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Abstrakt 

Název: Výměna trenéra u vrcholových hráčů tenisu 

Cíle práce: Cílem je práce je zmapovat dopad výměny trenéra u vrcholových hráčů 

tenisu a to z pohledu psychologického, sociálního a z pohledu vztahu hráče k tenisu. 

Bude zkoumáno, jaký vliv měla změna trenéra na hráčův přístup k tenisu, na jeho herní 

výsledky, na osobní život a mezilidské vztahy.  

Metody: Budou využity metody narativního rozhovoru – technika komentované 

transkripce a kvantitativního rozhovoru – interview, analýzy, srovnávání.  

Výsledky: Bylo vytyčeno pět výzkumných otázek. Všechny se podařilo na základě 

provedeného výzkumu zodpovědět. Bylo zjištěno, že na soutěžní výsledky hráče měla 

změna trenéra dopad pouze u jednoho probanda. Dopad na svůj psychický stav však oba 

hráči popsali jako pozitivní. Ani jeden z probandů se změnou trenéra nezměnil své 

tréninkové metody, ani se nezměnil jejich přístup k tenisu. Jeden z hráčů po změně 

trenéra vytyčených výsledků nedosáhl, druhý je stále aktivním hráčem a na své 

sportovní kariéře pracuje. 

Klíčová slova: tenis, profesionální tenista, ATP, výkonnost, osobní život, sportovní 

cíle, trenér, výměna 
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Abstract  

 

Title: Effect of coach change on professional tennis players  

Objectives of work: The aim of the thesis is to analyze the impact of coach change on 

professional tennis players from the psychology perspective, social relationship and 

player’s attitude to the sport itself. The impact of the coach change on player’s approach 

to tennis, game results, personal life and interpersonal relationships will be examined. 

Method: The methods that will be used are narrative interviews – annotated 

transcription technique, quantitative interview, analysis and comparison.  

Results:  

In the practical part of the dissertation, author answered five research questions through 

conducted research. Conducted research revealed that coach change affected tennis 

results of only one of the investigated probands. However, positive psychological 

impact of coach change was described by both probands. Neither of probands changed 

his training methods or their approach to tennis after the coach change. Team goals of 

one of the proband were not achieved, the second proband is still an active player and 

works on his sports career. 

Key words: tennis, professional tennis player, ATP, performance, personal life, sport 

goals, coach, change 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se bude zabývat oblastí profesionálního tenisu. Konkrétním 

předmětem zkoumání bude problematika výměny trenéra u vrcholových hráčů tenisu. 

Fungování mezi tenistou a trenérem je velmi specifické oproti mnohým jiným sportům. 

Vrcholoví tenisté často tráví velkou část roku objížděním světových turnajů a zdaleka 

ne všichni si mohou dovolit brát svého trenéra s sebou. Hráči tak tráví mnoho času 

sami, trénují na turnajích s protihráči či spoluhráči v případě čtyřhry, a s trenérem se 

potkávají jen v krátkých časových intervalech mezi turnaji, případně v období 

předturnajové přípravy. Tedy mnozí hráči v dospělém věku netráví s trenérem příliš 

mnoho času. I přes tuto skutečnost však mají trenéři nezastupitelné místo v hráčově 

přípravě a životě celkově. Trenér působí nejen na poli tenisového tréninku, nýbrž může 

být i velkou duševní podporou a moudrým rádcem.  

V rámci této diplomové práce budou zkoumání dva vrcholoví hráči. Lukáš 

Dlouhý a Jan Langer. Oba prošli obdobím změnou trenéra, ačkoliv oba ze značně 

rozdílných důvodů. Oba hráči mají za sebou působení ve vrcholovém tenisu, potažmo se 

věnují vrcholovému tenisu, prošli kompletní tenisovou přípravou od dětství a mají tak 

za sebou dlouhý proces od výuky tenisových základů až po mistrovské umění. Mohou 

tak dobře posoudit, jaký vliv na jejich tenisový život a kariéru má osoba jejich trenéra.  

Tato diplomová práce si vytyčila pět vědeckých otázek, které budou 

zodpovězeny v praktické části a to na základě uskutečněného výzkumu. Výzkum bude 

uskutečněn skrze metodu rozhovoru. Získané informace budou analyzovány a 

srovnávány. Cílem práce je zjistit, jaký dopad má na vrcholové tenisové hráče výměna 

trenéra. Toto bude zkoumáno z více pohledů. Prozkoumáni budou hráči z pohledu 

psychologického, jak se osobně cítili v době změny, z pohledu sociologického, tedy 

stran reakcí rodiny a blízkých lidí a z pohledu svého vztahu k tenisu, resp. způsobu, 

jakým výměna trenéra tento vztah ovlivnila, ovlivnila-li jej vůbec. V neposlední řadě 

bude nahlédnuta výkonnost hráčů a její případná souvislost s výměnou trenéra.  

První část diplomové práce se bude zabývat teoretickými východisky. Bude 

nastudována adekvátní odborná literatura, a to jak z českých, tak zahraničních zdrojů, 

na základě které budou vypracovány teoretické podklady k práci. V rámci teoretické 

části bude nahlédnuta psychologie obecně, posléze psychologie sportu, otázky 

sociálního prostředí, posléze tématika sportovního tréninku a tenisové přípravy a 
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v neposlední řadě bude popsán tenis jako sport, jeho pravidla, systém soutěží atd. 

Teoretická část slouží jako vědomostní základ pro provedení následného výzkumu. 

V teoretické části dojde k seznámení se s odbornými vědomostmi, na základě kterých 

může být posléze postaven a proveden samotný výzkum. Po části teoretických 

východisek bude následovat část mapující cíl práce a výzkumné otázky, kde bude 

formulováno detailněji, na co se práce zaměří a jaké výzkumné otázky v rámci výzkumu 

zodpoví. Třetí částí bude kapitola o metodologii, kde budou podrobněji popsány 

metody, jež budou v rámci tvorby diplomové práce využity. Bude to metoda obsahové 

analýzy odborné literatury, narativní rozhovor, kvantitativní rozhovor, analýza a metoda 

srovnávání. V následující praktické části pak bude zpracován samotný výzkum, tedy 

budou provedeny rozhovory s vybranými hráči, tyto budou analyzovány a na jejich 

základě budou posléze zodpovězeny výzkumné otázky.  

Přínos práce spočívá v otevření problematiky, která se týká všech sportovních 

odvětví. Postava trenéra je klíčová pro většinu sportovců, minimálně v prvních letech 

jejich sportovní kariéry. Nicméně většina vrcholových sportovců pracuje s trenéry až do 

konce své aktivní kariéry, neboť odborné vedení je takřka nepostradatelné v každém 

věku a na každé výkonnostní úrovni. Mnozí sportovci mají svého stabilního trenéra, 

mnozí volí systém spolupráce s více odborníky. Vždy však mají trenéři podíl na 

výkonu, který posléze sportovec předvede. Jaké dopady má na sportovce výměna této 

důležité složky, výměna osoby trenéra, to prozkoumá tato práce. Ačkoliv je práce 

primárně zaměřena na oblast tenisu, lze předpokládat, že mnohé poznatky budou 

zajímavé a platné i pro ostatní sporty, a tak se z nich budou moci poučit i jiní sportovci 

než pouze tenisté.  

V rámci práce bude učiněn rozbor tenisového, a částečně i osobního, života dvou 

vrcholových hráčů tenisu. Stručně bude zmapován životopis hráčů, jejich 

charakteristika a herní výsledky. Posléze budou zodpovězeny otázky v rámci interview 

a bude zjištěno, v jakém duševním a herním stavu se hráč nacházel před změnou 

trenéra, jaké byly pohnutky k této změně, zda nápad přišel náhle či pozvolna. Dále, jak 

se situace vyvíjela v době změny, jaké tlaky na sobě hráč pociťoval a jak se toto 

odrazilo na jeho soutěžních výsledcích. Posléze pak přijde zmapování doby po výměně 

trenéra, k čemu změna vedla, čeho hráč s novým trenérem dosáhl a zpětný pohled 

doprovázený zhodnocením situace.  
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Tato diplomová práce volným způsobem navazuje na práci bakalářskou. Byla 

využita část teoretických poznatků z původní bakalářské práce s tím, že tyto byly 

doplněny o nové poznatky a okruhy. Výzkum byl učiněn zcela nový. Oproti původnímu 

plánu, že bude v diplomové práci plynule navázáno na výzkum z bakalářské práce, bylo 

nakonec rozhodnuto uskutečnit výzkum zcela nový v jiné oblasti. Obě práce se však 

stále pohybují v tenisovém okruhu, obě shodně pracují s metodou rozhovorů a 

porovnávají dva hráče.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

 

1.1 Psychologie sportu 

Psychologická charakteristika sportu vychází z jeho srovnání s ostatními lidskými 

činnostmi. Sport je nevážný a prožitkový, proto má blízko ke hře. Zároveň je 

cílevědomý a systematický, vyžaduje pravidelné úsilí, čímž se blíží práci. Má tendenci 

ke zdokonalování a rozvoji, to jej přibližuje k učení.  

 

 

1.1.1 Emoce 

Sport je emociogenní, tedy je zdrojem emocí. „Emoce lze definovat jako schopnost 

reagovat na různé podněty prožitkem libosti a nelibosti, spojeným s fyziologickými 

reakcemi a změnou aktivity, eventuálně i dalšími vnějšími projevy“ (Vágnerová, 2004, 

s. 143). Emoční prožitky vznikají spontánně, nelze je příliš ovlivnit. Lze je pouze 

regulovat, potlačovat a vytěsňovat. Dispozice k emočnímu prožívání je vrozená, 

geneticky podmíněná. Způsob emočního reagování je pak ovlivněn i sociokulturně. 

Emoce signalizují význam podnětů, s nimiž se jedinec setkává. Emoční informace bývá 

nepřesná, ovšem komplexní a rychlá. Je vysoce subjektivní, tím se odlišuje od 

racionálního hodnocení reality. Ukazuje na to, jak jedinec přijímá stávající situaci 

(Vágnerová, 2004). 

Emocionalita sportu je dána zátěžovým a současně přitažlivým programem 

sportu. Náročnost programu vede ke zvyšování aktivační úrovně. Tak se mobilizují 

veškeré síly organismu, hlavně energetické zdroje. Program, který je pro sportovce 

důležitý, má silný aktivační efekt. Aktivační úroveň může být dále ovlivněna farmaky, 

autoregulačními zásahy, psychickými vlivy. Největší vliv mají vědomé procesy, tj. 

pochopení důležitosti akce. Příliš vysoká či nízká aktivační úroveň je pro sportovní 

výkon nevhodná, optimální je střední hladina. Oscilací aktivační úrovně lze vysvětlit 

časté kolísání ve výkonech vrcholových sportovců (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). 
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Co do emocionálnosti jsou na podobné úrovni jako sport pouze hazard, sex a 

umění. Příčinou jsou soutěžní charakter sportu, nejistota výkonu a zastoupení herních 

prožitků. Z psychologického hlediska je sportovní zážitek silná emocionální epizoda, 

která má tendence se často vybavovat. Časem získává na kladných hodnotách, tj. co 

bylo nepříjemné, se jeví jako neutrální, co bylo pozitivní, se zdá být extaticky dokonalé. 

Sport je pro moderního člověka prostředkem, jak svobodně projevit své emoce, které 

jsou jinak většinou potlačovány. Bohužel častěji jsou emoce ventilovány skrze virtuální 

sféry, jako četba, počítačové hry atp., což vede k hypokinezi (Slepička, Hošek, Hátlová, 

2009).  

Sled emocí ve sportu sestává z předsoutěžního stavu, tedy z jistého napjatého 

očekávání. Tento nastává v okamžiku, kdy si sportovec uvědomí svou účast v důležité 

soutěži. Představuje mobilizaci organismu, je ovlivňován emocemi a motivací. Dále ze 

soutěžního stavu, který nastává odjezdem na závodiště. Má povahu usilování, boje, 

zvládání, srovnávání s určitým standardem výkonu,  a to i v rámci tréninkové jednotky.  

Dále ze stavu pozávodního. Tento je ovlivněn výsledkem činnosti a předsoutěžními 

aspiracemi. Může se dostavit extatické veselí či frustrace. V rámci tréninku se většinou 

dostavuje uspokojení z dobře odvedené práce, svalová únava je vnímána pozitivně. 

Euforie z úspěchu je dána biologicky, vylučováním endogenních opiátů v mozku, a 

sociálně psychologicky, neboť díky úspěchu dochází ke zlepšení sociální pozice. 

Smutek má povahu psychologickou, je stavem zmaru. Reakcí na frustraci může být 

vztek, rezignace, regrese či kompenzace (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009; Stackeová, 

2011).  

Emoce se v tenise odrážejí velmi zřetelně. Dalo by se říci, že tenis je svou 

emocionálností proslulý, resp. je proslulý specifickým způsobem vyjadřování především 

negativních emocí. Tímto máme na mysli demolici raket. Poměrně často se v rámci 

vypjatých situací, v okamžiku, kdy má hráč pocit, že udělal zbytečnou chybu, či kdy má 

pocit bezpráví, tj. není spokojen s rozhodnutím sudího, setkáváme s ventilací 

nahromaděného vzteku či frustrace a to skrze vzteklé zahození rakety. Ve zvláště 

vypjatých situacích jsou hráči schopni doslova rozmlátit raketu o zem, hodit jí vší silou 

do rohu kurtu či ji zlomit o koleno. Tyto projevy by se však na kurty příliš dostávat 

neměly. Součástí přípravy každého hráče by měla být i příprava psychologická, která ho 

naučí zvládat vypjaté emocionální situace. Psychologická příprava je pro hráče tenisu 

velmi důležitá. O vítězi zápasu rozhoduje 4 až 5 klíčových míčů. Pokud tyto míče a 
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s tím i zápasy prohráváte, je pravděpodobné, že váš protihráč je na tom po psychické 

stránce lépe než vy (Ashe, 1995). 

 Hráči by měli mít k dispozici jiné ventilační techniky tak, aby na kurtu nedělali 

„ostudu“ sobě, ani svému sportu. Na druhou stranu nutno říct, že takové emocionální 

výlevy bývají často pro fanoušky vítanou zajímavostí, jakýmsi kořením hry. 

Fanouškové si ve skandálech často libují. V každém případě jsou emoce nedílnou 

součástí tenisových turnajů i tenisu jako sportu.  

 

 

1.1.2 Frustrace 

Frustrace je situace zmaru. Subjektu je blokován postup k žádoucímu cíli. Jedinec 

nenachází řešení pro danou situaci. Frustrace může být psychická či fyzická. 

Nejčastějšími typy frustrace jsou:  

 Denní frustrace – pokažená věc. 

 Životní frustrace – nedostatek lásky.  

 Existenciální frustrace – ztráta smyslu života, životních perspektiv (Osten, 

2005). 

Frustrace má řadu důsledků na chování jedince. Mezi tyto patří samomluva 

(většinou s ventilačními účinky), psychická tenze, stereotypní pohyby (přecházení, 

poklepávání prsty), chaotičnost, zmatenost, zvýšený výdej energie. Dále můžeme mezi 

důsledky zařadit rezignaci (zanechání činnosti), kompenzaci (náhradní uspokojování), 

fixaci (stereotypní pokusy o zdolání překážky), stupňování motivace, racionalizace 

(rozumové zdůvodnění neúspěchu). Některé školy mezi hlavní důsledky frustrace řadí 

agresi (Hošek, 1999). V reakcích na frustraci dochází k vytváření nižších druhů 

sebeklamů, které mají zastřít neúspěch. Agrese vyvolaná frustrací může být zaměřena 

proti sobě či ostatním. Dělí se na emocionální, jež je pudového původu a doprovází ji 

vztek, nepřátelství, a na instrumentální, která je naučenou sociální technikou. Agrese se 

utlumí a přenáší na jiné objekty (Osten, 2005). 

Každý jedinec má určitou individuální psychickou odolnost vůči frustraci, tj. 

kapacitu vzdorovat bez negativních reakcí. Toto nazýváme frustrační tolerancí. Jedná se 

o pozitivní projev člověka, je spojen s emocionální stabilitou, schopností zvládat 
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negativní emoční stavy. Faktory, které frustrační toleranci ovlivňují, jsou dědičné vlivy, 

typologické vlivy, vyčerpání, oslabení, úraz, nemoc, věk (děti a staří lidé mají nízkou 

frustrační toleranci), vliv životosprávy (nesprávná životospráva se promítá jako do 

frustrační tolerance negativně, tj. jejím snížením), mentální defekty, výchovné vlivy 

(důležité je citové klima, přiměřená ochrana a starostlivost) (Hošek, 1999). 

Míra frustrační tolerance se na kurtu ukazuje zcela jednoznačně. Jak jsem uvedla 

výše, souvisí s projevy vznětlivost, agresivity, vzteku či rezignace. Někteří hráči jsou 

schopni po celou dobu zápasu udržet navenek naprostý klid a zpracují své pocity tak, 

aby to navenek nebylo vidět, jiní se nejsou schopni ovládat a veškeré emoce dávají 

najevo rovnou a velmi znatelně.  

S tenisem souvisí denní frustrace a existenciální frustrace. Denní frustrace se 

vztahuje na jednotlivé tréninky či zápasy, kdy jedinec reaguje na pokažený míč, 

prohranou hru či na opakované neúspěchy v rámci tréninkové jednotky. Například 

nedařící se servis. Tyto stavy jsou pouze krátkodobé a lze se z nich rychle dostat. 

Existenciální frustrace se může dostavit při dlouhodobých herních neúspěších. Pakliže 

je pro hráče tenis hlavní životní náplní, obživou i zábavou, vkládá do něj veškeré úsilí a 

naděje, pak při dlouhodobém neúspěchu může dojít k pocitu zbytečnosti, marnosti. Hráč 

se dostává do slepé uličky. Neví, co se životem. Tenis, kterému věnoval vše a je jeho 

jediným cílem a směřováním, se mu nedaří a jiný životní směr v daném okamžiku může 

být zdánlivě nepřijatelný či nevyhovující. Jedná se o velmi zátěžovou situaci, v průběhu 

které je často nutno využít pomoc odborníků z řad psychologů, kteří hráči pomohou se 

se situací vyrovnat.  

 

 

1.1.3 Úzkost a strach 

Sportovce značně ovlivňují dva zásadní vlivy, strach a úzkost. Strach je zaměřen na 

určitý objekt, je reálný, pojmenovatelný. Úzkost (anxiozita) vzniká při nereálném 

ohrožení, je to aktuální emoce. Je vágní, bezpředmětná, nekonkrétní, nespecifická. 

Úzkost se vykládá jako vrozený pud, jako podmíněná reakce na signál ohrožení, jako 

reakce na stres, jako neurotická porucha atp. (Hošek, 1999; Slepička, Hošek, Hátlová, 

2009; Vágnerová, 2004).  



 

 15 

Úzkost je pro sport problematičtější. Mezi sportovci jí trpí mnoho jedinců, 

procento je vyšší než u běžné populace. Častěji je k vidění mezi staršími sportovci, kteří 

musí bojovat o udržení místa na špičce a před kterými se jasněji vynořuje ukončení 

kariéry. Úzkost má mnoho dopadů. Jsou jimi psychomotorický neklid, pocit 

bezmocnosti, stereotypie v jednání, poruchy hodnocení, rozkol v motivech, obsese, 

somatické potíže. Na chování lze poznat úzkost především v mimice, v pohybovém 

neklidu (Hošek, 1999). Pro sport jsou nejzásadnější celková ochablost svalů a redukce 

výkonnosti následkem zvýšení tvorby kyseliny mléčné. Obecně při stoupající úzkosti 

roste aktivita člověka, po překročení jisté hranice, která je individuální, se mění 

v neurotickou reakci, která na výkon působí negativně. Na vzniku úzkosti se podílejí 

především sociálně psychologické vlivy.  

Úzkost má nejasné příčiny, její zvládání je obtížné. Obecná doporučení jsou 

zklidňující režim, spánek, odvádění pozornosti od zneklidňující tematiky, 

psychorelaxační postupy. Pomoc může být též ve formě farmak, anxiolitik. Tyto ovšem 

mohou vést k návyku. Cvičení a sport obecně jsou na zvládání úzkosti prospěšné 

(Hošek, 1999). 

Strach je též důležitou veličinou. Oproti úzkosti má konkrétní příčinu, je chápán 

jako obranný mechanismus bránící člověka před poškozením. Strach bývá klasifikován 

jako krátkodobý a dlouhodobý a z hlediska intenzity na slabý, střední a silný. Je emocí 

astenickou a celkově oslabuje výkon jedince. Původem je strach vrozený (instinktivní) a 

naučený. „Obecně můžeme říct, že strach je subjektivní reakcí na subjektivní hodnocení 

v oblasti ohrožení hodnot“ (Hošek, 1999, s. 41). Biologické projevy strachu jsou 

zvýšený tlak a svalové napětí, snížení kožního odporu, mobilita žaludku, pupilární 

reflex, husí kůže, nausea. Psychologické projevy pak nacházíme v selektivním vnímání, 

útlumu paměti a učení, vtíravosti obav, narušení volní aktivity atd. Dlouhodobý strach 

může vést k psychosomatickým poruchám a má podobné následky jako dlouhodobý 

stres. K překonávání a předcházení strachu pomáhá správná výchova, výcvik ve 

strachových situacích, nadřazení racionality emocionalitě, využití věku, skupinové 

vlivy, ideová příprava a prostředky typu relaxace, sugesce, hypnóza, psychofarmaka 

(Hošek, 1999). 

Setkáváme se s ním především u sportů rizikových či spojených s bolestí. Oproti 

úzkosti je naopak častější u začínajících, nezkušených sportovců. Strachy jsou 

předmětné, mají specifický charakter dle konkrétní sportovní činnosti. Strach má 



 

 16 

autokatalytickou vlastnost, tj. dochází k sebezesilování, které vede k zesilování účinků 

strachu. Zesílené účinky strachu narušují hlavně senzomotorické funkce sportovce. 

Jedinec je pohybově dizkoordinován, přestává přiměřeně reagovat, je pasivní, ztrácí 

sebedůvěru a bojovnost. Obecně mají silné strachy ochromující účinky na diferenciační 

schopnosti jedince, postihují výběrové a tvořivé řešení situací (Slepička, Hošek, 

Hátlová, 2009). 

Strach je zcela běžnou součástí tenisu. V omezené míře je normální. Především 

jej můžeme pozorovat u mladých hráčů v okamžicích, kdy mají poprvé nastoupit na 

velký turnaj či proti velké tenisové hvězdě. Hráči mají strach, aby vše nepokazili a 

neprohráli zápas na celé čáře. Strach je většinou spojen s vidinou naprostého neúspěchu, 

fiaska. Začínající hráči povětšinou nemají ambice vše okamžitě vyhrát, nebojí se, že 

prohrají, bojí se, že prohrají ostudně.  

Úzkost zažívají především hráči, kteří již dosáhli určitého postavení na žebříčku 

ATP a začínají se o svou pozici bát. Uvědomují si tlak okolí, to, že na ně sází jejich 

trenéři, přátelé, rodina, případně v širším slova smyslu celý národ, a bojí se, že by mohli 

zklamat, nedostát očekávání. Tento druh úzkosti je velmi zákeřný a nebezpečný. Vede 

hráče k celkové strnulosti, nepřirozeným reakcím. Hráč potřebuje být na kurtu 

uvolněný, nikoliv křečovitý. Zde je opět na místě vyhledat pomoc odborníka a aplikovat 

techniky vedoucí k odstranění úzkosti. 

 

 

1.1.4 Radost  

Nezbytnou součástí sportu je radost a to jak pro zájmového, tak pro profesionálního 

sportovce. Sportování bez radostného zaujetí není ve své podstatě ani sportem a 

většinou nemá dlouhého trvání. Se cvičením souvisí několik zdrojů radosti. 

 Organické (pohybové) zdroje – oxygenace CNS, zvýšené vylučování 

norepinefrinu, vylučování endorfinů, prohřátí organismu.  

 Psychologické zdroje – nárůst sebehodnocení a sebedůvěry, hrdost po výkonu, 

lepší pocit kompetence, zlepšený profil nálad, precizace zpětných vazeb a s tím 

spojené zlepšení sebekontroly, vědomí prospěšnosti aktivity, tvořivost, estetický 

moment, úspěch ve smyslu zvládnutí situace.  
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 Sociální zdroje – sociální opora, odezva, prestiž, boj, soupeření, infekce 

radostných emocí ve skupině, rituální momenty, sportovní humor, sociální 

aktivity po sportu, triumf při úspěchu.  

 Environmentální zdroje – navozeny přírodním prostředím mnoha sportů, které 

jsou vnímány jako očistné a povznášející (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). 

Radost je nedílnou součástí profesionálního tenisu. Ať už se jedná o radost 

z dobře odvedeného tréninku, či radost z vyhraného turnaje či zápasu. Stejně, jako hráči 

projevují na kurtu negativní emoce, projevují i emoce pozitivní. Velmi často se na 

fotografiích z tenisových turnajů setkáváme s fotografiemi, kdy má hráč sevřenou pěst a 

vítězně křičí. S těmito momenty se setkáváme jak v průběhu samotného zápasu, tak po 

jeho skončení ze strany vítěze. V případě výhry můžeme často vidět i okamžik, kdy hráč 

poklekne a políbí zem, jako úctu a vděk danému místu za vyhraný zápas či turnaj. Vedle 

finanční motivace je radost hlavní silou, která většinu tenistů žene kupředu, motivuje je 

při tréninku i v těch nejtěžších okamžicích. Ve chvíli vítězství totiž radost převáží 

veškerá předchozí utrpení a bolesti.  

 

 

1.1.5 Volní procesy 

Dalším zásadním bodem sportovní činnosti jsou volní procesy. Tyto jsou považovány za 

vnitřní předpoklad složité volní aktivity člověka, tj. lidského chování. Souvisejí s vůlí. 

Vůle je vědomá složka. Jedinec si uvědomuje svou aktivitu a relativní svobodu při její 

volbě. Má funkci sebekontrolní a seberegulační a je významnou integrační složkou 

osobnosti (Vágnerová, 2004). Volní procesy jsou regulátorem a zároveň 

energetizátorem lidské činnosti. Ve sportovní činnosti, která je dobrovolná, pomáhají 

zajišťovat cílovou. Do volních procesů se promítají procesy poznávací a charakter 

jedince. Volní procesy úzce souvisí s motivací. Motivace je proces intrapsychický, 

jedná se o zvažování alternativ a závěrečné rozhodnutí. Po rozhodnutí následuje 

aktivita, realizace, tedy volní jednání podporované volním procesem, případně volním 

úsilím (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). 

Otázka vůle je v tenise velmi ožehavá. Tenista je v tréninku i v zápase sám, 

pakliže pomineme čtyřhru. Tedy je zodpovědný za své výkony, nemá sílu kolektivní 

síly, která funguje ve sportech, kde je přítomno více hráčů naráz. Vždy se musí sám 
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přimět podat nejvyšší výkon. Přirozeně hráči jsou oporou trenéři, rodina, partner atd., 

vstát a jít na trénink musí tenista sám a je zodpovědný pouze sám za sebe, žádný 

kolektiv ho nemůže strhnout a pomoci mu vypořádat se s náročnými situace. Vše je jen 

na jeho osobě. 

 

 

1.1.6 Motivace 

Centrální tématikou psychologie sportu jsou otázky podněcujících příčin sportovcova 

jednání, tj. otázky motivace. Motivace je shlukem motivů. „Motivy jsou faktory, které 

aktivizují lidské chování, zaměřují je na určitý cíl a v tomto směru je udržují po určitou 

dobu. Takto navozené jednání směřuje k uspokojení určité potřeby“ (Vágnerová, 2004, 

s. 168). Motivy určují směr, intenzitu a délku trvání aktivity. Lze je interpretovat jako 

osobní příčiny chování. Mohou být vědomé i nevědomé. Stojí na určitých hodnotách. 

Hodnotou se stává to, co může uspokojit nějakou potřebu jedince (Vágnerová, 2004). 

Nejznámější hierarchii potřeb sestavil A. H. Maslow. Existuje pět hlavních 

skupin potřeb společných pro všechny lidi bez rozdílu. Jsou to potřeby fyziologické 

(kyslík, potrava, voda, sex), jistoty a bezpečí, sociální (láska, přátelství, přijetí sociální 

skupinou), uznání (vysoké sebehodnocení, sebeúcta, respekt), seberealizace 

(sebenaplnění) (Armstrong, 2007). Znázornění motivační struktury, jak jej vyobrazil 

Drapela, ukazuje následující obrázek.  

 

   B-HODNOTY 

        VRCHOLOVÉ ZÁŽITKY   B-ÚROVEŇ 

 

                                             SEBEAKTUALIZACE 

VYŠŠÍ 

POTŘEBY        ÚROVEŇ 

         POTŘEB  

NIŽŠÍ         (redukce tenze) 

POTŘEBY 

 

Obrázek 1: Znázornění motivační struktury dle Maslowa 

Zdroj: Drapela, 2011, s. 139. 

         FYZIOLOGICKÉ 

        BEZPEČÍ 

    NALEZENÍ / LÁSKY 

ÚCTY 
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Drapela uznává jedince jako integrovaný celek, zároveň však poukazuje na existenci 

specifických potřeb motivujících jeho chování. Nejprve jsou uspokojovány potřeby 

nižší. Po jejich uspokojení je pozornost přesouvána k potřebám vyšším. Samozřejmě 

mohou existovat výjimky. Toto je kontinuálním, nekončícím procesem (Drapela, 2011).  

Každý sportovec je ovlivňován řadou motivačních seskupení. Tyto se prolínají, 

překrývají, někdy jdou i proti sobě. Hlavním vlivem, který na motivační struktury 

působí, je výkonnost. Na počátku se setkáváme s generalizací motivační struktury. 

Mladí sportovci se projevují menší výběrovostí, rozptýleností zájmů. Ovlivňují je 

sociální skupiny, reklama, náhody. Druhým stadiem je diferenciace motivační struktury. 

Navrch začínají mít seberealizační motivy, libost začíná být spojovaná s úspěchem. 

Motivace směřuje k určitému konkrétnímu sportu, na řadu přichází systematičtější 

trénink. Třetí fází je pak stabilizace motivační struktury. Zde hrají velkou roli motivy 

soutěžní, sebeuplatnění, sociální odezvy. Cílem je dosažení vysoké výkonnosti. 

Objevuje se řada dalších cílů a to osobní (vítězství, pocta, sláva, peníze), společenské 

(reprezentace, kontakty) a řada cílů vedlejších. Tento komplex tvoří složitou motivační 

strukturu. Posledním stadiem je pak involuce motivační struktury. Vztah ke sportu 

přetrvává, ale skrze dosažení zenitu výkonnosti dochází k přeskupení motivační 

struktury. Ustupuje se od výkonnostního charakteru motivace a sportovci přecházejí ke 

sportování pro požitek ze sportu. Paradoxně takto motivovaní sportovci často podávají 

lepší výkony než v období maximálního výkonnostního vypětí (Slepička, Hošek, 

Hátlová, 2009). 

Tenis poskytuje řadu nezanedbatelných motivů. Je to hra divácky velmi 

oblíbená, společensky prestižní. Skrze tenis lze dosáhnout osobního úspěchu, slávy, 

uznání ze strany společnosti, prestiže, velmi zajímavého finančního ohodnocení. 

Zároveň vrcholoví tenisté procestují celý svět, poznají řadu míst a lidí, získají rozhled a 

zkušenosti. Současně je tenis hrou, takže dokáže být prací i zábavou zároveň. Udržuje 

profesionální hráče ve vynikající fyzické kondici, přirozeně v součinnosti s kondičními 

tréninky. Vrcholoví tenisté se často vyskytují v reklamách, mají vlastní módní značky 

atp. Tenis ve své vrcholové podobě otevírá cestu do světa businessu a je možno se jím 

profesně zabezpečit i do budoucna a to skrze kontakty, které tenista během aktivní 

kariéry získá po celém světě. 
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1.1.7 Zátěžové situace 

Boj s nadlimitní zátěží, tj. se zátěží mimořádně dlouhou či silnou, se nazývá coping. 

Zvládáním se rozumí proces, při kterém dochází k řízení vnějších a vnitřních faktorů, 

které jsou jedincem v zátěžové situaci hodnoceny jako ohrožující jeho zdroje. Člověk je 

se zátěžovými situacemi konfrontován od narození, díky nim se v ontogenezi utváří 

jeho osobnost. Náročné životní situace jsou spouštěčem adaptačních dějů a jsou nutné 

pro rozvoj vývoje člověka. Sport je aktivitou, při které jsou zátěžové situace uměle 

navozovány. Důležitá je však vždy adekvátnost zátěže (Stackeová, 2011). 

Při prvním působení určité zátěže se jedinec nejprve chová náhodným 

způsobem. Jak se zátěže opakují, jedinec pozná, jaké chování mu s vyrovnáváním se 

zátěžovou situací pomáhá, kdy je její negativní dopad menší. Na základě toho pak volí 

určitý typ chování při určitém druhu zátěžových situací. Tyto techniky vyrovnávání se 

zátěžovými situacemi se stávají osobnostní výbavou, podstatným znakem jeho 

osobnosti. Jedinec buď zastává názor, že je vše schopen zvládnout sám, věří svým 

schopnostem, lépe zvládá emocionální stavy, je aktivní, nebo se domnívá, že je vše 

ovládnuto silami zvenku a že on sám je bezmocný. Takový jedinec je méně adaptabilní, 

pasivní, snadněji manipulovatelný (Hošek, 1999; Stackeová, 2011). 

Techniky zvládání zátěžových situací se dělí na aktivní a pasivní.  

 Aktivní – odvozené od útočného řešení, jsou v nich obsaženy momenty agrese a 

zvýšené aktivity. Jedinec bývá netrpělivý, nervózní, dělá více věcí najednou, je 

soupeřivý, neschopný odpočívat, perfekcionalistický. Takovou technikou je 

např. upoutávání pozornosti. Zátěžová situace snižuje sebevědomí, toto je tedy 

kompenzováno vychloubáním se, skákáním do řeči, extravagancí, které 

sebevědomí naopak zvyšují. Dalšími technikami jsou identifikace a to konkrétně 

s někým, koho jedinec obdivuje. Fantazie pomáhají jedinci získat pocit prestiže 

a sebevědomí. Obecně může zátěžová situaci sebevědomí jedince posílit či 

oslabit, dle toho, jak ji člověk zvládá. Kompenzace, tato pomáhá při zvládání 

frustrací. Člověk kompenzuje neúspěch v jedné oblasti, úspěchem v oblasti jiné. 

Sublimace je podobná kompenzaci. Jedná se o přesunutí uspokojení z jedné 

činnosti na činnost jinou. Dále racionalizace, která je patrně nejrozšířenější 

technikou současnosti. Jedinec zdůvodňuje své neúspěšné či nepřípustné 

chování přípustným motivem nebo zásahem vnějšího činitele mimo vlastní 
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kontrolu. Specifickou formou je bagatelizace, tj. znevážení (Slepička, 1999; 

Stackeová, 2011). 

 Pasivní – odvozené od instinktu mrtvého brouka, odevzdání se. Mají blíže 

k útěku, byť mohou být spojeny s vysokou aktivitou. Společnost si zbabělých 

řešení neváží, ovšem v praxi se tato technika stává stále častější. Mezi pasivní 

techniky vyrovnávání se zátěží patří izolace. Ta je nejjednodušší, je únikem do 

samoty, nevidění, neřešení. Často užívaná v případě sociogenních zátěží. Dále 

denní snění, které je únikem do světa fantazie. Do jisté míry je zdrojem 

uspokojení, ovšem při vyšší míře se může stát až patologickým. Únik do nemoci 

je technika, kterou si člověk osvojuje již od dětství. Role slabého a nemocného 

vede k ulehčení situace. Regrese je další technikou, jedná se o návrat k vývojově 

nižšímu způsobu chování, o zprimitivnění reakcí. Jako poslední si uvedeme 

techniku popření, která je de facto rezignací na řešení, zavíráním očí před 

nepříjemnou situací. Popření může dočasně zklidnit, nevede však k řešení. 

Rezignace, to je úplná inaktivita. Je technikou maladaptivní s úplnou pasivitou. 

(Slepička, 1999; Stackeová, 2011). 

Strategie zvládání zátěžových situací jsou tedy rozděleny na aktivní a pasivní. Aktivní 

sestává z diagnózy situace, z mobilizace rezerv, plánování boje, realizace a persistence 

(výdrž). Pasivní postupy jsou pak charakteristické následujícím postupem. Vyčkávání, 

lhostejnost, rezignace, odepsanost (Slepička, 1999).  

Zátěžové situace jsou nedílnou součástí tenisu. Pro tenistu může být zátěží častá 

odloučenost od rodiny, dlouhá období samoty a přebývání po hotelech, časté cestování a 

jistá neukotvenost. Dále jsou zátěžovými situacemi fyzické komplikace. Vrcholový 

sport sebou nese nejrůznější druhy zranění, ať už získané úrazem, či tréninkovým 

přetížením. Zátěžovou situací jsou očekávání, která na svěřence kladou trenéři a okolí, 

zvláště v okamžiku, kdy se nedaří a tenista sestupuje na žebříčku. Pro vrcholové tenisty 

je vhodné průběžně spolupracovat s týmem odborníků ze všech oblastí a to tak, aby se 

zátěžovým situacím předcházelo, případně se operativně a rychle řešily. 
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1.1.8 Odolnost  

V souvislosti se zátěžovými situacemi je nutno zmínit pojem odolnosti. Ta závisí na 

konfiguraci osobnostních rysů. „V teoretické i fenomenální rovině se často předpokládá 

existence vzájemných vztahů odolnosti vůči zátěži vůbec a subjektivních pocitů 

charakterizujících aktuální psychosomatický stav i dlouhodobé habituální tendence 

prožívání. Běžně se má za to, že pozitivní emoční ladění má na odolnost podpůrný vliv“ 

Paulík, 2010). 

Koncepce odolnosti se měnily. Nejprve byla spojována s vůlí, s nástupem pojmu 

stres byla brána jako trvalý rys osobnosti, v následujícím období byla chápána jako 

interakce mezi situačními proměnnými jedince. V poslední době se začíná chápat jako 

odolnost vůči negativním dopadům stresu a jiných zátěžových situací (Slepička, 1999). 

Odolnost je spojována s vlivem temperamentu, inteligence, charakteru, motivace a 

dalších. Úroveň odolnosti v rámci osobnosti ovlivňují vrozené vlastnosti (intelektové, 

motorické, senzorické atd.), věk, životní zkušenosti, postoj k sobě samému. Odolnost je 

tedy částečně vrozená, ovšem lze ji zvyšovat v rámci individuálních mezí (Stackeová, 

2011). 

Při tempu, které musí vrcholoví tenisté zvládat, je nutná jak fyzická, tak duševní 

odolnost. Časté časové posuny, neustálé stěhování, tlak médií, samota, to vše může 

působit na jedince destruktivním dojmem a je třeba vysoké odolnosti, aby tyto tlaky 

jedinec nejen ustál, nýbrž byl i přes jejich působení schopen hrát tenis v jeho vrcholové 

podobě a podávat vyrovnané výkony adekvátní tréninkovým výsledkům. Odolnost je 

pro tenis nepostradatelná. 

 

 

1.2 Sociální prostředí 

Nejsme izolovaní jedinci, všichni jsme součástí nesčetného množství skupin. Skupinou 

rozumíme množství od dvou až k velkým celkům. Vztahy ve skupině jsou přitom 

pravidelné a drží delší dobu. Základní společenskou jednotkou je sociální skupina. Tato 

se dělí na velkou sociální skupinu, kterou představují třeba města. Lidé se neznají, 

příslušnost k této skupině má spíše symbolický charakter. Dále na střední sociální 

skupinu, má zhruba padesát členů. Příkladem takové skupiny je podnik. Lidé se 
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vzájemně znají, ale nevstupují do přímé interakce. A nakonec na malou sociální 

skupinu, která je charakteristická osobním kontaktem, vzájemnými vztahy. Malé 

skupiny jsou pro jedince nejdůležitější a patří sem například rodina.  

 Jedinec se s malou skupinou identifikuje, považuje se za člena, což se stává 

součástí jeho identity. Jedná se často o sdílení hodnot, postojů a norem chování, stylu 

života atd. Jedinec je s ostatními členy v nějakých konkrétních vztazích. Každý zaujímá 

jasné pozice a role. Vztahy mohou být různorodé, např. láska, závislost, odmítání atd. 

Pakliže převáží negativní vztahy, skupina se rozpadá. Skupiny vedle hodnot sdílejí i 

společné cíle a na těchto pracují, pomáhají si i za cenu značného úsilí. Právě takovou 

skupinou je rodina. Díky vysoké míře intimity a emočním charakterem osobních vazeb 

je skupinou primární. A právě rodina bývá nejvýznamnější sociální skupinou pro 

většinu jedinců (Vágnerová, 2004). 

 

 

1.2.1 Rodina 

Jednoznačná definice rodiny není možná, neboť tato je nahlížena z mnoha různých 

hledisek. Jistou definici si však uveďme: „Rodina je institucionalizovaná 

biopsychosociální skupina, vytvořená přinejmenším ze dvou členů odlišného pohlaví, 

mezi nimiž neexistují pokrevní pouta, a z jejich dětí“ (Výrost, Slaměník, 1998, s. 304). 

Zvláště rodina se ukazuje jako nezastupitelná.  

Giddens (1999) definuje rodinu jako skupinu osob přímo spjatých 

příbuzenskými vztahy. Příbuzenství vzniká sňatkem či pokrevními vazbami. Sňatkem 

dvou osob se stávají příbuznými nejen tyto dvě osoby, nýbrž i jejich příbuzní. Základní 

jednotkou je nukleární rodina, tj. společně žijící manželé a jejich děti. Pokud 

v domácnost žijí i další příbuzní, hovoříme o rozšířené rodině. V západním světě je 

rodina spojena s monogamií. Dalším průvodním jevem vyspělé společnosti je, že rodina 

je založena na citovém vztahu, jedinci vstupují do sňatku na základě vlastního 

rozhodnutí a stejně tak jej mohou opustit (Giddens, 1999). Jak se postupem času rodina 

mění a vyvíjí, ukazuje následující tabulka, která zachycuje rozdíly v některých 

aspektech amerických rodin mezi lety 1970 a 2002.  
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Popis rodiny 1970 2002 Trendy 

Průměrný počet členů rodiny 3,58 3,21 Tendence k menším rodinám.  

Bezdětné rodiny 44,1 % 52 % Růst počtu rodin, které nechtějí děti. 

Rodiny vedené manželským 

párem 

86,8 % 76,3 % Růst počtu heterosexuálních párů, 

které žijí jako rodina bez svatby, roste 

počet svobodných, kteří mají děti, a 

homosexuálních párů, které tvoří 

rodiny. 

Domácnosti vedené ženami 10,7 % 17,7 % Růst počtu svobodných žen, které 

mají děti. Růst počtu rozvodů a 

odloučení.  

Rodiny s jedním rodičem 13 % 27,8 % Růst počtu žen (zejména), které mají 

děti bez partnera.  

Domácnosti vedené ženami, 

které nikdy nebyly vdané a 

mají děti 

248 000 4 300 000 Růst počtu žen, které mají děti, aniž 

by se vdaly.  

Děti žijící s jedním rodičem 12 % 23 % Růst míry rozvodovosti a růst míry 

svobodných matek.  

Děti mezi 25 a 34 lety žijící 

společně s rodiči 

8 % 9,3 % Růst ekonomických obtíží bránících 

založení vlastního domova, možná i 

vyšší míra rozvodovosti a vyšší věk 

při prvním sňatku (zejména u mužů). 

Tabulka 1: Měnící se obraz rodiny 

Zdroj: DeVito, 2008, s. 208. 

 

Rodina má na každého jedince zcela zásadní vliv. Předkládá vzory chování, 

poskytuje společenské normy, pod jejím vlivem se vytváří postoje k okolí, sobě samému 

i společnosti. Zdravá a funkční rodina se vyznačuje tvořivostí, jasně vymezenými 

rolemi a schopnostmi se v nich zastupovat, jasně vymezeným vůdcem a podporou jeho 

autority, jasností komunikace a efektivitou řešení konfliktů. Zdravá rodina umožňuje 

samostatnost, osobní zodpovědnost, nezávislost myšlení, zároveň poskytuje pocit 

emoční blízkosti, sounáležitosti, vzájemnosti. Měla by být stabilním bodem, ke kterému 

se jedinec vždy může vrátit ve chvílích osobní rozkolísanosti (Výrost, Slaměník, 1998). 

Rodina je zdrojem odolnosti vůči zátěži. Rodina je primární sociální skupinou, která 

poskytuje všem příslušníkům, především pak dětem, pocit bezpečí a jistoty. Tyto působí 

pozitivně na zátěžovou odolnost (Paulík, 2010). 

Rodina je základní jednotka, ke které se člověk vrací, když je mu nejhůře. Po 

neustálém cestování a osamění je pro hráče nesmírně důležité, aby věděl, že se má kam 

vrátit. Rodina představuje pevný bod a pro tenistu, který je stále na cestách, je tento bod 

nesmírně důležitý. Ve většině rozhovorů, které jsou s tenisty činěny, se ozývá radost 
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z návratu domů k rodině. Dobré rodinné zázemí může z velké části rozhodovat o 

duševní vyrovnanosti či nevyrovnanosti a tak i o výkonech hráče. Stabilní rodina se 

velmi pozitivně odráží na duševním stavu jedince.  

 

 

1.2.2 Mezilidské vztahy 

Interpersonální vztahy dělíme na přátelství a lásku.  

Přátelství – toto lze rozdělit na tři základní typy:  

 Přátelství založené na reciprocitě (vzájemnosti) je ideální variantou přátelství. 

Každý stejnou měrou dává i přijímá, přátelství je postavené na loajalitě a 

vzájemné náklonnosti.  

 Přátelství založené na receptivitě je oproti tomu nerovnovážné. Jeden dává, 

druhý přijímá. Jedná se o pozitivní rovnováhu, neboť takové přátelství 

uspokojuje odlišné potřeby angažovaných jednotlivců.  

 Nejméně stabilní, pomíjivé je přátelství založené na sdružování. Toto vzniká 

např. mezi sousedy či spolupracovníky.  

Láska – i tuto dělíme na tři typy:  

 Tradiční páry sdílejí základní hodnotový systém a životní filosofii. Vnímají se 

jako splynutí do páru, nikoliv dva jednotlivce. Mají společné aktivity, jsou na 

sobě závislí. Jsou věrní tradičním rolím dle pohlaví, zřídkakdy dochází k bojům 

o moc, mají své místo ve vztahu jasné.  

 Nezávislé páry oproti tomu kladou důraz na svou individualitu. Vztah je pro ně 

důležitý, nikoliv však více než vlastní identita. Tráví spolu množství času, 

nicméně vždy si najdou čas i na své přátele. Oba zastávají částečně mužskou i 

ženskou roli. Do konfliktu jdou naplno, dokážou se sebeodhalit až do krajnosti.  

 Oddělené páry žijí spolu, neboť vnímají vztah jako oboustranně výhodnou 

záležitost. Příliš se nesnaží trávit společně čas, nefunguje mezi nimi souznění a 

láska. Vnímají se jako nezávislé, samostatné jednotky. Ctí tradiční hodnoty 

ohledně rolí pohlaví a všichni se snaží chovat tak, aby do role zapadli. Jako 

součást páru se ve skutečnosti nevnímají (DeVito, 2008). 
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1.3 Sportovní trénink 

Trénink je adaptace organismu na určité podněty. Nejdůležitějšími parametry jsou 

objem (kvantitativní ukazatel) a intenzita (kvalitativní ukazatel). Trénink má několik 

zcela zásadních pravidel:  

 Princip postupného zvyšování zátěže.  

 Princip střídání zátěže a odpočinku – je třeba zařazovat dostatek odpočinku, 

poslouchat vlastní tělo. 

 Princip specifičnosti – typ tréninku určuje směr rozvoje výkonnosti.  

 Názornost – techniku je potřeba vidět.  

 Všestrannost – je třeba zdokonalovat všechny funkce organismu.  

 Nepřetržitost tréninkového procesu – je třeba dlouhodobého, plynulého, 

pravidelného a nepřerušovaného procesu. Tak se dostaví nejlepší výsledky.  

 Přiměřenost – adekvátnost věku a zdravotnímu stavu.  

 Kontrola tepové frekvence, váhy a teploty organismu (Osten, 2005). 

„Trénink je dlouhodobý a cílevědomý proces, ve kterém je třeba vše systematicky 

korigovat. Základní pohybové schopnosti kontrolujeme u začátečníků. Speciální 

pohybové schopnosti u vyspělých závodníků, hlavně v závodním období. Technická 

složka je závislá na koordinaci a pohybových schopnostech. Technika se musí 

vylepšovat již u začátečníků, protože chyby se později těžko odstraňují“ (Osten, 2005, s. 

23). 

Sportovní trénink znamená přípravu jedince či týmu na soutěž. Sportovní trénink 

současnosti je systém různých cvičení, která mají za úkol připravit sportovce co 

nejdokonaleji. Jedinec tedy neopakuje pouze soutěžní výkony, nýbrž se věnuje řadě 

pestrých cvičení. V tréninkovém procesu se využívají poznatky z fyziologie, 

psychologie či biomechaniky. Trenér tak musí být vždy komplexně vzdělán a zároveň je 

potřeba spolupráce s řadou odborníků. „Trénink je složitý a účelně organizovaný proces 

rozvíjení specializované výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním odvětví nebo 

disciplíně“ (Perič, Dovalil, 2010, s. 12). Zároveň musí trénink respektovat celkový 

rozvoj jedince, tj. musí být vidět snaha o dosažení maximálních výkonů a zároveň 

rozvoj po stránce morálních, kulturních, zdravotních, ekologických a dalších norem 
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společenského života. Martens (2012) uvádí jako důležitý rozvoj etického chování. 

Skrze závodní sport se mladí lidé morálně vyvíjejí. Při správném vedení se mohou 

naučit základní etické principy, které jsou přenosné do běžného života. Soutěžní sport, 

ve kterém je výhra ceněným atributem, je příležitostí k rozvoji morálky na vysoké 

úrovni (Martens, 2012). 

„Cílem sportovního tréninku je dosažení individuálně nejvyšší sportovní 

výkonnosti ve zvoleném sportovním odvětví na základě všestranného rozvoje sportovce“ 

(Perič, Dovalil, 2010, s. 13). Jedná se tedy o rozvoj ve dvou oblastech, výkonnostní a 

lidské. Úkoly sportovního tréninku v sobě nesou tělesný, duševní a sociální rozvoj. 

Spočívají v rozvíjení kondice a sportovních dovedností a formování osobnosti 

sportovců. Tréninkem tedy ovlivňujeme pohybové dovednosti, schopnosti a psychiku 

jedince.  

 

 

1.3.1 Pohybové schopnosti a dovednosti 

Pohybové dovednosti 

Dovednost je učením získaný předpoklad správně, účelně a efektivně řešit určitý úkol. 

V případě sportu jsou pohybové dovednosti předpokladem optimálního řešení 

pohybového úkolu. Na základě opakování jistých situací dochází k vytvoření 

percepčního vzorce. V CNS se formuje nervový základ provedení příslušného úkonu. 

Ten se ukládá do motorické paměti. V případě potřeby pak dochází prostřednictvím 

nervových vzruchů k aktivaci kosterního svalstva odpovídajícím způsobem.  

Dovednosti jsou specifické podle sportů. Můžeme je rozdělit na primární, 

charakteristické nejvyšší měrou všeobecnosti, jedná se o základní pohyby každého 

člověka. Pohybové, které nejsou součástí přirozeného vývoje, ale nesouvisí s danou 

sportovní specializací, např. když se lyžař učí jezdit na kole. A sportovní dovednosti, 

v rámci kterých dostávají jejich kvantitativní a kvalitativní charakteristiky výkonnostní 

charakter. Jedná se o dovednosti přímo užívané ve sportovní specializaci. Sportovní 

dovednosti se rozvíjejí v rámci tzv. technické přípravy (Perič, Dovalil, 2010). 
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Pohybové schopnosti 

„Pohybové schopnosti se chápou jako relativně samostatné soubory vnitřních 

předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, v níž se také projevují“ (Perič, 

Dovalil, 2010, s. 16). Rozlišujeme schopnosti:  

 Vytrvalostní – schopnost překonávat únavu, dlouhodobě vykonávat pohybovou 

činnost určité intenzity. Adaptabilita vytrvalostních systému je poměrně vysoká, 

proto jejich ovlivnění není obtížné. Vytrvalost dělíme na dlouhodobou, 

střednědobou, krátkodobou a rychlostní. Při tréninku vytrvalosti se hojně pracuje 

s tepovou frekvencí a hladinami laktátu. Jsou kladeny vysoké nároky na aerobní, 

anaerobně laktátové a anaerobně alaktátové procesy. 

 Silové – schopnost překonávat vnější odpor skrze svalovou kontrakci. Pro 

praktické potřeby tréninku dělíme sílu na absolutní, rychlou, výbušnou 

vytrvalostní. Hranice mezi nimi není ostrá, jednotlivé silové složky jsou na sobě 

relativně závislé, zároveň jsou však specifické. Hlavním bodem silového 

tréninku je navození vysokého svalového napětí a to skrze vnější odpor 

břemene, jeho různou hmotností, rychlostí přemisťování a dobou jeho působení. 

 Rychlostní – spojené s krátkodobou činností, překonání vzdálenosti v co 

nejkratší době. Poměrně nesnadno ovlivnitelné. Lze je rozvíjet, ale je třeba brát 

v potaz řadu okolností. Trénink se pohybuje v maximální či téměř maximální 

intenzitě po krátkou dobu s delší dobou odpočinku.  

 Koordinační – schopnost řídit a regulovat pohyb, přesné, rychlé a složité 

pohyby.  

 Pohyblivost – provádění pohybů v maximálním kloubním rozsahu. Trénink 

pohyblivosti, jeho specifika, se odvíjí od provozovaného sportovního odvětví. 

Každý sport si vyžaduje vlastní úroveň mobility. Obecně se jedná o potřebné 

uvolňování svalů, protahování vazů, zvyšování jejich pružnosti (Perič, Dovalil, 

2010; Dovalil a kol., 2009).  

Při jejich identifikaci se vychází z dominujících charakteristik pohybové činnosti. 

V každé takové činnosti lze totiž nalézt všechny pohybové schopnosti, liší se však jejich 

poměr. Pohybové činnosti jsou relativně stálé, jejich změna vyžaduje dlouhodobý 
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tréninkový proces. Všeobecně se pohybové schopnosti dělí na kondiční (silové, 

rychlostní, vytrvalostní) a koordinační (řízení a regulace pohybu) (Perič, Dovalil, 2010).  

Kondiční příprava více méně komplexně zasahuje různé fyziologické funkce 

lidského těla, dotýká se i procesů na psychické úrovni. Lze ji rozdělit na obecnou, 

působící komplexně skrze různorodá cvičení, a speciální, jež se odvozuje od specifiky 

sportu. O efektivnosti kondiční přípravy rozhoduje úroveň trénovanosti, talentové 

předpoklady, celkový objem zvoleného zatížení, frekvence tréninkových jednotek atd. 

(Dovalil a kol., 2009).  

 

 

1.3.2 Relaxace a regenerace 

Nedílnou součástí sportovního tréninku je relaxace. O relaxaci hovoříme jako o celkové, 

která je opakem stresu, nebo o relaxaci svalové, která je její součástí. U svalové 

relaxace hovoříme o diferencované relaxaci, tj. o schopnosti relaxovat určitý sval či 

skupinu. Tedy jedná se o uvolněné a ekonomické provádění pohybů.  

Další složkou je regenerace. Je důležitou součástí sportovní přípravy a vede 

veškeré děje k návratu tělesných a psychických sil, které byly v rámci tréninku 

odčerpány. Tento děj lze vyjádřit práce – únava – zotavení. Únava je komplex dějů, při 

kterém dochází ke snížené odpovědi různých tkání na podněty. Projevuje se poklesem 

fyzického a mentálního výkonu. Únavu můžeme dělit na psychickou a tělesnou. Únava 

se dále dělí na periferní, tj. v jednotlivých svalech, a centrální, která pramení ze snížené 

funkce buněk CNS. Posuzuje se dle změn celkové reakce organismu, podle rychlosti 

zotavných procesů. Příčiny únavy se vysvětlují různě, nejčastější však pomocí 

systémového přístupu. Ten zohledňuje dílčí zdroje únavy a přihlíží ke sjednocující 

funkci CNS. Za hlavní zdroje únavy se považuje snížení energetických rezerv 

organismu, nadbytek některých produktů látkové výměny, narušení vnitřního prostředí 

organismu, změny regulačních a koordinačních funkcí. V průběhu zotavení (regenerace) 

dochází k uklidnění a návratu funkcí do výchozího stavu, k obnově energetických 

rezerv, obnově neuroendokrinní a iontové rovnováhy, zvýraznění anabolických dějů, 

odstranění zplodin látkové výměny, poklesu svalové tenze, poklesu aktivační úrovně, 

k obnově homeostázy (Stackeová, 2011; Dovalil a kol., 2009). Regeneračními 

prostředky ve sportu jsou prostředky:  
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 Pedagogické – vhodná metodika tréninku, individualizace tréninku, využití 

biorytmů atd. 

 Psychologické – autogenní trénink, svalová relaxace, sugestivní techniky atd. 

Nutno individualizovat např. dle temperamentových typů a mnoha dalších 

hledisek 

 Biologické (výživa, dehydratace, demineralizace a prostředky fyzikální, 

balneologické a regenerace pohybem) – mezi fyzikálními jsou často využívány 

masáže, vodní procedury, elektroprocedury, světelné procedury.  

 Farmakologické (Stackeová, 2011). 

Vždy je třeba zvážit aktuální psychický stav jedince a dle toho aplikovat optimální 

tréninkovou dávku a odpovídající regenerační postup.  

Pojmem regenerace ve sportu lze obecně označit veškeré činnosti, které mají za 

cíl rychlé a dokonalé zotavení. Zvláště pro vrcholové sportovce běžná regenerace 

nestačí, je třeba ji podpořit cíleně, účelně. Průběh zotavných procesů ovlivňuje samotný 

trénink. Jeho stavba a podmínky, ve kterých se děje. Pro regeneraci je dobrá variabilita 

obou složek. Dále je třeba dodržovat režim dne, respektovat biorytmy, které každý 

jedinec má. Důležitou složkou je pasivní odpočinek, především spánek. Zde dochází 

k utlumení fyziologických funkcí, utlumení duševního napětí a k obnově sil. Vedle 

pasivního odpočinku máme odpočinek aktivní, tj. regenerace pohybem. Sem patří 

vycházky, výklus, vyplavání, strečink. Dalšími složkami regenerace jsou potravinové 

doplňky, vodní procedury, zábaly, sauna. Mezi nezanedbatelné prostředky regenerace 

počítáme též masáže, akupresuru a akupunkturu, infračervené a ultrafialové záření, 

aromaterapii a další. Doporučit lze i dechová cvičení (Dovalil a kol., 2009). 

Jak uvádí Blumenstein a kol. (2007) je paradoxní, že výzkumů přímo 

zaměřených na regeneraci je relativně málo. Většina výzkumů se zaměřuje na 

problematiku předcházení a odbourávání stresu, málo však cílí přímo na proces 

regenerace. Existuje tak jen málo ucelených systematických postupů celkové regenerace 

(Blumenstein, Lidor, Tenenbaum, 2007). 
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1.4 Tenisová příprava 

 

 

1.4.1 Kondiční příprava v tenise 

„Kondiční připravenost je jedním z faktorů, které významně ovlivňují celkovou 

výkonnostní úroveň hráče. Dokonale technicky a takticky vybavený tenista se nikdy 

nestane vrcholovým hráčem bez potřebné fyzické připravenosti“ (Linhartová, 2009, s. 

69). Tělesnou přípravu dělíme na všeobecnou a speciální. Všeobecná příprava rozvíjí 

všeobecný pohybový základ a jsou využívány všechny sporty a cvičení. 

Charakteristická je pestrost cviků a jejich rovnovážnost, tj. nedochází k jednostrannému 

zatěžování organismu. V tenise se nejčastěji využívají sportovní hry, plavání, kolo, běh, 

gymnastika, fotbal. Speciální tělesná příprava rozvíjí charakteristické pohybové 

schopnosti přímo potřebné pro tenis. Speciální přípravu je možné zahájit až po dosažení 

jisté úrovně všeobecné připravenosti. Speciální cvičení se rozvíjejí cviky, které simulují 

činnosti a pohyb na dvorci. Jsou to např. rozvoj speciální síly, úderové techniky, odrazy 

atd. Čím lépe je jedinec všeobecně připraven, tím lépe posléze zvládá přípravu 

speciální. Základem tělesné přípravy je rozvoj pohybových schopností hráče 

(Linhartová, 2009). Tyto jsou definovány výše v kapitole o sportovním tréninku.  

Tenis klade nároky především na techniku hry, koordinaci a rychlost, méně pak 

na sílu a vytrvalost. Pro rozvoj obecné obratnosti tenistů lze využít akrobatická cvičení, 

cvičení na trampolíně, překážkové dráhy. Speciální tenisovou obratnost pak lze cvičit 

výměnou úderů současně se dvěma rozehranými hráči, kombinací úderů od základní 

čáry a dobíhání stopbalů na neznámou stranu. Obecnou rychlost rozvíjíme 

prostřednictvím startů na různé signály, starty z různých poloh, stupňovanými 

rovinkami. Speciální rychlost pak zlepšujeme např. skrz stínování jednotlivých úderů na 

dvorci, pohybem po dvorci na znamení trenéra atd. Rozvoj obecné síly lze provádět 

cvičením s váhou vlastního těla, jako jsou dřepy, kliky, žabáci, přeskoky přes švihadlo. 

Rozvoj síly speciální pak probíhá opakovanými výskoky ze základního postavení 

s imitací pohybu při smeči, napodobování úderů s malými činkami a řada dalších. 

Vytrvalost lze trénovat v rámci běhu na lyžích, plavání, jízdy na kole. Specificky pak 

intervalovými tréninky, fartleky. Pohyblivost se v tenise rozvíjí standardními 

strečinkovými cviky (Linhartová, 2009). 
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1.4.2 Technická příprava v tenise 

„Technika je specifický sled pohybů nebo částí pohybů při řešení pohybových úkolů ve 

sportovních situacích“ (Schönborn, 2006, s. 21). Technika je vždy spojována 

s pohybem, sportovní technika je vnímána jako komplex pohybů a částí pohybů a je 

vždy spojována se situačním řešením úkolů, tedy nemůže být vyučována samoúčelně. 

Konkrétní technické provedení vždy závisí na individuálních dispozicích a 

schopnostech hráče. V tenise je technika nesmírně důležitá, neboť je potřeba vysoká 

komplexnost pohybů. Všechny složky se vzájemně ovlivňují, proto je vždy potřeba 

techniku trénovat jako součást celku. Výuka techniky se musí vyznačovat rozmanitostí a 

komplexností a to od samého počátku přípravy mladého tenisty. Tenisový trénink je 

nutno chápat jako celek koordinace, kondice, techniky, taktiky, mentální sféry a 

sociálního prostředí. Všechny tyto oblasti je třeba trénovat společně, rozvoj každé 

jednotlivé pozitivně ovlivňuje rozvoj všech dalších. Důležitou roli hraje koordinační 

schopnost, ta spojuje část kondice s částí technickou. Zvlášť síla a rychlost mohou být 

do techniky integrovány pouze skrze koordinační oblast (Schönborn, 2006). Rozvoj 

techniky postupuje v následujících krocích:  

 Zažití engramů techniku určujících dovedností, osvojování techniky – výuka.  

 Stabilita a schopnost prosazení techniky při měnících se vnějších a vnitřních 

podmínkách, osvojování techniky – automatizace.  

 Virtuozita ovládání techniky, tedy konečné mistrovství.  

 Schopnost variabilního využití, situací podmíněná použitelnost, uplatnění 

techniky.  

Každá etapa má vlastní cíl, je určitým stupněm a má tak i odlišný obsah tréninku. 

Trénink je tak třeba vést systematickým způsobem (Schönborn, 2006). Systematizace 

tréninku je vidět na obrázku níže.  
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Výuka  Automatizace Virtuozita Předpoklady   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytrvalostní trénink 

 

Silový trénink 

 

Trénink rychlosti 

 

Koordinační trénink 

 

Trénink 

pohyblivosti 

 

 

Trénink vnímání 

 

Trénink anticipace 

 

Trénink 

rozhodování 

Trénink soustředění 

 

                                                                             2. etapa.     

                                                                              Trénink užití 

                                                                               techniky                                         

Doplňující trénink 

Zátěží engramů 

techniku 

určujících 

dovedností 

Situační stabilita a 

schopnost prosazení 

techniky 

Virtuozita/ 

schopnost 

situačního uplatnění Získání kondičních taktických předpokladů 

V odpočatém 

stavu 

V odpočatém stavu 

a částečně pod 

zátěží (poměr 2:1 – 

3:1) 

V odpočatém stavu 

a pod zátěží (poměr 

3:1 – 5:1) V odpočatém stavu a pod specifickou zátěží 

Tabulka 2: Systematizace technického rozvoje 

Zdroj: Schönborn, 2006, s. 75. 

  

V tenise existuje řada druhů úderů, které se postupně učí hráč zvládat.  Postupem 

času se učí tyto různorodé technické údery zařadit do hry, využít. Základní držení rakety 

se dělí na forhend, bekhend a bekhend obouruč, touto technikou jsou odehrávány míče, 

které odskočily od země. Možné údery jsou čop, úder se záměrnou silnou spodní rotací, 

topspin, úder se záměrnou silnou horní rotací. V okamžiku, kdy dochází k odehrání 

míče před doskokem na zem, jedná se o volej. Halfvolej patří mezi nejtěžší údery, jedná 

se o míč vybraný těsně po odskoku od země. Dále smeč, tedy míč odehraný nad hlavou. 

Smeč je nejlepší odpovědí na lob, tedy míč zahraný vysoko nad protihráče stojícího u 

sítě. Stopbal je úder umístěný těsně za síť tak, aby jej protihráč nemohl doběhnout 

(Scholl, 2000). 

Kondiční 

trénink 

s ohledem 
k zápasové 
technice 

Taktický 

trénink 

s ohledem 

k  podmínká

m zápasu 

Nově 

učení 

technik 

Technická 

cvičení za 

rostoucích 

zátěžových 

podmínek 

Stabilizace a 

zpřesnění 

technik 

Technická 

cvičení 

v proměnlivých 

situacích 

Komplexní 

trénink 

v zápasových 

podmínkách 

1. etapa.  

Trénink osvojení techniky 
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Pro hru od základní čáry jsou využívány; jistý úder od základní čáry, hra křížem 

– hra podél postranní čáry, útočný úder od základní čáry, prohození soupeře hrajícího u 

sítě. Vždy je důležitý směr a rychlost úderu. Hra u sítě nabízí volej, volej křížem a podél 

postranní čáry, míč na tělo, smeč (Scholl, 2000). 

 

 

1.4.3 Taktická příprava v tenise 

V tenise rozlišujeme tři herní systémy dle způsobu řešení herních situací z hlediska 

taktiky:  

 Systém založený převážně na hře od základní čáry – používaný především na 

antuce, snaha přimět protihráče k chybě.  

 Systém založení převážně na hře u sítě – uplatňuje se na dvorcích s tvrdým 

povrchem a rychlým odskokem míče. Hráč na síti se snaží ukončit míč volejem 

nebo smečí.  

 Systém celodvorcový – využívaný spíše na pomalejším povrchu, kombinuje oba 

výše uvedené přístupy (Linhartová, 2009).  

Čtyřhra má jiné taktické přístupy. Je celkově pestřejší a vyžaduje speciální 

hráčské dovednosti. Především nutí ke zdokonalování hry u sítě, nácvik nabíhaných 

úderů, volejů, smečí a lobů. Čtyřhra je oproti dvouhře komplexnější, vyžaduje rychlejší 

posuzování situací a okamžité rozhodování. Taktika je variabilnější, pohyb hráče na 

dvorci komplikovanější. Základními principy čtyřhry jsou co nejrychlejší postavení u 

sítě – útočnost, schopnost spolupráce a využívání specifických technik, údery jsou 

umísťovány pod nohy soupeřů či naopak vysoko nad síť, méně jsou doporučovány 

údery ve výši ramen a v neposlední řadě je potřeba neustálá aktivita na kurtu, klamavé 

pohyby, přebíhání a celková snaha o zmatení soupeře (Linhartová, 2009).  

 

 

1.4.4 Psychologická příprava v tenise 

Mezi psychické faktory ovlivňující sportovní výkon patří kognitivní, emoční a 

motivační procesy. Tyto vycházejí z osobnosti sportovce a regulují jeho jednání. 

Psychologická příprava sportovce by měla především vést k získávání odolnosti a 
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důvěry ve vlastní schopnosti. Primárními cíli psychologické přípravy je vybudování 

zdravého sebevědomí a přiměřené touhy po měření výkonu v soutěži. Dále je jejím 

úkolem sportovce motivovat k touze zlepšovat vlastní výkon, k samostatné vůli 

trénovat. Stále více se ukazuje, že psychická stránka hraje ve vlastním sportovním 

výkonu velkou roli, vliv genetických faktorů je odhadován na 50 %, důležitý je přístup 

k tréninku, prostředí, ve kterém jedinec setrvává, vnitřní motivovanost (Pavlík a kol., 

2010). 

Psychologické charakteristiky tenisových šampionů tak, jak je sami velcí světoví 

hráči popisují, jsou: stabilní duševní stav = kontrola emocí, odhodlanost a psychická 

síla, pozitivní ladění, sebejistota, energičnost, soustředěnost a duševní čilost, fyzická 

uvolněnost i pod tlakem, absence strachu a naopak radost z boje, plné sebeovládání, 

touha po dosažení cíle, extrémní soutěživost, vysoké nasazení (Crespo, Miley, 2001). 

Pro závodní hru jsou zapotřebí následující psychické schopnosti.  

 

Graf 1: Souhrn psychických schopností potřebných k závodní hře 

Zdroj: Crespo, Miley, 2001, s. 106. 

 

 

1.5 Osobnost trenéra 

Sportovní koučink rozvíjí jedince skrze zlepšení jejich výkonů. Hlavním záměrem 

trenérství je rozvoj sportovce a jeho blaho. Správný trenér nerozvíjí jen technické 

dovednosti sportovce, nýbrž i jeho osobnost. Trenérství je o rozvoji celku. Záměrem je 

stanovovat jedinci postupně se zvyšující cíle tak, aby se zlepšily jeho schopnosti, 

dovednosti, postoj a znalosti (Crisfield, Cabral, Carpenter, 2005). 

Kontrola myšlení

Kontrola emocí

Soustředění

Motivace
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Trenér má řadu úkolů a požadavků na osobnostní specifika. Hlavním úkolem 

trenéra je, aby byla včas a kvalitně udělána potřebná práce. Úspěšný trenér musí být 

citlivý, přátelský a ochotný, sebejistý a s dobrou emocionální kontrolou, uvolněný a 

nenucený, veselý, inteligentní, výkonný a rozhodný. Je třeba, aby se svěřenci pracoval 

na individuální bázi, dokázal vyzdvihnout jejich přednosti, podpořit je. Styly vedení se 

dělí na tři základní typy: 

 Autokratický – autoritativní styl, maximálně centralizovaný. Potřeby a přání 

svěřenců bývají minimálně vyslyšena, mají nízkou samostatnost, trenér všechna 

rozhodnutí činí sám. Přesně svěřencům říká, co mají dělat. Vztahy ve skupině 

jsou napjaté, výkonnost značná, ovšem často s nízkou kvalitou. Ve vypjatých 

situacích se tento způsob vedení dobře osvědčuje, trenér má úctu a respekt.  

 Liberální – submisivní styl, minimálně centralizovaný, struktura chaotická. 

Svěřenci mají hodně svobody, ovšem nebývají příliš spokojeni. Normy jsou 

stanoveny, ovšem nedodržovány. Trenér dělá co nejméně rozhodnutí, vydává 

minimum pokynů, většinou nemá schopnost svěřence vést. Takový trenér je 

většinou spíše jen opatrovatelem, a i tak je slabý.  

 Demokratický – kooperativní styl, optimálně centralizovaný, vůdce jde 

příkladem. Struktura skupiny založena na přirozenosti, vzájemném respektu, 

diskusi. Rozhodování je společné skrze trenéra i svěřence. Jsou si vědomi své 

odpovědnosti, zároveň však chtějí vychovávat k odpovědnosti a schopnosti 

rozhodnutí i svěřence. Vztahy jsou přátelské, produktivita dlouhodobě solidní.  

Styly se často kombinují, dle aktuální situace (Osten, 2005; Martens, 2012). 

Pro každého trenéra je velmi důležité, aby si pro svou práci stanovil jasnou 

filozofii, na základě které bude posléze jednat a to jak s filozofii osobní, tak filosofii 

trenérskou. Proto musí znát dobře sám sebe a své hráče. U svých hráčů je třeba, aby 

trenér zjistil míru jejich zaujetí, jejich cíle a očekávání, zázemí, jímž disponují, 

technické, taktické a a mentální schopnosti. V ideálním případě pak trenér dobře pozná i 

osobnost hráče, jeho emocionální nastavení, jeho sociální prostředí atd. (Crespo, Miley, 

2001). Na základě získaných znalostí pak trenér sestaví plán. Prvním krokem plánu je 

tedy identifikovat potřeby každého sportovce. Dále trenér naplánuje aktivity takovým 

způsobem, aby naplnil všechny potřeby sportovce a umožnil mu komplexní rozvoj. 
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Veškerý postup musí kontrolovat a zajišťovat, aby měl svěřenec k dispozici 

odpovídající vybavení a trénink byl bezpečný (Crisfield, Cabral, Carpenter, 2005). 

Filozofii a styl trenérské práce definují Crespo, Miley (2001) trošku odlišně než 

Osten a Martens výše, proto je uvedena v následující tabulce. Tabulkové zpracování 

přináší přehledný a ucelený pohled na danou problematiku. 

ZPŮSOB VEDENÍ 

 AUTORITATIVNÍ KOOPERATIVNÍ NEFORMÁLNÍ 

Filozofie Zaměřena na vítězství 
Zaměřena na 

sportovce 

Bez zvláštního 

důrazu 

Cíle Splnění úkolu 

Rozvoj sociálního 

vědomí a splnění 

úkolu 

Absence cíle/zajistit 

hráčovu nezávislost 

Rozhodování Rozhoduje trenér 

Rozhoduje trenér 

s přihlédnutím 

k hráčovu názoru 

Rozhoduje hráč 

Vztah trenér – hráč 
Hráč je na trenérovi 

závislý 

Hráč je na trenérovi 

nezávislý 
Není definováno 

Styl komunikace Příkazy 
Dotazy, naslouchání, 

příkazy 
Naslouchání 

Posuzování výkonu Trenérem 
Hráčem s pomocí 

trenéra 
Není definováno 

Hráčův vývoj 

Trenér projevuje 

hráči malou nebo 

žádnou důvěru 

Trenér projevuje 

hráči důvěru 
Není definováno 

Trenérova motivační 

role 
Vnější motivace 

Vnější i vnitřní 

motivace 
Bez motivace 

Struktura tréninku Pevná Flexibilní Žádná  

Tabulka 3: Charakteristika trenérských stylů 

Zdroj: Crespo, Miley, 2001, s. 12 

 

Tenisový trenér má řadu rolí, plní řadu funkcí, z nichž všechny jsou důležité a 

mají vliv na jeho celkovou úspěšnost jako trenéra:  

 Instruktor – řídí jednotlivé činnosti.  

 Učitel – předává nové znalosti a myšlenky.  

 Motivátor – vyvolává v hráči pozitivní, zodpovědný přístup.  

 Vychovatel – stanovuje odměny a tresty.  

 Manažer – vede a usměrňuje hráče.  

 Organizátor – vyřizuje papíry a záležitosti organizačního charakteru.  
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 Pracovní pro styk s veřejností – zajišťuje kontakt s veřejností a sdělovacími 

prostředky.  

 Sociální pracovník – působí jako rádce a opora hráče, pakliže to tento potřebuje.  

 Přítel – mezi trenérem a hráčem by měl vzniknout dobrý vztah.  

 Vědec – analyzuje, hodnotí, činí závěry.  

 Student – stále se učí, rozvíjí, sebezdokonaluje (Crespo, Miley, 2001). 

Vždy je potřeba, aby trenér přizpůsoboval své chování a jednání, svůj přístup, 

individuálnímu nastavení každého hráče. Trenér má na hráče a jeho osobnost velký vliv, 

tréninkový proces do značné míry formuje život hráče. Trenér by vzhledem k této 

skutečnosti měl vycházet z mravního kodexu, který upřednostňuje práva a potřeby 

hráče. Měl by dbát na zachování důstojnosti své profese, zachovávat upřímnost k sobě i 

ostatním. Standard své práce by měl udržovat na vysoké úrovni, být odpovědný svým 

kolegům i svěřencům (Crespo, Miley, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Etické principy 

Zdroj: Crespo, Miley, 2001, s. 26. 
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1.5.1 Komunikace 

„Interpersonální komunikace sestává z vysílání a přijímání verbálních i 

neverbálních sdělení mezi dvěma a více lidmi“ (DeVito, 2008, s. 28). Mezi základní 

komunikační dovednosti patří dovednost prezentovat sebe sama tak, jak si přejeme; 

dovednost vztahová, která napomáhá navazovat mezilidské vztahy, dovednost vést 

rozhovory a pohovory, dovednost komunikovat v malé skupině a dovednost vůdcovská, 

dovednost prezentace a v neposlední řadě mediální gramotnost, která umožňuje stát se 

kritickým uživatelem masových médií (DeVito, 2008). 

Komunikace má řadu forem. Patří sem intrapersonální komunikace, tedy 

komunikace sama se sebou, cesta, kterak se jedinec dozvídá věci o sobě samém, dále 

interpersonální komunikace, která je komunikací s jinou osobou či osobami, se kterou je 

jedinec v určitém vztahu. Může probíhat na osobní bázi či např. elektronickou formou. 

Touto formou komunikace se jedinci vzájemně ovlivňují, vzájemně se o sobě dozvídají 

osobní informace. Prostřednictvím interpersonální komunikace je možné navázat, 

udržet, napravit i zničit mezilidské vztahy. Další formou komunikace je rozhovor, tj. 

komunikace formou otázek a odpovědí. Tento slouží k získání informací, jedinci si 

vzájemně radí. Komunikace dále může být v malé skupině pěti až deseti osob. Tato 

slouží ke vztahovým a úkolovým potřebám. Nebo pak tzv. veřejná komunikace, kdy 

dochází ke komunikaci mezi řečníkem a posluchači. Tato opět může probíhat osobně či 

elektronickou cestou, např. ve formě blogů (DeVito, 2008). 

Zásadní součástí komunikace je naslouchání a to z pohledu obsahových i 

vztahových funkcí. Lidé, kteří umí dobře naslouchat, bývají často vůdci skupin, 

úspěšnými prodejci, vrcholovými manažery. Naslouchání nám pomáhá se učit, získávat 

znalosti o druhých, o světě i o sobě. Zároveň spojuje, formuje a udržuje vztahy 

s ostatními. Skrze naslouchání můžeme uplatňovat svůj vliv, hrát si a v neposlední řadě 

pomáhat (DeVito, 2008). Na následujícím obrázku je zobrazen model procesu 

naslouchání.  
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Obrázek 3: Model procesu naslouchání 

Zdroj: DeVito, 2008, s. 104. 

 

 Tenisový trenér by měl ovládat dobře všechny komunikační dovednosti a 

formy, neboť všechny v rámci své práce potřebuje. Právě schopnost správné 

komunikace často odlišuje trenéry úspěšné od těch méně úspěšných. Je potřeba, aby 

hráč vždy správně pochopil, co mu trenér sděluje, komunikace je tedy základem 

spolupráce. V rámci komunikace je potřeba sdělovat správný obsah, verbální a 

neverbální složka musí být v souladu, obě komunikující strany jsou pozorné a ochotné 

naslouchat a jedná se o komunikaci vyváženou, tedy obě strany mají šanci promluvit a 

jsou vyslechnuty (Crespo, Miley, 2001).  

Ke zvládnutí dokonalé komunikace je potřeba, aby trenér dodržoval několik 

zásad. První je upřímnost, tím získává trenér důvěryhodnost. Upřímnost je třeba nejen 

ve vlastních názorech a přesvědčeních, nýbrž i v ohledu znalostí, pakliže trenér něco 

neví, je lépe to přiznat. Dalším důležitým bodem je projev zájmu ze strany trenéra o 

svého svěřence a to nejen jako o hráče, nýbrž i jako o člověka. Dále zásadovost a 

dodržování daného slova a v neposlední řadě schopnost přiznat vlastní chybu. Trenéra 

v rámci jeho práce čeká řada různých komunikačních situací. Patří mezi ně individuální 

komunikace s hráčem, komunikace před, během a po utkání, komunikace s družstvem, 

komunikace po vítězství i prohře, komunikace s trenérem soupeře, s fanoušky a 
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podporovateli týmu, dále komunikace s funkcionáři a rodiči, komunikace se 

sdělovacími prostředky (Crespo, Miley, 2001). 

Z oblasti verbálních sdělení, tedy hovoru, je potřeba, aby trenér dobře zvládl 

efektivní způsob mluvy a kladení otázek, aby poskytoval zpětnou vazbu. Důležité je 

správné používání povelů, tyto mají na hráče v průběhu tréninku i hry významný vliv. 

V průběhu verbální komunikace hraje klíčovou roli paralingvistika, tj. způsob, jakým 

jsou slova vyřčena. Jedná se o polohu hlasu, jeho znělost, artikulaci, tempo, sílu a 

rytmus řeči. Mezi neverbální komunikaci, která je často důležitější a účinnější než 

komunikace verbální, patří výraz obličeje, gesta a jiné pohyby těla, držení těla, tělesný 

kontakt, oděv a vzezření. Celý tento komplex se nazývá řeč těla (Crespo, Miley, 2001). 

Trenér je pro hráče tenisu jedincem vrcholně důležitým. Jako jeden z mála lidí 

s ním cestuje po světě, bereme-li v potaz hráče na zcela vrcholné úrovni. Dokáže být 

hráči oporou, důvěrníkem, poradcem, hnacím motorem. Měl by být více než jen 

tenisovým trenérem na kurtu, je potřeba, aby byl hráči k dispozici i mimo kurt a pečoval 

o něj nejen po stránce sportovní, nýbrž i lidské. 

 

 

1.6 Tenis  

Historie tenisu 

Kořeny tenisu nalézáme již ve starověkém Římě, kde byla pěstována hra s názvem 

trigon, při které hráči dřevěnými pálkami odráželi míče naplněné fíkovými zrny. Další 

podobný sport nalézáme v Itálii v 11. a 12. století, následně ve Francii století čtrnáctého, 

kde šlechta provozovala hru jeu de paume. Nejprve hráči odráželi míč dlaní, posléze 

začali využívat dřevěné rakety. Počítání bylo velmi podobné dnešnímu a patrně mu dalo 

základ. Ve hře bylo neslušné dávat prudké či krátké míče, proto se hra běžně hrála 

koedukovaně i přes skutečnost, že ženy, díky soudobé módě, neměly příliš vhodné 

oblečení. V 15. století pak v Anglii v návaznosti na francouzský vzor vznikla hra tennis. 

Využívaly se kožené míče, nehrálo se tedy na trávě, kde míč neodskakoval. Přelom 

nastal ve století devatenáctém, kdy se přešlo na míče gumové (Linhartová, 2009). 

Podnět ke vzniku dnešního tenisu dal roku 1874 Angličan major Wingfield, 

který si nechal patentovat hru sphairistiké a stanovil pravidla hry. Roku 1975 byla hra 

přejmenována na law-tennis, byla upravena pravidla a tvar kurtu. První tenisový turnaj 
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na světě byl uspořádán roku 1877 ve Wimbledonu. První národní tenisová instituce byla 

založena v USA roku 1881. Mezinárodní tenisová asociace (Fédération International de 

Lawn Tennis - FILT) pak vznikla roku 1913, roku 1977 byla přejmenována na 

současnou Inteernational Tennis Federation (ITF). Tenis nemá oficiální mistrovství 

světa, vrcholová soutěž se skládá s tzv. grandslamových turnajů. Tenis byl olympijským 

sportem v letech 1896 – 1924, posléze se jím opět stal v roce 1988. V rodině 

olympijských sportů setrval dodnes. Naši sportovci získali na OH celkem tři medaile 

(Jankovský, 2002; Linhartová, 2009). 

Vybavení na tenis 

Vybavení na tenis se skládá z míče o hmotnosti 2 – 2 a 1/16 unce s odskokem mezi 134, 

62 a 147, 32 cm při spuštění z výšky 254 cm na betonový povrch. Dále z rakety 

disponující osmibokým držadlem o obvodu 12 – 14 cm. Dlouhou dobu se hrálo 

s dřevěnými raketami, od sedmdesátých let se prosadily nové materiály typu grafit, 

fiberglass, boron, carbon, kevlar atd. Rakety získaly větší hlavu a tužší rámy. Současné 

rámy jsou velmi lehké a zároveň snadno ovladatelné. Hmotnost se pohybuje mezi 260 – 

340 g. Dovolují hráči dát ránu velkou silou, aniž by došlo k poškození materiálu. 

Rakety mají různé vyvážení a velikost hlavy. Raketu vždy volí hráč individuálně dle 

stylu hry a osobních požadavků. Po dlouhou dobu bylo povinné oblečení bílé barvy, 

poslední dobou však již mají hráči libovolný výběr, co se barev týká (Jankovský, 2002; 

Linhartová, 2009). 

Pravidla 

Hřiště je obdélník o délce 23, 77 m a šířce 8, 23 m. Ve středu je rozděleno sítí s konci 

upevněnými na sloupcích o výšce 1, 07 m. Pro čtyřhru je dvorec o 1, 37 m na každé 

straně širší. Za dobré míče se považují ty, které dopadnou dovnitř dvorce označeného 

lajnami. Čáry jsou součástí dvorce. Ty na kratší straně dvorce se nazývají základní čára. 

Existuje pět základních druhů dvorců. Antukový, nejčastější, umožňuje klouzání a šetří 

tak klouby; travnatý, používaný jen zřídka pro svou náročnou údržbu; umělá tráva, 

nejčastěji používaný v komerčních klubech; betonový, nenáročný na údržbu, ovšem 

vysoce zatěžující klouby a svaly hráčů; umělé povrchy v halách (supreme, granulát atp.) 

(Jankovský, 2002; Linhartová, 2009). Obrázek tenisového dvorce vidíme níže. 
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Obrázek 4: Tenisový dvorec 

Zdroj: Linhartová, 2009, s. 17. 

Principem hry je poslat míč do území soupeře takovým způsobem, aby jej tento 

nemohl správně vrátit. S výjimkou podání může hráč přebíhat po celé šířce hřiště. 

Podání (servis) probíhá střídavě z pravé a levé poloviny dvorce a je nutno jej umístit do 

pole pro podání. Hráč podává tak dlouho, dokud neskončí hra. Podání se nesmí přijímat 

ze vzduchu, je nutný dopad míče na zem. Přijímající hráč může vrátit míč kamkoliv do 

poloviny dvorce podávajícího hráče. Sadu získává hráč, který první dosáhne šesti her. 

Hra je základní jednotka, kterou hráč získává po dosažení čtyř bodů. Tj. 15-0, 30-0, 40-

0, hra. Výjimku tvoří stav, kdy oba hráči získají po třech bodech, a vznikne shoda. Pak 

musí jeden z hráčů pro vyhrání hry získat dva míče za sebou. Po ukončení hry následuje 

hra druhá. Hráč, který první získá šest her, vyhrává sadu. Pouze v případě, že je stav hry 

5:5, je nutno k vítězství získat dvě hry, výsledek musí být na rozdíl dvou her, tedy 7:5. 

Pokud je stav 6:6, přichází na řadu tie-break (zkrácená hra), kdy se hraje do sedmi bodů. 

Vítěz hry pak získává sadu za stavu 7:6. Zápasy se hrají na dvě vítězné sady ze tří, nebo 

na tři vítězné z pěti (Linhartová, 2009). V soutěži jednotlivců jsou disciplíny dvouhra 

mužů a žen, čtyřhra mužů a žen a smíšená čtyřhra. Soutěž družstev sestává z přeboru 

smíšených družstev a z turnaje družstev (Jankovský, 2002). 
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Systém bodování 

Počet bodů hráče se rovná celkovému počtu bodů nasbíraných na18 turnajích ATP za 

posledních 52 týdnů. Jedná se 18 turnajů ATP, kde hráč dosáhl nejlepšího umístění. Na 

některých turnajích může hráč získat divokou kartu. Divoká karta v tenisové 

terminologii znamená, že se hráč může zúčastnit konkrétního tenisového turnaje, aniž 

by předtím splnil předem stanovená startovní kritéria. Pokud v tomto případě zvítězí ve 

druhém kole, připočítají se mu body. Počet bodů se odvíjí od typu turnaje a umístění. 

Turnaje jsou kategorie A – C. Na základě pořadí v bodování jsou hráči nasazováni na 

turnajích (Jankovský, 2002). 

Soutěže 

Největší soutěží světového tenisu jednotlivců je Grand Slam. Grand Slam může hráč 

získat vítězstvím na všech čtyřech největších světových turnajích během jednoho roku. 

Jsou jimi Australian Open, French Open (Roland Garros), Wimbledon a US Open. Do 

světových turnajů družstev spadá Davis Cup, Fed Cup, Galea Cup, Soisbault Cup, 

Kings Cup a Valorio Cup (Jankovský, 2002; Linhartová, 2009).  
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je zjistit a analyzovat důvody, příčiny změny trenéra u dvou 

vrcholových hráčů tenisu. Zda změna, kterou hráči učinili, souvisela s nespokojeností 

s trenérem či s jinými okolnostmi. Tedy v jakém sociálním prostředí se hráči v době 

změny nacházeli, zda na ně byl vyvíjen z venku nějaký tlak. Jak na tom byly hráči 

herně, zda si drželi svá místa na žebříčku, či zda měli potíže s výkonností a potřebovali 

změnu, aby se dostali opět kupředu. Jakou roli hrál v celém procesu jejich osobní život, 

zda jejich rozhodnutí změnit trenéra nějak ovlivnil. Důležité bude prozkoumat vztah 

mezi hráčem a trenérem, jakým způsobem si sedli a jak probíhal jejich rozchod. Práce 

ukáže, která oblast byla příčinou rozchodu a následné změny trenéra.  

Úkoly práce 

Úkolem práce je provést analýzu jednotlivých etap v kariéře tenistů Jana Langera a 

Lukáše Dlouhého.  Práce bude vypracována postupně na základě předem daných dílčích 

úkolů.  

 Studium odborné literatury týkající se zkoumané oblasti, sepsání teoretických 

východisek práce, 

 vytipování probandů a dohodnutí spolupráce, 

 sestavení souboru otázek pro oba zkoumané subjekty, 

 uskutečnění narativního a kvalitativního rozhovoru s oběma sportovci, 

 realizace rozhovoru s odborným tenisovým trenérem, 

 analýza získaných informací, 

 srovnání analyzovaných dat,  

 sepsání výzkumné části práce.  

Vědecké otázky 

Vědecká otázka č. 1: Měla změna trenéra dopad na soutěžní výsledky hráče? 

Vědecká otázka č. 2: Jak byl ovlivněn psychický stav hráče celým procesem změny 

trenéra? 

Vědecká otázky č. 3: Změnil hráč tréninkové metody, systém přípravy s příchodem 

nového trenéra? 
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Vědecká otázka č. 4: Jakým způsobem ovlivnila změna trenéra přístup hráče k tenisu a 

celkově k tenisové přípravě? 

Vědecká otázka č. 5: Splnil hráč po změně trenéra cíle, které si v turnajích vytyčil? 
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3 METODY 

Výzkum v rámci této diplomové práce bude proveden prostřednictvím případové studie. 

Tato se zaměřuje na popis a rozbor jednoho či několika málo jedinců. Od těchto bude 

získáno větší množství dat. Konkrétně budou v práci využity následující metody:  

 Obsahová analýza odborné literatury – tato poslouží k získání informací v části 

teoretické, na kterých bude posléze postavena výzkumná část práce. Na jejich 

základě bude posléze možno rozebrat a pochopit zkoumané subjekty. 

 Narativní rozhovor, technika komentované transkripce – hráči ve stručnosti sami 

odvypráví svůj osobní i sportovní životopis. Tento bude posléze přepsán a 

okomentován. 

 Kvantitativní rozhovor, konkrétně interview – tento poslouží k získání 

konkrétních informací o zkoumaném tématu. Bude následovat po narativním 

rozhovoru.  

 Analýza – popis, klasifikace a hledání vazeb a spojení mezi koncepty.  Analýze 

budou podrobeny veškeré informace, které od hráčů získáme. 

 Srovnávání – analyzované informace budou vzájemně porovnány a výsledky 

popsány. 

Kvalitativní výzkum bude rozdělen do tří etap: před změnou, období změny a 

období po změně trenéra. Popsána bude problematika jednotlivých etap a přechodu 

mezi nimi. Práce se bude zabývat těmito třemi následujícími aspekty, které budou 

postupně analyzovány ve všech třech etapách, a to pomocí kvalitativního výzkumu, 

metodou interview. ,,Začíná se otázkami, které se týkají neproblémových skutečností, 

např: současných aktivit, zkušeností a chování jedince. Takové otázky povzbuzují 

dotazovaného hovořit popisně. Další sondáže (proviny) mají prohloubit a doplnit tento 

popis. V další fázi rozhovoru se snažím získat informace o interpretacích, názorech a 

pocitech, vztahující se k popsaným akcím a chováním“ (Hendl, 1997, str. 84).  

Prvním aspektem bude psychologie sportu. Práce se zaměří na motivaci, 

psychický stav, stres, odolnost a pozitivní myšlení hráče. Druhým aspektem bude 

sociální prostředí, ve kterém hráči vyrůstali. V ohnisku zájmu bude vztah s trenérem, 

rodinou a okolím. Posledním čili třetím aspektem bude vztah hráče k tenisu a k celkové 

sportovní přípravě jako takové a jeho soutěžní výsledky. Objektem zájmu bude, jak se 

během jednotlivých fází měnil vztah hráče k tenisu a jak si vedl na turnajích. 
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Hlavním zdrojem informací, ze kterých bude v této práci čerpáno, jsou 

rozhovory s oběma hráči a poté odborníkem trenérem Nekolou. Při prvním rozhovoru 

byla využita technika narativního rozhovoru, kdy hráč mluvil o svém životě. Druhá část 

rozhovoru byla vedena formou interwiev, kdy hráč odpovídal na předem připravené 

otázky. Pro obě části rozhovoru byla využita záznamová technika. Získané informace 

budou zpracovány analýzou orientovanou na případ, která je orientovaná na proces a 

hledá příčiny a následky uvnitř případu. 

V části výsledky a diskuse budou informace, získané skrze rozhovory, 

analyzovány, posléze srovnávány. S každým hráčem bude pracováno individuálně i po 

stránce analýzy. Každá fáze bude rozebrána samostatně, budou zpracovány informace 

týkající se pouze dané fáze. Rozhovor bude vyhodnocován na základě časové 

posloupnosti otázek, neboť tyto byly postaveny tak, aby jednotlivé fáze rozhovoru 

plynule navazovaly. Tak vznikne analýza každé jednotlivé části rozhovoru v časové 

posloupnosti, ve které události v rámci změny trenéra probíhaly. Posléze budou 

zodpovězeny výzkumné otázky, opět u každého hráče zvlášť. Výzkumné otázky budou 

zodpovězeny na základě souhrnu informací, které se díky analýze podaří získat. Část 

otázek v rozhovoru míří přímo k zodpovězení výzkumných otázek, část slouží k získání 

všeobecného povědomí o hráči a jeho pohnutkách. Na základě této kombinace otázek 

bude možno zodpovědět všechny výzkumné otázky. Po prozkoumání každého hráče 

zvlášť budou ještě hráči v krátkosti porovnání, budou srovnány jak jednotlivé fáze, tak 

osobnosti hráčů jako celek. Přepis rozhovoru s oběma hráči bude součástí přílohy. 

Rozbor okruhů pro rozhovor 

Prvním okruhem, o který ve výzkumu šlo, byl okruh psychologie. Cílem bylo zjistit, 

v jakém duševním stavu se hráči před, během a po změně trenéra nacházeli. Jaké 

psychické pohnutky je ke změně vedly a jaký měla změna na hráčovu psychiku a jeho 

duševní pohodu dopad. Zároveň jaký vztah měli s trenérem. V dotazníku byla 

v jednotlivých fázích vždy otázka na toto téma. V přehledu jsou uvedeny jednotlivé fáze 

výzkumu v souvislosti s konkrétním okruhem a vypsány otázky, které se k danému 

okruhu vztahovaly.  

Jan Langer 

 Období před změnou trenéra – otázka 3, 5, 7 

 Období změny – otázka 1, 6, 8, 11, 12 
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 Období po změně trenéra – otázka 4, 8, 9 

Lukáš Dlouhý 

 Období před změnou trenéra – otázka 2, 3, 5 

 Období změny – otázka 3, 7 

 Období po změně trenéra – otázka 1, 3 

Druhým okruhem výzkumu bylo hledisko sociologické, tedy reakce okolí, vztahy 

s rodinou a nejbližšími. Záměrem tohoto okruhu bylo prozkoumat, v jakém sociálním 

prostředí hráči v inkriminované době žili, jaké měli mezilidské vztahy s blízkými lidmi, 

zda cítili ze svého okolí podporu a jaké byly reakce na jejich rozhodnutí změnit trenéra.  

Jan Langer 

 Období před změnou trenéra – otázka 6, 10, 11 

 Období změny – otázka 4, 5, 9 

 Období po změně trenéra – otázka 2, 3 

Lukáš Dlouhý 

 Období před změnou trenéra – otázka 7, 9 

 Období změny – otázka 5 

 Období po změně trenéra – otázka 8 

Okruh třetí se pak zabýval vztahem hráčů k tenisu a jeho proměny v průběhu procesu 

změny a soutěžní výsledky hráčů, jejich výkonnost. Cílem tohoto okruhu otázek a 

zkoumání bylo zjistit, do jaké míry souvisí nastíněné oblasti s osobou trenéra. Zda jsou 

stabilní a ukotvené v osobnosti hráče, či zda je může změna trenéra, období nejistoty, 

ovlivnit.  

Jan Langer 

 Období před změnou trenéra – otázka 1, 2 

 Období změny – otázka 13, 14 

 Období po změně trenéra – otázka 5, 7, 11, 13 

Lukáš Dlouhý 

 Období před změnou trenéra – otázka 1, 4 

 Období změny – otázka 2, 4 

 Období po změně trenéra – otázka 2, 4, 7 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

 

4.1 Profil Lukáše Dlouhého 

Lukáš Dlouhý se narodil 9. 3. 1983 v Písku. S tenisem se poprvé setkal ve čtyřech 

letech skrze svou starší sestru Barboru, která tenis hrála.  Tenisu se začal více věnovat 

v šesti letech. Nastoupil do písecké tenisové školy a začal hrát pod dohledem trenéra. 

Současně však našel zalíbení v hokeji a do čtrnácti let tak dělal oba sporty současně. Jak 

sám říká: „Bylo to fajn, v létě jsem se více věnoval tenisu, v zimě hokeji. Oba sporty se 

vzájemně propojovaly a měl jsem tak výbornou fyzickou kondici“. 

Ve čtrnácti letech přišel zlom a Lukáš se musel rozhodnout, kterému sportu se 

bude věnovat naplno a se kterým sportem se bude muset rozloučit. „Rozhodování to 

nebylo těžké“, vzpomíná Lukáš, tenis pro něj znamenal více než hokej a proto se mu 

rozhodl věnovat veškerý svůj volný čas. Začal trénovat s Ivanem Duškem a jeho trénink 

postupně dostával řád. Lukáš se začal zlepšovat. V patnácti letech nastoupil na 

sportovní gymnázium v Českých Budějovicích a musel zvládnout skloubit studijní 

povinnosti a tenisový život. V průběhu studia dojížděl na pár dní v týdnu na tréninky do 

Prahy. V maturitním ročníku pak zažádal o individuální plán a do Prahy se za tenisem 

přestěhoval nastálo. Nastoupil do tenisového klubu TK Neridé, kde se jeho trenérem stal 

Dr. Martin Nekola. Pod jeho vedením hrál Lukáš čtyři roky. Poté se z důvodu 

rozdílných názorů rozloučili a Lukáš přestoupil do pražského klubu TK Sparta Praha, 

kde trénoval s klubovými trenéry. Jeho novými trenéry byli bývalý tenista Kovačka, 

dále tehdejší 20. hráč světa David Přinosil, Martin Štěpánek a deblový specialista 

Vízner. Po 8 letech se Lukáš opět domluvil na spolupráci s Martinem Nekolou, se 

kterým trénuje dodnes. Lukáš se po spolupráci s Pavlem Víznerem začal specializovat 

na čtyřhru, začal vyhrávat turnaje a pomalu přestával jezdit na turnaje ve dvouhře. 

Lukáš to zpětně hodnotí slovy: „Bylo to pohodlnější hrát čtyřhru, ale byla to chyba, měl 

jsem u singla zůstat, proto jsem teď deblista“. 

V současné době je Lukáš Dlouhý 50. hráč světa ve čtyřhře, tenisu se nadále 

aktivně věnuje a na konec kariéry nepomýšlí. Před rokem se oženil, jeho manželkou je 

finalistka Miss České republiky modelka Gabriela Bíšková (nyní Dlouhá). Před 8 měsíci 
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se Lukášovi narodila dcera Ema, která mu změnila život a přináší mu každodenní přísun 

pozitivní energie. 

Charakteristika hráče 

Lukáš Dlouhý hraje pravou rukou, z backhandové strany používá jak obouručný přímý 

backhand, tak backhand jednoruč se spodní rotací. Lukáš Dlouhý je typem 

celodvorcového hráče, má velmi tvrdé tlučené první podání a jedno z nejlepších 

druhých podání s rotací, které umí perfektně umístit. Lukáš se pohybuje blízko u 

základní čáry a tluče údery velmi brzo po dopadu. Z těchto důvodů hraje velmi rychle a 

neustále dostává soupeře do časové tísně. Jako deblový specialista hraje rovněž velmi 

dobře voleje, backhandový volej jednoruč. Jeho největší předností je velký cit v ruce a 

díky tomu umí neočekávaně zkracovat hru, což je pro soupeře velmi nepříjemné. Jeho 

slabinou je občasná nižší koncentrace v koncovkách zápasu a zároveň v těchto fázích 

zápasu volí velmi těžký úder, který se mu často nepovede. Má velmi dobrý pohyb po 

dvorci a velmi dobře čte soupeřovu hru. Jeho nejlepším úderem je return z backhandu. I 

podle hodnocení jeho soupeřů, patří tento úder k nejlepším na světě. 

Tenisové úspěchy 

Lukáš se v první části tenisové kariéry věnoval především dvouhře. Nejúspěšnějším 

rokem pro něj byl rok 2006, kdy se dostal do1. kola US Open, 2. kola Wimbledonu a 3. 

kola French Open. Rok poté se dostal do 2. kola Australian Open. Vítězných zápasů na 

okruhu turnajů ATP Lukáš zaznamenal 22, prohraných zápasů pak 54. Jeho nejlepší 

umístění na žebříčku ATP bylo 73. místo k datu 6. dubna 2006. Titul ve dvouhře se mu 

bohužel získat nepodařilo. Ve stejném roce se již Lukáš začal více věnovat čtyřhře, jeho 

prvním partnerem na čtyřhru byl Pavel Vízner. Vyhraných zápasů ve čtyřhře má Lukáš 

na kontě celkem 137. Vítězných titulů posbíral celkem jedenáct. Mezi jeho největší 

úspěchy patří vítězství na US Open a French Open v roce 2009. Jeho spoluhráčem byl 

Leander Paes, se kterým tvořil úspěšný deblový pár až do roku 2010. Svého nejvyššího 

umístění na žebříčku ATP ve čtyřhře Lukáš dosáhl 22. června 2009, kdy obsadil 5. 

místo. Nyní se Lukáš nachází na 46. místě světového žebříčku ATP ve čtyřhře a stálého 

deblové partnera nemá. 
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4.2 Analýza rozhovoru s Lukášem Dlouhým 

K tenisu se Lukáš dostal už jako malý. Jeho starší sestra Barbora tenis hrála a malý 

Lukáš s ní chodil na tréninky a pinkal. Sport ho bavil, což nastartovalo jeho celoživotní 

zájem. Zlomovým obdobím v kariéře Lukáše Dlouhého byl jeho dvacátý první rok. 

Musel se rozhodnout, zda bude s tenisem pokračovat naplno, či zda se tenis stane pouze 

sportem, který mu ukradl dětství a nadále mu nic nepřináší. Lukáš volil mezi 

vrcholovým tenisem a studiem. Důležitou roli hrála finanční stránka, tedy zda bude 

schopen vydělat dostatek peněz, aby uživil nejen sebe, ale byl schopen platit i 

nákladnou tenisovou přípravu. Velkou výhodu měl v podpoře rodiny, která přetrvává do 

současnosti. Jeho rodina vždy respektovala jeho volbu. Lukáš se nakonec rozhodl zkusit 

v profesionálním tenisu štěstí. Zpočátku byl tenis velkou dřinou a peníze nepřicházely, 

posléze, když už tenisem vydělával, se situace stala příjemnější. Vztah k tenisu má i po 

letech Lukáš pozitivní, ovšem vnímá jej spíše jako práce než jako koníček.  

Dalším velkým zlomem v Lukášově životě byla svatba a narození dcery Emy. 

Oboje Lukáše značně ovlivnilo. Jeho pozornost, do té doby zaměřená pouze na tenis, je 

nyní rozložena mezi tenis a rodinu. Lukáš popisuje, že se mu už nechce nikam jezdit 

samotnému, manželku s dcerou se snaží brát na co nejvíc turnajů sebou. Celkově cítí, že 

jej to z tenisu často táhne domů a že raději než na tréninku by byl s rodinou. Zatím se 

mu však daří držet rozumnou rovnováhu mezi prací a rodinou.  

Z pohledu psychických dispozic sám sebe Lukáš popisuje: „Na kurtě jsem 

cholerik, výbušný, takový trochu blázen. Byl jsem odolný i více, ale myslím si, že je to 

docela dobré a odolný jsme stále“. V okamžiku, kdy se Lukášovi při hře nedaří, se vždy 

snaží reagovat na aktuální vývoj situace. Když prohrává o jeden, dva míčky, snaží se 

setrvat u započatého způsobu hry, u zvolené taktiky, neboť ta je správná. V případě, že 

prohrává celý zápas, dělá maximum pro to, aby svou hru změnil. Jak sám říká, ne vždy 

to vyjde.  

Pohled na vztahy mezi hráči má Lukáš jednoznačný. Vztahy dle jeho názoru 

nejsou kamarádské, nýbrž převažuje rivalita. Ačkoliv jsou hráči stále spolu, každý chce 

druhého porazit, jsou si protivníky a o velkém kamarádství tak tenis není. Dokonce ani 

u čtyřhry nemusí být spoluhráči přátelé, jedná se pouze o strategické sportovní spojení.  

 



 

 53 

4.2.1 Analýza výsledků dotazování z první etapy, období před změnou 

Lukáš za svou tenisovou kariéru zažil nepřeberné množství okamžiků, kdy ho tenis 

nebavil, nechtělo se mu trénovat ani soutěžit, či období, kdy se mu vyloženě nedařilo. 

Takové období u něj většinou trvá dva až tři týdny, posléze se vše spraví zpět do 

normálu a Lukáš má zase chuť závodit. Naposledy, kdy ho tento stav potkal, trval 

nebývale dlouho, dva až tři měsíce. Situaci Lukáš popisoval jako zoufalou, nevěděl co 

se sebou. Nakonec ale i toto období přešlo, tenis ho začal zase bavit. Jako svou hlavní 

motivaci popisuje, že mu chybí vyhrát. Příčiny těchto stavů nachází Lukáš ve svém 

nitru. Vina není na trenérovi ani na jiných okolnostech.  

Svůj vztah k trenérovi v období před změnou popisuje Lukáš jako pozitivní. 

Důvodem změny trenéra nebyla Lukášova nedůvěra v trenérovu osobu nebo v metody. 

Ani odpor k tenisu v tu dobu nepociťoval. Z Lukášova pohledu došli s trenérem do fáze, 

kdy se Lukáš přestal v tenise zlepšovat a trenér mu již nebyl schopen poradit a pomoci 

způsobem, který by Lukáše posunul dál. Proto se Lukáš rozhodl pro změnu. Lukáš sám 

uvedl, že pakliže trenér vidí, že chybu není schopen sám s hráčem opravit, má se poradit 

jinde. Pakliže ani tak nedojde k posunu, je dobré předat hráče dál a sám se věnovat 

jiným hráčům, kterým pomoci dokáže. Jednoznačně však Lukáš vylučuje, že by změna 

trenéra souvisela s osobními neshodami. Byla spojena pouze s výsledky a výkonností, 

které nebyly uspokojující. Došlo ke stagnaci výkonu, Lukáš delší dobu nestoupal na 

světovém žebříčku a rozhodl se s tím aktivně něco udělat.  

Rozhodnutí ke změně trenéra tedy nepřišlo naráz z ničeho nic, nebylo dílem 

okamžiku. Byl to dlouhodobější proces, kdy Lukáš cítil, že nepodává optimální výkon, 

že má blok. Proto se s trenérem dohodl, že dotrénují dva až tři týdny a poté se rozloučí. 

Své pocity těsně před změnou trenéra, tedy v době finálního rozhodování, Lukáš popsal 

jako neutrální, atmosféra byla klidná. Celou situaci vnímá Lukáš tak, že trenéra platí a 

je tedy na něm, zda s ním bude či nebude nadále spolupracovat. Jediná nejistota v tomto 

okamžiku byla, zda mu změna trenéra pomůže a jak celý proces dopadne.  

Své rozhodnutí ke změně učinil zcela sám, s nikým se neradil, neboť jeho 

sportovní kariéra je pouze jeho osobní věc a rozhodnutí tak musí přijímat sám. 

Trenérovi svůj záměr oznámil po jednom z turnajů. Na místě se dohodli, že spolu 

odjedou ještě dva až tři turnaje a rozloučí se. Reakce okolí na změnu trenéra nebyly 

žádné nebo si je Lukáš alespoň nepamatuje. Rodina ho v této době podporovala stejně 
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jako vždy jindy. Lukáš změnu trenéra považuje čistě za svou věc, kterou se nikdo 

nezabývá.  

 

 

4.2.2  Analýza výsledků dotazování z druhé etapy, období změny 

Lukáš je přímý člověk, proto u něj změna šla postupně, krok po kroku. Tedy domluvil 

se s trenérem na ukončení spolupráce, posléze nějakou dobu trénoval sám a rozhlížel se 

po člověku, který by se mohl stát jeho novým trenérem. Adeptů měl více. Spoléhal na 

to, že situace sama vykrystalizuje. 

V době, kdy trénoval sám, nepozoroval žádný negativní dopad na svou 

výkonnost. Po dvaceti letech tenisu už má hráč zažité mnohé a nepotřebuje nad sebou 

neustále pevnou trenérovu ruku. Na Lukáše měla změna uvolňující dopad, nijak se 

nestresoval, tenis ho bavil. Následkem změny pocítil úlevu, zbavil se něčeho, co 

nefungovalo. Turnaje objížděl dál dle původního plánu a na výsledky období bez 

trenéra zvláštní vliv též nemělo. Celkově tedy své pocity ze změny hodnotil jako 

pozitivní.  

Co do tréninkové přípravy, morálky, rozvržení dne, nedoznal Lukášův tenisový 

život za období bez trenérského dohledu žádnou změnu. Dodržoval stále stejný rytmus a 

rozvržení, jen byl na kurtu sám a nikdo jej neopravoval. Sám Lukáš uvádí, že je 

samozřejmě dobré, když člověku někdo poradí, ovšem správné údery je schopen hrát i 

bez trenéra.  

Výběr trenéra probíhal postupně a to skrze postupné zjišťování informací. Lukáš 

se dotazoval na různých místech, různých lidí na řadu věcí. Důležitá byla finanční 

stránka věci, místo, kde trenér působí, kolik má času atd. Jak Lukáš uvedl: „Na to, co já 

hraju, jsem nepotřeboval trénovat s Beckerem a s jinými, u toho deblu je to jiné“. Pak 

už bylo rozhodnutí rychlé. V době změny Lukáš ještě neměl rodinu, tudíž se nemusel 

ohlížet na to, jakým způsobem změna trenéra ovlivní jeho osobní život.  
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4.2.3 Analýza výsledků dotazování ze třetí etapy, období po změně 

Poté, co si Lukáš vybral trenéra, spatřoval jako hlavní změnu, že s ním trenér objížděl 

turnaje. Mít na turnaji trenéra vnímá Lukáš jako výhodné. Po čase ovšem s trenérem 

usoudili, že s ohledem na aktuální Lukášovu pozici na žebříčku je příliš drahé brát 

trenéra na turnaje a Lukáš začal jezdit na turnaje sám. Velkou výhodou však bylo a je, 

že trenér sídlí v Praze, tudíž kdykoliv potřebuje mezi turnaji Lukáš trénovat je mu 

k dispozici v míře, která je třeba. Lukáš svého trenéra vnímá jako prostředek ke svému 

zlepšení. V tomto období Lukáš pocítil více chuti do tenisu a větší energii. Ovšem tento 

fakt nepřičítá trenérovi, nýbrž svému vnitřnímu nastavení, kdy věděl, že ho tenis baví a 

že chce hrát. Proto si trenéra bral.  

Neboť Lukáš s trenérem Nekolou, u kterého v současné době trénuje, trénoval 

již v mládí, mohl dobře posoudit, jakým způsobem se změnil jeho přístup k tréninku i 

jeho osobě. Lukáš v chování trenéra zaznamenal výrazné změny. Dřív na něj byl trenér 

hodně přísný, nekompromisní, dával do tenisu nesmírné množství energie. Jak trenér i 

hráč zestárli, přístup se změnil. Trenér je přístupnější, přátelštější. Dle Lukášova názoru 

trenéra Nekolu ovlivnil nejen věk, nýbrž i fakt, že má vnučku. Dítě v rodině na své 

okolí vždy působí. Lukáš příjemnější přístup hodnotí kladně, neboť s přísností by s ním 

trenér již nic nepořídil. Přísný, striktní režim platí na mladé hráče mezi 16 – 22 lety, ti 

potřebují pevnou ruku, poslouchají na slovo a hodně se naučí. U starších hráčů je 

potřeba jiný přístup. Celkově hodnotí Lukáš komunikaci s trenérem jako jednodušší, 

lepší, snazší.  

Co se týká turnajových výsledků, zpočátku spolupráce s novým trenérem Lukáš 

v žebříčku výrazně klesl, posléze se však dostal zpět nahoru. Ani jednu změnu však 

neklade za vinu či zásluhu trenérovi. Zhoršil se vlastní vinou. Pod Nekolovým vedením 

se pak zlepšil, ovšem, jak sám Lukáš říká: „…pak jde hlavně o hráčovu hlavu a jeho 

psychiku“. Tenis hraje hráč, nikoliv trenér, tudíž veškerá zodpovědnost je na hráči. 

Trenér s hráčem natrénuje, ale co pak hráč předvede na kurtu, to už neovlivní. Takový 

je Lukášův přístup. Když hodnotí svůj posun celkově, teprve poslední rok vnímá 

zlepšení. V současném okamžiku je zhruba ve třetině, co byl původně.  

Trenérský styl, který trenér Nekola razí, je velmi osobitý. Drží se jedné linie již 

mnoho let. Sleduje světové trendy, ovšem svůj styl si zachovává. A Lukáš tomuto stylu 

věří. Žádná výrazná změna od poslední spolupráce neproběhla. Jen přístup je jiný, jak 

bylo uvedeno výše. Když se Lukáš s odstupem času dívá na své rozhodnutí změnit 
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trenéra, hodnotí jej pozitivně. Je člověk činu, tedy pakliže by spolupráce nefungovala, 

nepokračoval by v ní. Své rozhodnutí považuje za správné. Jeho spolupráce s trenérem 

je celkově hodně volná. V roce 2014 doposud strávil s trenérem pouze tři týdny, zbytek 

času byl na zahraničních turnajích. Ovšem vždy, když se vrátí do ČR, s trenérem si 

zavolají a zatrénují. Konkrétní soutěžní cíle Lukáš s trenérem vytyčené nemá. Cílem je 

vyhrávat a posouvat se v žebříčku nahoru.  

 

 

4.2.4 Závěr rozhovoru 

Důvod, proč Lukáš hraje čtyřhru, je nejasný. Vlastně si jasně nevzpomíná, proč před 

lety s Víznerem začal čtyřhru hrát. Posléze už nebyl čas vracet se ke dvouhře, a tudíž u 

čtyřhry zůstal. Když Lukáš netráví čas na tenise, nejraději je s manželkou a dcerou a 

odpočívá, ideálně v leže. Jeho nejnovějším koníčkem je beach tenis, který ho nadchl. 

Pokud jednou jeho dcera projeví zájem jít v otcových šlépějích a stát se tenistkou, 

Lukáš jí podpoří, ale určitě ji do tenisu nebude nutit. Pokud by měl Lukáš dát radu 

mladým tenisovým nadějí, pak ať vydrží do dvaceti let, kdy se ukáže, zda mají na to, 

stát se profesionálními tenisty a hrou se živit. Ovšem už v dětství je potřeba se 

rozhodnout, zda je tenis skutečně baví, neboť se musí připravit na to, že jim tenis vezme 

veškerý volný čas a bude vyžadovat řadu obětí. Pokud se rozhodnou, že tenis hrát chtějí, 

pak je potřeba makat.  

 

 

4.2.5 Vědecké otázky 

Vědecká otázka č. 1: Měla změna trenéra dopad na soutěžní výsledky hráče? 

Ano, změna trenéra měla dopad na výsledky v turnajích. Nejprve došlo k propadu na 

žebříčku, postupně se však stav zlepšuje. Vše je v procesu a Lukáš je na cestě vzhůru. 

Ačkoliv Lukáš veškerou odpovědnost za své výkony přikládá sobě, sám přiznal, že 

příprava s novým trenérem mu pomohla.  

Vědecká otázka č. 2: Jak byl ovlivněn psychický stav hráče celým procesem změny 

trenéra? 
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Lukáš je velmi klidný, stabilní člověk, který si stojí za svými rozhodnutími. Veškerá 

rozhodnutí činí s rozmyslem a jasným záměrem. Ke změně trenéra měl dlouhodobý 

důvod. Celý proces proběhl v klidu. Celkově pocítil v období změny trenéra Lukáš 

úlevu, zklidnění. Tedy dopad na Lukášovu psychiku byl pozitivní, ale nepříliš velký.  

Vědecká otázky č. 3: Změnil hráč tréninkové metody, systém přípravy s příchodem 

nového trenéra? 

Nikoliv, hráč systém přípravy nezměnil. Lukáš věděl, co ho čeká, neboť trenéra Nekolu 

znal již z minulosti. Jeho stylu přípravy věřil kdysi i nyní. Už se tenisu věnuje velmi 

dlouho, proto sám ví, co je pro něj nejlepší. 

Vědecká otázka č. 4: Jakým způsobem ovlivnila změna trenéra přístup hráče k tenisu a 

celkově tenisové přípravě? 

Lukáše změna trenéra v tomto smyslu příliš neovlivnila. S novým trenérem pocítil příliv 

nové energie, ovšem tato pocházela z Lukáše samotného, trenér ji jen podpořil. Přístup 

k tenisu si Lukáš zachovává stále stejný.  

Vědecká otázka č. 5: Splnil hráč po změně trenéra cíle, které si v turnajích vytyčil? 

Lukáš se nalézá v procesu postupu vzhůru. Cílem je se zlepšovat a postupovat 

žebříčkem nahoru, což se daří. Ještě nebylo dosaženo maxima, ale vše spěje správným 

směrem.  

 

 

4.3 Profil Jana Langera 

Jan Langer, se narodil 7. 12. 1986 v Praze. Na svět nepřišel sám, nýbrž se svým 

dvojčetem Radkem. Honza vyrůstal na pražském sídlišti v Písnici a chodil do místní 

základní školy. Kromě bratra Radka má i o 3 roky staršího bratra Petra, který s tenisem 

začal jako první. Prvotním důvodem byla Petrova začínající nadváha, které chtěl otec 

předejít, a proto začal s Petrem chodit na tenis. Honza i Radek svého staršího bratra na 

tenis doprovázeli a později chtěli tenis sami vyzkoušet. Tenis začali hrát ve čtyřech 

letech. Do nástupu do první třídy trénovali pouze s otcem, který si udělal trenérský kurz. 

S nástupem do základní školy nastoupili též do tenisové školy TK Konstruktiva. Jan po 

celou dobu své tenisové kariéry trénoval se svým bratrem Radkem. Na pražské 

Konstruktivě se jim věnoval správce. Oba bratři se dostali do finále tenisové přípravky 
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v Radotíně, kde si jich všimla tenisová trenérka z pražského tenisového klubu 1. ČLTK 

Praha Magdalena Zemanová. Tímto se odstartovala jak Janova, tak Radkova tenisová 

kariéra. Bratr Petr tenis hrál i nadále na pražské Konstruktivě. 

Jan začal trénovat na pražské Štvanici pod vedením Magdaleny Zemanové. Ze 

začátku na tréninky dojížděli bratři 2x v týdnu, později každý den. Již od začátku byli 

na vyšší výkonnostní úrovni než jejich vrstevníci a vyhrávali jeden turnaj za druhým. 

S bratrem tvořili nerozlučnou dvojici a to jak v tenisovém, tak osobním životě. Jan 

zvládal skloubit školu i tenisovou kariéru. Jeho školní prospěch byl nadprůměrný. 

V dorostenecké kategorii Jan přestoupil do pražského tenisového klubu PSK Olymp 

Praha. Společně se změnou klubu Jan změnil i školu, nastoupil na pražské sportovní 

gymnázium Nad štolou. Trénoval dvoufázově až třífázově, na tréninky docházel do 

svého klubu. Vyhrával deblové turnaje a umisťoval se v první desítce českého 

tenisového žebříčku.  

I přes veškeré úspěchy si však Jan brzy uvědomil, že na kariéru profesionálního 

tenisového hráče jeho výkonnost nestačí. Hlavní překážkou byl nedostatek financí. 

Začal tedy přemýšlet, jakým způsobem tenis zužitkovat. Přišel s nápadem studia na 

zahraniční univerzitě. Nápad se mu podařilo realizovat a po maturitě odešel studovat na 

univerzitu South Carolina State University do Spojených států amerických. Jan 

univerzitu v tenise reprezentoval a společně se svým týmem se stal trojnásobným 

vítězem konference a účastníkem NCAA šampionátu. Po úspěšném dokončení 

univerzity se vrátil zpět do Čech, kde vystudoval dvouletý magisterský obor Ekonomie 

a management na České zemědělské univerzitě. Během studia působil jako šéftrenér 

v pražské tenisové škole a hrál 2. ligu za PSK Olymp Praha. Výkonnostnímu tenisu se 

kromě ligových zápasů nevěnoval a k tenisu se vracet už znovu nechtěl. 

Dnes je Jan úspěšným obchodním zástupcem ve firmě Nike a jeho největším 

koníčkem je běh a práce. K tenisu se možná někdy vrátí, ovšem nikoliv jako aktivní 

hráč, nýbrž v roli otce mladé tenisové naděje. Jan na tenis nezanevřel a své budoucí 

potomky by rád k tenisu vedl.  

Charakteristika hráče 

Jan Langer hraje pravou rukou a používá obouručný bekhend. Jeho největší předností 

byl servis, útočný forhend, dobrý pohyb po dvorci a výborná fyzická kondice. Patřil 

mezi bojovné hráče a bojoval vždy až do posledního míče. Byl spíše vyznavačem hry 
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od základní čáry, ale dojít si k síti pro vítězný volej neváhal. Nejoblíbenějším povrchem 

byla antuka, ale dobrých výsledků dosahoval na všech površích. Byl velmi soutěživý a 

to se projevovalo jak na turnajích, tak i v samotné tréninkové přípravě. V soukromí je 

spíše mlčenlivý a skromný, má velmi dobrý pozorovací talent. Jeho slabinou ve hře byl 

vždy útočný bekhend a při dvouhře hra na síti. 

Tenisové úspěchy 

 Jan se může pyšnit titulem několikanásobného medailisty z mistrovství české 

republiky, dvakrát dosáhl na příčku nejvyšší a získal zlato. Dařilo se mu na soutěžích 

družstev, kde obsadil se svým družstvem 10. místo na mistrovství světa družstev. Jan 

byl dlouholetým členem juniorského reprezentačního výběru, kde patřil mezi nejlepší 

hráče. Jeho nejlepší umístění v celostátním žebříčku bylo 3. místo v roce 2001. Jan se 

pravidelně umisťoval okolo 5. místa v kategorii. Ve Spojených státech amerických byl 

trojnásobným vítězem MEAC konference a účastníkem NCAA šampionátu. Svou 

tenisovou kariéru Jan ukončil roku 2010, kdy se rozhodl věnovat studiu na České 

zemědělské univerzitě. 

 

 

4.4 Analýza rozhovoru s Janem Langerem  

S tenisem Jan začal ve čtyřech letech. Volba padla na tenis zcela náhodně. Otec vlastnil 

dvě tenisové rakety a hledal vhodný sport pro staršího syna. Tenis vyšel jako vhodná 

varianta. Nejprve chodil Jan s bratrem a otcem pinkat o kotelnu. Vydrželi hrát vždy tak 

dlouho, dokud je pan kotelník nevyhodil. Postupně začal trénovat koncepčněji. Tenis jej 

od počátku bavil, proto se mu intenzivně věnoval a jak říká: „…s dobrými výsledky 

rostla chuť“. Velkou podporou byl otec, který byl ze zájmu svých synů nadšený, jezdil 

s nimi na všechny turnaje a všemožně je povzbuzoval. Tenis vzal Janovi mnoho času, 

dětství a kamarády. Oproti tomu mu dal spoustu zážitků, úspěchů a možnost studovat 

v Americe. A zároveň získal i nové přátele, se kterými se stýká dodnes i mimo tenisové 

prostředí. Pozitivně hodnotí Jan i variantu tenisových párů. V každém partnerství je 

ideální, pokud mají partneři stejné zájmy, koníčky. Pakliže spolu žijí dva tenisté, je to 

takřka ideální, neboť si rozumí a mají společné téma.  
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Na své studium v USA vzpomíná Jan rád, čtyři roky strávené za mořem hodnotí 

kladně. K univerzitnímu tenisu patří velké emoce, je prodchnut intenzivním tenisovým 

duchem, to vše si Jan velmi užíval.  

Na otázku po jeho psychickém nastavení v souvislosti s tenisem se Jan 

charakterizuje slovy ostatních: „Vždycky o mě říkali, že jsem na tenis moc hodný, že se 

takto nemůžu prosadit“. Nicméně Jan se na kurtu snažil být nezlomným hráčem, 

kdykoliv se mu v zápase nedařilo, vždy se snažil hru otočit, změnit stav. Zatvrdil se a 

bojoval o každý míček.  

 

 

4.4.1  Analýza výsledků dotazování z první etapy, období před změnou 

V průběhu studia na gymnáziu a tréninku na pražském Olympu došlo u Jana 

k nečekanému zvratu ve výkonnosti. Doposud byl zvyklý všude vyhrávat, najednou ho 

však začali porážet soupeři, které dřív běžně porážel on. Uhrát pár kol pro něj nebylo 

zajímavé, byl uvyklý vítězit. Postupně začal Jan pociťovat úbytek motivace a pocit 

vyhoření. Často pomýšlel na ukončení aktivní tenisové kariéry, vždy mu však přišlo líto 

zahodit roky práce jen tak. Jako malý snil o profesionální tenisové kariéře, s postupem 

času si však uvědomil, že jeho šance na tento životní směr jsou minimální a rozhodl se 

věnovat více studiu.  

Jan v této době neměl trenéra, který by jej podržel a motivoval, neboť trenéry 

měnil velmi často, vždy se jednalo o trenéry klubové. Jeho osobní pocit byl, že je jim 

pokles jeho výkonnosti jedno, důležité bylo, že mají koho trénovat, o osud hráče se 

hlouběji nezajímali. K výkonu Jana naopak vždy motivovalo soupeření s bratrem. Jako 

malý byl Jan z bratrské dvojice horším tenistou, což bylo často frustrující, posléze se 

ovšem situace změnila a Jan začal bratra porážet.  

Janova zásadní změna trenéra přišla skrze jeho otce, resp. skrze otcův sen. Janův 

otec chtěl zajistit možnost působit v USA nejstaršímu bratru Petrovi. Ten ovšem otcovy 

představy nenaplnil, neboť se vycestovat obával. Tím otce do jisté míry zklamal. Jan se 

pak rozhodl, že on otcův sen naplní a dal si za cíl do USA odcestovat. Pro dosažení 

možnosti vycestovat musel Jan natočit video a oslovit s ním řadu amerických univerzit, 

důležité bylo dobře se prezentovat. Zároveň bylo nezbytné složit zkoušku z anglického 

jazyka. Poté, co Jan zjistil, že se studium podařilo vyřídit, měl smíšené pocity. Mísila se 
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v něm radost a zvědavost se strachem. Do té doby nikdy v zahraničí nebyl, ani neletěl 

letadlem.  

Lidé v Janově okolí reagovali různorodě, leč podporu měl Jan velkou. Otec byl 

na Jana pyšný a šťastný, matka s babičkou se jeho vycestování bály a bratr Radek ani 

kamarádi nejprve nechtěli jeho rozhodnutí uvěřit, posléze by nejraději jeli s ním. Bratr 

mu jeho cestu v závěru záviděl, ovšem do poslední chvíle nevěřil tomu, že Janovi jeho 

plán vyjde. Na otázku, jak zareagoval Janův tehdejší trenér, Jan odpovídá: „Upřímně, 

jemu to bylo celkem jedno, ale fandil mi“.  

Rozhodnutí o vycestování učinil Jan sám, ovšem se svým bratrem se o všem 

radil. V době odjezdu měl Jan čerstvou známost. Do vztahu však oba šli s tím, že Jan 

nejspíš pojede pryč, a proto byli oba smíření se vztahem na dálku.  

 

 

4.4.2 Analýza výsledků dotazování z druhé etapy, období změny 

V době těsně před odjezdem do USA už Jan trénoval většinou bez trenéra, více využíval 

možnosti hrát se spoluhráči z Olympu. Jeho trenér se tak k Janovu odjezdu příliš 

nevyjadřoval, nicméně mu fandil. Celkově Jan v této době trénoval méně, chodil hrát 

jak měl chuť, třeba jen jednou týdně. Turnaje v té době Jan též neobjížděl, hrál pouze 

mistráky, dokonce extraligu, ze které si živě vybavil zápas s Robinem Vikem. V době 

před odjezdem se Jan setkal s nepřejícností mnohých spoluhráčů a širokého okolí. 

Naštěstí však měl podporu svých nejbližších a přátel.  

Do USA Jan nakonec necestoval sám, nýbrž se svým spoluhráčem. To jej velmi 

podpořilo, neboť cítil, že má k sobě oporu a opadl z něj strach ze samostatného pobytu 

v cizí zemi. Již před vycestováním byl Jan v kontaktu se svým budoucím americkým 

trenérem, resp. jeho budoucí trenér byl osobou, přes kterou se Jan do USA dostal. Od 

začátku mu připadal velmi přátelský. O college tenisu však Jan nevěděl takřka nic. O 

studiu měl veškeré informace, které bylo možné nalézt na internetu, o své budoucí 

tenisové kariéře však měl představu jen minimální.  

Osobně nového trenéra potkal Jan poprvé na letišti, kam jej a spoluhráče přijel 

trenér vyzvednout. Jan situaci popsal následovně: „Poprvé jsme se s ním potkali na 

letišti, když pro nás přijel, byl oblečený v tenisovém a nerozuměl jsem mu skoro nic“. 
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V klubu se Janovi dostalo skvělého přivítání. Spoluhráči byli více jako rodina, než 

pouze tým. Tenis nebyl individuální, nýbrž kolektivním sportem a takový byl přístup 

celého týmu.  

Standardní tréninkový plán byl jednofázový trénink na kurtě. Před vrcholem 

sezóny se trénovalo dvakrát denně, ráno běh, odpoledne hra. Znatelný rozdíl byl 

v přístupu trenéra a v organizaci tréninku. V ČR tréninky Janovi vždy organizoval 

trenér. V USA bylo na hráčích, co budou trénovat. Rozdělili si kurty a trénink 

přizpůsobili tomu, co zrovna potřebovali hrát. Trenér hráče vůbec netrénoval, dokonce 

na tréninky nejezdil s raketou. Pouze přijel a nechal Jana a další hráče hrát. Očekával, že 

jsou všichni již hotoví hráči. Realita se tak značně lišila od Janovy představy, kdy 

očekával „super amerického kouče“. Tenisová výkonnost v této době Janovi neklesala, 

ani nestoupala. Držel si svou úroveň. Od začátku hrál Jan soutěže. První půlka sezóny 

byly individuální turnaje, druhá půlka pak týmové soutěže. Jan si dodnes pamatuje, že 

hned svůj první turnaj vyhrál.  

 

 

4.4.3 Analýza výsledků dotazování ze třetí etapy, období po změně 

Celkový dojem z pobytu v USA měl Jan od prvního okamžiku pozitivní. Byl ze začátku 

velmi nadšený z vynikající skupiny lidí, z možnosti cestovat a poznávat nové věci. 

Splíny či psychické propady z té doby si Jan nepamatuje. Nevylučuje, že mohl mít těžké 

chvíle, ale sám sebe označuje jako bojovníka, který se jen tak nevzdá. Velkou pomocí a 

oporou mu byl jeho český spoluhráč, díky němu neměl pocit samoty. Náročné bylo 

odloučení od tehdejší přítelkyně. Vztah na dálku byl složitý. Komunikovali spolu přes 

email, nikdy za ním do Ameriky však nepřijela. S bývalým českým trenérem byl Jan 

v kontaktu pouze přes svého bratra, osobně nikoliv.  

Na otázku, zda nový americký trenér změnil Janův přístup k tenisu, Jan 

odpověděl: „Myslím, že moc ne. Mě to bavilo kvůli lidem, ne kvůli němu. Bylo to něco 

jiného“.  Celkově se na místní systém Jan adaptoval poměrně rychle, po absolvování 

jednoho semestru se již cítil jako místní. I v turnajích se mu dařilo, první vyhrál, ve 

druhém byl ve finále. Tenisově se Jan cítil ve formě. V tréninku využíval přístup 

naučený v ČR, jak bylo uvedeno výše, trenér trénink neřídil, každý trénoval dle svého 

uvážení. Tento fakt Jan uvedl jak největší rozdíl mezi trenérem v ČR a USA. Zatímco 

český trenér hráče trénuje, americký jen dohlíží.  
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Individuální cíle s trenérem Jan nastavené neměl. Jako tým měli za cíl vyhrát 

konferenci, jako jednotlivci žádné cíle neměli. Systém soutěží je v USA odlišný od 

české varianty. Herní systém je jiný, začíná se čtyřhrou. Do osmi gemů je prodloužený 

set a po deseti minutách se rovnou přechází ke dvouhře. Tým, za který Jan hrál, nepatřil 

k top týmům. Žebříček soutěže byl pro 70 týmů, Janům tým se umisťoval kolem 80tého 

místa. Přesto bylo toto umístění velmi cenné. U ostatních sportovců si tenisté 

vybudovali veliký respekt. Jako dar dostali prsteny na znamení prestiže, které jim 

ostatní záviděli.  

S odstupem času hodnotí Jan své rozhodnutí odcestovat, studovat a hrát v USA 

pozitivně, přineslo mu to vzdělání, zkušenost s životem v zahraničí, rozšířené možnosti 

při hledání budoucího zaměstnání a přátele.  

 

 

4.4.4 Závěr rozhovoru 

Do ČR se Jan vrátil po čtyřech letech studia na bakalářském oboru v Jižní Karolíně. 

Magisterský titul v USA Jan nezískal z důvodu hospodářské krize. Bohužel nebyl 

prováděn další nábor, jinak by Jan zůstal na delší dobu. Pro návrat do ČR se Jan rozhodl 

sám. Ačkoliv na něj ohledně návratu vyvíjela tlak přítelkyně, finální rozhodnutí provedl 

Jan pouze ze svého popudu. Studium spojené s tenisem mělo pro Jana jednu velkou 

výhodu, vše mu bylo hrazeno. Pakliže by tenis nehrál, musel by vše hradit sám.  

V současné době Jan na tenis nezanevřel. Rád se na tenis podívá, sám hrát však 

nechodí. Zatím ani neuvažuje o tom, že by se k tenisu vrátil rekreačně, ovšem tuto 

možnost ani zcela nevylučuje. Své budoucí potomky by Jan rád vedl ke sportovní 

všestrannosti, teprve poté se ukáže, zda jim tenis půjde. Mladým nadějným tenistům by 

Jan vzkázal, aby nepodceňovali studium a snažili se co nejdéle hrát a studovat zároveň.  

Ze sportovních aktivit v současné době Jan upřednostňuje běh, ve kterém se 

účastní i závodů. Celkově mu však chybí soutěživost. Je pracovně velmi vytížený, proto 

volný čas tráví odpočinkem.  

 

 



 

 64 

4.4.5 Vědecké otázky 

Vědecká otázka č. 1: Měla změna trenéra dopad na soutěžní výsledky hráče? 

Nikoliv, změna trenéra neovlivnila Janovy soutěžní výsledky. Přístup amerického 

trenéra byl takový, že každý hráč musel pracovat sám se sebou systémem, na který byl 

zvyklý. Tedy Jan uplatňoval tréninkový systém, který se naučil v ČR a trénoval dle 

svého.  

Vědecká otázka č. 2: Jak byl ovlivněn psychický stav hráče celým procesem změny 

trenéra? 

Psychický stav hráče nebyl změnou trenéra významně ovlivněn. Jan na své trenéry 

nikdy nebyl příliš vázaný, neboť je často měnil. Mnohem větší dopad měl pobyt 

v cizině. Tento byl celkově pozitivní, Jana motivovala změna prostředí, noví lidé a jiný 

soutěžní systém a přístup k tenisu v USA.  

Vědecká otázky č. 3: Změnil hráč tréninkové metody, systém přípravy s příchodem 

nového trenéra? 

Tréninkové metody zůstaly pro Jana stejné, neboť trenér mu do přípravy nezasahoval. 

Systém přípravy zůstal ve své podstatě stejný s tím rozdílem, že si Jan celou přípravu 

plánoval a realizoval sám. Trenér měl pozici dohlížitele. Tedy zásadním rozdílem bylo, 

že veškerá zodpovědnost za trénink byla pouze na Janovi, nikdo mu již tréninky 

neplánoval.  

Vědecká otázka č. 4: Jakým způsobem ovlivnila změna trenéra přístup hráče k tenisu a 

celkově tenisové přípravě? 

Změna trenéra nijak neovlivnila Janův přístup k tenisu jako k celku. Ovšem do jisté 

míry ovlivnila jeho přístup k přípravě, neboť si ji musel začít plánovat a realizovat na 

vlastní zodpovědnost.  

Vědecká otázka č. 5: Splnil hráč po změně trenéra cíle, které si v turnajích vytyčil? 

Jan neměl s novým trenérem žádné individuální cíle. Jako tým dosáhli Jan a jeho 

spoluhráči cenných úspěchů, ovšem mezi top týmy se na žebříčku nevyšplhali.   
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4.5 Srovnání hráčů 

Vybraní vrcholoví hráči tenisu byli záměrně vybráni tak, aby jejich pohnutky ke změně 

trenéra byly odlišné. Cílem bylo získat dva rozličné probandy, kteří měli různé důvody 

pro změnu trenéra, a jak tyto výchozí důvody ovlivnily jejich postoj k celé situaci. 

Srovnání hráčů bude provedeno na základě zodpovězených výzkumných otázek.  

Vědecká otázka č. 1: Měla změna trenéra dopad na soutěžní výsledky hráče? 

V otázce první se hráči liší. Zatímco Janovy výsledky změna trenéra nijak neovlivnila, 

Lukáš změnu pocítil a projevila se na žebříčku. Důvodem je fakt, že Jan odešel ze 

soutěže, kterou hrál doposud a budoval si tak postavení na žebříčku jinde a znovu, tedy 

nemohl pozorovat pokles či růst. Oproti tomu Lukáš setrvává ve světové soutěži. Před 

změnou trenéra již cítil výkonnostní pokles, tedy po změně se tento proces pouze 

dokončil a nyní Lukáš stoupá zpět vzhůru.  

Vědecká otázka č. 2: Jak byl ovlivněn psychický stav hráče celým procesem změny 

trenéra? 

Oběma hráčům shodně přinesla změna trenéra pozitivní přínos, ovšem ze zcela jiných 

důvodů. Oba hráči shodně uvádějí, že celkově je změna trenéra samotné příliš 

neovlivnila. Jsou oba jedinci, kteří vědí, co a proč dělají a na trenérovi nejsou závislí. 

V tomto se hráči shodují. Ovšem zatímco Lukáš přece jen jistou motivaci skrze změnu 

trenéra pociťoval, Jan byl pozitivně ovlivněn změnou prostředí skrze stěhování do USA. 

Vědecká otázky č. 3: Změnil hráč tréninkové metody, systém přípravy s příchodem 

nového trenéra? 

Zde se oba hráči zcela shodují, ani jeden z nich po změně trenéra nezměnil tréninkové 

metody či systém přípravy. Oba trénují dle svého zaběhnutého systému. 

Vědecká otázka č. 4: Jakým způsobem ovlivnila změna trenéra přístup hráče k tenisu a 

celkově k tenisové přípravě? 

V otázce číslo čtyři se hráči opět značně shodují a tedy, že změna trenéra neovlivnila 

jejich přístup k tenisu. Částečné ovlivnění však oba vykazují. Lukáš s novým trenérem 

pocítil příliv nové energie, změna se projevila pozitivně. Jan se specifickým přístupem 

nového trenéra byl nucen převzít plnou zodpovědnost za svou přípravu, což pro něj bylo 

novinkou. 

Vědecká otázka č. 5: Splnil hráč po změně trenéra cíle, které si v turnajích vytyčil? 
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V této otázce odpovídají hráči z jiných výchozích pozic. Zatímco Jan svou aktivní 

tenisovou kariéru již ukončil, Lukáš ji stále buduje. Tedy v případě Jana lze říci, že cíle, 

které měl vytyčené s týmem, zcela nedosáhl. Lukáš na splnění svých cílů průběžně 

pracuje. 

 

  

4.6  Profil trenéra Dr. Martina Nekoly 

Martin Nekola se narodil 8. 6. 1957 v Praze. S tenisem začal v roce 1965 ve svých osmi 

letech. Byl členem I. ČLTK Praha až do roku 1982, kdy přestoupil do klubu Sparta. 

V kategorii starších žáků se umístil do patnáctého místa celostátního žebříčku a 

v juniorské kategorii v první desítce celostátního žebříčku. Za I. ČLTK startoval 

v extralize dospělých a v zahraničí na malých satelitních turnajích. Po návratu z vojny 

roku 1983 hrál extraligu za Spartu a poté 2. ligu v Jablonci. S trenérstvím začal na Rudé 

Hvězdě Praha roku 1986. Prvním svěřenec, který se díky němu dostal na 50. místo 

žebříčku ATP, byl Martin Střelba. Druhým svěřencem byl Bohdan Ulihrach, kterého 

dostal na 27. místo žebříčku ATP. Od mladších žáků se věnoval Otovi Fukárkovi a 

dostal jej na 101. místo žebříčku ATP. Posledním svěřencem, kterého dostal na 73. 

místo žebříčku ATP byl Lukáš Dlouhý. Všechny výše jmenované hráče dostal na 

žebříček ATP ve dvouhrách. Nyní trénuje Lukáše Dlouhého a trenérsky působí 

v tenisovém klubu Sparta Praha. 

Spolupráce s Lukášem Dlouhým 

Trenér Nekola hodnotí první spolupráci s Lukášem takto: ,,Začala, když bylo Lukášovi 

16 let a díky svým nevyrovnaným výkonům byl částečně odepsán. Lukáš začal trénovat 

velice tvrdě se mnou a s dalšími dvěma hráči ve skupině, mnohonásobně se zvýšily jeho 

tréninkové objemy. Zapracovali jsme hlavně na forehandu a podání, což jsou 

dominantní údery v mužském tenise. Prvním pozitivním signálem naší spolupráce bylo 

finále mistrovství republiky dospělých v Ústí nad Orlicí. Poté si začal daleko více věřit a 

začal sbírat body do žebříčku ATP na menších turnajích kategorie Futures. V dalších 

letech se nadále zlepšoval a prosazoval se na turnajích vyšší kategorie tzv. Challenger. 

Když jsem viděl, že má na daleko více, chtěl jsem, aby začal ještě více pracovat, hlavně 

na zlepšení své fyzické kondice a pohybu po dvorci. Přesvědčoval jsem jej, že má na to 

se dostat do první padesátky žebříčku ATP. V této době mu bylo čerstvých 19 let a získal 
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řadu falešných přátel a pochlebovačů a bohužel se jimi nechával ovlivňovat. Proto jsme 

naši spolupráci ukončili.“ 

„Když mu bylo 26 let, a v té době hrál více čtyřhru a ztrácel pozice v žebříčku 

dvouhry, přišel za mnou a požádal mne o pomoc při návratu do dvouhry. I když jsme 

začali tvrdě pracovat, návrat do dvouhry se nepodařil, jednak z důvodu nárůstu 

konkurence a jednak z důvodu, že nadále hrál hodně čtyřhry a nestíhal kvalifikace ve 

dvouhře. Nyní spolu stále spolupracujeme, ale vzhledem k tomu, že je mu již 31 let, 

hlavním cílem je nyní se vrátit do prvních 15 míst na žebříčku ATP ve čtyřhře.“  

Odborný názor trenéra na college tenis ve Spojených státech Amerických 

Trenér Nekola se ke kariéře Jana Langera vyjádřil následujícím způsobem: „Hráči, kteří 

mezi 18-20 rokem poznají, že se neprosadí ve světovém tenise, i když proto dělají 

maximum, se často rozhodují, jak dál. Jako velmi správné rozhodnutí hodnotím to, že 

využijí nabídky sportovního stipendia na zahraničních univerzitách, kde mohou dále 

hrát tenis, ale zároveň i studovat. V případě rozhodnutí Jana Langera s ním naprosto 

souhlasím a považuji jeho rozhodnutí za správné. Jana jsem znal již od mala a nyní 

vidím, jak stoupá v profesní kariéře ve velké světové firmě a to z velké části díky studiu 

v zahraničí.“  
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce si určila za cíl prozkoumat problematiku změny trenéra u 

vrcholových hráčů tenisu. Ačkoliv původně měla být návazným výzkumem na 

předchozí práci bakalářskou, která se též věnovala tenisové tématice, v závěru byl 

vypracován výzkum zcela nový s novou tématikou a novými probandy. Byl využit 

obdobný systém práce s hráči, jako v prvním případě. Systém kombinace narativního a 

kvantitativního rozhovoru se již v minulosti ukázal jako dobře fungující, proto padlo 

rozhodnutí znovu zvolit ozkoušenou výzkumnou cestu. Využití těchto metod se zdálo 

jako nejvhodnější a nejfunkčnější z hlediska zkoumaného tématu. Dále byla použita 

metoda analýzy a srovnávání, které taktéž byly k provedení výzkumu optimální.  

Cílem výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem ovlivní hráče změna trenéra. Celý 

výzkum byl shrnut do tří fází a to před změnou, během změny a po změně trenéra. 

Každá fáze byla zkoumána z hlediska tří okruhů: psychologie, sociologie a tenis 

z hlediska vztahu ke hře a soutěžním výsledkům. Data pro výzkum byla získána výše 

uvedenými rozhovory. Výpovědi hráčů byly analyzovány jednotlivě a u každého hráče 

byly individuálně zodpovězeny výzkumné otázky. Posléze byly výpovědi obou 

probandů srovnány opět z hlediska výzkumných otázek.  

Na základe učiněného výzkumu se ukázalo, že ačkoliv měli hráči zcela jiný 

výchozí motiv pro změnu trenéra, v některých výzkumných bodech se shodovali. Jedná 

se o dva samostatné jedince, kteří plně přebírají zodpovědnost za své činy, rozhodnutí a 

život jako celek. Oba měli po celou dobu tenisové kariéry podporu okolí, ovšem 

rozhodovali se vždy samostatně. Ačkoliv Jan se občas radil se svým dvojčetem, 

rozhodnutí vždy činil sám. Lukáš žádné rady nepotřeboval, vždy sází na svou hlavu. 

Oba hráči se ukázali jako stabilní jedinci, kteří vědí, co dělají a co od života chtějí. 

Jejich přístup k tenisu je tedy zcela odvislý od jejich vlastního vnitřního nastavení a 

nijak nesouvisí s lidmi kolem, tedy ani s osobou trenéra. To znamená, změna trenéra se 

přístupu k tenisu ani u jednoho z nich nedotkla. Udrželi si vlastní postoj a náhled bez 

ohledu na změny.  

Stejně tak jsou oba již natolik vyzrálými hráči, že v průběhu hry na vrcholové 

úrovni věděli, jaký způsob tréninku jim vyhovuje a tedy i v tomto bodě byli na trenérovi 

nezávislí. Jan po odcestování do USA jinou variantu, než držet se svého navyklého 

stylu, neměl. Lukáš momentálně trénuje s trenérem Nekolou a na případné drobné 
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změny čeká. Nicméně celkově mu vyhovuje jeho původní tréninkový systém. Pakliže 

by měli dát radu do života mladým nadějným hráčům, oba si uvědomují, že by si tito 

měli být jisti tím, co dělají, neboť jim to sebere značnou část času. Lukáš doporučuje 

makat naplno do dvaceti a pak se rozhodnout, Jan k tvrdé tenisové práci přidává ještě 

nutnost studovat, aby následné rozhodnutí, zda profesionální tenis ano či nikoliv, bylo 

podloženo co nejlepším vzděláním a jedinec měl vedle profesionálního tenisu 

vytyčenou i jinou cestu.  

Cíle, které si práce vytyčila na svém začátku, na svém závěru úspěšně splnila. 

Podařilo se dohodnout spolupráci s oběma probandy, úspěšně byly absolvovány 

rozhovory. Zdařila se jejich analýza a na základě této zodpovězení všech výzkumných 

otázek. Tato práce tedy splnila svůj cíl a účel a to přiblížit problematiku změny trenéra 

z pohledu vrcholových tenisových hráčů.  
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