ČTS, oficiálních termínových listinách ITF, TE, ATP, WTA a z dalších soutěží, do

nichž byla výkonným výborem ČTS (dále jen VV ČTS) schválena nominace hráčů.

Výsledky se hodnotí pouze v té VK, v níž byla soutěž uskutečněna. Soutěže hráčů

starších 18 let se hodnotí v kategorii dospělých.

CŽ obsahuje všechny hráče, kteří v dané VK zaznamenali bodový zisk. Hráči jsou

hodnoceni podle bodů získaných v soutěžích jednotlivců a družstev. V mezinárodních

soutěžích družstev získává hráč nebo dvojice za vítězství v každém zápase dvouhry

nebo čtyřhry body podle Klasifikačního řádu (uveden v Příloze 5). Hráči jsou zařazeni

v žebříčcích v pořadí podle celkového součtu bodů (dále jen CSB). V případě rovnosti

CSB jsou hráči ve skupinách uvedeni v abecedním pořadí. Pořadí hráčů v žebříčcích

dospělých je na prvních místech dáno pořadím ve světovém žebříčku dvouhry a to

v mužích ATP do 700. místa, v ženách WTA do 500. místa, u dorostenců ITF do 100.

místa, u dorostenek ITF do 60. místa, u starších žáků TE do 40. místa a u starších žákyň

TE do 20. místa. Používají se žebříčky zahrnující akce, které začínají nejpozději do 30.

září příslušné sezóny. Pořadí v žebříčcích dorostu a žactva na předních místech může
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být též dáno umístěním v prvních 12 % CŽ nejblíže vyšší věkové kategorie (ČTS,

2009b).

2.5.5 Péče o talentované hráče v České republice

Proces identifikace, výběru a podpory talentů v tenise je velmi složitým problémem

a je diskutován napříč národními asociacemi, mezi trenéry, sportovními manažery, vědci

a tenisovými experty (Abott & Collins, 2004; Bunc, 2004, 2013; Schönborn, 1984;

Stojan, 1984; Unierzyski, 2006).

Fraayenhoven (2009) hovoří v souvislosti s identifikací talentu o definici

talentovaných hráčů. Talentovaní hráči se učí a zlepšují rychleji, jsou kreativní, rychle

se adaptují na nové situace, vytvářejí nová řešení, v případě nedostatku některého

z faktorů sportovního výkonu ho dokážou jiným kompenzovat. Molina (2009) zmiňuje

dále důležitost mentální odolnosti, kondiční složky hráčů, která zároveň minimalizuje

riziko zranění, ambicí a touhy po vítězství, inteligence související s analýzou a čtením

hry, nepředvídatelnosti hráče, který je schopen změn rytmu hry a přizpůsobení taktiky

a strategie dané situaci.

Hecimovic (2004) a Wiersma (2000) zmiňují snižování věku začátku sportovní

kariéry a zvyšování významu rané specializace v tenise. Z tohoto důvodu je na místě

uvažovat o problematice brzké identifikace talentu v tenise (Unierzyski, 2006).

V souvislosti s identifikací talentů v tenise definují Crespo a McInerney (2006) dva

základní modely:

– model přirozeného výběru je založen na koncepci dlouhodobého tréninku,

startech hráčů a hráček na turnajích mládeže, juniorů a dospělých, vrcholem jsou

starty na turnajích ATP (Association of Tennis Professionals) a WTA (Women's

Tennis Association),

– vědecky založený model analyzuje specifické faktory vyskytující se v daném

sportovním odvětví – poznatky z antropometrie, fyziologie, psychologie aj.

Dříve byly tyto modely chápány protichůdně, avšak současné trendy ve výzkumu

a praxi považují kombinaci obou modelů jako nejlepší cestu pro identifikaci a rozvoj

talentovaných hráčů a hráček.

Někteří autoři (např. Grosser & Schönborn, 2002; Unierzyski, 2006) poukazují na
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současný stav v procesu identifikace talentu, který se soustřeďuje zejména na analýzu

výsledků turnajů a umístění mladých hráčů.

Z hlediska systému péče o sportovní talenty v České republice je oblast sportovní

reprezentace, včetně péče o sportovní talenty podporována Ministerstvem školství,

mládeže a tělovýchovy prostřednictvím veřejně vyhlášených programů Státní podpory

sportu pro příslušný rok. Jedná se o programy Sportovní reprezentace, Sportovní centra

mládeže, Sportovní talent a Sportovní střediska. Současně je podporována činnost

Resortních sportovních center Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy a příprava sportovních talentů na Sportovních

gymnáziích a gymnáziích s třídami se studijním oborem Sportovní příprava (MŠMT,

2014).

Pyramida péče o tenisové talenty v České republice má základnu v šestnácti

svazových Tréninkových střediscích mládeže (TSM), na které navazuje pět Středisek

vrcholového tenisu (SVT), špičkou pyramidy výchovy reprezentantů jsou dvě Sportovní

centra mládeže (SCM) – Národní tenisové centrum Čechy (I. ČLTK Praha, TK Sparta

Praha) a Morava (TK AGROFERT Prostějov).

Čeští tenisté a tenistky, soutěžící ve věkových kategoriích mladší a starší žactvo,

dorost a dospělí, absolvují turnaje doma i v zahraničí, na kterých získávají body, na

jejichž základě jsou pak sestavovány celostátní a mezinárodní žebříčky. Někteří z nich

jsou poté vybráni do Tréninkových středisek mládeže, Středisek vrcholového tenisu

nebo Sportovních center mládeže, a to na základě jejich žebříčkového umístění,

výsledků na turnajích nebo výkonnostních předpokladů.

Z hlediska strategie dlouhodobé koncepce tenisového tréninku a procesu

identifikace, výběru a podpory talentů tak hraje v současné době umístění hráče na

žebříčku významnou roli.

Unierzyski (1994) však poukazuje na chybu při zaměření se pouze na výsledky hráčů

dosahované na turnajích v kategoriích U10 a U12 v procesu identifikace talentů.

Nicméně MacCurdy (2006) na druhou stranu upozorňuje na důležitost dosažení určité

minimální výkonnostní úrovně z hlediska výsledků hráče v každé etapě sportovního

tréninku pro pozdější možnost dosažení vrcholné výkonnosti.

Podle MacCurdyho (2006) dosahování výsledků ve věkových kategoriích do 14 let

Soutěžní úspěšnost ve výkonnostním vývoji tenistů                                                                                25



nemusí výrazně ovlivňovat úroveň talentu, ale obvykle se jedná o zkušenosti hráčů z již

absolvovaných zápasů a biologická akcelerace některých hráčů.

2.6 Sportovní výkon a jeho struktura v tenise

Sportovní výkon je jednou z hlavních kategorií, resp. jedním ze základních pojmů

sportu a sportovního tréninku. K němu se soustřeďuje pozornost sportovců, trenérů

a dalších odborníků. Pro trénink, v němž se výkon především buduje, má jeho hlubší

poznání zásadní význam (Dovalil et al., 2009).

Sportovní výkon a jeho změny je nezbytné chápat jako výsledek mnohaletého

působení nejrůznějších vlivů (dědičnosti, prostředí, tréninku, materiálních podmínek

atd.). Výsledkem je určitá skladba vlastností, schopností, vědomostí, dovedností atd.,

která sportovci umožní podat konkrétní sportovní výkon (Dovalil et al., 2009, 18).

Současné pojetí sportovního tréninku v tenise vyžaduje podrobněji se zabývat

problematikou struktury sportovního výkonu. V této oblasti má zásadní význam

charakteristika faktorů sportovního výkonu a hledání vztahů mezi těmito faktory.

Komplex faktorů je pak potřeba interpretovat jako celek.

Vytvoření modelu sportovního výkonu, jenž hlouběji definuje soubor potenciálních

faktorů výkonu a naznačuje souvislosti, které zůstávají ukryty za vnější pozorovatelnou

stránkou sportovních činností (Dovalil et al., 2009), patří v rámci teorie sportovního

tréninku všech sportovních odvětví mezi základní požadavky. Interpretace struktury

sportovního výkonu totiž hraje ve sportovních specializacích klíčovou roli. 

V teorii sportovního tréninku je definována struktura sportovního výkonu jako

soustava faktorů podílejících se na výsledném výkonu. Řada autorů popisuje strukturu

sportovního výkonu obecně, bez ohledu na sportovní disciplínu (Grosser & Zintl, 1994;

Dovalil et al., 2009). Existuje však také model (obrázek 2) definující faktory sportovní

výkonnosti v tenise (např. DTB, 1996; Ferrauti, Maier & Weber, 2006).

Tenis je charakteristický značným množstvím a velkou variabilitou faktorů, které

ovlivňují kvalitu sportovního výkonu. Konkrétně to znamená, že stejné výkonnostní

úrovně může být u dvou jedinců dosaženo různými kombinacemi faktorů, jež tvoří

individuální strukturu jejich výkonu (Vaverka & Černošek, 2007; Zháněl, 2011).
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Obrázek 2. Struktura sportovního výkonu v tenise (DTB, 1996, 93).

V návaznosti na obecné členění faktorů sportovního výkonu lze v tenise tyto faktory

v souladu s koncepcí tenisově-specifických předpokladů rozdělit na faktory limitující

výkon, resp. ovlivňující výkon (DTB, 1996). Faktory limitující jsou považovány za

velmi důležité a málo kompenzovatelné. Oproti tomu jsou faktory ovlivňující výkon

sice důležité, ale jsou do jisté míry kompenzovatelné jinými přednostmi.

2.7 Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku

Práce se zabývá otázkami úspěchu tenistů v žákovských kategoriích a vztahem

k jejich budoucí sportovní výkonnosti. Tyto problémy se týkají dlouhodobé koncepce,

nikoliv primárně obsahu tréninku z pohledu kondičního, technického, taktického nebo

psychologického. V rozboru literatury jsme se tak zaměřili na poznatky o dlouhodobé

koncepci sportovního tréninku.

Dlouhodobá koncepce tréninku (také dlouhodobý trénink, víceletý trénink, angl.

long-term athlete development, něm. langfristige Leistungsaufbau) je obvykle chápána

jako promyšlená a zdůvodněná představa o cestách dosažení vysoké sportovní

výkonnosti (např. Baker, 2003; Balyi & Hamilton, 2003; Bar-Or, 1996; Lidor, Coté &

Hackfort, 2009; Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993; Feige, 1973; Ford et al.,

2011; Hecimovich, 2004; Starkes & Ericsson, 2003; Valik, 1975; Wiersma, 2000). Tedy
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představa o globálních i dílčích cílech, zaměření, posloupnosti a návaznosti tréninku,

jeho obsahu, zatížení i přístupu od počátku sportování do ukončení sportovní kariéry.

Názor na uvedené problémy není jednotný. Jeho konkrétní podobu ovlivňuje mj. míra

talentovanosti sportovců. Vedle talentu však má mimořádnou důležitost dlouholetý

a systematický trénink, stejně tak samotné sportovní soutěže.

Vývoj sportovců, vítězů olympijských her, mistrovství světa a dalších vrcholných

soutěží svědčí o tom, že vysoké výkonnosti mohou dosáhnout jen ti sportovci, kteří mají

pro příslušný sport potřebný talent. Analýzy tréninku a sportovního vývoje však také

upozorňují na nezbytnost vybudovat základy pro pozdější vrcholové výkony již

v dětském a dorosteneckém věku. Stejně důležitá je však i mnohaletá pravidelná

a systematická příprava. O tom, zda takový trénink povede k úspěchu, rozhoduje také

jeho konkrétní podoba, jeho dlouhodobá stavba. Obě dvě podmínky jsou pro dosažení

vysoké výkonnosti zcela zásadní. 

V literatuře o sportovním tréninku (např. Baker, 2003; Bompa, 2000; Bompa & Haff,

2009; Brown, 2001; Lidor, Coté & Hackfort, 2009; Dovalil et al., 2009; Ericsson,

Krampe & Tesch-Römer, 1993; Joch, 1997; Matvejev, 1981; Schnabel, Harre & Borde,

1997; Starkes & Ericsson, 2003; Valik, 1975) se tento problém koncentruje do dvou

podob jeho dlouhodobé koncepce. Jsou to:

– raná specializace,

– trénink odpovídající vývoji.

Ve světové literatuře sice jazykově nejsou výše zmíněné oblasti sjednoceny,

z hlediska kontextuálního můžeme však tato dvě témata zřetelně oddělit.

Samotné označení plně nevystihuje podstatu pojmů, proto uvádíme jejich

charakteristické znaky. Podstatu tohoto členění uvádíme s ohledem na strategii a obsah

tréninku, zatěžování a psychologické rysy tréninku v tabulce 1. Je zřejmé, že oba

dlouhodobé přístupy se v těchto aspektech odlišují.
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Tabulka 1. Charakteristické rysy tréninkové koncepce rané specializace a tréninku 

odpovídajícího vývoji (Dovalil  et al., 2002, 241; Perič, 2006).

RANÁ SPECIALIZACE TRÉNINK ODPOVÍDAJÍCÍ VÝVOJI

Strategie tréninku

Vysoká výkonnost co nejdříve, plánovitý trénink si 
klade za cíl co nejrychleji dosáhnout úspěchu

Výkonnost přiměřená věku, nejvyšší výkon jako 
perspektivní cíl, dětství a mládí je přípravnou 
etapou

Obsah tréninku

Cenu má jen to, co směřuje rychle k cíli, úzké 
zaměření na specializaci (jednostrannost)

Vědomý podíl všestrannosti

Velikost zatížení

Až na hranici únosnosti, neúměrné nároky na 
nevyzrálé jedince

Zřetel na stupeň individuálního vývoje, postupné 
a pozvolné stupňování nároků

Psychologické rysy tréninku

Tvrdost, cílevědomost, v tréninku psychické momenty
charakteristické pro práci dospělých: napětí, vážnost, 
vyhraněná racionalizace, tlak na výkon

Trénink na odpovídající mentalitě věkového 
stupně, omezování tlaku na výkon, aktuální 
výkonnostní cíle nejsou výlučné, radost, hravost, 
uvolněnost, bohatství prožitků, přiměřené ocenění

Ze srovnání obou koncepcí vyplývá, že hlavní rozdíly se týkají pojetí tréninku

zejména v dětském věku. Nejedná se přitom pouze o otázku poměru specializace

a všestrannosti, ale o celkový názor na trénink, přístup nebo cíle.

Rozbor výkonů a zkušeností z některých sportů (např. Dovalil et al., 2009; Feige,

1973; Schumacher, 2007) ukazuje, že rekordních výkonů lze dosáhnout oběma cestami.

Některé studie (např. Feige, 1973; Valik, 1975), ale i existující zkušenosti však

naznačují, že:

– raně specializovaní sportovci mají strmější vzestup výkonnosti, vrcholu ve 

sportu dosahují rychleji, s vysokými výkony v žákovském a dorosteneckém 

věku, dosahovanými cestou brzké specializace, však zřetelně souvisí po 18. 

a 19. roce výkonnostní zaostávání,

– u raně specializovaných sportovců je doba vrcholové sportovní výkonnosti 

poměrně krátká, pokles nastává dříve a je rychlejší,

– co do absolutních hodnot dosažené výkonnosti existuje mírná převaha

sportovců, kteří nešli cestou rané specializace.

Tématem dlouhodobé koncepce tréninku v tenise se zabývali Roetert, Reid a Crespo
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(2005), kteří ve své studii uvádí specifické znaky tenisu v oblasti periodizace,

problematice řízení tréninku a zatížení. Řada autorů se pak zaměřuje na vybrané aspekty

dlouhodobé koncepce tréninku, zejména na charakteristiky jednotlivých složek

sportovního výkonu hráčů. Například Unierzski (2005) se zabýval danou problematikou

u hráčů do 12 a 14 let, Molina (2005) u hráčů juniorského týmu ITF a Morris (2005)

u hráčů do 18 let.

Dále se analýzou dlouhodobé koncepce tréninku v tenise, a to se zaměřením

dosahování vrcholných výkonů mužů (ATP) a žen (WTA), zabývali Roetert a McEnroe

(2005), Porta a Sanz (2005), Reid et al. (2010) nebo Martens a Maes (2005).

2.7.1 Raná specializace a trénink odpovídající vývoji a jejich význam pro      

  dosahování vrcholné výkonnosti

Raná specializace (angl. early specialization) bývá ve snaze o jasné vymezení často

chápána jako jasný protiklad tréninku odpovídajícího vývoji. Je definována jako

zaměření pouze na jedno sportovní odvětví od raného věku jedince, brzkým zahájením

speciální přípravy a zapojením do soutěží, a to za účelem co nejrychlejšího dosažení

vrcholné výkonnosti. Plánovitá raná specializace si klade za cíl co nejrychleji dosáhnout

úspěchu s předpokladem, že vysoká výkonnost v žákovském věku bude lineárně dále

narůstat. Trénink charakteristický tlakem na výkon znamená vysoké nároky na dosud se

vyvíjejícího jedince, což nebývá bez rizika (Baker, 2003; Baker, Cobley & Fraser-

Thomas, 2009; Dovalil et al., 2009; Wiersma, 2000).

Koncept tréninku více respektující vývoj (angl. early sampling, early diversification,

multilateral development) staví na výkonnosti přiměřené věku, vysoký výkon je

postaven jako perspektivní cíl, nároky jsou stupňovány pozvolna, doporučuje se herní

přístup (angl. deliberate play) – důraz na spontánnost a bohatství prožitků. Vychází

přitom ze znalosti, že raně specializovaný trénink není nutný k dosažení vrcholné

výkonnosti (Coté, 1999; Hill, 1993). Celá příprava je charakteristická vysokým podílem

tzv. „všestranné přípravy“ (angl. multisite development, versatility), která se vyznačuje

širokým spektrem adaptačních podnětů, z velké části nespecifických.

Závažným momentem v diskusi se však v poslední době stávají názory na nutnost

raně specializovaného tréninku (Baker, 2003) v souvislosti s požadavkem na dosažení

vrcholné výkonnosti v dospělém věku, a to nejen ve sportu. Výzkumné studie z řady
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oborů (např. vojenství, letectví, lékařství, hudba, sport) došla k závěrům, které

podporují tzv. paradigma „10 000 hodin nebo 10 let usilovného tréninku“ (angl.

„10 000 hours or 10 years of extensive training“ nebo „10 000 hours or 10 years of

deliberate practice“), které poprvé definovali Simon a Chase (1973) v oblasti šachu. 

Obrázek 3. Vztah věku hudebníků a odhadované doby strávené usilovným tréninkem

vyjadřuje výkonnostní vývoj jedinců různých úrovní (Ericsson, Krampe & Tesch-

Römer, 1993, 379; vlastní překlad).

Ericsson, Krampe a Tesch-Römer (1993, 379) pak toto pravidlo přenesli do oblasti

hudby (obrázek 3). Toto pravidlo uvádí dobu strávenou usilovným tréninkem, která je

potřebná k dosažení vrcholné úrovně v daném oboru. Výsledky činností v různých

oborech jsou však limitovány vrozenými faktory (angl. innate talent), které nelze měnit

na základě prožitých zkušeností nebo absolvovaným tréninkem, proto není toto pravidlo

z prospektivního hlediska jedinou podmínkou vedoucí k dosažení vrcholné výkonnosti

jedince (Starkes & Ericsson, 2003).

V kontextu dané problematiky se také setkáváme s pojmem Newella a Rosenblooma

(1981) tzv. „zákona síly opakování“ (angl. „power law of practice“), jenž vyjadřuje

dobu potřebnou k požadovanému provedení úkolu v závislosti na počtu jeho opakování.

Jedná se o vztah mezi časem věnovanému drilovému cvičení a dosaženou výkonnostní

úrovní. Ukazuje se, že čím více se jedinec věnuje cílené činnosti, tím rychleji se ji

naučí, ale tím hůře se úroveň této činnost v budoucnu dále rozvíjí.
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Zkušenosti z řady sportů naznačují, že rekordních výkonů lze dosáhnout jak ranou

specializací, tak i tréninkem, který bere větší ohled na vývojové zvláštnosti jedinců.

Otázkou zůstává, za jakou cenu, s jakými důsledky vývojovými, zdravotními,

psychickými (např. Hecimovich, 2004; Wiersma, 2000).

2.7.1.1 Předčasné vyčerpání adaptační kapacity a ontogenetický vývoj

Jedním ze zásadních problémů raně specializovaného přístupu je předčasné

zařazování vysoce specifických adaptačních podnětů. Díky tomu dochází na jednu

stranu k výraznější akceleraci výkonnosti sportovců v dětském věku, ale zároveň se do

popředí dostávají výrazně problémové oblasti, které mohou v budoucnosti zásadně

ovlivnit dosažení nejvyšší výkonnosti.

Raně specializovaný trénink se svou preferencí výrazně specifických podnětů může

ve svém důsledku vést k předčasnému vyčerpání těchto podnětů (Drabik, 1996), a tím

i k předčasnému ukončení růstu výkonnosti, které nastává kolem 16 – 18 let (Dovalil et

al., 2009). V tomto věku však stále probíhá dospívání a vývoj organizmu ještě není

ukončen (růst, osifikace apod.). Nastává tedy nesoulad mezi vývojem výkonnosti

a ontogenetickým vývojem, který se negativně promítá do celého tréninkového procesu

(Perič & Pecha, 2014, 493).

Při užití nespecifických prostředků se nevyčerpává kapacita specifických prostředků,

a přesto do jisté úrovně narůstá výkonnost (např. Stevenson, 1990). Tento nárůst se

projevuje především v prvních letech užívání těchto podnětů (tedy především v dětském

věku). Zásadní je však význam těchto prostředků pro rozvoj centrální nervové soustavy

(především plasticity korových oblastí mozku) a dalších orgánů a funkcí vyvíjejícího se

organizmu (např. Rowland et al., 1996). Ty následně mohou ovlivňovat přenos mezi

dovednostmi při pozdějším učení specifických prvků. Tím dochází k transferu učení,

jehož základní součásti (prvky) jsou (Schmidt & Wrisberg, 2000): pohybové (obdobné

pohybové vzorce), perceptuální (obdobné vnímání situací), konceptuální (obdobné

strategie), kondiční.

Využívání nespecifických prostředků tedy může v začátcích eliminovat problém

vyčerpání adaptační kapacity a zároveň vytváří pozitivní předpoklady pro pozdější

rychlejší učení s využitím transferu (Perič & Pecha, 2014, 494).
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2.7.1.2 Zdravotní aspekty

Dlouhodobé užívání specifických tréninkových prostředků vede ve svých důsledcích

k jednostrannému zatížení, které nepřiměřeně podporuje vybrané svalové skupiny

a další orgány a naopak oslabuje ostatní části těla (Bar-Or, 1996). Toto jednostranné

zatížení je často v tréninkové praxi ještě znásobeno při snaze o dosažení maximální

výkonnosti nadměrným zatížením těchto vybraných skupin svalů (např. Kučera, Kolář

& Dylevský, 2011). Jestliže se u některých trenérů (často i rodičů) snaha po

seberealizaci a sportovním úspěchu dostane až do téměř kriminální či patologické

úrovně, může nastat pokus o podávání podpůrných prostředků, které mají výkonnostní

růst zásadně akcelerovat. Všechny tyto oblasti však mohou (a často i musí) mít

negativní dopad na vyvíjející se organismus (např. Dalton, 1992). Hrozí tedy vážné

nebezpečí změn ireversibilní povahy s celoživotními následky (Perič & Pecha, 2014,

494).

2.7.1.3 Psychické a sociální aspekty

Charakteristickým rysem raně specializovaného tréninku je snaha po dosažení co

nejvyšší výkonnosti v dětském věku, která je provázena vysokým tlakem na výkon,

užíváním monotónních drilových cvičení (Ericsson, 1993) a celkovou tvrdostí

v přístupu k dětem a tréninku (Butcher, Lindner & Johns, 2002). Dlouhodobá frustrace,

která může být důsledkem těchto projevů, je nebezpečí psychického vyhoření (angl.

burn out) a tím v důsledku absolutní ztráta motivace k provádění dalšího tréninku. To

vede v důsledku k předčasnému ukončení závodní kariéry (angl. drop out). V této

souvislosti dokonce někteří sportovci hovoří o tzv. „ukradeném dětství“, které je

charakteristické extrémně vysokým objemem tréninku – práce (např. Ewing & Seefeldt,

1996).

V souvislosti s drilovými cvičeními je jedním ze zásadních problémů i monotónnost

cvičení, při kterých děti dlouhodobě musí opakovat relativně jednoduché

(z psychického hlediska) podněty, jejichž podstatou je dokonalost zvládnutí. Děti

(především v mladším školním věku) potřebují relativně časté střídání podnětů

a vyžadují vysokou míru emocionality a spontaneity (Bar-Or, 1996). Nedostatek

prožitku se tak stává významným demotivujícím prvkem. Právě vysoká míra

Soutěžní úspěšnost ve výkonnostním vývoji tenistů                                                                                33



všestrannosti umožňuje relativně časté střídání podnětů s vysokou variabilitou (Perič,

2012), které zároveň pro děti představují určitou výzvu a cíl, ke kterému mohou

směřovat a který je motivuje v jejich úsilí (Perič & Pecha, 2014, 495).

Nedílnou součástí ontogeneze je i sociální rozvoj. Děti potřebují skupinu kamarádů

a učí se zvládat základní společenské a skupinové role. Raně specializovaný trénink

a předčasná nepřiměřená podpora výkonnosti může potlačovat sociální rozvoj jako

kooperaci, sociálně přijatelné chování a další (Wiersma, 2000).

2.7.2 Dlouhodobý rozvoj výkonnosti a specifičnost přípravy

V dlouhodobém tréninku rozlišujeme dva typy přípravy – nespecifickou

a specifickou. Jejich poměr se v průběhu doby mění. V tréninkové praxi by měly být

zařazeny obě části, zásadní je však jejich poměr v jednotlivých letech sportovní

přípravy (Perič & Pecha, 2014, 495). Určitý pohled na tento problém dokumentují

obrázky 4 a 5.

Obrázek 4. Schéma poměru nespecifické a specifické přípravy v dlouhodobém tréninku

(Perič, 2010, 12).

Nejvyšší zastoupení nespecifické přípravy je především v prvních letech tréninku

a specifické naopak v posledních letech. Zásadním rysem je postupné narůstání objemu

tréninku, který je v prvních letech zaměřen především na nespecifickou přípravu

(Dovalil et al., 2009; Schnabel, Harre & Borde, 1997).
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Obrázek 5. Podíl nespecifické a specifické přípravy v dlouhodobém tréninku (Bompa

& Haff, 2009, 34; vlastní překlad).

2.7.3 Etapy sportovního tréninku

Poznatky o zákonitostech fyzického i psychického vývoje člověka jsou dostatečnými

argumenty pro tréninkovou koncepci, která z nich vychází a respektuje je. Oprávněně to

znamená důsledně ve všech směrech odlišovat trénink dětí, dospívajících a dospělých.

Pro tréninkovou praxi to znamená vědomě rozdělit dlouhodobou přípravu na etapu

základního, specializovaného a vrcholového tréninku (např. Dovalil et al., 2009, 250;

také Perič, 2006; Valik, 1975).

Uvedené etapy mají své úkoly, jejich zaměření i obsah se liší, určujícím hlediskem je

stupeň vývoje a postupná příprava jak na náročnější trénink, tak na dosahování výkonů

v době, kdy člověk potřebným způsobem dozraje.

Počátek a délka jednotlivých etap nejsou ve všech sportech totožné (Dovalil et al.,

2009, 253; také Perič, 2006). Závisí to na:

– povaze sportu, jeho zvláštních požadavcích,

– věku vrcholové výkonnosti v příslušném odvětví,

– individuálních zvláštnostech sportovců.

2.7.4 Sportovní příprava dětí

S ohledem na téma naší práce považujeme za potřebné věnovat se hlouběji přehledu

poznatků o sportovní přípravě dětí (např. Bunc, 2003; Perič, 2012; Valik, 1975).
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Až do věku dospělosti se člověk v mnoha směrech mění. Řada studií přináší

přesnější pohledy na průběh vývoje a charakterizuje ho jako zákonitý (např. Bouchard,

Malina & Pérusse, 1997; Sedlák, 2007; Schumacher, 2007; Unierzyski, 2003; Weineck,

1994; Zmajic, 1996). Poznatky o zákonitostech fyzického i psychického vývoje člověka

jsou dostatečnými argumenty pro tréninkovou koncepci, která z nich vychází

a respektuje je. Oprávněně to znamená důsledně ve všech směrech odlišovat trénink

dětí, dospívajících a dospělých. Má-li být trénink dlouhodobě úspěšný, nelze tyto

poznatky zvláště v přípravě dětí a mládeže ignorovat.

Soustavnější tréninková činnost začíná v některých sportovních odvětvích již v 6 – 7

letech, zahajuje se a pokračuje po dobu věku dětí. Za tento věk se považuje návštěva

základní školy, tj. přibližně do 15 let (Dovalil et al., 2009, 290)

Sportovní příprava dětí v tenise začíná již ve věku okolo 4 – 6 let. Pro děti ve věku

již okolo 5 let jsou pořádány první turnaje. Na území České republiky spadá koordinace

pořádání turnajů pro bodování do celostátního žebříčku pod Český tenisový svaz.

Sportovní příprava dětí je relativně samostatná a zvláštní oblast sportovního tréninku.

I terminologicky se někdy používá označení „příprava“, neboť hlavním rysem tréninku

je jeho přípravný charakter, ve kterém se budují „základní kameny“ stavby zvané

sportovní výkon.

Trenér by si měl klást nejen otázky co a jak trénovat, ale také proč trénovat, jaký je

smysl sportovní činnosti v dětském věku. Měl by se vyznat v tom, co je přiměřené

danému věku, jaké činnosti mohou dítě rozvinout, či naopak poškodit. Nelze přehlížet

ani otázky, kdy s tréninkem začít a jak mají vypadat první kroky mladých sportovců.

Hlavním cílem přípravy v dětském věku je vytvářet předpoklady pro pozdější trénink

a výkon. Tyto předpoklady by měly umožňovat zvýšení a prokázání výkonnosti ve

věku, kdy pro to budou optimální podmínky. Hlavní odlišnosti sportovní přípravy dětí

(ve vztahu ke sportovní přípravě dospělých) spočívají v respektování věkových

zákonitostí vývoje organismu a osobnosti, vysokém podílu všestrannosti v přípravě

a zachování perspektivnosti přípravy (Dovalil et al., 2009, 290-291).

Mezi hlavní úkoly sportovní přípravy dětí patří zdravý rozvoj dítěte (po stránce

fyzické a psychické), vytvoření dobrého vztahu ke sportu a vytvoření předpokladů pro

pozdější výkon (naučit základům sportu).
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Období dětství a adolescence lze charakterizovat na základě intenzivního růstu,

vývoje a dozrávání různých orgánů těla, psychického vývoje a pohybového rozvoje, kdy

se výkonnost přirozeně zvyšuje (Erlandson et al., 2008; Perič, 2010).

2.7.5 Charakteristika období 9 – 15 let v tenise

Pedagogické i biologické pohledy na vývoj člověka obvykle v jeho periodizaci

vydělují mladší školní věk (6 – 11 let), starší školní věk (11 – 15 let) a věk dorostový

(15 – 18 let). Z důvodu zaměření této práce vycházíme z vymezení jednotlivých období

v tenise dle Grossera a Schönborna (2008). Charakterizována období 9 – 12 a 13 – 15

let, stanoveny tréninkové cíle a obsahy, tréninkový plán a turnajová doporučení na

základě rešerše literatury autorů zabývajících se problematikou sportovní přípravy dětí

a tenisu (Grosser, Starischka & Zimmermann, 2008; Grosser & Schönborn, 2008;

Schönborn, 2006, 2008).

2.7.5.1 Věkové období 9 – 12 let

Jedná se o fázi nejlepšího rozvoje schopností motorického učení a fázi mimořádně

příznivou k harmonickému růstu a procesům diferenciace, rychlé pokroky jsou

vykazovány v mezisvalové koordinaci, v reakční a frekvenční rychlosti a částečně také

v rychlostní síle. Poměrně nevýrazná je maximální síla a anaerobní-laktátová kapacita.

Tento stupeň je první rozhodující etapou pro pozdější růst výkonnosti. Chyby, které se

v tomto období udělají, mohou být později jen těžko odstranitelné. Důraz je kladen

zejména na vysokou kvalitu úderové techniky (samozřejmě, že ještě není míněno

dosažení finální techniky, ale jejích základních forem). V provádění všech dalších

cvičení (např. hody) dominuje kvalita. Ve druhé polovině tohoto stupně se do popředí

přesouvá tenisově specifická část (hráč by měl již mít osvojen oboustranný čop, topspin,

drive, volej, stopbal, dva druhy podání atd.). Všeobecná příprava je, zejména z časových

důvodů, přizpůsobena více specifickým požadavkům tenisu. Trénink koordinačních

a kondičních schopností musí podporovat a optimalizovat právě rozvíjené tenisově-

specifické schopnosti. Mezi hlavní chyby v tomto období patří orientace výhradně na

tenis, vysoký počet absolvovaných turnajů hráči a přílišná orientace trenérů, rodičů

a funkcionářů na úspěch.
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Z hlediska tréninkových cílů se nabízí v souvislosti s možností harmonického růstu

(mozek a centrální nervový systém dosáhly své konečné velikosti) vysoce kvalitativní

výuka techniky a rychlostní síly (důraz na mezisvalovou koordinaci a intramuskulární

koordinaci), trénink se zaměřením na zápasové situace, trénink reakční a frekvenční

rychlosti, taktický trénink. Nadále je kladen důraz na všeobecnou pohybovou přípravu

(např. zabránění svalových dysbalancí). Na základě nedostatků v oblasti maximální síly

(labilní kostra) a v oblasti anaerobní –laktátové energetické připravenosti by nemělo

docházet k přetěžování (např. dlouhé výměny). Realizuje se celoroční tréninkový plán

s detailními etapovými, měsíčními a týdenními, plány. Rozhodující jsou zejména

poměry mezi tréninkem – regenerací – turnajem – regenerací – tréninkem atd. Děti si

musí pozvolna zvykat na tyto biologické rytmy. Počet tréninků v týdnu by se měl

pohybovat mezi 4 – 6, počet měsíců tréninku v roce 8 – 9.

V tomto věku by měl být vytvořen turnajový plán, který by měl sloužit především

k orientaci – měl by být brán zřetel na počet naplánovaných turnajů a jejich obtížnost.

Pro věk do 14 let bývá někdy dodržení tohoto aspektu fyzicky a herně obtížné. Turnaje

podporují rozvoj taktického myšlení. Proto by měly být během turnajového zápasu

vyzkoušeny taktické varianty z tréninku a naopak – taktické nedostatky, které se objeví

v turnaji, by měly být zapracovány do tréninku. Turnaje podporují motivaci, zápasy pak

učí děti zvládnout stres. Turnajové výsledky nesmí být přeceňovány, naopak prohraný

zápas má být smysluplně rozebrán a zhodnocen jako potřebný a normální krok pro další

vývoj. Celkem by měl hráč odehrát 40 – 50 zápasů, včetně čtyřhry (už v tomto věku má

být pravidelně hrána čtyřhra, jejíž některé aspekty mají velkou důležitost pro moderní

pojetí dvouhry). Důležitou roli hrají přípravná období, tj. bez účasti na turnajích, kdy

dochází k úpravám (nácviku, vylepšení, upevnění nebo změně) techniky hráče (Grosser

& Schönborn, 2008; Schönborn, 2006, 2008).

2.7.5.2 Věkové období 13 – 15 let

Toto období je první kritickou etapou. Nástup první pubertální fáze a na to navazující

tělesné a psychické změny (zrychlený růst, výrazně odlišné pohlavně hormonální

změny, restrukturalizace pohybových schopností a dovedností, zpomalení motorické

schopnosti učení atd.) mohou vést k poklesům, chvilkovým stagnacím, k mentálním,
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tělesným a také dalším individuálním problémům. Obzvláště právě nastupující

hormonální změny způsobují pohlavně specifické rozdíly, jakož i částečně extrémní

vývojové rozdíly, co se týče akcelerace a retardace. Z toho vznikají na jedné straně

výkonnostní skoky a na druhé straně případné stagnace. V druhé fázi tohoto stupně

zintenzivněn silový a vytrvalostní trénink a zaveden správný systém skladby tréninku

v těchto oblastech (dále vyrovnávání případných nastupujících svalových dysbalancí).

Rozvoj rychlostních schopností se zpomaluje. Frekvenční rychlost, akční rychlost,

rychlost reakce a rychlostní síla musí být v tréninkovém plánu i nadále významně

zastoupeny. V souvislosti s technikou je užší spojení s koordinačními a kondičními

prvky z důvodu vyšší komplexnosti tréninku. Technika by měla již být na vysoké

kvalitativní úrovni. Taktický trénink nabývá na základě zdokonalování techniky výrazně

na významu. Objevují se individuální způsoby řešení situací. Děvčata dozrávají rychleji.

Zrychlený tělesný a duševní vývoj vede k výhodám v adaptaci tréninkových podnětů,

čímž se zesiluje technický a kondiční rozvoj. Případný nárůst hmotnosti (se zvýšeným

podílem tuku) ale tuto výkonnostní výhodu brzdí. Proto je třeba u děvčat více hlídat

výživu. Chlapci jsou v tomto věkovém období zpravidla o 1 – 2 roky biologicky

opožděni.

Tréninkový plán hráčů je detailní (až na úroveň tréninkových jednotek). Velkou

pozornost zasluhují regenerační procesy a opatření, zejména z důvodu neustále se

zvyšující zátěže a nároků v tréninku a delší turnajové sezóně. Počet tréninků v týdnu se

pohybuje mezi 4 – 8. Na konci tohoto období by měl hráč absolvovat 2 tréninkové

jednotky za den (objemy a obsahy tréninku se zvyšují). Počet měsíců tréninku v roce je

8 – 10.

Turnaje by v tomto věku měly odrážet aktuální výkonnost hráčů, jakýkoliv tlak na

úspěch je nežádoucí. Turnaje by měly potvrdit správnost tréninkových metod, obsahů,

objemů, intenzit atd., popř. dát pokyn ke změnám. V kategoriích do 14 a 16 let by již

měl být brán na turnajové výsledky zřetel (mezi hráči na předních místech jsou již

aspiranti pro světový tenis). Z hlediska kvality turnajů by měl hráč absolvovat 1/3 všech

zápasů proti slabším, 1/3 proti rovnocenným a 1/3 proti silnějším soupeřům. U juniorek

lze na konci tohoto období zahájit nástup do ženského tenisu. 2/3 všech turnajů by ale

ještě měly být odehrány ve vlastní kategorii. Nejlepší junioři a juniorky se účastní
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mezinárodních turnajů a utkání družstev (na hráče je tak vyvíjen vyšší psychický tlak,

hráči poznávají jiné soupeře, herní styly atp.). Kombinace mezi mládežnickými turnaji

ve vlastní a vyšší kategorii nebo mezi dospělými se musí obzvláště opatrně a především

individuálně zvažovat. Účast na turnajích mezinárodních nebo mezi dospělými je

závislá na mnoha aspektech – herní úrovni, stavu psychického a fyzického vývoje,

perspektivách, cílích, ekonomických a organizačních možnostech. Důležitou roli hraje

vyvážení mezi počtem absolvovaných turnajů (získávání zápasových zkušeností)

a počtem tréninků. Také taktika, která se trénuje v tréninku, dosahuje odpovídající

kvality teprve turnajovým hraním. Počet zápasů v roce se pohybuje kolem 60

s doplněním čtyřher (Grosser & Schönborn, 2008; Schönborn, 2006, 2008 ).

2.7.6 Vývojové a věkové zákonitosti

Poznatky týkající se věkových a vývojových zákonitostí úzce souvisí

s problematikou dlouhodobé koncepce sportovního tréninku a logicky se stávají

součástí a východiskem sportovní přípravy dětí. V jednotlivých obdobích by mělo

docházet k rozvoji všech faktorů sportovního výkonu v tenise, a to právě na základě

respektování věkových a vývojových zákonitostí.

Respektování zákonitostí ontogeneze se v prvé řadě odráží ve znalostech senzitivních

období vývoje motoriky a v jejich dodržování. Senzitivní období jsou časové úseky ve

vývoji dítěte, ve kterých se setkáváme s lepšími přirozenými předpoklady pro rozvoj

určité schopnosti než v jiném věku.

Období mladšího školního věku (6 – 11 let) je senzitivní především pro schopnosti

koordinační a rychlostní, hlavně rychlosti reakční a frekvence pohybů. V rámci

přirozeného zvyšování silových schopností je možné stimulovat zčásti i schopnost

akcelerace a rychlost lokomoce. Přiměřené je i možné zařazování dynamických

rychlostně silových cvičení bez doplňkového odporu. Věk 8 – 10 let je označován jako

„zlatý věk motoriky“.

Období staršího školního věku (11 – 15 let) je zpočátku stále ještě příznivé pro

stimulaci koordinačních schopností a pro rychlostně silová cvičení. Později podmínky

dovolují ve větší míře stimulaci vytrvalostních, rychlostních a silových schopností.

Zpomaluje se rozvoj kloubní pohyblivosti (Dovalil et al., 2009).
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Vývojové a věkové zákonitosti můžeme definovat ve změnách tělesných rozměrů

a proporcí, ve stavbě i funkci tělesných orgánů, v psychice i ve vztahu k ostatním,

v chování, výkonnosti. Změny – v souhrnu lze do 18 let hovořit o růstu, vývoji

a dozrávání – mají různou intenzitu a dynamiku. V jejich důsledku se výkonnost

v pohybových činnostech přirozeně zvyšuje.

Kromě kalendářního věku (je dán datem narození) hraje ve sportu roli také tzv. věk

biologický (je dán konkrétním stupněm biologického vývoje organismu). V souvislosti

s vybočením z norem věkové kategorie jedince hovoříme o tzv. biologické akceleraci či

retardaci. Stupeň tělesného vývoje se odráží na sportovní výkonnosti. Více vyvinutí

jedinci dosahují díky své tělesné převaze poměrně dobrých výkonů, většinou vydrží

i vyší tréninkové zatížení (Dovalil et al., 2009; Perič, 2006; Sedlák, 2007). Biologický

věk může být u dětí stejného kalendářního věku signifikantně odlišný, což způsobuje

různé úrovně sportovní výkonnosti (Unierzyski, 1994; Weineck, 1994; Zmajic, 1996).

Tzv. sportovní věk je doba, po kterou se daný jedinec věnuje sportovní přípravě.

Tento věk hraje určitou roli při posuzování dosažené výkonnosti dětí (Dovalil et al.,

2009; Perič, 2006). Průměrný věk začátku sportovní kariéry se u jednotlivých sportů

liší; existují sporty (např. tenis, plavání, lyžování), kde průměrný věk začátku sportovní

kariéry koresponduje zhruba se začátkem nástupu dítěte do školy (Jansa, 2012).

Graf 1. Distribuce narození hráčů v období leden – duben (1), květen – srpen (2) a září

– prosinec (3) v kategoriích U14, U16, U18 (hráči národních týmů v rámci soutěží

Europen Junior Cup v letech 1990 – 1995) a ATP (hráči top 100 v roce 1994) (Zmajic,

1996, 3).
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Výzkum zabývající se problematikou věkových zákonitostí tenistů (Zmajic, 1996)

ukázal, že:

– více než 50 % hráčů v rámci soutěží European Junior Cup ve všech věkových 

kategoriích je narozeno v prvních čtyřech měsících, tj. leden – duben,

– počet hráčů narozených v období leden – duben se snižuje ve věkových 

kategoriích 14 – 18 let, čím jsou hráči a starší (graf 1),

– počet hráčů narozených v období září – prosinec se zvyšuje ve věkových 

kategoriích 14 – 18 let, čím jsou hráči a starší (graf 1),

– schéma měsíční distribuce narození hráčů ukazuje, že existuje signifikantní 

rozdíl v narození mezi hráči ATP a hráči juniorských kategorií (graf 2).

Graf 2. Měsíční distribuce narození hráčů v kategoriích U14, U16, U18 (hráči

národních týmů v rámci soutěží Europen Junior Cup v letech 1990 – 1995) a ATP (hráči

top 100 v roce 1994) (Zmajic, 1996, 3).

2.8 Sportovní kariéra

Sportovní kariéra souvisí se socializací do sportu – děti většinou v mladším školním

věku postupně přecházejí z období spontánní potřeby pohybu (primární motivace)

k pravidelnému provádění činnosti v rámci soutěžního sportu. Poté (dříve či později)

tedy přecházejí k sekundární motivaci, jež směřuje k dosahování co nejlepších výkonů,

získání vítězství, potřebě mít úspěchy a uznání aj. Často jsou podporované vnějšími
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podněty (tzv. incentivami), v současném sportu zvláště podněty ekonomickými

a finančními (Jansa, 2012, 146).

Pokud se sportovec stane profesionálem v nejvyšších soutěžích, dostává za své

výkony mzdu, která je v některých sportech velmi atraktivní a lákavá. Než však dojde

na přestup k profesionálům, musí sportovec urazit poměrně dlouhou a někdy složitou

cestu od výkonnostního k vrcholovému sportu (Jansa, 2012, 147).

Sportovní kariéra není jen jednoznačná dráha od svého začátku po ukončení, nýbrž je

složena ze specifických fází a přechodů mezi nimi. Jednotlivé části sportovní kariéry

můžeme vyjádřit následovně (dle Svobody, 2007):

– etapa evoluční (začátek sportovní činnosti až k výkonnostní úrovni),

– etapa kulminační (vysoká výkonnost, vrcholový sport až profesionalizace),

– etapa involuční (odchod z vrcholového nebo výkonnostního sportu, rekreační 

sport aj.),

– etapa adaptační (přizpůsobení pohybových aktivit k podpoře tělesného zdraví 

aj.).

Podobné rozdělení uvádí Sekot (2009), který se zmiňuje o kontextu individuální

sportovní kariéry se čtyřmi stadii, souvisejícími jak s motivační strukturou, tak se

socializačními aspekty. Kadlčík (2008) ve své studii uvádí, že odpovědi bývalých

vrcholových sportovců při popisu vývoje vlastní sportovní kariéry měly většinou

podobu chronologického řazení nejvýznamnějších momentů v průběhu sportovního

života. Vznikají tak specifické požadavky ovlivňující rozhodování sportovce o setrvání

na stávajícím výkonnostním stupni. Výskyt etap ve sportovní kariéře a přechodů mezi

nimi mohou charakterizovat dílčí úspěchy sportovce (např. výběr do národní

reprezentace, účast v mezinárodní soutěži, první mistrovský titul atd.).

V souvislosti se zaměřením této práce popisujeme pouze první dvě etapy. V počátku

první etapy (evoluce, iniciace, sportovní specializace apod.) se více jedná o socializaci

dětí a mládeže do sportu, kdy začínají pravidelně trénovat, osvojovat si sportovní

podmínky, pravidla a celkovou kulturu daného sportu.

Druhá část první etapy bývá popisována jako výběrové uplatnění a přechod ke

sportovní specializaci, která začíná většinou v období mezi 8. až 12. rokem života.

Vstup jedince do světa organizovaného sportu zpravidla vyžaduje adaptaci na prostředí,
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na trenéra, spoluhráče apod. V tomto věku dochází především k výběru sportovní

činnosti, někdy pod silným tlakem rodičů, což může způsobovat i sportovní fluktuaci,

odchod nebo zanechání sportovní specializace (Jansa, 2012, 148-149).

Další část první etapy pak přichází s požadavkem dosažení vysoké úrovně sportovní

výkonnosti, vzrůstá i potřeba intenzivní tréninkové činnosti (vyšší tělesné a psychické

zatížení, zvýšení počtu tréninkových jednotek apod.). To někdy přináší rizika v podobě

zranění, přetrénování či dokonce ztráty zájmu o sport. Rostoucí požadavky sportovní

kariéry na sportovce vytvářejí tlak k nalezení rovnováhy mezi účastí ve sportovních

soutěžích, závodech a ostatními životními aktivitami, např. dokončením vzdělání,

získáním sociálních jistot, jiného zaměstnání, než je sport aj. (Kadlčík, 2008). Podle

Svobody (2007) přichází jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě sportovce – plně

se věnovat sportu. Ve většině případů dochází k tomuto vyjádření už na počátku

adolescence, mezi 14. - 15. rokem života, někdy i dříve. V tomto věku si většina

sportovců neuvědomí, že intenzivní sport je spíše krátkodobá časová záležitost 10 až 15

let a může ovlivnit jak studium, tak přípravu na povolání.

Druhá etapa se týká kulminace sportovní kariéry, sportovního mistrovství,

výkonnostního, vrcholového (špičkového až profesionálního) sportu. Za možný

indikátor vrcholu či kulminace sportovní kariéry jednotlivých sportovců lze považovat

věk dosažení největšího úspěchu v jejich sportech (Kadlčík, 2008).

Sekot (2009) charakterizuje výkonnostní a vrcholový sport následovně:

– je založen na sportovním mistrovství, soutěživém úspěchu a výsledcích

dosažených na základě systematické a tvrdé sportovní přípravy, umocňované

ochotou k oběti, někdy i zdravotních potížích  a psychické nepohody,

– dává se důraz na překonávání rekordních výkonů, využívání lidského těla nikoli 

jako cíle, nýbrž jako prostředku sportovní činnosti při využívání technologie 

jeho kontroly a monitorování,

– praktikuje selektivní systém výsadního postavení tělesně nejzdatnějších 

a sportovně nejúspěšnějších,

– vytváří a udržuje hierarchické autoritativní struktury, v jejichž rámci jsou 

sportovci podřízeni trenérům a trenéři vlastníkům a správcům sportovních 

klubů.
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Je logické, že takto vymezené charakteristiky se v souladu s povahou uvedených

sportů mění. Profesionální sport je v mnoha zemích považován za kritérium úspěchu,

zejména prostřednictvím sdělovacích masových komunikačních prostředků, šířících

zábavní produkty současné kultury. Vrcholový sport má nesporně významný dopad na

sport v obecné rovině. Nabízí pozitivní impulsy aktivního přístupu k pohybové aktivitě,

tělesné zdatnosti a zdraví, hlavně v rekreačním pojetí (Sekot, 2009).

Vrcholový sport je v tomto smyslu vymezován i vzájemnou provázanosti určitých

“výhod” jako sociálních subsystémů ve světě byznysu, politiky a masových médií.

Středem zájmu je pak propojené úsilí o co nejvyšší materiální zisk a získávání

veřejného uznání. Tato účelová utilitární vzájemnost vede k velkému zájmu sportovní

veřejnosti o rozšířené sporty. Stále více špičkových či profesionálních sportovců je

zařazováno do hry o vítězství, výkonů na hranici možností, veřejnost se stává přímým či

spíše nepřímým divákem sportovních událostí prostřednictvím televize. Tento veřejně

projevovaný zájem se zpětně stává předmětem zájmu ekonomického, politického

a mediálního společenského subsystému. Roztáčí se tak stěží předvídatelný vývoj

s cílem maximálního rozmachu vrcholového sportu. Hodnotově hluboce zakotvený

princip vítězství versus prohra je však nepochybně silným hnacím motorem profilu

vrcholového sportu (Sekot, 2006, 2009).

2.9 Výzkumy výkonnostního vývoje talentovaných jedinců

V literatuře se setkáváme se studiemi zabývajícími se analýzou výkonnostního

vývoje talentovaných jedinců, zejména se zaměřením na dosahování jejich vrcholné

výkonnostní úrovně – Feige (1973) u plavců a atletů, Malcata, Vandenbogaerde

a Hopkins (2014) u plavců, Schumacher et al. (2006) u cyklistů,  Bürgi (2010)

v triatlonu, Grund a Ritzdorf (2006), Hollings a Hume (2010), Lehmann (2007), Otte

(2002), Tilinger (2004) a Zelichenok (2005) v atletice.

Vobr (2009) u atletů, plavců, běžeckých lyžařů, ledních hokejistů a fotbalistů,

Tilinger a Němeček (1998) u stolních tenistů, Emrich (2008), Bloom (1985) a Coté

(1999) u talentovaných jedinců z oblastí sportu, kultury nebo vědy.

V tenise se zabývali danou problematikou například MacCurdy (2006), Brouwers et

al. (2010), Unierzyski (2002), McCraw (2011, 2012), Maquirriain a Cerúndolo (2009),
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Crespo et al. (2003), Miley a Nesbitt (1995), Reid (2009), Reid et al. (2005, 2007a,

2007b, 2009), Królak (2013), Gould et al. (2008) a Lauer et al. (2010).

2.9.1 Výzkumy výkonnostního vývoje v tenise

Rozsáhlou studii založenou na dotazování a/nebo testování hráčů ve věku 12 – 13 let

provedl Unierzyski (MacCurdy, 2006), který ve své studii zaznamenává odlišnosti

v oblasti některých výkonnostních předpokladů a ukazatelů. V letech 1994 – 2002 se do

výzkumu zapojilo více než 1000 hráčů z 50 zemí a zahrnovalo mj. bývalé přední hráče

světového žebříčku ATP a WTA (např. Roger Federer, Kim Clijsters, Guillermo Coria,

Justin Henin). Výsledky ukazují, že testovaní hráči, kteří se později prosadili do první

stovky světového žebříčku ATP a WTA:

– byli ve svém ročníku o 3 – 4 měsíce mladší než ostatní hráči,

– z hlediska antropometrických ukazatelů převažovala u nich ektomorfní

komponenta,

– z hlediska kondičních testů byla úroveň projevu silových schopností nižší

a rychlostních/koordinačních schopností vyšší než u ostatních hráčů,

– průměrný věk začátku hraní tenisu se pohyboval kolem 6 let (turnaje začali hrát

v 9 letech a první turnaje v zahraničí absolvovali v 11 letech),

– absolvovali za rok 45 – 50 zápasů ve dvouhře a 15 zápasů ve čtyřhře, což se

pohybovalo pod průměrem této věkové kategorie,

– v jednom týdenním cyklu absolvovali okolo 10 hodin tenisového tréninku

tréninku, což se pohybovalo pod průměrem této věkové kategorie, oproti

nejlepším hráčům ve věku 12 – 13 let tak absolvovali o 2 – 4 hodiny méně,

– v jednom týdenním cyklu absolvovali okolo 5 – 6 hodin kondičního tréninku

tréninku, což se pohybovalo o 2 hodiny nad průměrem této věkové kategorie,

– obvykle byl alespoň jeden z rodičů tenistou,

– rodiče hráče podporovali, obvykle měli pozitivní vliv na výkonnostní růst hráče.

Brouwers et al. (2010) ve své studii zjišťovali vztah mezi výkonností hráčů do 14 let,

na základě jejich výsledků na vybraných turnajů Tennis Europe (Les Petits As Tarbes,

BNP Paripas France Open a European Champioship), a jejich pozdějším umístěním na

žebříčcích ATP a WTA. Prospektivně byly analyzovány výsledky hráčů věkové
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kategorie do 14 let (v období let 1990 – 2006 celkem 1897 chlapců a 1624 dívek) –

počet hráčů v top 200 ATP/WTA (celkem se prosadilo 6,2 % dívek a 9,1 % chlapců)

a výsledky hráčů na turnajích a jejich umístění na žebříčcích ATP/WTA. Celkem 36,4 %

chlapců a 47,5 % dívek, vítězů turnajů do 14 let, se prosadilo do top 100 žebříčků

ATP/WTA. Do top 20 žebříčků ATP/WTA se z hlediska vítězů  prosadilo celkem 18,2 %

chlapců a 22, 5 % dívek. Retrospektivně pak byly analyzovány výsledky turnajů hráčů

top 20 ATP/WTA v mládežnických kategoriích (v období let 1992 – 2008, celkem 68

mužů a 60 žen). Z hráčů top 20 ATP/WTA zúčastnilo vybraných turnajů kategorie U14

celkem 42,6 % chlapců a 28,3 % dívek. Výsledky ukazují, že ačkoli vysoká výkonnost

v mládežnickém věku zvyšuje pravděpodobnost dosažení pozdější vysoké výkonnosti

v kategorii dospělých, není nutnou podmínkou pro dosažení pozdějšího úspěchu.

Výsledky studie také ukázaly malou závislost (hodnota korelačního koeficientu byla

0,208 u mužů a 0,296 u žen) výkonnosti hráčů do 14 let na jejich pozdějším umístěním

na žebříčcích ATP a WTA.

Ve studii Unierzyskiho (2002) nabyl při zjišťování míry síly vztahu mezi umístěním

hráčů věkové kategorie U14 na žebříčku Tennis Europe a jejich umístěním na žebříčku

ATP korelační koeficient hodnoty 0,47, jednalo se tedy o střední závislost.

Crespo et al. (2003) a Reid et al. (2007a) ve svých studiích zjišťovali vztah mezi

strukturou turnajů ATP a WTA a výkonnostní úrovní profesionálních tenistů, a to na

základě umístění hráčů na žebříčcích ATP a WTA a jejich úspěšnosti prosazení

z hlediska národního hodnocení. Výsledky ukázali, v mezinárodním srovnání zemí,

důležitost pořádání mezinárodních turnajů profesionálních kategorií pro úspěšnost

prosazení a podporu rozvoje hráčů dané národní federace.

Řada autorů (např. Crespo et al., 2003; McCraw, 2011, 2012; Miley & Nesbitt, 1995;

Reid, 2009; Reid et al., 2005, 2007a, 2007b, 2009) se zabývala významem absolvování

turnajů na juniorských okruzích ITF pro úspěšnost prosazení hráčů na žebříčcích

profesionálů ATP a WTA. Výsledky ukazují důležitost prosazení hráčů v top 20 na

juniorském žebříčku ITF. Například Reid et al. (2005) uvádí, že z celkového počtu 116

hráčů top 20 juniorského žebříčku ITF jich později bylo 106 klasifikováno na

profesionálním žebříčku ATP, což představuje úspěšnost 91 % (tabulka 2). Věk vrcholné

výkonnosti profesionálních hráčů okruhu ATP, kteří se dříve umístili do 20. místa
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juniorského žebříčku ITF, z hlediska jejich nejlepšího dosaženého umístění na žebříčku,

se pohyboval v rozmezí 21,5 – 25,5 roku.

Tabulka 2. Úspěšnost prosazení hráčů top 20 (n = 116) juniorského žebříčku ITF (ITF

Junior Ranking) na profesionálním žebříčku ATP (Professional Ranking) v letech 1992

– 1998 (Reid et al., 2005, 2).

McCraw (2011, 2012) se zabýval přechodem z juniorské kategorie (ITF Junior

ranking) do kategorie dospělých (ATP ranking/WTA ranking). Ve studii opírá své

závěry, které jsou uvedeny v tabulce 3, o výsledky analýzy umístění juniorů žebříčku

top 10 Juniors ITF, kteří se prosadli do top 100 ATP/WTA. Na základě statistické

analýzy vybraných údajů (např. věk dosažení umístění na žebříčcích ATP a WTA, počet

odehraných turnajů, vývoj umístění hráčů) z období let 1996 – 2005 stanovil kritéria

a doporučení pro dlouhodobou koncepci vývoje hráčů ITF s ambicemi prosadit se v top

100 ATP a WTA.

Tabulka 3. Vývoj předpokládaného umístění juniorů na žebříčku v top 10 ITF Juniors

před dosažením top 100 ATP/WTA (McCraw, 2011, 11; McCraw, 2012, 5; vlastní

úprava).

Maquirriain a Cerúndolo (2009) zjišťovali vztah mezi věkem hráčů a jejich

umístěním na okruzích ATP a WTA. V rámci analýzy se zaměřili na trendy vývoje
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umístění hráčů v období let 2002 – 2006. Výsledky ukázaly průměrný věk hráčů top 10

ATP a WTA 24,1±2,7 roku u mužů, resp. 21,5±3,0 roku u žen. Hráči top 10 ATP a WTA

byli umístěni na žebříčku výše než ostatní hráči při porovnání umístění hráčů ve věku

hráčů 18, 21 a 24 let. Průměrný věk žen top 10 WTA byl nižší než věk mužů top 10

ATP. Věk dosažení vrcholné výkonnosti, z hlediska umístění na žebříčku, byl u žen nižší

než u mužů.

Studie Goulda et al. (2008) analyzuje názory tenisových trenérů na roli rodičů

v otázce dosahování úspěchu u hráčů v juniorských kategorií a snaží se poukázat na

pozitiva a negativa jejich chování a postojů. Výsledky ukázaly, že podle jejich názorů

měla většina rodičů na hráče pozitivní vliv a byla zastáncem přiměřených metod

v otázkách sportovní perpektivy hráčů, důrazu na jejich rozvoj a podporu.

Tenisoví trenéři hráčů juniorských kategorií zpravidla zastávají názor, že rodiče musí

své děti nutit k tréninku a kontrolovat jejich trénink, aby byl plně rozvinut jejich talent.

Na druhou stranu může z tohoto důvodu docházet ke stresovým situacím ve vtahu rodič

– dítě. Lauer et al. (2010) se ve své studii zabývali problematikou vlivu rodičů na rozvoj

talentu svých dětí. Celkem byli do výzkumu zařazeni tenisté z profesionálního okruhu,

rodiče a trenéři, kteří byli retrospektivně podrobeni rozhovorům týkajících se rozvoje

hráčů v kategorii juniorů, a to založených na Bloomově (1985) třístupňovém systému

rozvoje talentu. Výsledky, založené na souhrnu faktů jednotlivých případů, jsou

charakterizovány plynulostí (rodiče podporující své děti, zdravý vztah rodič – dítě),

obtížností nebo turbulencí (rodiče vyvíjející tlak na děti) v rámci cest při rozvoji talentu.

2.9.2 Výzkumy výkonnostního vývoje v ostatních sportech a oborech lidské 

   činnosti

Výzkumy Feigeho (1973) u plavců a atletů a Valika (1975) u atletů naznačují, že raně

specializovaní sportovci mají oproti později specializovaným strmější vzestup

výkonnosti, vrcholné výkonnosti dosahují rychleji, s vysokými výkony v žákovském

a dorosteneckém věku dosahovanými cestou brzké specializace však zřetelně souvisí po

18. roce výkonnostní zaostávání. U raně specializovaných sportovců je doba vrcholné

sportovní výkonnosti poměrně krátká, pokles nastává dříve a je rychlejší.

Schumacher et al. (2006) na základě prospektivní a retrospektivní analýzy výsledků
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cyklistických závodů v letech 1980 – 2004 zjišťovali úspěšnost prosazení předních

juniorů v profesionální kategorii dospělých. Z celkem 27 454 výsledků 8 004 cyklistů

ze 108 zemí bylo zjištěno, že 29,4 % profesionálních cyklistů se v juniorských

kategoriích zúčastnilo mistrovství světa a 34 % účastníků juniorských mistrovství světa

se prosadilo na soutěžích profesionální kategorie dospělých. Výsledky studie

zdůrazňují, na základě mezinárodního srovnání, důležitost popisu a analýzy programů

dlouhodobé koncepce tréninku ve výkonnostním vývoji profesionálních cyklistů.

Také další výzkumné studie na základě prospektivní a retrospektivní analýzy

zjišťovaly vztah mezi úspěchy sportovců v juniorské kategorii a kategorii dospělých

(např. Bürgi, 2010; Emrich, 2008; Grund & Ritzdorf, 2006; Hollings & Hume, 2010;

Lehmann, 2007; Otte, 2002; Zelichenok, 2005).

Vobr (2009) se zabýval vývojem věku vrcholné výkonnosti sportovců v atletice,

plavání, běžeckém lyžování, ledním hokeji a fotbalu v letech 1970-2007. Cílem práce

bylo stanovit věk vrcholné výkonnosti ve vybraných sportovních odvětvích, jehož

znalost je jedním z důležitých faktorů při tvorbě dlouhodobých tréninkových plánů ve

sportovním tréninku.

Malcata, Vandenbogaerde a Hopkins (2014) vytvořili systém hodnocení úspěšnosti

zemí na olympijských hrách dle úrovně sportovní výkonnosti svých sportovců. Výzkum

byl založen na analýze umístění předních plavců v soutěžích olympijských her v období

let 1990 – 2011. V plaveckých disciplínách olympijských her bylo stanoveno hodnocení

168 zemí, z celkového počtu zemí získalo medaili pouze 17 zemí. Výsledky studie

ukazují potenciální možnosti hodnocení sportovní výkonnosti všech zúčastněných

jednotlivců a zemí.

Cílem studie Tilingera a Němečka (1998) bylo na podkladě zvládnutí teoretických

a metodologických základů prognózování ve sportu, praktických zkušeností

a teoretických znalostí z tréninku ve stolním tenise provést analýzu minulého vývoje

a současného stavu a na tomto podkladě vypracovat prognózu vývoje stolního tenisu

s časovým horizontem roku 2000. Záměrem autorů bylo prostřednictvím analýzy

a prognózy přispět ke zkvalitnění řídícího procesu a plánovací praxe ve vrcholovém

stolním tenise. Zaměřili se především na dílčí otázky vývoje tréninkového zatížení,

techniky a taktiky hry, materiálového vybavení, možných změn v pravidlech, vývoj

Soutěžní úspěšnost ve výkonnostním vývoji tenistů                                                                                50



systému soutěží a na otázky regenerace hráčů. Všeobecné hodnocení ukazuje, že vývoj

se ubíral předpokládaným směrem. Potřeba „srozumitelnosti pro diváky“ si vyžádala

nikoliv zvýšení síťky, ale zvětšení míčků, požadavky spojené se zvýšením atraktivity

pro zařazování stolního tenisu do televizních přenosů přinesly změnu pravidel

v počítání a změny v počtech setů, potřebných k vítězství v utkání. Výsledky dotazování

prostřednictvím dotazníků i výsledky rozhovorů byly zpracovány s využitím základních

statistických metod a při interpretaci názorů byl kladen důraz na věcnou stránku.

Výsledky šetření mají relativní platnost. Podle názoru autorů představoval výběr otázek

základ a odpovědi na ně odráží skutečnou situaci v názorech našich odborníků na vývoj

stolního tenisu ve světě v příštích deseti až patnácti letech, tj. 1998 – 2003.

Bloom (1985) se ve své studii, zabývající se problematikou vysoce talentovaných

jedinců, zaměřil na podobnosti a společné znaky ve vzorcích chování, které se u nich

vyskytují. Kvalitativní výzkum byl založen na metodě dotazování jedinců, excelujících

v oblasti kultury, sportu a vědy, a jejich rodičů, trenérů nebo učitelů. Výsledky ukázaly,

že dítě, které se dokázalo prosadit a dosáhlo nejvyšší výkonnostní úrovně v dané oblasti,

nebylo vždy v rodině považováno za nejtalentovanější. Mnoho rodičů uvedlo, že by

označili své další, resp. druhé dítě jako daleko více “od přírody nadané”. Odlišnými

znaky sourozenců, kteří později excelovali, byly snaha na sobě pracovat a touha

vyniknout. Nejčastěji užívanými termíny byly vytrvalost, soutěživost a dychtivost.

Cílem studie Cotého (1999) bylo analyzovat vliv rodiny na vývoj talentovaných

sportovců. Teoretický rámec včetně definice vrcholového výkonu byly převzaty od

autorů Ericssona, Krampeho a Tesch-Römerové (1993). V každé vývojové fázi

sportovce (etapa základní, specializované a vrcholové přípravy) byla diskutována

dynamika rodiny.

2.10 Shrnutí

Teoretická část práce se zabývala dosavadními poznatky, teoretickými východisky

v rámci řešení dané problematiky.

V úvodní kapitole byly v kontextu zaměření práce nejdříve vymezeny klíčové pojmy

dané problematiky, následující kapitola se pak zabývala pojetím úspěchu v současné

společnosti a jeho odrazem ve sportu. Pro snazší orientaci v řešeném tématu
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vymezovala další kapitola teoretické části práce na základě dosavadních poznatků

vědecký pohled na sportovní trénink. V samostatné kapitole byla zpracována

problematika sportovních soutěží. 

 Další kapitoly se zaměřovaly na charakteristiku tenisu, jeho historii a kampaň

Mezinárodní tenisové federace Play and Stay (ITF, 2010a). V souvislosti se zaměřením

práce dále popsaly systém klasifikace hráčů a zabývaly se problematikou péče

o talentované hráče, identifikací a výběrem talentů, s návazností na systém státní

podpory talentované mládeže.

Na kapitolu vymezující strukturu sportovního výkonu v tenise navazovala část

zabývající se z širší perspektivy koncepty rané specializace a tréninku odpovídajícího

vývoji a jejich důsledky pro výkonnostní růst jedinců. Zmíněny byly také aspekty

dlouhodobého rozvoje výkonnosti a specifičnosti přípravy, etapy sportovního tréninku,

specifika sportovní přípravy dětí včetně poznatků o vývojových a věkových

zákonitostech. Téma dlouhodobé koncepce tréninku bylo řešeno také z pohledu

pedagogicko-sociologického v kapitole Sportovní kariéra.

Předposlední kapitola teoretické části práce uvedla přehled vybraných výzkumných

studií zabývajících se analýzou výkonnostního vývoje talentovaných jedinců v tenise,

v ostatních sportech a oborech lidské činnosti.

Přehled literatury zabývající se výkonnostním vývojem talentovaných jedinců

ukazuje na stále aktuální problém řešený v rámci tématu dlouhodobé koncepce

sportovního tréninku. Ukazuje se, že vysoké výkonnosti mohou dosáhnout jen ti

sportovci, kteří mají pro příslušný sport potřebný talent. Analýzy tréninku a sportovního

vývoje však také upozorňují na nezbytnost vybudovat základy pro pozdější vrcholové

výkony již v dětském a dorosteneckém věku. Stejně důležitá je však i mnohaletá

pravidelná a systematická příprava.

Dosavadní vědecké studie v tenise, které se zaměřují na úspěšnost prosazení hráčů

z žákovských a juniorských kategorií do širší tenisové špičky v kategorii dospělých

v mezinárodním měřítku, ukazují na relativní důležitost předního umístění hráčů na

žebříčku již v těchto věkových kategoriích. Na druhou stranu však toto umístění není

nutnou podmínkou pro pozdější dosažení širší tenisové špičky. Důležitou roli totiž hrají

ve výkonnostním vývoji hráčů také např. jejich vrozené dispozice a vlastnosti, věkové
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a vývojové zákonitosti, vliv prostředí a výchovy, absolvovaný trénink, politika dané

tenisové organizace nebo sociokulturní aspekty dané územní oblasti, ve které se

nachází.
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3 CÍL A ÚKOLY PRÁCE

3.1 Cíl práce

Práce se zaměřuje na řešení otázky dosahování vysoké sportovní výkonnosti v tenise,

která vstupuje do tréninkového procesu hráčů na výkonnostní a vrcholové úrovni.

Cílem práce je zjistit, a to na základě analýzy výkonnostního vývoje českých, resp.

československých hráčů, zda a nakolik soutěžní úspěšnost tenistů žákovských

kategoriích do 14 let souvisí s dosahováním vysoké sportovní výkonnosti v kategorii

dospělých. K naplnění cíle práce jsou pak stanoveny dílčí úkoly v rámci jednotlivých

částí výzkumu – kvantitativní a kvalitativní části.

3.1.1 Úkoly kvantitativního výzkumu

Úkolem kvantitativní části výzkumu založené na prospektivní analýze

výkonnostního vývoje tenistů je:

– stanovit počet předních hráčů ve věkových kategoriích mladší a starší žactvo (na

celostátním žebříčku Českého tenisového svazu, resp. Československého

tenisového svazu s bonusovou hodnotou 60 v období let 1989 – 2011, jedná se o

soubor horních 0,5 % celkového počtu hráčů v dané věkové kategorii) a jejich

evidenci v databázích Association of Tennis Professionals (ATP) a Women's

Tennis Association (WTA),

– stanovit procentuální úspěšnost prosazení hráčů věkové kategorie mladší a starší

žactvo (s bonusovou hodnotou 60) do databáze ATP a WTA,

– stanovit absolvovaný počet turnajů za 1 rok u hráčů věkové kategorie mladší

a starší žactvo (s bonusovou hodnotou 60).

Úkolem kvantitativní části výzkumu založené na retrospektivní analýze

výkonnostního vývoje tenistů je:

– stanovit počet českých hráčů (narozených v roce 1970 a mladších) v první

stovce světových žebříčků Association of Tennis Professionals (ATP) a Women's

Tennis Association (WTA),

– stanovit rozpětí umístění těchto hráčů v kategorii mladší a starší žactvo,

– stanovit věk jejich začátku sportovní kariéry (sportovní věk),
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– stanovit věk dosažení nejlepšího umístění na žebříčku ATP a WTA,

– stanovit věkové rozpětí dosažení nejlepšího umístění na žebříčku ATP a WTA,

– stanovit věk hráče při dosažení umístění v první stovce světových žebříčků (při

závěrečném hodnocení sezóny na konci roku),

– stanovit věkové rozpětí dosažení umístění v první stovce světových žebříčků

ATP a WTA (při závěrečném hodnocení sezóny na konci roku),

– stanovit hladinu závislosti mezi umístěním hráčů na celostátním žebříčku ČTS

ve věkové kategorii mladší a starší žactvo a jejich umístěním na světovém

žebříčku ATP a WTA.

3.1.2 Úkoly kvalitativního výzkumu

Úkoly kvalitativní části výzkumu mají identifikovat, potvrdit, případně kriticky

posoudit možné cesty dosahování nejvyšší tenisové výkonnosti. Výzkum se soustředí na

tři tématické okruhy problému dlouhodobé koncepce sportovního tréninku v tenise:

– charakteristické rysy tréninku (výkonnostní vývoj českých tenistů v souvislosti

se zavedením programu ITF Play and Stay, dlouhodobá koncepce v tenise),

– předpoklady úspěšných hráčů (charakteristiky úspěšných hráčů, role

tréninkových středisek mládeže),

– význam sportovních soutěží (souvislosti v prosazení hráčů žákovských

a juniorských kategorií do širší tenisové špičky, role absolvování turnajů,

hodnocení současného a budoucího významu soutěží Českého tenisového svazu,

Tennis Europe a International Tennis Federation a jejich vliv na prosazení

talentovaných hráčů do širší tenisové špičky).

3.2 Vědecká otázka

Je soutěžní úspěšnost v mládežnickém věku podmínkou (předpokladem) vysoké

sportovní výkonnosti v kategorii dospělých?
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4 METODIKA VÝZKUMU

Tato studie je založena na observačním výzkumu. Tento typ výzkumu se využívá pro

témata zabývající se analýzou sportovní výkonnosti a vykazuje vysokou úroveň tzv.

ekologické validity, která určuje využitelnost výsledků v praxi (O'Donoghue, 2010;

Thomas & Nelson, 2001). Jedná se o empirický výzkum, který má z hlediska typu

metodologických vztahů charakter deskriptivně asociační (Blahuš, 1996; Kerlinger,

1972).

Pro získání relevantních výstupů bylo nutné využít několik odlišných metod

odpovídajících jednotlivým úkolům práce. Kvůli přehlednosti je tato část práce

strukturována do několika podkapitol, které specifikují metody využité pro naplnění

stanovených dílčích úkolů.

4.1 Výzkumné metody

V rámci studie byla použita kombinace metod kvantitativního a kvalitativního

výzkumu, hovoříme pak o kombinované výzkumné strategii, tzv. smíšeném výzkumu

(Creswell, 2008; Hendl, 2008; Tashakkori & Teddlie, 1998, 2002).

Z hlediska typu smíšeného výzkumu aplikujeme design triangulace (Creswell et al.,

2003; Denzin, 1989; Greene & Caracelli, 1997; Harvey & MacDonald, 1993; Thomas

& Nelson, 2001), jehož cílem je na základě dosažení integrace rozdílných, ale navzájem

se doplňujících dat na dané téma (Morse, 1991) nejlepším způsobem porozumět

výzkumnému problému (Patton, 1990). Denzin (2006) definuje triangulaci jako

kombinaci metodologií v jedné studii stejného fenoménu. Triangulace je také jedním

z prostředků, jak dospět ke spolehlivosti výzkumu (Lincoln & Guba, 1985).

Byl zvolen konvergertní model, graficky znázorněn na obrázku 6. Důvodem jeho

použití je srovnání nebo doplnění výsledků kvantitativní části s daty získanými

v kvalitativní části (Creswell & Plano Clark, 2011).

Konvergentní model (angl. mixed methods triangulation design: convergence model)

je jednofázovým designem, ve kterém jsou kvantitativní a kvalitativní metody

realizovány souběžně, mají charakter simultánní. Ve stejné fázi tak dochází ke sběru,

analýze dat a vyhodnocení výsledků jednotlivých metod.
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Obrázek 6. Design triangulace: konvergentní model (Creswell & Plano Clark, 2011,

63).

K integraci metod pak dochází ve fázi interpretace výsledků výzkumu. Integrace se

zaměřuje na to, jak podobné, nebo rozdílné jsou výsledky použitých metod s primárním

účelem vzájemné podpory (Creswell, 2008; Tashakkori & Teddlie, 2002). Snahou tak

bylo využít výhody obou přístupů při řešení výzkumného problému. Integrace výsledků

obou přístupů a jejich interpretace by měly přispět k zodpovězení vědecké otázky.

4.1.1 Kvantitativní výzkum

V kvantitativní části studie prospektivně a retrospektivně analyzujeme umístění

předních českých, resp. československých hráčů (mužů a žen) v rámci celostátních

(kategorie mladší a starší žactvo) a světových žebříčků ATP a WTA ve dvouhře. Data

jsou analyzována na základě deskriptivní, popisné statistiky (O'Donoghue, 2012)

s využitím metody sledování koexistenčního vztahu pomocí korelační analýzy (Blahuš,

1996).

Použili jsme údaje z dokumentace umístění (resp. umístění na konci sezóny)

sledovaných tenistů a tenistek ve všech věkových kategoriích na celostátním (podle

bonusového ohodnocení hráčů) a mezinárodním žebříčku ATP a WTA (ATP, 2011a;

ČsTS, 1982-1992; ČTS, 1993-2011b; WTA, 2011a).

V souladu s vytvářením žebříčků Sportovně-technickým úsekem Českého tenisového

svazu (ČTS), resp. Československého tenisového svazu (ČsTS) reprezentují hráči

s nejvyšší bonusovou hodnotou, tj. 60 vždy při závěrečném hodnocení sezóny aktuálně

nejlepší hráče v dané věkové kategorii – jedná se o 0,5 % všech bodovaných hráčů

v dané věkové kategorii za uplynulý rok na základě absolvovaných turnajů (ČsTS,
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1989-1992; ČTS, 1993-2011a).

Věkem začátku sportovní kariéry, resp. sportovním věkem označujeme věk hráče, od

kterého se soustavně začal věnovat tréninku tenisu (hráči juniorské kategorie ITF

vyplňují informaci o začátku sportovní kariéry do svého profilu na webu ITF Juniors

(ITF, 2011). Vrcholový věk chápeme jako věk, kdy hráč dosáhl svého nejlepšího

umístění na žebříčku ATP, nebo WTA.

4.1.1.1 Prospektivní a retrospektivní analýza

Prospektivní analýzu chápeme ve shodě s literaturou (Hohmann, 2009; Kohoutek,

2011; Schumacher, 2007) jako postup od zjištěných příčin k následkům, jedná se tedy

o analýzu zaměřenou na budoucnost (obrázek 7). V tomto případě analyzujeme umístění

předních hráčů v žákovských kategoriích v letech 1989 – 2011 a sledujeme jejich

výkonnostní vývoj do dospělosti na profesionálních okruzích ATP a WTA.  Posledním

ročníkem, kdy se hráči námi sledovaných žákovských kategorií objevili v databázi ATP

nebo WTA, je v kategorii starších žáků a žákyň ročník narození 1995 (celostátní

žebříček roku 2009), v kategorii mladších žáků a žákyň ročník narození 1995 (celostátní

žebříček roku 2007).

Retrospektivní analýza (Hohmann, 2009; Kohoutek, 2011; Schumacher, 2007)

postupuje od zjištěných následků k příčinám, jde tedy o analýzu ohlížející se do

minulosti (obrázek 7). V naší studii jsme tak analyzovali výkonnostní vývoj všech

českých, resp. československých hráčů ročníku narození 1970 a mladších, kteří se

později v závěrečném hodnocení sezóny na konci roku umístili na žebříčcích ATP

a WTA do 100. místa. Celkem bylo k datu 21.8.2011 v databázi ATP 1888 hráčů

a databázi WTA 1200 hráček.

Obrázek 7. Schéma prospektivní a retrospektivní analýzy (Hohmann, 2009, 12; vlastní 

úprava).
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4.1.1.2 Korelační analýza

Korelační analýza zjišťuje, zda existuje souvislost mezi pořadím umístění hráčů

první světové stovky ATP a WTA a na celostátním žebříčku ČTS, resp. ČsTS ve

věkových kategoriích do 12 a 14 let, a to na základě nejlepších dosažených umístění

českých hráčů širší tenisové špičky na celostátním žebříčku ČTS, resp. ČsTS věkových

kategorií mladší žactvo (10 – 12 let) a starší žactvo (13 – 14 let) a na profesionálních

žebříčcích ATP a WTA. 

Ke zkoumání vztahů mezi umístěním hráčů v jednotlivých věkových kategoriích

jsme využili metody popisné statistiky a korelační analýzu (Creswell, 2005). Pro zjištění

statistické závislosti mezi umístěním na celostátním žebříčku v kategoriích mladší

a starší žactvo a na okruzích ATP a WTA byl použit neparametrický korelační výzkum

pomocí Spearmanova korelačního koeficientu.

Spearmanovým korelačním koeficientem, jehož teoretickou hodnotu značíme ρs,

měříme sílu vztahu X a Y, když nemůžeme předpokládat linearitu očekávaného vztahu

nebo normální rozdělení proměnných X a Y. Závislost proměnných může mít obecně

vzestupný nebo sestupný charakter. Jestliže rs = 1, resp. rs = -1, párové hodnoty (xi, yi)

leží na nějaké vzestupné, resp. klesající funkci. Hodnoty rs nemění jakákoli vzestupná

transformace původních dat.

Odhadem ρs, je výběrový koeficient korelace rs (-1 ≤ rs ≤ 1), který pro daný výběr (xi,

yi) spočteme podle vzorce

rs = 1 – 6 Σ Di
2 / n (n2 – 1),

kde Di jsou rozdíly pořadí Rx a Ry hodnot xi a yi vzhledem k ostatním hodnotám

seřazeného výběru podle velikosti (Hendl, 2009).

4.1.1.3 Výzkumný soubor

Referenční soubor prospektivní analýzy tvořili přední čeští hráči v kategoriích mladší

žactvo (10 – 12 let) a starší žactvo (13 – 14 let), tj. s nejvyšší bonusovou hodnotou 60

umístění na CŽ v letech 1989 – 2011. Celkem se jednalo o 1715 hráčů (v rámci

kategorie starší žactvo 756 a v rámci kategorie mladší žactvo 959).
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Referenční soubor retrospektivní a korelační analýzy tvoří čeští hráči „širší tenisové

špičky“ od ročníku narození 1970 a mladší (u všech je dostupná evidence jejich

umístění na celostátním žebříčku do 14 let). Ve shodě s Vaverkou a Černoškem (2007)

za hranici širší tenisové špičky považujeme umístění do 100. místa ve dvouhře na

žebříčku ATP a WTA (top 100). Dosažení umístění v top 100 na žebříčcích ATP a WTA

je významným cílem v mužském a ženském tenise (McCraw, 2011, 2012). Celkový

počet osob retrospektivní analýzy tvoří 47 hráčů, z toho 18 mužů a 29 žen.

4.1.1.4 Metodika klasifikace hráčů

Pro klasifikaci na celostátním žebříčku Českého tenisového svazu (vymezuje

Klasifikační řád, uveden v Příloze 5) absolvují hráči akce, tj.  soutěže jednotlivců

a družstev. Z nich se jim do závěrečného hodnocení započítává ve dvouhře i čtyřhře

osm nejlépe bodovaných. Základem pro výpočet bonusových skupin a bonusových

hodnot hráčů (BH) je jejich celkový počet v celostátním žebříčku. Nejvyšší bonusovou

hodnotu 60 získává každý rok 0,5 % hráčů. Dalšími bonusovými hodnotami jsou v

sestupném pořadí 45, 35, 30, 25, 20, 15, 12, 9, 6, 4, 3 a 1 (ČsTS, 1989-1992; ČTS,

1993-2011a).

Celostátní žebříček vychází jednou za rok (zpravidla během měsíce října) a obsahuje

údaje o hráči jako územní pořadí, pořadí na celostátním žebříčku, příjmení a jméno,

datum narození, označení nižší věkové kategorie, klubovou příslušnost ke konci

klasifikačního období, bodový zisk, absolvovaný počet turnajů ve dvouhře a čtyřhře

a bonusovou hodnotu hráče (ČsTS, 1989-1992; ČTS, 1993-2011a).

Klasifikace mužů (ATP) a žen (WTA) a následné vytváření světových žebříčků jsou

založeny na matematické metodě výpočtu bodů, které hráč získává za absolvování

turnajů ATP a WTA v průběhu sezóny, resp. kalendářního roku. Body získávají hráči

zvlášť z turnajů ve dvouhře a ve čtyřhře (ATP, 2011b; WTA, 2011b).

Pro naše potřeby jsme využili klasifikace hráčů na celostátních a mezinárodních

žebříčcích (vždy závěrečné hodnocení sezóny), podle které posuzujeme výkony

a úspěšnost hráčů ve sportovních soutěžích, tedy „maximální“ výkony dosahované

během dané sezony v závodních podmínkách.
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4.1.2 Kvalitativní výzkum

K řešení stanoveného cíle jsme použili strukturovaný rozhovor s otevřenými

otázkami, který byl sestaven z osmi formulovaných otázek, uvedených v tabulce 4.

Tento typ rozhovoru byl použit z důvodu minimalizace variace otázek kladených

dotazovanému. Byla tak redukována pravděpodobnost, že se data získaná v jednotlivých

rozhovorech budou výrazně strukturně lišit (Hendl, 2008).

Otázky se týkaly třech okruhů problému dlouhodobé koncepce sportovního tréninku

v tenise. Zajímali jsme se o názory na charakteristické rysy tréninku, předpoklady

úspěšných hráčů a na význam sportovních soutěží. Otázky reflektovaly zkušenosti

i znalosti vybraných expertů.

Rozhovory byly provedeny celkem s 9 českými tenisovými experty (R 1-9)

z Mezinárodní tenisové federace (ITF), Českého tenisového svazu (ČTS), Tréninkových

středisek mládeže (TSM), Sportovních center mládeže (SCM), Davis Cupu (DC) a Fed

Cupu (FC).

Požadavky na experty se týkaly jejich působnosti v oblasti trenérství nebo

managementu (v rámci ITF, ČTS, TSM, SCM, DC a FC) s minimální dobou praxe

10 let a práce s hráči na nejvyšší výkonnostní úrovni ve všech věkových kategoriích.

Délka rozhovorů se pohybovala v rozpětí 5:31 – 13:30 minut. Před každým

rozhovorem jsme s respondenty uskutečnili krátkou diskuzi ke zkoumanému tématu,

resp. byl vymezen tématický rámec.

Data byla analyzována na základě tématické analýzy (Boyatzis, 1998). V první fázi

práce s materiálem byla jeho organizace – označení, roztřídění a redukce dat. V druhé

fázi proběhla vlastní interpretace, která vedla k popisné a explanatorní zprávě

o zkoumané oblasti. Z hlediska způsobů transkripce textového materiálu byla použita

doslovná transkripce (Mayring, 1990). Text byl přenesen do spisovného jazyka (přepis

hovorové, event. obecné češtiny), byl očištěn od dialektu, upraven stylisticky, a to

zejména z důvodu soustředění především na obsahově-tématickou rovinu. Informátor

vystupuje v interview jako expert. Záznam byl pořízen na diktafon Apple iPhone 4S.

Kvalitativní analýza dat byla provedena v textovém editoru OpenOffice.org 3.3.0.

Protokoly o provedení rozhovorů a jejich transkripce jsou uvedeny v příloze (Příloha

4), zvukový záznam je přiložen na CD (Příloha 7).
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Tabulka 4. Tématické okruhy a otázky rozhovorů.

Tématické okruhy Otázky

Charakteristické rysy 

tréninku

Jak vnímáte současnou situaci výkonnostního vývoje tenistů v ČR v

souvislosti se zavedením programu ITF Play and Stay, a to zejména z

pohledu různých vlivů na sportovní výkon?

Jak se díváte na ranou specializaci v tenise, máte doporučení týkající

se dlouhodobé koncepce?

Předpoklady úspěšných hráčů Jsou podle Vás nějaké společné charakteristiky, znaky nebo vlastnosti

úspěšných hráčů, resp. hráčů širší tenisové špičky, které lze

pozorovat již v mládežnickém věku?

Jakou roli má pro budoucího hráče širší tenisové špičky ATP a WTA

zařazení v reprezentačním družstvu do 14 let a v TSM?

Význam sportovních soutěží Jak byste na základě pro- a retrospektivní analýzy umístění hráčů

hodnotil jejich úspěšnost v prosazení se do širší tenisové špičky –

resp. jakou důležitost v rámci vývoje hráče přisuzujete umístění na

CŽ a TE, resp. ITF ve vztahu k prosazení se na ATP a WTA?

Jak ovlivňuje hráče absolvování turnajů v mládežnických

kategoriích?

Jak byste hodnotil současný a budoucí význam soutěží ČTS, TE a

ITF (Juniors a Pro Circuits) a jejich věkové kategorie pro budoucí

hráče širší tenisové špičky ATP a WTA?

Myslíte si, že nastavený systém soutěží ČTS, TE a ITF má pozitivní

vliv na prosazení talentovaných hráčů do širší tenisové špičky ATP a

WTA a proč?

Vysvětlivky: ITF … Mezinárodní tenisová federace, ČTS … Český tenisový svaz, TE … Tennis Europe,

TSM … Tréninkové středisko mládeže, CŽ … celostátní žebříček, ATP … Association of Tennis

Professionals, WTA … Women's Tennis Association

4.2 Terminologie

Při formulaci metodologie jsme se zabývali terminologií, která by přesně vystihovala

komplexnost řešené otázky. V rámci zpracování jsme posuzovali problematiku

sjednocení pojmů používaných různými obory v závislosti na úhlu pohledu jejich

použití. Řada zdrojů vychází z jazyka využívaného trenéry a sportovními experty, jiné

podklady a vstupy využívají jazyk metodologie vědy (např. Blahuš, 1996; O'Donoghue,

2010; Perič, 2008; Thomas, Nelson & Silverman, 2005). Obecně používáme českou

terminologii a jen v případech, kdy chybí český ekvivalent nebo si nejsme vědomi jeho
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ustáleného překladu, používáme anglické nebo německé pojmy.

4.3 Metodologický přístup

V literatuře se setkáváme se studiemi zabývajícími se analýzou výkonnostního

vývoje talentovaných jedinců, se zaměřením na dosahování jejich vrcholné výkonnostní

úrovně, ve kterých byly zvoleny metody kvantitativního i kvalitativního výzkumu.

Prospektivní a retrospektivní analýzu nebo korelační analýzu zvolili ve svých

studiích např. Brouwers et al. (2010), McCraw (2011, 2012), Miley & Nesbitt (1995),

Reid (2009), Reid et al. (2005, 2007a, 2007b, 2009) a Unierzyski (2002) u tenistů, Bürgi

(2010) u triatlonistů, Grund a Ritzdorf (2006), Hollings a Hume (2010), Lehmann

(2007), Otte (2002) a Zelichenok (2005) u atletů, Malcata, Vandenbogaerde a Hopkins

(2014) u plavců, Feige (1973) u plavců a atletů, Schumacher et al. (2006) u cyklistů, ve

kterých zjišťovali úspěšnost prosazení sportovců žákovských nebo juniorských kategorií

v kategorii dospělých.

Pro analýzu výkonnostního vývoje sportovců použili kvalitativní dotazování, resp.

rozhovory např. Bloom (1985), Coté (1999), Gould et al. (2008), Lauer et al. (2010),

MacCurdy (2006) nebo Votík (2011).
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5 VÝSLEDKY VÝZKUMU

5.1 Prospektivní analýza výkonnostního vývoje hráčů

Celkový počet hráčů na celostátním žebříčku Českého (dříve československého)

tenisového svazu ve věkových kategoriích mladší a starší žactvo v letech 1989 – 2011

zobrazuje graf 3. V kategorii starší žáci se počet hráčů v uvedených letech pohyboval

v rozmezí 889 – 2309, v kategorii mladší žáci 836 – 1945, v kategorii starší žákyně

509 – 1168 a v kategorii mladší žákyně 483 – 1003.

Graf 3. Počet hráčů v jednotlivých věkových kategoriích v letech 1989 – 2011 (na

celostátním žebříčku Českého, resp. československého tenisového svazu).

Z celkového počtu 1791 námi sledovaných tenistů (1097) a tenistek (694), úspěšných

(s nejvyšší bonusovou hodnotou 60 umístění na CŽ ČTS (dříve ČsTS) v letech 1989 –

2011) v kategoriích mladší žactvo (10 – 12 let) a starší žactvo (13 – 14 let) se v evidenci

na profesionálních žebříčcích ATP a WTA později objevilo 798 hráčů, 402 chlapců

a 396 dívek.

V relativním procentuálním vyjádření to znamená, že v evidenci databází ATP

a WTA objevilo 44,56 % českých žáků a žákyň, tedy téměř polovina z úspěšných hráčů

a hráček žákovských kategorií. V detailnějším členění lze zaznamenat, že vyšší
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úspěšnosti prosazení v dospělosti dosáhlo starší žactvo – 52,21 %, mladší žactvo pak

38,50 %. Nejvyšší procentuální úspěšnost 68,18 % jsme pozorovali v kategorii starší

žákyně, nejnižší 31,08 % u mladších žáků.

Kompletní přehled vybraných charakteristik výsledků prospektivní analýzy uvádí

tabulka 5. Přehled hráčů je uveden v Příloze 1.

Tabulka 5. Vybrané charakteristiky prospektivní analýzy umístění hráčů – počet hráčů

a jejich úspěšnost.

Z hlediska souvislosti mezi umístěním hráčů v top 10 ve svém ročníku žákovských

kategorií na celostátním žebříčku ČTS, resp. ČsTS a jejich evidencí v databázi

ATP/WTA se úspěšnost prosazení pohybovala v rozmezí 28,57 – 100,00 % v období let

1989 – 2004 (uvádí graf 4).
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N muži N ženy N celkem

1097 694 1791

věková kategorie starší žactvo 505 286 791

věková kategorie mladší žactvo 592 408 1000

hráči prospektivní analýzy evidovaní v databázi ATP/WTA 402 396 798

věková kategorie starší žactvo 218 195 413

věková kategorie mladší žactvo 184 201 385

% muži % ženy % celkem

% úspěšnosti prosazení hráčů BH 60 do databáze ATP/WTA 36,65 57,06 44,56

% úspěšnost prosazení hráčů BH 60 v kategorii starší žactvo 43,17 68,18 52,21

% úspěšnost prosazení hráčů BH 60 v kategorii mladší žactvo 31,08 49,26 38,50

hráči prospektivní analýzy věkové kategorie mladší a starší žactvo 
s bonusovou hodnotou 60
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Graf 4. Souvislost mezi umístěním hráčů v top 10 ve svém ročníku žákovských

kategorií a jejich evidencí v databázi ATP/WTA (pouze hráči s bonusovou hodnotou

60).

Průměrný počet turnajů ve dvouhře (resp. soutěží jednotlivců a družstev, ve kterých

hráč i minimálně bodoval), který absolvovali hráči v kategoriích mladší a starší žactvo,

uvádí tabulka 6. V kategorii starší žactvo absolvovali hráči ročně průměrně 14,22

turnajů, zatímco v kategorii mladší žactvo se jednalo o 12,68 turnajů. Nižší hodnoty

byly vykazovány u hráčů, kteří se později prosadili na okruzích ATP a WTA – u staršího

žactva 14,45 a u mladšího žactva 12,37 turnajů.

Tabulka 6. Vybrané charakteristiky prospektivní analýzy umístění hráčů – počet

absolvovaných turnajů (data jsou uváděna jako M ± SD).
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14,22

14,45

12,68

12,37

N turnaje 
muži

N turnaje 
ženy

N turnaje 
celkem

turnaje v kategorii starší žactvo absolvované hráčem s bonusovou 
hodnotou 60 za 1 rok 15,17 ± 3,25 13,27 ± 3,06

turnaje v kategorii starší žactvo absolvované hráčem s bonusovou 
hodnotou 60 v databázi ATP/WTA za 1 rok 15,78 ± 3,56 13,11 ± 2,82

turnaje v kategorii mladší žactvo absolvované hráčem s bonusovou 
hodnotou 60 za 1 rok 13,56 ± 3,38 11,80 ± 2,79

turnaje v kategorii mladší žactvo absolvované hráčem s bonusovou 
hodnotou 60 v databázi ATP/WTA za 1 rok 13,21 ± 3,17 11,52 ± 2,38
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5.2 Retrospektivní analýza výkonnostního vývoje hráčů

V retrospektivní analýze bylo pracováno s celkovým počtem hráčů 47, kteří se ve

světovém měřítku prosadili do top 100, jednalo se o 18 mužů a 29 žen.

Graf 5 dokumentuje vývoj umístění českých tenistů hráčů top 100 ATP v žákovských

kategoriích celostátního žebříčku Českého tenisového svazu (ČTS, dříve ČsTS) a na

žebříčku ATP. Graf 6 zobrazuje vývoj umístění českých tenistek hráček top 100

v žákovských kategoriích celostátního žebříčku ČTS (dříve ČsTS) a na WTA. Grafy

zobrazují vývojové tendence v umístění hráčů v kategoriích mladší žactvo, starší žactvo

a na mezinárodních profesionálních žebříčcích dospělých ATP a WTA.

Graf 5. Vývoj umístění hráčů žákovských kategorií celostátního žebříčku ČTS u širší

tenisové špičky ATP (legenda vpravo uvádí jmenný seznam hráčů v top 100 ATP).

Graf 6. Vývoj umístění hráček žákovských kategorií celostátního žebříčku ČTS u širší

tenisové špičky WTA (legenda vpravo uvádí jmenný seznam hráček v top 100 WTA).
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Ukázalo se, že z celkového počtu 47 českých hráčů retrospektivní analýzy (tedy

hráčů, kteří dosáhli top 100 na žebříčcích ATP a WTA) jich 46 dosáhlo umístění v top

20 českého (dříve československého) žebříčku již ve věkových kategoriích do 14 let.

Výjimku tvořil pouze Jan Hernych, který se nejlépe umístil v kategorii mladší žactvo na

79. místě a v kategorii starší žactvo na 45. místě.

Nejvyššího bonusového ohodnocení (BH = 60) při závěrečném hodnocení

soutěžního období pak dosáhlo celkem 44 hráčů z celkového počtu 45 ve věkových

kategoriích do 14 let (hráči narození od ročníku 1975). Přehled výsledků retrospektivní

analýzy je uveden v tabulce 7 a Příloze 2.

Průměrný věk začátku sportovní kariéry u hráčů (n = 29) retrospektivní analýzy byl

6,06 let.

Průměrný věk dosažení nejlepšího umístění v kariéře v rámci hráčů top 100

ATP/WTA byl vyšší u mužů (25,17 let, věkové rozpětí bylo 21,92 – 29,75 let) než u žen

(22,86 let, věkové rozpětí bylo 18,08 – 30,33 let).

Průměrný věk hráče, kdy poprvé dosáhl top 100 na žebříčku ATP, resp. WTA (při

závěrečném hodnocení soutěžního období na konci roku) byl u mužů 23,37 let a u žen

20,92 let. Věkové rozpětí bylo u mužů 19,29 – 29,91 let a u žen 15,69 – 27,73 let.

Grafy 5 a 6 zobrazují trendy v umístění českých hráčů top 100 ATP a WTA.

Z hlediska těchto vývojových tendencí lze zaznamenat značné přiblížení křivek

umístění hráčů ve věkové kategorii staršího žactva (do 14 let), což představuje 29 žen

a 17 mužů v top 20, a to z celkového počtu 29 žen a 18 mužů.

Z hráčů top 100 ATP se jich v žákovských kategoriích nejvíce umístilo na 1. - 20.

místě, a to 14 v kategorii mladší žáci a 17 v kategorii starší žáci. Z hráček top 100 WTA

se jich v žákovských kategoriích nejvíce umístilo na 1. - 20. místě, a to 26 v kategorii

mladší žákyně a 29 v kategorii starší žákyně. Kompletní přehled umístění hráčů top 100

ATP a WTA v žákovských kategoriích na 1. - 20. a 21. a vyšším místě uvádí tabulka 8.
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Tabulka 7. Vybrané charakteristiky retrospektivní analýzy umístění hráčů – počet

hráčů, umístění v žákovských kategoriích, průměrný věk začátku sportovní kariéry,

průměrný věk dosažení nejlepšího umístění na žebříčku ATP/WTA, průměrný věk

dosažení top 100 ATP/WTA.
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muži ženy celkem

N hráči retrospektivní analýzy 18 29 47

rozpětí umístění v kategorii starší žactvo 1. - 45. 1. - 18.

Me umístění v kategorii starší žactvo 6. 4.

rozpětí umístění v kategorii mladší žactvo 1. - 79. 1. - 53.

Me v kategorii mladší žactvo 7. 4.

věk začátku sportovní kariéry (M ± SD) 5,79 ± 1,74 6,33 ± 2,09 6,06

N hráči 14 15 29

věk dosažení nejlepšího umístění na žebříčku ATP/WTA (M ± SD)25,17 ± 2,28 22,86 ± 3,21

věkové rozpětí 21,92 – 29,75 18,08 – 30,33

věk nejmladšího hráče (zaokrouhleno na celé roky) 22 18

věk nejstaršího hráče (zaokrouhleno na celé roky) 30 30

N hráči 18 29

věkové rozpětí 19,29 – 29,91 15,69 – 27,73

N hráči 18 29

věk hráče dosažení širší tenisové špičky top 100 ATP/WTA (při 
závěrečném hodnocení sezóny na konci roku) (M ± SD) 23,37 ± 2,53 20,92 ± 2,99
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Tabulka 8. Umístění hráčů top 100 ATP a WTA v žákovských kategoriích na
celostátním žebříčku ČTS.

5.3 Korelační analýza umístění hráčů

Z hlediska svého zaměření spadá korelační analýza do retrospektivní analýzy, pro

přehlednost ji však uvádíme v samostatné kapitole.

Hladiny závislosti mezi umístěním hráčů na okruzích ATP a WTA a jejich dřívějším

umístěním v žákovských kategoriích jsme posuzovali jako různou míru asociace podle

velikosti korelačního koeficientu r. Je-li hodnota korelačního koeficientu v rozmezí 0,1

– 0,3, jedná se o závislost malou, v rozmezí 0,3 – 0,7 jde o závislost střední a je-li

hodnota v rozmezí 0,7 – 1, jedná se o závislost velkou (Hendl, 2006). Výsledky

korelační analýzy uvádíme v tabulce 9 (výpočty jsou uvedeny v Příloze 3).

Tabulka 9. Hodnoty Spearmanova korelačního koeficientu – hladiny závislosti mezi

pořadím umístění na žebříčcích ATP/WTA a CŽ v žákovských kategoriích.

Hodnoty korelačních koeficientů (umístění na CŽ mladších žáků a žebříčku ATP,

umístění na CŽ starších žáků a žebříčku ATP, umístění na CŽ mladších žákyň a žebříčku
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umístění na celostátním žebříčku 1. - 20. 14 17 26 29

umístění na celostátním žebříčku 21. a vyšší 4 1 3 0
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0,374 0,069 - -

- - 0,184 0,376

Pořadí v kategorii 
mladší žáci

Pořadí v kategorii 
starší žáci

Pořadí v kategorii 
mladší žákyně

Pořadí v kategorii 
starší žákyně

Pořadí na žebříčku 
ATP – muži (n=18)

Pořadí na žebříčku 
WTA – ženy (n=29)
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WTA, umístění na CŽ starších žákyň a žebříčku WTA) se pohybují v rozmezí 0,069 –

0,376, což ukazuje na malou až střední závislost mezi pořadím umístění hráčů na

celostátním žebříčku v žákovských kategorií a jejich pořadím v první světové stovce

žebříčků ATP a WTA. 

5.4 Rozhovory s tenisovými experty

Kvalitativní část výzkumu se soustředila na tři tématické okruhy problému

dlouhodobé koncepce sportovního tréninku v tenise: charakteristické rysy tréninku

(výkonnostní vývoj českých tenistů v souvislosti se zavedením programu ITF Play and

Stay, dlouhodobá koncepce v tenise), předpoklady úspěšných hráčů (charakteristiky

úspěšných hráčů, role tréninkových středisek mládeže) a význam sportovních soutěží

(souvislosti v prosazení hráčů žákovských a juniorských kategorií do širší tenisové

špičky, role absolvování turnajů, hodnocení současného a budoucího významu soutěží

Českého tenisového svazu, Tennis Europe a International Tennis Federation a jejich vliv

na prosazení talentovaných hráčů do širší tenisové špičky).

V rozhovorech s 9 respondenty bylo celkem v odpovědích zaznamenáno 203

významových jednotek. Ty byly následně rozřazeny do 16 kategorií ve 3 tématických

okruzích (uvedeno v tabulkách 10 – 12).
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5.4.1 Charakteristické rysy tréninku

Tabulka 10. Tématický okruh Charakteristické rysy tréninku.

Respondenti /
Kategorie

Ša
(R1)

Fe
(R2)

Hř
(R3)

Kr
(R4)

Fi
(R5)

Ja
(R6)

St
(R7)

Št
(R8)

Zl
(R9)

Ʃ

Kampaň Play and Stay 
je přínosem pro 
současný tenis

Kampaň Play and Stay 
obsahuje negativní 
prvky

Úzké zaměření na 
specializaci v raném 
věku zvyšuje riziko 
negativních důsledků

Uplatnění herního 
principu a 
všestrannosti je 
potřebná

Důležitost zaměření na 
technické aspekty 
(dovednosti) v tréninku
hráčů do 10 let

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● 6

5

7

7

4

3 4 3 5 3 3 3 4 1 29
Vysvětlivky: Play and Stay … kampaň Mezinárodní tenisové federace (ITF) propagující
tenis

Názor expertů související s programem ITF ilustrují následující formulace

z odpovědí:

“Program ITF Play and Stay je unikátní projekt, který má úžasnou odezvu

v tenisových velmocech jako je Austrálie, Francie, Velká Británie, protože pomáhá

rozšiřovat základnu tam úplně dole … je založen na ohromných principech.” (R9)

“Pozitivním aspektem je, že děti můžou spolu začít dřív soutěžit. A z mého pohledu to

má samozřejmě i negativní stránku. Myslím si, že technika hráčů je trochu ovlivněna

tím brzkým používáním zkrácených raket, krátkého kurtu; že to má trochu negativní vliv
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na techniku, protože někteří hráči potom tu techniku neupraví.” (R4)

Podle hodnocení šesti expertů je program ITF Play and Stay přínosem pro současný

tenis, ale obsahuje také negativní prvky, což uvedlo pět dotazovaných. Mezi pozitivní

aspekty řadí rovnoměrný vývoj jedince nebo konkurenceschopnost tenisu vůči ostatním

sportům – z důvodu možnosti dřívějšího zapojení dětí do zápasů.

Negativně experti vnímají eventuální nadměrný psychický stres ze zápasů ve velmi

nízkém věku dětí, jednostranné zaměření hráčů a možnost častějšího výskytu zranění

v pozdějších letech jako důsledku rané specializace.

Důležitou roli hraje podle čtyř respondentů primární zaměření na techniku –

zdokonalování pohybových dovedností v tréninku hráčů do 10 let, především úderovou

techniku a pohyb po dvorci.

Sedm oslovených expertů se shoduje v tom, že úzké zaměření na specializaci

v raném věku zvyšuje riziko negativních důsledků ve výkonnostním vývoji hráčů. Podle

zjištěných expertních odpovědí je:

“...tenis jako sport je nesmírně náročný ... raná specializace je rozhodně potřebná …

ano raná specializace, ale těmi správnými formami.” (R9)

Experti hovoří také o možném negativním vlivu rodičů na vývoj hráče, zejména

jejich nepřiměřených nárocích, brzkém tlaku na výkon:

“Bohužel reálná situace je dnes dost hektická. A ty vlivy jsou spíš negativní.

U některých dětí se jedná, bych řekl, o ranou specializaci a šílení rodičů … nejedná se

tam o žádný všestranný pohyb, jde jen o jednostranné zaměření.” (R5)
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5.4.2 Předpoklady úspěšných hráčů

Tabulka 11. Tématický okruh Předpoklady úspěšných hráčů.
Respondenti /

Kategorie
Ša

(R1)
Fe

(R2)
Hř

(R3)
Kr

(R4)
Fi

(R5)
Ja

(R6)
St

(R7)
Št

(R8)
Zl

(R9)
Ʃ

Zvládnutí přechodu do 
vyšší věkové kategorie 

Endogenní a/nebo 
exogenní faktory

          Psychol. faktory

          Taktické faktory

          Kondiční faktory

          Technické faktory

          Somatické faktory

Kvalitní tréninkové 
podmínky  

Zařazení do TSM 
a/nebo reprezentace je 
pro výkonnostní růst 
hráče přínosné

Zařazení v TSM a/nebo 
reprezentaci U14 
nemusí být rozhodující 
pro výkonnostní růst 
hráče
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1
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8

2
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3

1

7

8

4

5 2 5 2 3 3 5 1 3 46
Vysvětlivky: TSM … Tréninkové středisko mládeže

Všech devět oslovených expertů v rozhovorech uvádí následující faktory sportovního

výkonu, které charakterizují úspěšného hráče – psychické, taktické, kondiční, technické

a somatické. Nejčastěji ovšem hovoří (osm respondentů) o faktorech psychologických –

např. intelektuálních schopnostech nebo motivaci.
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“... v první řadě jsou to určité povahové vlastnosti. To znamená ctižádost, vůbec jeho

systém života, organizace vlastního života už třeba v dětství. Za druhé somatotyp toho

člověka, jeho pohybové schopnosti, které určitě lze vypozorovat v nějakém raném

tenisovém věku a které jsou svým způsobem determinující pro ten další vývoj.” (R1)

“... ti lepší hráči dokážou řešit situace jinak než ti ostatní hráči. Tím získávají

převahu v těch zápasech, možná jsou i víc odolnějsí psychicky.” (R5)

“...musí mít údery, nějaký úder, když se to vezme z technického hlediska, který je

“smrtelný”...” (R3)

“Tenis se naučí skoro každý, ale vyhrávat se nenaučí všichni, samozřejmě. Když je

postavíme všechny na stejnou startovní čáru, a budou to umět stejně, a budou trénovat

stejně hodin, a půjdou dopředu, tak někdo bude lepší a někdo horší.” (R3)

Ukazatelem budoucích úspěšných hráčů je podle jednoho respondenta také zvládnutí

jejich přechodu do vyšší věkové kategorie:

“... když jsem pracoval na ČTS, a došel jsem k závěru, že ti mladí hráči v tom

přechodu z kategorie do 14 let do té kategorie další do 18 let velmi rychle zvládli ten

přechod a již v tom prvním roce ve věku kolem 15 let se začli prosazovat, jednoznačně

prosazovat už mezi těmi 18tiletými... Tak to bylo charakteristické pro všechny ty hráče a

hráčky, kteří potom jako se dostali vysoko do stovky ATP a WTA. …něco podobného

je i v tom přechodu z juniorského do profesionálního tenisu.” (R9)

Důležitým aspektem ve výkonnostním rozvoji hráčů je podle sedmi expertů také

vytvoření dobrých tréninkových podmínek, resp. zabezpečení tréninkového procesu

odpovídajícího výkonnostní úrovni hráče. Rozumí se tím např. trénink pod vedením

kvalifikovaného trenéra, zajištění sparingu, vytvoření přijatelného konkurenčního

prostředí, finanční a materiální podpora hráče, zajištění kondičního tréninku

a fyzioterapie, pravidelná kontrola zdravotního stavu hráče.

Pro osm respondentů je zařazování hráčů do Tréninkového střediska mládeže (TSM)

a/nebo reprezentace věkové kategorie U14 z hlediska výkonnostního růstu hráče

přínosné, podle čtyř respondentů však nemusí být rozhodující:
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“Zařazení do Tréninkového střediska mládeže je určitě dobře, protože to znamená

jedinou věc, a to, že se hráč dostane do tréninku, nebo do společnosti těch lepších

anebo těch nejlepších v těch svých ročnících, nebo v těch svých oblastech.” (R2)

“Myslím si, že je to výborná motivační složka a navíc reprezentační týmy do 14 let

absolvovali hráči jako byl Djokovič, Nadal a podobní velikáni světového tenisu.” (R8)

“V reprezentačním družstvu do 14 let si myslím, že zařazení hráče význam má,

protože se potká už na světové nebo evropské úrovni s hráči z jiných států...” (R1)

“Já si myslím, že to nemá žádnou roli. Někdo tam je, se prosadí, a ti co tam nejsou,

tak se v tom tenise se můžou také prosadit, takže to není určitě rozhodující pro budoucí

vývoj hráče.” (R5)
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5.4.3 Význam sportovních soutěží

Tabulka 12. Tématický okruh Význam sportovních soutěží.

Respondenti /
Kategorie

Ša
(R1)

Fe
(R2)

Hř
(R3)

Kr
(R4)

Fi
(R5)

Ja
(R6)

St
(R7)

Št
(R8)

Zl
(R9)

Ʃ

Umístění mezi 
nejlepšími vrstevníky je
důležitým aspektem pro
budoucí vývoj hráče

Celostátní žebříček 
ČTS
- má vypovídající 
hodnotu o vývoji hráče
- nemá vypovídající 
hodnotu o vývoji hráče

Žebříčky Tennis 
Europe
- mají vypovídající 
hodnotu o vývoji hráče
- nemají vypovídající 
hodnotu o vývoji hráče

Žebříčky ITF Juniors
- mají vypovídající 
hodnotu o vývoji hráče
- nemají vypovídající 
hodnotu o vývoji hráče

Důležitost respektování
tréninkové a turnajové 
zátěže přiměřené věku

Turnaje pozitivně 
determinují 
výkonnostní růst hráčů 

Systém soutěží ČTS, 
TE a ITF je nastaven 
optimálně 
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Vysvětlivky: ČTS … český tenisový svaz, ITF … Mezinárodní tenisová federace, TE …

Tennis Europe
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Podle hodnocení osmi expertů je umístění mezi nejlepšími vrstevníky důležité pro

budoucí vývoj hráče. Nesmí však jít o samoúčelné dosahování předního umístění na

žebříčku, za důležitý experti považují způsob dosažení umístění hráče.

“Já si myslím, že musí být ve špičce, musí být třeba do desátého místa... Ale nesmí

mu utéct špička.” (R3)

“Sbírání bodů na turnajích za účelem umístění na celostátním žebříčku musí být

bráno rozumně...” (R1)

“...myslím si, že by v těch mládežnických kategoriích ty děti měly být do pátého

desátého místa.” (R6)

“Z mého pohledu ale není úplně nutné, aby hrál jeden turnaj za druhým, protože tam

se musí opravdu rozumně volit ten poměr mezi turnaji a tréninkem..., protože pakliže se

přežene počet turnajů, není čas na přípravu, tak ten hráč se nevyvíjí v dalších

segmentech hry, které v těch mládežnických turnajích většinou nepoužívá.” (R4)

“Pro mě je spíš důležité, když už tedy ten hráč turnaje Tennis Europe nebo ITF hraje,

tak to není konečný žebříček jako to, jakým stylem ho dosáhl … musel bych se podívat

kde ty turnaje absolvoval … uhrát body na turnajích například v Jižní Americe a v Asii

je daleko snazší.” (R4)

Je také doporučen ve věkových kategoríích U10 důraz na akcentování soutěží

družstev před soutěžemi jednotlivců; dále i event. snížení počtu turnajů v kategoriích

U12 a možné zavedení žebříčku až v kategorii U14.

Rozdílně se respondenti staví k celostátnímu žebříčku ČTS a žebříčku TE jako

vypovídající hodnotě o vývoji hráče:

“Tak z hlediska umístění na celostátním žebříčku si myslím, že je to určitě

vypovídající hodnota toho, jak se daný hráč vyvíjí...” (R4)

Za nejvyšší vypovídající hodnotu se považují juniorské žebříčky ITF, shoduje se na

tom šest respondentů.

Z analýzy rozhovorů vyplývá, že účast v soutěžích je pro výkonnostní růst sportovců
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nezbytná. Důležité jsou podle čtyř expertů však také respektování přiměřené tréninkové

a turnajové zátěže, a to vzhledem k věku a výkonnostní úrovni hráče, dále pak postupné

kroky při dosahování umístění a brzké prosazení na žebříčcích ITF, ATP a WTA:

“Mezinárodní turnaje bych bral jako zkušenost vůbec hrát venku, a doporučuju

začínat co nejdříve s turnaji ATP a WTA...  na druhou stranu jít postupnými kroky –

napřed vyhrávat turnaje v Česku, pak začít jezdit ven...” (R6)

“...já si myslím, že je to v pořádku, že to je rozdělené do 12, do 14 a do 18...

A doporučuju prostě ty turnaje ITF, co nejdříve zkoušet kategorie mužů a žen.” (R6)

Absolvování turnajů podle všech devíti respondentů pozitivně determinuje

výkonnostní růst a herní úroveň hráčů. Účast v soutěžích patří k významným formám

dlouhodobě koncipovaného zvyšování sportovní výkonnosti. Doporučením může být

uvážené plánování turnajových bloků, trénink a analýza zápasů při turnajích.

Dosavadní systém soutěží ČTS, TE a ITF považuje všech devět respondentů za

optimální. Možnou úpravu vidí ve zrušení kategorie U16 v soutěžích pořádaných Tennis

Europe nebo snížení horní hranice juniorské kategorie ITF z 18 na 17 let.
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6 DISKUSE

Zásadní poznatky o vývoji umístění hráčů v žákovských kategoriích před dosažením

umístění v širší tenisové špičce (umístění v první světové stovce) na žebříčcích ATP

a WTA přináší retrospektivní analýza. Prospektivní analýza se pak snaží vyjádřit

úspěšnost prosazení předních hráčů žákovských kategorií v umístění mezi profesionály

na žebříčcích ATP a WTA, a to na základě analýzy vývoje umístění hráčů mladšího

a staršího žactva v letech 1989 – 2011.

Výsledky retrospektivní analýzy naznačují relativně zřetelně vývojovou výkonnostní

cestu českých (dříve československých) hráčů, kteří dosáhli ve sledovaných letech širší

tenisové špičky na žebříčcích ATP a WTA. Tito tenisté patřili k předním hráčům (jedná

se o soubor horních 0,5 % celkového počtu hráčů v dané věkové kategorii, hráči

s nejvyšší bonusovou hodnotou 60) svých žákovských kategorií. Je tedy

pravděpodobné, že k důležitým podmínkám dosahování pozdější vysoké sportovní

výkonnosti na žebříčcích profesionálů ATP a WTA patří přední umístění již

v žákovských kategoriích (věk 10 – 14 let). V podstatě neexistuje český hráč širší

tenisové špičky ATP a WTA, který by nepatřil mezi přední hráče na celostátním

žebříčku v žákovských kategoriích.

Z šetření prospektivní analýzy zároveň vyplývá, že mnozí hráči (56,83 % starších

žáků, 31,82 % starších žákyň a 68,92 % mladších žáků, 50,74 % mladších žákyň), kteří

patřili k předním hráčům v žákovských kategoriích, na žebříčky ATP a WTA nikdy

nedosáhli. Důvody pozdějšího neúspěchu některých předních hráčů z žákovských

kategorií mohou být například podle Deutscher Tennis Bund (1996) pozdější nízká

úroveň některého z faktorů ovlivňujících nebo limitujících sportovní výkon nebo

důsledky rané specializace nerespektující přirozený vývoj jedince – např. předčasné

vyčerpání adaptační kapacity, zdravotní aspekty, psychické a sociální aspekty (Bar-Or,

1996; Dalton, 1992; Drabik, 1996; Ewing & Seefeldt, 1996; Hecimovich, 2004;

Wiersma, 2000).

Předpoklad vyšší procentuální úspěšnosti hráčů staršího žactva než hráčů mladšího

žactva, vzhledem k jejich prosazení se na turnajích ATP a WTA, potvrdily výsledky

prospektivní analýzy. Tento fakt může souviset např. se vzrůstajícím věkem
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a výkonnostním vývojem hráčů, jejich zkušenostmi a především zúžením výběru tzv.

talentovaných hráčů v pozdějších kategoriích.

Při zaměření na procentuální prosazení hráčů v daném ročníku žákovských kategorií

ve vztahu k dosahování vrcholné výkonnostní úrovně je důležité pamatovat také na tzv.

“sílu ročníku”, a to jak ve smyslu populačním, tak i výskytu talentovaných hráčů

v daném ročníku. Z hlediska vývojového a výkonnostního srovnání jsme totiž

v jednotlivých ročnících pozorovali značné rozdíly.

Výsledky ukázaly, že rozdíl minimálního a maximálního věku dosažení nejlepšího

umístění hráčů širší tenisové špičky na žebříčku ATP a WTA se pohyboval v relativně

širokém časovém období 7,83 (věk 21,92 – 29,75 let u mužů) až 12,25 (věk 18,08 –

30,33 let u žen) let. Tyto hodnoty odpovídají výsledkům studií Bompy a Haffa (2009),

kteří v souvislosti s věkem vrcholné sportovní výkonnosti uvádí věk mužů 22 – 27 let a

žen 20 – 25 let. Kadlčík (2008) uvádí průměrnou hodnotu 25,09 let, zároveň se pak

zmiňuje o ukončení sportovní kariéry tenistů ve věku 30,91 let.

Věk hráčů při dosažení umístění v první stovce světových žebříčků ATP a WTA

(poprvé v kariéře) se pohyboval v rozmezí 19,29 – 29,91 let u mužů a 15,69 – 27,72 let

u žen.

Průměrný věk začátku sportovní kariéry u hráčů retrospektivní analýzy byl 6,06 let.

Podle autorů zabývajících se touto problematikou (např. Bompa & Haff, 2009; Crespo

& Miley, 2002; Choutka & Dovalil, 1991; Kadlčík, 2008; Schönborn, 2007) se věk

začátku sportovní kariéry tenistů pohybuje kolem 7 – 8 let, což koresponduje zhruba se

začátkem nástupu dítěte do školy (také např. u plavců a lyžařů). Bompa a Haff (2009)

a Schönborn (2006, 2007, 2008) navíc uvádí doporučený věk začátku specializovaného

tréninku kolem 11 – 13 let u dívek a 12 – 14 let u chlapců.

Z hlediska pořadí umístění hráčů se hodnoty Spearmanova korelačního koeficientu,

resp. hladiny závislosti mezi pořadím umístění hráčů na celostátním žebříčku ČTS, resp.

ČsTS ve věkové kategorii mladší a starší žactvo a jejich pořadím umístění na světovém

žebříčku ATP a WTA pohybovaly v rozmezí 0,069 – 0,376. Jednalo se tedy o závislost

malou až střední, což naznačuje, že  pořadí nehraje nebo nemusí hrát roli v otázce

dosahování vrcholné výkonnostní úrovně v tenise.

Nemělo by sice docházet k přeceňování úspěchu, ale na základě prospektivní
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a retrospektivní analýzy lze usuzovat, že význam úspěšnosti v soutěžních utkáních

v tenise hraje důležitou roli, a to právě již od žákovských kategoriích. Samozřejmě je

nutné si uvědomovat i důležitost případných negativních rysů s tím souvisejících – tj.

jak je úspěchu dosaženo (mezi charakteristické rysy rané specializace patří např.

dosahování vysoké výkonnosti co nejdříve, na základě plánovitého tréninku dosažení

úspěchu co nejrychleji, úzké zaměření na specializaci – jednostrannost, zatížení na

hranici únosnosti a neúměrné nároky na nevyzrálé jedince, v tréninku psychické

momenty charakteristické pro práci dospělých a další).

Rozbor výkonů a zkušeností z některých sportů ukazuje, že rekordních výkonů lze

dosáhnout cestou rané specializace i tréninkem odpovídajícím vývoji (např. Agassi,

2009; Baker, 2003; Bompa, 2000; Bompa & Haff, 2009; Feige, 1973; Schumacher,

2007; Valik 1975). Řízení sportovního tréninku by mělo vycházet z analýz

výkonnostního vývoje v jednotlivých sportech a jejich požadavků, které jsou určovány

věkem začátku sportovní specializace a věkem vrcholné výkonnosti v daném sportu

(Vobr, 2009), dále tréninkovými (např. strategie a obsah tréninku, volba zatížení) nebo

soutěžními aspekty (např. stanovené soutěžní věkové kategorie, výkonnostní úroveň

hráčů v dané věkové kategorii) (např. Dovalil et al., 2009). Zároveň je nutné respektovat

vývojové zvláštnosti jedinců, resp. vždy volit individuální přístup a vycházet z jejich

aktuálních potřeb.

V porovnání s dostupnými názory o dlouhodobé koncepci sportovního tréninku tak

naše poznatky nepotvrzují obecné závěry Bompy a Haffa (2009), Feigeho (1973),

Schnabela, Harreho a Kruga (2008) nebo Valika (1975) o problematice dosahování

vysoké sportovní výkonnosti již v raném věku, kdy raně specializovaní sportovci mají

sice strmější vzestup výkonnosti a vrcholu ve sportu dosahují rychleji, s vysokými

výkony v žákovském a dorosteneckém věku, dosahovanými cestou brzké specializace,

však zřetelně souvisí po 18. a 19. roce výkonnostní zaostávání. Zároveň u raně

specializovaných sportovců je doba vrcholové sportovní výkonnosti poměrně krátká,

pokles nastává dříve a je rychlejší.

Z metodologického hlediska je retrospektivní analýza méně náročná na zpracování

než prospektivní analýza, a to zejména z důvodu nižšího zařazeného počtu hráčů do

výzkumu. Na první pohled se zdá být také retrospektivní analýza dostatečnou – neboť
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se zabývá sportovní minulostí nejlepších světových hráčů, jejich výkonností

v žákovských kategoriích. Současně však tento typ analýzy nedokáže postihnout

(ne)úspěšnost prosazení mladých hráčů, v tomto případě předních hráčů v žákovských

kategoriích.

Zajímal nás také pohled na počty absolvovaných turnajů sledovaných tenistů

v žákovském věku. Vysoký počet absolvovaných startů v žákovských kategoriích může

totiž souviset s přetěžováním organismu a ranou specializací. Soutěžní zatížení ovšem

hraje důležitou roli při budování sportovního výkonu. Velký význam pro budoucnost

mají také soutěžní zkušenosti hráče, účast v soutěžích je pro výkonnostní růst tenisty

nezbytná (Crespo et al., 2003; Hohmann, Lames & Letzelter, 2010; MacCurdy, 1999;

Schnabel, Harre & Borde, 1997; Thiess & Tschiene, 1999; Tschiene, 1994). 

Úkolem je proto pokoušet se hledat optimum startů v turnajích, resp. v počtu

absolvovaných zápasů. Jistou oporou může být analýza účasti v žákovských turnajích u

úspěšných profesionálů. Rovněž je důležité přihlédnout ke specifikům jednotlivých

věkových období, jejich tréninkovým cílům a obsahům, tréninkovým plánům

a turnajovým doporučením (Schönborn, 2006, 2008).

Údaje týkající se počtu absolvovaných turnajů mají v této práci především

informativní hodnotu, na základě které lze formulovat orientační doporučení pro řízení

tréninku v dané věkové kategorii v rámci sportovní přípravy dětí.

Celkový počet hráčů (v rámci ČsTS a ČTS) žákovských kategorií, mladšího

a staršího žactva, se s rozdělením československého státu a tedy i tenisového svazu

přirozeně snížil. Pokud sledujeme další vývoj celkového počtu hráčů do 14 let, do roku

1995 byl v daném roce vždy obecně vyšší počet hráčů v kategorii staršího žactva než

mladšího žactva, v roce 1996 však nastává opak, a to u chlapců i dívek. Navíc do roku

2011 v kategoriích staršího žactva počet hráčů stagnoval nebo dokonce ubýval,

v kategoriích mladšího žactva byl však trend zcela opačný. 

Vysvětlení může souviset se zavedením programu ITF Play and Stay a stále se

zvyšující oblibou kategorií minitenisu a babytenisu, které přitahují k tenisu děti ve stále

mladším věku, a to i přes konkurenci ostatních sportů (zejména fotbalu, florbalu nebo

hokeje). Tyto děti pak automaticky pokračují do kategorie mladšího žactva.

Z dlouhodobého hlediska (při cestě od kategorie minitenis, babytenis a mladšího žactva)
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pravděpodobně probíhá na základě výsledků soutěží přirozený výběr, kdy lze již

v žákovských kategoriích rozpoznat tzv. “širší špičku nejlepších českých hráčů”.

V kategorii staršího žactva tak již někteří hráči s malou perspektivou a nízkým

výkonnostním potenciálem rezignují a s tenisem na výkonnostní úrovni již nepokračují.

Dalšími faktory vysvětlujícími stagnaci nebo úbytek hráčů v kategorii 13 – 14 let

mohou být finanční a časová náročnost tenisové přípravy a soutěží, zejména pro rodiče

hráčů.

Kvantitativní část vychází ze zjištěných fakt úspěšnosti žákovských kategorií podle

umístění na žebříčcích a zkoumá souvislost mezi úspěšností v žákovských kategoriích

a úspěšností v dospělosti. Neposuzuje, jakým způsobem byla úspěšnost v žákovském

věku dosažena, tj. jaký trénink tomu předcházel a jaká úroveň talentu jednotlivců do

vývoje výkonnosti vstupovala.

Chceme zdůraznit, že naše analýza je pouze jedním z aspektů, na základě kterých lze

charakterizovat cesty k dosahování pozdější vysoké výkonnostní úrovně hráčů. Jedná se

však v našich podmínkách o důležitou položku při výběru hráčů do Tréninkových

středisek mládeže, Středisek vrcholového tenisu a Sportovních center mládeže (ČTS,

1993-2011c).

V rámci kvalitativní části výzkumu byly v tématických okruzích dlouhodobé

koncepce sportovního tréninku analyzovány názory tenisových expertů na

charakteristické rysy tréninku, předpoklady úspěšných hráčů a význam sportovních

soutěží.

Výsledky rozhovorů ukazují na přínos programu ITF Play and Stay (cílem je

umožnit zejména dětem hrát tenis již od nízkého věku na menším dvorci, s nižší sítí,

menšími a lehčími raketami a míči s nižším tlakem), což je ve shodě s původními

myšlenkami kampaně Mezinárodní tenisové federace propagujícími tento program (De

Boer, 2010; ITF, 2012; Miley, 2010). Na druhou stranu však respondenti hovoří také

o jeho negativních prvcích (např. nadměrný psychický stres ze zápasů, možnost

častějšího výskytu zranění v pozdějších letech jako důsledku rané specializace). Možná

rizika spojená s ranou specializací naznačuje v tomto smyslu ve své přehledové studii

např. Hecimovich (2004), který zmiňuje v této souvislosti negativní vlivy, které mohou

přiblížit pohledy anatomie, fyziologie, psychologie nebo sociologie.
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Podle našeho názoru je program ITF Play and Stay zvládnut marketingově velmi

dobře. Je třeba však pozorně eliminovat vedlejší negativní vlivy programu, související

s brzkým tlakem na výkonnostní růst hráčů v nízkém věku, které později vedou až k tzv.

syndromu vyhoření, častějším výskytům zranění a ukončení s tenisem na výkonnostní

úrovni. 

Dotazovaní experti uváděli také možný negativní vliv rodičů na vývoj hráčů,

zejména jejich nepřiměřených nárocích a brzkém tlaku na výkon. O důležitosti vlivu

rodiny na výkonnostní vývoj talentovaných sportovců vypovídá řada autorů (např.

Bloom, 1985; Brustad, 1993; Hellstedt, 1995; Woolger & Power, 1993; Young, 2011).

Například Coté (1999) ve své studii analyzuje dynamiku rodiny v každé vývojové fázi

sportovce – etapě základního, specializovaného a vrcholového tréninku. Výsledky

Goulda et al. (2008) ukázaly, že podle názorů tenisových trenérů měla většina rodičů na

hráče juniorských kategorií pozitivní vliv, pokud jde o jejich chování a postoje, byl

vyzdvižen i důraz na jejich rozvoj a podporu. Genevois (2011) a Bois, Lalanne

a Delforge (2009) uvádí ve svých studiích pozitivní (zabezpečení psychické a finanční

podpory, logistické zajištění) a negativní (tlak na vítězství, tenis prioritou před ostatními

aktivitami) znaky chování rodičů mladých tenistů.  Jak jsme zjistili, podobný názor

vyslovili i námi dotazovaní experti.

Vytvoření dobrých tréninkových podmínek (např. metodické vedení pod vedením

kvalifikovaného trenéra, zajištění sparingu, vytvoření přijatelného konkurenčního

prostředí, finanční a materiální podpora hráče, zajištění kondičního tréninku

a fyzioterapie, pravidelná kontrola zdravotního stavu hráče), resp. zabezpečení

tréninkového procesu odpovídajícího výkonnostní úrovni hráče je pak podle

respondentů důležitým aspektem ve výkonnostním rozvoji hráčů, podobnou zkušenost

dokládá i řada autorů (např. Crespo & Miley, 2002; De Bosscher, De Knop & Heyndels,

2003; Perič, 2006).

Ve shodě s některými autory (např. Coté, 1999; Coté & Hay, 2002; Petlichkoff, 1993)

by měl být kladen důraz na jeden z hlavních principů tréninku dětí, označovaný jako

herní princip, tedy omezování tlaku na výkon v utkáních, zdůrazňování prožitku

a radosti z pohybu, a pestrou činnost, tj. jistý podíl všestrannosti (Bompa, 2000;

Schnabel, Harre & Krug, 2008).
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Základní myšlenkou projektu Českého tenisového svazu minitenis a babytenis je na

základě principů kampaně Play and Stay hravým způsobem přilákat děti předškolního

a mladšího školního věku k tenisu. Soutěživost dětí a ambice rodičů však postupem

času tuto filozofii často popírají, a může tak docházet k nadměrnému tréninkovému

a turnajovému zatížení dětí již ve věku do 10 let.

Z hlediska znaků charakterizujících hráče budoucí širší tenisové špičky, které lze

sledovat již v žákovských kategoriích, potvrzují všichni respondenti v souladu

s literaturou (např. Dovalil, 2009; DTB, 1996; Grosser & Schönborn, 2008; Schnabel,

Harre & Krug, 2008; Schnabel, Harre & Borde, 1997) shodně faktory sportovního

výkonu (psychické, kondiční, taktické, technické a somatické).

V rámci zaměření tréninku hráčů do 14 let byla zmíněna důležitá role úderové

techniky a pohybu po dvorci. Takovou orientaci preferuje i řada autorů (např.

Bollettieri, 2001; Crespo & Miley, 2002; Kriese, 1997), podle Schönborna (1993)

nejvíce ovlivňuje právě úroveň pohybových dovedností výsledný výkon hráčů ve věku

do 13 let. Pohybové činnosti v tenise se skládají jak z činností nutných k provádění

jednotlivých úderů, tak z činností lokomočních sloužících převážně k přesunům po

tenisovém dvorci. Veškeré činnosti mohou být charakteru acyklického či cyklického,

přičemž činnosti acyklického charakteru (zejména tenisové údery, ale i lokomoce) jsou

vykonávány v úzkém propojení s činnostmi cyklickými. Lokomoční činnosti tenista

vykonává zejména před úderem a po něm; jsou to různé druhy běhů se změnou směru,

přechody z pohybu do zastavení, rychlé starty, cval stranou, skluzy, skoky, obraty,

poskoky, výskoky, výpady, někdy i pády a chůze (Höhm, 1982; Crespo & Miley, 2003;

Čelikovský, 1988; Stojan, 1991; Schönborn, 2000; Unierzyski & Szczepanowska, 2000;

Zháněl, 2005).

Umístění mezi nejlepšími vrstevníky je důležité pro budoucí vývoj hráče, nesmí však

jít o samoúčelné dosahování předního umístění na žebříčku, za důležitý je považován

způsob dosažení umístění. V tomto směru např. MacCurdy (2006) upozorňuje na

důležitost dosažení určité minimální výkonnostní úrovně z hlediska výsledků hráče

v každé etapě sportovního tréninku pro pozdější možnost dosažení vrcholné výkonnosti.

Juniorské žebříčky ITF mají (ve srovnání se žebříčky Českého tenisového svazu

a Tennis Europe) podle expertů nejvyšší vypovídající hodnotu o vývoji hráče. Tento
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názor je v souladu s výsledky některých studií (např. Miley & Nesbitt, 1995; McCraw,

2011, 2012; Reid a kol., 2005, 2007; Reid, 2009), zabývajících se problematikou

dlouhodobého vývoje umístění hráčů, které ukazují na vysokou úspěšnost prosazení

předních juniorů žebríčku ITF mezi profesionálními hráči ATP a WTA.

Účast v soutěžích je pro výkonnostní růst sportovců nezbytná, což je v souladu

s literaturou (např. Choutka & Dovalil, 1991; Hohmann, Lames & Letzelter, 2010)

a odpovídá to výše citovanému názoru, že teprve v soutěžích se může sportovní výkon

upevňovat a zdokonalovat jako ucelený komplex na odpovídající úrovni intenzity

včetně působení vnějších vlivů. Nelze proto vytvářet dělící čáru mezi tréninkovým

procesem a soutěžemi, naopak je nutné pochopit jejich vzájemnou souvislost

a podmíněnost.

V současné době mají čeští hráči mimo rámec Českého tenisové svazu navíc

relativně velkou možnost hrát na turnajích Tennis Europe, a to již ve věkové kategorii

do 12 let. Hrají tak náročnější zápasy už od úvodních turnajových kol. V důsledku toho

často na konci mládežnických a v začátku juniorských kategorií dávají někteří hráči

přednost absolvování mezinárodních turnajů před tuzemskými.
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7 ZÁVĚR

Český tenis zaznamenal v posledním čtvrtstoletí i přes stále se rozrůstající

mezinárodní konkurenci řadu úspěchů. V soutěžích jednotlivců všech věkových

kategorií se umísťovali čeští hráči pravidelně v absolutní světové špičce a v soutěžích

družstev dokázala Česká republika vyhrát Davis Cup i Fed Cup.

Tato práce se zaměřuje na analýzu výkonnostního vývoje výhradně hráčů

v podmínkách vytvořených Českým tenisovým svazem (před rokem 1993

Československým tenisovým svazem) a jejím cílem je zjistit, zda a nakolik soutěžní

úspěšnost českých, resp. československých tenistů dosahovaná v žákovských

kategoriích souvisí s dosahováním jejich vrcholné výkonnosti v dospělosti na

mezinárodní úrovni.

Předkládaná práce se zabývá pohledem na problém dosahování vysoké sportovní

výkonnosti tenistů v dlouhodobém, mnohaletém horizontu. 

Na základě stanoveného cíle a úkolů bylo v rámci kvantitativní části výzkumu

založené na prospektivní analýze výkonnostního vývoje tenistů zjištěno:

– počet předních hráčů ve věkových kategoriích mladší a starší žactvo (na

celostátním žebříčku Českého tenisového svazu, resp. Československého

tenisového svazu s bonusovou hodnotou 60 v období let 1989 – 2011, jedná se

o soubor horních 0,5 % celkového počtu hráčů v dané věkové kategorii) byl

1791 (1097 žáků a 694 žákyň) – s tímto počtem jsme dále pracovali

v prospektivní analýze,

– v databázích Association of Tennis Professionals (ATP) a Women's Tennis

Association (WTA) se v letech 1992 – 2011 z nich objevilo 798 (402 žáků a 396

žákyň),

– procentuální úspěšnost prosazení předních hráčů věkové kategorie mladší

a starší žactvo (s bonusovou hodnotou 60) do databáze ATP a WTA byla

38,50 %, resp. 52,21 %,

– absolvovaný počet turnajů za 1 rok u hráčů věkové kategorie mladší a starší

žactvo (s bonusovou hodnotou 60) byl průměrně 12,68, resp. 14,22.

Na základě stanoveného cíle a úkolů bylo v rámci kvantitativní části výzkumu
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založené na retrospektivní analýze výkonnostního vývoje tenistů zjištěno:

– počet českých hráčů (narozených v roce 1970 a mladších) v první stovce

světových žebříčků Association of Tennis Professionals (ATP) a Women's Tennis

Association (WTA) byl 47 (18 mužů a 29 žen) – s tímto počtem jsme pracovali

dále v retrospektivní analýze,

– rozpětí umístění těchto hráčů v kategorii mladší a starší žactvo bylo 1. - 79.,

resp. 1. - 45.,

– věk jejich začátku sportovní kariéry (sportovní věk) byl průměrně 6,06 let,

– věk dosažení nejlepšího umístění na žebříčku ATP a WTA byl průměrně 25,17

let u mužů (věkové rozpětí 21,92 – 29,75 let), resp. 22,86 let u žen (věkové

rozpětí 18,08 – 30,33 let),

– věk hráče při dosažení umístění v první stovce světových žebříčků (poprvé

v kariéře, při závěrečném hodnocení sezóny na konci roku) byl průměrně 23,37

let u mužů (věkové rozpětí 19,29 – 29,91 let) a 20,92 let u žen (věkové rozpětí

15,69 – 27,73 let),

– hodnoty Spearmanova korelačního koeficientu, resp. hladiny závislosti mezi

pořadím umístění hráčů na celostátním žebříčku ČTS ve věkové kategorii mladší

a starší žactvo a jejich pořadím umístění na světovém žebříčku ATP a WTA se

pohybovaly v rozmezí 0,069 – 0,376, jednalo se tedy o závislost malou až

střední.

Zjištění získaná na základě strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami

přinášejí podněty a argumenty ve smyslu prokázání určitých trendů a tendencí v tenise

a následně podpory možných koncepcí dlouhodobého tréninku – rané specializace

a tréninku odpovídajícího vývoji. 

Výsledky naznačily, že v dlouhodobém procesu tenisového tréninku považují experti

přiměřený specializovaný trénink od prvních let za potřebný, avšak zároveň nelze

opomíjet jistý podíl všestrannosti včetně uplatnění přístupu založeného na herním

principu (omezení tlaku na výkon, zdůraznění pozitivních prožitků). Kampaň

Mezinárodní tenisové federace Play and Stay je v tomto smyslu podle většiny

respondentů přínosná pro současný tenis, podle některých však obsahuje také negativní

prvky.
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Mezi předpoklady budoucích úspěšných hráčů experti řadí různé endogenní

a exogenní faktory sportovního výkonu. Za zásadní považují všechny faktory

sportovního výkonu, se zdůrazněním psychických faktorů. Dále pak zvládnutí přechodu

hráče do vyšší věkové kategorie. Zařazení hráče do Tréninkového střediska mládeže

a/nebo reprezentace je přínosné pro jeho výkonnostní růst, nemusí však být rozhodující.

Podle hodnocení expertů představuje umístění mezi nejlepšími vrstevníky důležitý

aspekt pro budoucí vývoj hráče, je nutné však brát v úvahu respektování tréninkové

a turnajové zátěže vzhledem k věku a výkonnostní úrovni hráče. Dosavadní systém

soutěží ČTS, TE a ITF dotazovaní experti považují za optimální.

Na základě provedené prospektivní a retrospektivní analýzy a rozhovorů

s tenisovými experty se ukázalo, že je vysoce nepravděpodobné prosazení hráče do širší

tenisové špičky žebříčků ATP a WTA, pokud již v žákovských kategoriích nepatřil mezi

přední hráče celostátního žebříčku. 

Pro prosazení se hráčů do širší tenisové světové špičky vyplývá z analýzy důležitost

předního umístění hráčů již v žákovských kategoriích do 12, resp. 14 let, přitom pořadí

nehraje nebo nemusí hrát roli. Nepochybně se při tom uplatňuje talent a předchozí

absolvovaný trénink.
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9 ABECEDNÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

ATF … Asian Tennis Federation

ATP … Association of Tennis Professionals

CAT … Confederation of African Tennis

COSAT … Confederacion SudAmericana de Tenis

COTECC … Confederation of Tennis of Central America & Caribbean  

CSB … celkový součet bodů

CŽ … celostátní žebříček

ČTS … Český tenisový svaz

ČsTS … Československý tenisový svaz

ITF … International Tennis Federation

KŘT … klasifikační řád tenisu

KŽ … krajský žebříček 

OTF … Oceania Tennis Federation

SCM … sportovní centrum mládeže

SVT … středisko vrcholového tenisu

TE … Tennis Europe

TSM … tréninkové středisko mládeže

VK … věková kategorie 

VV … výkonný výbor

WTA … Women's Tennis Association
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