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Abstrakt

Název:

Komparace motivace a psychických stavů intaktních hráčů stolního tenisu a
handicapovaných („stojících“) hráčů stolního tenisu

Cíle:

Hlavním cílem této práce je zkoumat odlišnosti v pojetí motivace a vnímání
psychických stavů před utkáním, během utkání a po utkání intaktních hráčů
stolního tenisu a handicapovaných („stojících“) hráčů stolního tenisu.

Metody: V naší práci jsme využili metodu kvalitativního výzkumu, kterou jsme
aplikovali

pomocí

nestandardizovaného

internetového

dotazníku

s uzavřenými odpověďmi. Dotazník byl spuštěn 7 dní a respondenty jsme
oslovovali jednotlivě; buď telefonicky nebo přes emailovou adresu a sociální
síť Facebook.
Podařilo se nám celkem získat odpovědi od 41 respondentů, a sice 20 od
intaktních hráčů a 21 od handicapovaných („stojících“) hráčů.

Výsledky: Zjistili jsme, že obě cílové skupiny mají odlišné vnímání motivace a
psychických stavů. Byť se v některých případech ztotožňují nebo odpovídají
obdobně, tak i přesto se sledovaný faktor ve většině případů liší. Např. 40/41
respondentů odpovědělo, že k provozování stolního tenisu jsou motivováni
vnitřní motivaci. Cílová skupina intaktních hráčů preferuje společenskou
prestiž a druhá cílová skupina handicapovaných („stojících“) hráčů zase být
lepší než ostatní a propracovat se do reprezentace, atd.

Klíčová slova: stolní tenis, metodika úderů, klasifikace, psychologie

Abstract

Title:

Comparison of motivation and mental conditions between able-bodied
table tennis players and „standing“ table tennis players with a disability

Objectives: The aim of this work is to compare differences in perception of motivation
and mental conditions before the match, during the match and after the
match between able-bodied table tennis players and „standing“ table tennis
players with a physical disability.

Methods:

In our thesis we used a method of qualitative research which we applied
using an online non-standardized questionnaire with closed answers. The
questionnaire was running for 7 days and respondents were addressed
individually, either by phone or email address and social network site call
Facebook.
We managed to get answers from of 41 respondents, actually 20 from
intact players and 21 from the disabled (“standing”) players.

Results:

We determined that both target groups have different perceptions of
motivation and mental conditions. Though in some cases, their responses
are identical or similar, so even though the monitored factor in most of
cases are different. E.g. 40/41 respondents answered that they are
motivated by intrinsic motivation to play table tennis. Target group of
intact players prefers social prestige, on the other hand the second target
group of disabled (“standing”) players wants to be better than the others
and to qualify to the national team, etc.

Keywords: table tennis, methods of shots, classification, psychology
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Seznam použitých zkratek
APA – Aplikované pohybové aktivity
ETTU – European Table Tennis Union
ITTF – International Table Tennis Federation
LPH – Letní paralympijské hry
MČR – Mistrovství České republiky
MOV – Mezinárodní olympijský výbor
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PDK – pravá dolní končetina
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1 Úvod
Jakožto aktivní hráč stolního tenisu, který je sám odkázán na ortoprotézu na pravé
dolní končetině (PDK), jsem se rozhodl v této bakalářské práci komparovat odlišnosti
v pojetí motivace a psychických stavů intaktních hráčů stolního tenisu a
handicapovaných („stojících“) hráčů stolního tenisu. Ve stolně tenisovém prostředí se
pohybuji již 11 let jak mezi intaktními, tak handicapovanými („stojícími“) hráči, a tak je
mi toto téma bakalářské práce velmi blízké.
Ohledně zvoleného tématu, konkrétně psychologie stolního tenisu, existuje pouze
minimum literatury. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vytvořit ucelený materiál, který
se zabývá problematikou stolního tenisu jako celku, metodikou úderové techniky, dále
problematikou stolního tenisu handicapovaných a poté právě se stolním tenisem
související otázky motivace a projevování psychických stavů.
V současné době je v České republice registrovaných přes 26 000 hráčů stolního
tenisu, nicméně handicapovaných je mezi nimi pouze několik desítek. V bakalářské
práci budeme zkoumat motivaci hráčů zdravých i handicapovaných pro tento sport, poté
jestli jsou motivování spíše vnitřní motivací nebo vnější motivací. Dále se zaměříme na
psychické stavy hráčů před utkáním, během utkání a po utkání.
K sepsání práce respektive při tvorbě dotazníku, nám pomohly osobní zkušenosti a
kontakty na zdravé i handicapované hráče. V celkovém součtu se podařilo získat 41
respondentů (21 handicapovaných a 20 zdravých), kteří byli kontaktování buď
telefonicky nebo přes emailovou adresu či přes sociální síť Facebook.
Věřím, že přínos práce bude jak v informovanosti široké veřejnosti, tak
zainteresovaných

osob

v oblasti

aplikovaných

pohybových

aktivit

(APA)

v problematice jednoho z paralympijských sportů, kterým je právě stolní tenis. Dále
věřím, že na základě otázek a odpovědí samotných hráčů může být práce přínosná pro
trenéry/psychology, kteří se podle výsledků práce mohou lépe orientovat, jak se po
psychické stránce hráči nejčastěji projevují nebo jak jsou motivování, a na základě toho
s nimi dále individuálně pracovat.
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2 Teoretická východiska práce
2.1 Stolní tenis
2.1.1 Charakteristika stolního tenisu
Stolní tenis spadá mezi sportovní síťové hry, kde se utkávají jednotlivci ve
dvouhrách nebo dvojice ve čtyřhrách. V této sportovní hře není přímý kontakt se
soupeřem. Cílem je dopravit míček pomocí pálky přes síť na polovinu soupeře tak, aby
mu vrácení činilo co největší potíže nebo tak, aby míček nevrátil vůbec. (Schneeberger,
2011)
Stolní tenis patří mezi nejrychlejší sporty, po hráčích požaduje fyzickou i
psychickou kondici, skvělou techniku a především dokonalou taktiku hry. Dále jsou zde
kladeny vysoké nároky na reakční rychlost, pohyblivost a koordinaci. Při rychlých
pohybech a výpadech je nedílnou součástí explozivní síla v horních i dolních
končetinách. (Štiková, 2014)

2.1.2 Vznik stolního tenisu
Počátky stolního tenisu ve světě se podle doložených zdrojů datují již před 2000
lety, kdy se v Japonsku hrála hra, kde se používaly pálky, míčky a stůl. Avšak stolní
tenis se ve svojí prapůvodní podobě objevil v Číně ještě dávno předtím. Co se týče
původních míčků, se kterými se hrálo, vyráběly se z kaučuku a několik takových míčků
se našlo v Hondurasu. (Historie stolního tenisu [online]. c2011)
Počátky stolního tenisu v Evropě, jak ho již v dnešní podobě známe, vznikly
z pokusů přesunout tenis do uzavřených prostor. Stalo se tak přivezením společenské
hry z Číny do Velké Británie ke konci 19. století. 16. července 1891 byla hra
registrovaná pod názvem „Gossima“. Nejdříve hra vůbec nešla na odbyt, tak ji
přejmenovali na PING-PONG, kde zvuk „ping“ demonstroval odraz míčku od stolu a
„pong“ zvuk pergamenové pálky, která byla dutá. Zavedením celuloidového míčku se
v roce 1899 díky Jamesu W. Gibbovi stolní tenis stává sportovní hrou, a tak se stal
populární nejen ve Velké Británii a její rozmach dosáhl i dál do Evropy a do Spojených
států amerických. Stůl na stolní tenis se mohl postavit takřka kdekoliv a to se stalo jeho
velkou výhodou, dále také nižší náklady na provozování tohoto sportu, například oproti
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tenisu, který byl v této době sportem/zábavou spíše pro movitější vrstvy obyvatelstva.
Postupem času se stolní tenis rozvinul ve sport, který se hraje téměř ve všech státech na
světě. (Štiková, 2014, Historie stolního tenisu [online]. c2011)

2.1.3 Historie stolního tenisu
2.1.3.1 Založení institucí
Za přítomnosti devíti klubů byl 18. března 1925 v Praze založen Ústřední výbor
ping-pongový, který se v říjnu 1925 přejmenoval na Československou tabletenisovou
asociaci, přičemž v lednu 1926 se Československo stalo jednou ze šesti zemí, které
založily International Table Tennis Federation (ITTF) – Mezinárodní federace stolního
tenisu. (Hýbner et al., 1999)
ITTF vznikla v roce 1926 v Berlíně a kromě Československa se zakládajícími
státy staly Německo, Maďarsko, Rakousko, Anglie a Švédsko. Ve stejném roce se také
konal turnaj, který se v historických tabulkách uvádí jako první mistrovství světa. Na
tomto turnaji veškeré zlaté medaile v kategoriích, které se hrály, a sice dvouhra mužů,
dvouhra žen, čtyřhra mužů, čtyřhra žen a mužská družstva, získalo Maďarsko, které
dalších 10 let bezkonkurenčně vládlo stolnímu tenisu. Viktor Barna byl maďarský stolní
tenista, který získal nejvíce medailí ze světových šampionátů a stal se tak
nejúspěšnějším stolním tenistou všech dob.
Další institucí je European Table Tennis Union (ETTU) – Evropská unie stolního
tenisu) založená v roce 1958 v Budapešti a Československo opět nechybělo a bylo mezi
zakládajícími zeměmi. (Historie stolního tenisu [online]. c2011) Největší pocty se
stolnímu tenisu dostalo, když jej Mezinárodní olympijský výbor (MOV) v roce 1988
zařadil na program letních olympijských her. (Štiková, 2014, Historie stolního
tenisu [online]. c2011)
2.1.3.2 Československé a české úspěchy
V roce 1932 se Československu povedlo narušit maďarskou nadvládu zásluhou
mužského družstva, které se stalo mistrem světa a získalo zlatou medaili. (Historie
stolního tenisu [online]. c2011) Vítězné družstvo bylo ve složení: Ing Kolář,
Lauterbach, Gebauer, Maleček a Nikodém. Ve dvouhře v ženské kategorii vybojovala
v roce 1933 prvenství Marie Kettnerová a taktéž se stala mistryní světa. Tyto úspěchy
nejsou téměř nikde publikovány. 62 medailí, takový je výčet úspěchů československých
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stolních tenistů z mistrovství světa a to pouze do roku 1939, z toho 16 zlatých.
Zasloužili se o ně Lauterbach, Ing. Kolář, Váňa, Maleček, Hammer, Tereba, Kettnerová,
Depetrisová, Šmídová a několik dalších hráčů.
Poté nastalo přerušení z důvodu 2. světové války, a tak další úspěchy se datují
mezi léty 1945 až 1957, kdy českoslovenští hráči získali dalších 13 zlatých, 15
stříbrných a 22 bronzových medailí z mistrovství světa, přičemž poslední titul získali
Andreadis se Štípkem ve čtyřhře v roce 1957. Největší naší legendou se stal Bohumil
Váňa, který má na kontě 13 titulů mistra světa a celkem vybojoval 30 medailí, Ivan
Andreadis jich má na kontě 27. Od roku 1958 až do současnosti jsme získali 10 medailí
z mistrovství světa a zasloužili se o ně Dvořáček, Panský, Orlowský, Miko, Staněk,
Hrachová, Uhlíková, Lužová a Karlíková. (Slobodzian et al., 2015)
Od roku 1958 se koná mistrovství Evropy, z nichž se 2 konala v Praze, v roce
1976 a 1986 a v roce 2010 v Ostravě. Do roku 1994 vybojovali českoslovenští a čeští
hráči 54 medailí (9 zlatých, 19 stříbrných, 26 bronzových). (Hýbner et al., 1999) Od
roku 1995 až do současnosti se českým reprezentantům povedlo uhrát 5 bronzových
medailí, shodně všechny ve družstvech; o 3 bronzy se postarali muži a o 2 bronzy ženy.
Na domácí půdě v Ostravě 2010 se podařilo získat mužskému týmu bronz ve složení
Korbel, Prokopcov, Šimončík, Vráblík, Tregler. Dalšími medailisty/medailistkami jsou
Plachý, Klásek, Čihák, Pavelka, Výborný, Štrbíková, Vacenovská, Čechová-Hadačová,
Pěnkavová,

Matelová.

(Přehled

vítězů

mistrovství

Evropy

od

r.

1958

[online]. [cit. 2016-10-17]) Pokud sečteme všechny české a československé medaile
z mistrovství světa a Evropy, tak je to 185 medailí (38 zlatých, 56 stříbrných, 91
bronzových),

což

ze

stolního

tenisu

dělá

nejúspěšnější

odvětví

v historii

československého sportu. (Hýbner et al., 1999, Přehled vítězů mistrovství Evropy od r.
1958 [online]. [cit. 2016-10-17])
2.1.3.3 Rozmach stolního tenisu do Asie
V průběhu padesátých let dvacátého století se postupně základna zakládajících
a členských zemí rozšiřovala o další státy. Pro další vývoj stolního tenisu byl zásadní
příchod hráčů z Japonska, kteří světovou scénu ovládali právě v padesátých letech
a japonské ženy dokonce i v šedesátých letech. Nejvýznamnější postavou byl japonský
hráč Ichiro Ogimura. Poté následovala/následuje nadvláda čínských hráčů, kteří vládnou
dodnes. Pouze několika hráčům se podařilo čínskou hegemonii občas narušit, jako např.
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Jan-Ove Waldner, Jörgen Persson (oba Švédsko) a Jean-Michel Saive (Belgie).
(Schneeberger, 2011)

2.1.4 Vybavení na stolní tenis
2.1.4.1 Stůl
Povrch stolu se označuje jako hrací plocha. Hrací plocha ve tvaru obdélníku je
274 cm dlouhá, 152,5 cm široká a 76 cm vysoká, přičemž musí být ve vodorovné
pozici. Boční stěny pod hranami stolu nepatří k hrací ploše. Hrací plocha musí být po
celé své ploše stejnoměrně pružná, aby se volně puštěný míček z výšky 30 cm odrazil
do výše cca 23 cm. Další podmínkou je, aby hrací plocha byla jednotně tmavě zbarvená
a matná a ohraničená postranními bílými čarami, které jsou 2 cm široké a 274 cm
dlouhé, dále koncovými čarami taktéž 2 cm širokými, ale dlouhými 152,5 cm. Hrací
plocha se rozděluje na dvě identické poloviny. Rozdělení zajišťuje po celé šířce stolu
svisle napnutá síťka rovnoběžná s koncovými čarami. Pro čtyřhru se na hrací ploše
nachází bílá středová čára o tloušťce 0,3 cm a je rovnoběžná s postranními čarami.
(Pravidla stolního tenisu [online]. 2016)
2.1.4.2 Síťka
„Síťka“ se skládá z vlastní síťky, motouzu, na němž je síťka zavěšena, a stojánků
včetně svěráčků, které přidržují síťku ke stolu. Síťka je vypnuta motouzem a na obou
koncích upevněna ke svislým stojánkům vysokých 15,25 cm; vnější strany sloupků
stojánků jsou vzdáleny 15,25 cm od postranních čar stolu. Horní okraj síťky je po celé
délce 15,25 cm vysoko nad hrací plochou. Spodní okraj síťky je po celé délce co
nejtěsněji u hrací plochy, konce síťky jsou co nejtěsněji připojeny ke stojánkům po celé
výšce síťky.“ (Pravidla stolního tenisu [online]. 2016, str. 3)
2.1.4.3 Míček
„Míček musí být kulatý a mít průměr 40 mm. Hmotnost míčku je 2,7 g Míček je
zhotoven z celuloidu nebo z podobné plastické hmoty; je bílý nebo oranžový a matný.“
(Pravidla stolního tenisu [online]. 2016, str. 3)
2.1.4.4 Pálka
Pálka smí mít jakoukoliv velikost, tvar a hmotnost, ale musí být plochá
a neohebná. Minimálně 85 % z celkové tloušťky podkladu pálky se musí skládat
z přírodního dřeva; přilnavou vrstvu pálky mohou vyztužovat materiály, jako jsou
skleněná vlákna, karbonová vlákna nebo stlačený papír a nesmí zabírat více než 7,5 %
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z celkové tloušťky pálky nebo maximálně 0,35 mm; v úvahu je brána menší z variant.
(Pravidla stolního tenisu [online]. 2016)
„Strana pálky používaná k udeření míčku musí být pokryta buď potahem
s obvyklým vroubkováním ven o celkové tloušťce do 2 mm včetně lepidla nebo
sendvičovým potahem s vroubky dovnitř či ven o celkové tloušťce do 4 mm včetně
lepidla. „Obvyklý vroubkovaný potah“ je jednovrstevná nelehčená pryž, přírodní nebo
syntetická, s vroubky rovnoměrně rozmístěnými na povrchu o minimální hustotě 10
vroubků na 1cm2 a maximální hustotě 30 vroubků na 1 cm2. „Sendvičový potah“ je
jednovrstvá lehčená pryž pokrytá jednou vnější vrstvou obvyklého vroubkovaného
potahu o maximální tloušťce 2 mm. Potah musí dosahovat k okraji pálky, nesmí jej však
přesahovat; výjimku tvoří oblast nejblíže k rukojeti, která bývá uchopena prsty. Ta může
zůstat nepokryta nebo může být pokryta libovolným materiálem.
Pálka, jakákoliv vrstva pálky a jakákoliv vrstva potahu nebo lepidla na straně
pálky používané k udeření míčku, musí být souvislá a stejné tloušťky. Povrch
pokrývajícího materiálu nebo pálky (pokud je tato strana pálky bez pokrývajícího
materiálu) musí být matný, jasně červený na jedné straně a černý na druhé straně.
Potah na pálce musí být použit bez jakýchkoli fyzikálních, chemických či jiných úprav.
Malé odchylky v jednolitosti povrchu nebo v jednotnosti barvy, způsobené
náhodným poškozením nebo opotřebením, mohou být povoleny za předpokladu, že
podstatně nemění povahu povrchu. Hráč je povinen před začátkem zápasu a vždy, když
pálku v průběhu zápasu mění, ukázat pálku, se kterou se chystá hrát, svému protihráči
a rozhodčímu a umožnit jim její kontrolu.“ (Pravidla stolního tenisu [online]. 2016, str.
3-4)

2.1.5 Držení pálky
2.1.5.1 Evropské/shakehand – horizontální – oboustranné
Evropské držení pálky je typické pro hráče z Evropy. Díky tomuto držení je
možné zahrát úder stejně dobře forhendem a bekhendem. Ukazováček s palcem jsou na
pálce a to tak, že palec na forhendové straně a ukazováček na bekhendové straně, ostatní
prsty jsou pevně sevřeny kolem držátka. Přesto i špičkoví hráči mají určité odchylky od
správného držení. Častou chybou je přehmatávání pálky. Tzn. odlišné uchopení pálky
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při forhendovém úderu a bekhendovém úderu, což je samozřejmě nevýhoda, oproti
hráčům, kteří nepřehmatávají. (Hýbner et al., 1999)
2.1.5.2 Asijské/penholder – vertikální – tužkové
Tužkové uchopení je časté u hráčů v Asii, vychází z držení hůlek, kterými se
v Asii stravuje. Při tomto způsobu držení palec a ukazováček obepíná držátko pálky na
té straně, kde se hraje forhend, zbylé tři prsty jsou přiložené na bekhendové straně, ze
které se většinou nehraje. Důvodem je fakt, že při bekhendových úderech dochází
k nepřirozené rotaci hrající paže a hráč má tak snížený celkový rozsah pohybu. Avšak
existují výjimky a někteří „penholdeři“ jsou schopni zahrát velmi kvalitní bekhendové
údery. Nicméně čím dál tím víc se i v Asii uplatňuje evropské držení, které má očividně
více výhod. (Hýbner et al., 1999)

2.1.6 Pravidla stolního tenisu
2.1.6.1 Definice některých pojmů
„Doba, po kterou je míček ve hře, se nazývá „míč“. Míček je „ve hře“ od
posledního okamžiku, kdy spočívá nehnutě na dlani volné ruku, dříve, než jej podávající
úmyslně vyhodí k provedení podání, až do okamžiku kdy byl míč rozhodnut jako „nový
míč“ nebo „bod“. Míč, jehož výsledek se nezapočítává, se nazývá „nový míč“. Míč,
jehož výsledek se započítává, se nazývá „bod“. „Hrající ruka“ je ruka, ve které hráč
drží pálku. „Volná ruka“ je ruka, ve které hráč nedrží pálku; „volná paže“ je paže
„volné ruky“.
Hráč, „udeří“ (zahraje) míček, dotkne-li se ho ve hře buď pálkou drženou
v hrající ruce, nebo hrající rukou až po zápěstí. Hráč míčku „brání v dopadu“, dotkneli se tělem nebo kteroukoliv částí svého oděvu nebo vybavení míčku ve hře v okamžiku,
kdy míček je nad hrací plochou nebo se pohybuje směrem k hrací ploše, aniž se dotkne
jeho poloviny stolu od okamžiku, kdy byl naposled zahrán soupeřem. „Podávající“ je
hráč, který má udeřit míček v určitém „míči“ jako první.
„Přijímající“ je hráč, který má udeřit míček v „míči“ jako druhý. „Rozhodčí“ je
osoba pověřená řízením průběhu zápasu. „Asistent rozhodčího“ je osoba pověřená
pomáhat rozhodčímu při určitých rozhodnutích. „Kterákoliv část hráčova oděvu nebo
vybavení“ zahrnuje vše, co měl hráč na sobě nebo při sobě při začátku míče včetně
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pálky (ale s výjimkou míčku). Za „koncovou čáru“ se považuje čára prodloužená do
nekonečna na obou koncích stolu.“ (Pravidla stolního tenisu [online]. 2016, str. 4)

2.1.7 Typy úderů
Nejzákladnější rozdělení úderů je na údery hrané forhendem a bekhendem, poté
jakou silou do míčku udeříme (slabě, středně, silně a maximálně), dále jakou má úder
délku (krátkou, střední a dlouhou), poté také rozlišujeme údery bez rotace, s rotací atd.
(Úderová technika [online]. c2008)
2.1.7.1 Podání
Podání patří vůbec k nejdůležitějším úderům. Kvalitní provedení podání se trénuje
nespočet hodin, aby přineslo tížené výsledky hráče. Kolikrát bývá zdrojem zisku
přímých bodů. Když soupeř neodhadne rotaci, která se v podání nachází a nekvalitně jej
příjme, tak se jedná buď o přímý bod z podání, nebo o jednoduché zakončení útokem ze
strany podávajícího hráče. Podání můžeme dělit podle druhu rotace, která je míčku
udělena. Rozlišujeme podání bez rotace, se spodní rotací, s horní rotací, s boční rotací,
s kombinovanou rotací (časté je kombinování boční se spodní rotací a boční s horní
rotací). Dále podání dělíme podle dráhy letu míčku, jedná se o krátká, střední a dlouhá
podání. Rozhodnutí, které podání má hráč v určité situaci zahrát, záleží na tom, jak se
na příjem postaví protihráč, technické schopnosti podávajícího hráče a vlastní
i protihráčovo pojetí hry. Mezi další dělení patří podání s psychickým účinkem, např.
podání s vysokým nadhozem míčku, které protihráče vybízí k tomu, aby při nadhozu
očima sledoval dráhu letu míčku, a tudíž není stoprocentně koncentrovaný na kvalitní
příjem podání. Nekvalitní příjem podání také způsobí obavy z následujících podání, což
je velká psychická výhoda pro podávajícího hráče. (Hýbner et al., 1999)
2.1.7.2 Příjem
Příjem podání je nedílnou součástí techniky hráče. Neúčinné by bylo kvalitní
podání, kdyby následně několik příjmů provedl nekvalitně, a tím o svoji výhodu přišel.
Podání a příjem je ve stolním tenisu alfou a omegou, proto je nutné těmto dvěma
úderům věnovat při trénování dostatek pozornosti. Pro zvládnutí ideálního příjmu
podání musí být hráč stoprocentně soustředění, aby dokázal rozpoznat, jaký druh rotace
a jaký její stupeň soupeř míčku udělil. Důležitá, je, také variabilnost přijmu podání, tzn.
odhadnout a vycítit, kdy přijímat krátce za síťku, nebo naopak kdy dlouze až na zadní
hranu stolu. Cílem příjmu je, nepustit protihráče do aktivity a vnutit mu svůj herní styl,
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avšak není rozumné zbytečně riskovat a přijímat za každou cenu aktivně, přehnaně
ofenzivně. Ideální je se snažit o aktivitu, ale s mírou a citem. (Hýbner et al., 1999)
2.1.7.3 Základní přímý úder
Základní přímý úder neboli „pink“. Tento úder se používá především u nácviku
začátečníků, protože není tolik náročný na rotaci, hraje se zpravidla blízko stolu nebo
nad stolem a mírnou silou. Dělí se na základní protažené přímé údery a na základní
přímé údery hrané halfvolejem.
U základního protaženého přímého úderu se míček udeří při sestupné dráze jeho
letu. Důležité je správné provedení úderu, je to velmi zásadní pro vývoj hráčské
techniky. Obtížnost zahrání tohoto úderu závisí na zvyšování herní úrovně, a když
nevytvoříme ideální základ, je poté složité úspěšně pokračovat v rozvoji hráčské
techniky. Pro správné zahrání úderů je potřeba skloubit jak pohyb paže, tak pohyby
nohou a trupu. Dále je také podstatný fakt, jestli je dotyčný hráč levák nebo pravák,
u leváka je souhra pohybu paže, nohou a trupu zrcadlově obráceně než u praváka.
Základní přímý úder hraný halfvolejem se od výše zmíněného úderu liší tím, že se
míček odehraje ihned po odrazu hrací plochy a pohyb (švih) paže je o poznání kratší.
Souhra pohybu paže, nohou a trupu je rychlejší, protože se míček přes síťku vrací
rychleji, a tudíž lze procvičovat např. reakci a rychlé přemisťování hráče v hracím
prostoru. (Hýbner et al., 1999)
2.1.7.4 Lift
Lift spadá do kategorie útočných úderů s nižší horní rotací než u topspinu. Míček
udeříme nad těžištěm, čímž mu je udělena horní rotace a pohyb paže je veden zdola
nahoru a nepatrně vpřed. Liftovaný úder se hraje po dosažení nejvyššího bodu své dráhy
letu, kdy míček začíná klesat, ale neměl by klesnout natolik, aby se hrál pod úrovní
hrací plochy stolu. Ve většině případů jsou liftované údery nahrazeny topspinovými
údery, nicméně je složité určit hranici, kdy se ještě jedná o lift a kdy již o topspin.
(Hýbner et al., 1999) Využívá se proti obranné hře a liftuje se zpravidla forhendem,
nicméně se dá využít i bekhendového liftu. (Mišičková, 2010)
2.1.7.5 Flip
Flip je specifickou variantou liftu, flip neboli „pacička“. Flip se hraje nad stolem,
v blízkosti síťky proti krátkým míčkům, které přiletí na naši polovinu stolu. (Mišičková,
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2010) Pro zvládnutí flipu je žádoucí již pokročilá technika a velmi dobrý cit pro míček,
odhadnutí správného momentu, kdy je pálka ve styku s míčkem a perfektní provedení
koordinace všech pohybů (zápěstí, paže, trupu a nohou). (Hýbner et al., 1999)
2.1.7.6 Topspin
Topspin je jedním z nejpoužívanějších úderů. Využívá ho drtivá většina hráčů.
(Hýbner et al., 1999) Jedná se o úder s horní rotací, jeho „předstupněm“ je lift. Míček se
při topspinu zasahuje nepřímo, ale obloukovitě, tím mu je udělena větší rotace. Nápřah,
švih a rychlost paže jsou výrazně větší než u liftu, většinou se úder hraje maximální
silou. Nedílnou součástí je také práce zápěstí a také nohou, konkrétně kolen, která mají
před zahráním úderu pozici flexe a po zahrání úderu tendenci extenze. (Mišičková,
2010)
Podle provedení rozlišujeme tři základní druhy topspinu: Topspin pomalý
s vysokou dráhou letu a s velkou horní rotací, Topspin prudký s nízkou dráhou letu
a s menší rotací a Topspin s boční rotací. (Hýbner et al., 1999)
2.1.7.7 Drajv
Drajv se řadí mezi útočné údery hrané střední až velkou silou. Nejoptimálnější
styk pálky a míčku je v nejvyšším bodě po jeho odskoku. (Hýbner, 2002) Při tomto
úderu se využívá rotačních pohybů trupu společně se zapojením veškeré hmotnosti těla
hráče. Drajv můžeme zahrát i halfvolejem, čili před dosažením nejvyššího bodu dráhy
letu míčku nebo zahrání drajvu v okamžik, kdy již míček má sestupnou dráhu letu.
Drajvování halfvolejem můžeme použít jako překvapivé zrychlení hry. Možnost drajvu,
kdy míček již klesá, se dá využít většinou ve stavech nouze, kdy se hráč na úder (např.
na topspin) nestihl správně zkoordinovat, a je tak nucen rychle zareagovat, aby míček
odehrál na stranu soupeře. (Hýbner et al., 1999)
2.1.7.8 Závěrečný tvrdý úder – smeč
Smečí se zakončuje předcházející útočná akce nebo nahraný míč, když např.
soupeř správně nepřečte rotaci. K zisku bodu závěrečným tvrdým úderem – smečí, často
nestačí pouze jediný úder, ale je potřeba série několik úderů, když se soupeř úspěšně
brání klasickou nebo lobovanou obranou. Pro kvalitní provedení smeče je velmi
důležité zapojit hmotnost celého těla hráče a využít ji tak pro správné „položení se“ do
úderu ve správný okamžik.

20

Častá chyba je snaha o maximální sílu, které je obvykle důsledkem chyby (do
síťky nebo mimo stůl). Mnohem lepší je ubrat na síle a přesně míček umístit. Ve většině
případů je výhodnější smečovat do soupeřova bekhendu, protože zaútočit bekhendem ze
vzdálené hrací zóny umí menší procento hráčů, z forhendu je riziko protiúderu o mnoho
vyšší. Nejúčinnější je smeč umístit na střed stolu. (Hýbner et al., 1999)
2.1.7.9 Slajs
Slajs je odvozen z anglického slice, ve stolně tenisové hantýrce se úderu říká
„šlajs“. Slajs je nejjednodušší klasický obraný úder, při čemž se míčku uděluje střední
stupeň spodní rotace. Při tomto úderu je paže vedena současně plynulým dlouhým
pohybem shora dolů a dopředu. Dochází ke snížení těžiště těla hráče s rotačními pohyby
pánve a trupu. Snaha hráče spočívá v podržení míčku co nejdéle na pálce, a tím tak
procítit úder a maximálně zvýšit jeho kontrolu.
Slajsovat se dá stejně dobře forhendem i bekhendem, nelze tedy říci, že by
některý úder byl dominantnější, jak tomu bývá u útočných úderů, kde je to zpravidla
forhend. Při forhendových slajsech často dochází k zahrání úderu hluboko pod úrovní
hrací plochy stolu, v některých případech téměř až u podlahy. (Hýbner et al., 1999)
2.1.7.10 Čop
Jako slajs pochází z anglického slice, tak čop je převzat z anglického chop.
„Předstupněm“ čopu je slajs. Při čopu se míčku uděluje velký stupeň spodní rotace.
Docílíme toho tak, že míček udeříme krátkým prudkým švihem paže a především za
pomoci zápěstí ve finální fázi úderu. Pro čop je často charakteristická vyšší dráha letu
a zdá se být snadnou kořistí pro soupeře, nicméně pokud nepřekonáte vysoký stupeň
spodní rotace kvalitním topspinem nebo tvrdým drajvem, tak míček skončí v síťce.
(Hýbner et al., 1999)
2.1.7.11 Náraz
Náraz spadá pod klasické obranné údery. Je charakteristický udělením
minimálního stupně spodní rotace nebo dokonce žádné spodní rotace. Náraz se obvykle
vede paží stejně jako při slajsu, rozdílu v rotaci je docíleno až ve finální fázi úderu.
Úder je účinný, kdy je zahrán skrytě, protože protihráč je v domnění, jde u vyšší stupeň
spodní rotace a míček odehraje liftem/topspinem více nahoru a zahraný úder skončí
v autu. Náraz je pro většinu útočníků noční můrou, protože je opravdu velmi obtížné jej
správně rozpoznat. Pokud obranář kvalitně variuje náraz s čopem a slajsem a hru doplní
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o výpadový útok, tak je tento systém hry označován jako aktivní obrana. Pokud náraz
poznáme, tak jej nejčastěji odehrajeme drajvem, protože klasické využití topspinu vede
většinou k chybě a zahrání míčku do autu, jak je uvedeno výše. (Hýbner et al., 1999)
2.1.7.12 Lobovaná obrana
Lobovaná neboli asijská obrana se od klasických obranných úderů liší tím, že
během této obrany udělujeme míčku horní rotaci a nikoliv spodní. Styk pálky s míčkem
je obvykle pod úrovní hrací plochy stolu ve vzdálené hrací zóně. Míček zahrajeme
vysokým obloukem, v ideálním případě až ke koncové čáře soupeřovi poloviny stolu.
Lobovaná obrana se začala používat jako zbraň proti tvrdému závěrečnému
úderu neboli smeči. (Hýbner et al., 1999)
2.1.7.13 Kontradrajv
Kontradrajvy patří mezi protiútočné údery, kterými nejčastěji odpovídáme na
soupeřovy drajvy. Hráč se snaží soupeře přetlačit, a tak dochází k delším výměnám, kde
je rozhodujícím faktorem tvrdost a přesnost úderů. Cílem je protihráče přinutit k zahrání
volnějšího míčku, abychom mohli výměnu zakončit tvrdým drajvem, tvrdým topspinem
nebo závěrečným tvrdým úderem – smečí.
Kontradrajv je možné zahrát ze všech hracích zón, čím jsme blíže stolu, tím je
švih paže kratší, naopak když ustupujeme dál od stolu, tak tím je švih paže delší,
zajistíme tak lepší kontrolu úderu. Kontradrajvová hra byla dříve v největším rozmachu,
avšak postupem času se ujala především topspinová hra, a tak kontradrajvů z mužského
stolního tenisu pomalu ubývá. Spíše ji můžeme pozorovat u ženského stolního tenisu,
kde jsou k vidění především kontradrajvové výměny v blízké hrací zóně. (Hýbner et al.,
1999)
2.1.7.14 Blokink
Je protiútočný úder, kterým se bráníme proti soupeřovu topspinu. Pálka musí
svírat ostrý úhel vůči hrací ploše, blížící se 90°. Nápřah paže je velmi krátký, při
klasickém blokinku míček odehráváme ihned po odskoku, čili halfvolejovou technikou.
Blokink je jeden z mála úderů, kde upřednostňujeme bekhend před forhendem. Je to
z toho důvodu, že bekhendový blokink hrajeme přímo před tělem a máme tak nad
úderem lepší kontrolu. Forhendový blokink je náročnější v tom, že úderem hrajeme
vedle těla nebo i nepatrně za tělem, čili zrak nemáme ve stejné přímce jako u
bekhendového blokinku. (Hýbner et al., 1999)
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2.1.7.15 Kontratopspin
Opět se jedná o protiútočný úder, jedna z možných zbraní proti topspinu a je
jedním z nejpoužívanějších úderů. Kontratopspiny dělíme na klasické a hrané
halfvolejem.
Klasický kontratopspin se zahraje v momentu, kdy má míček sestupnou fázi dráhy
letu, někdy až pod úrovní hrací plochy stolu. Divácky je tento typ úderu jeden
z nejatraktivnějších, protože se hraje ve střední až vzdálené hrací zóně, mnohdy je
míčku udělována i boční rotace, takže při kontratopspinových výměnách jsou hráči
několik metrů za stolem nebo i bočně vedle stolu.
Technicky náročnější variantou je kontratopspin halfvolejem. Kontratopspinující
hráč stojí v blízké hrací zóně a míček udeří při vzestupné fázi jeho dráhy letu, přičemž
směřuje mírně nahoru a více dopředu. (Hýbner et al., 1999)
2.1.7.16 Stopbal
Stopbal, jiným slovem „kraťas“. V praxi jde o zkrácený míček, který dopadne
těsně za síťku soupeřovi poloviny stolu. Stopbalem narušíme rytmus hry a soupeře tak
donutíme k rychlému přemístění ze vzdálenějších hracích zón. „Kraťasem“ získáme
buď přímý bod, nebo soupeř s problémy vrátí nahraný míč, ze kterého následně
můžeme těžit. Jedná se o technicky velmi náročný úder. Jedním z nejzásadnějších
faktorů je do poslední chvíli skrýt úmysl zahrát stopbal, abychom co nejvíce překvapili
soupeře. (Mišičková, 2010)

2.2 Stolní tenis handicapovaných
2.2.1 Počátky stolního tenisu handicapovaných
Možnost prvního kontaktu se stolním tenisem měli handicapovaní jedinci ve
Velké Británii, v malém městečku Stoke Mandeville v roce 1955. V místní nemocnici si
v létě v roce 1955 poprvé pacienti vyzkoušeli stolní tenis. (Table tennis [online]. c2014)
Nicméně první myšlenka uspořádat hry pro handicapované vzešla od Ludwiga
Guttmanna již v roce 1948 právě ve Stoke Mandevillské nemocnici, které jsou známé
jako první Stoke Mandevillské hry.

(Ludwig Guttmann Paraplegic Sports

23

Foundation [online]. c2016) Stoke Mandeville je také rodištěm paralympijského hnutí
jako takového. (History [online]. c2014)

2.2.2 Stolní tenis jako paralympijský sport
V roce 1960 se v Římě konaly první oficiální paralympijské hry (PH) a stolní
tenis byl jejich součástí. (Table tennis [online]. [cit. 2016-11-18]) V současné době
(2016) je na světovém žebříčku vedeno 1145 tělesně handicapovaných stolních tenistů,
z toho 666 stojících a 479 vozíčkářů (ITTF Para Table Tennis Ranking Lists [online].
c1998-2016)

2.2.3 Klasifikace výkonnostního sportu zdravotně postižených
2.2.3.1 Definice klasifikace
Pro klasifikaci výkonnostního sportu zdravotně postižených můžeme použít tuto
definici: „Hodnotící systém, který se používá k rozdělení sportovců do tříd při různých
sportovních aktivitách tak, aby jim poskytl srovnatelný výchozí bod pro trénink a
soutěže, a tím zajistil „fair play“. (Daďová, et al., 2008, str. 6)
2.2.3.2 Cíl klasifikace
Cílem klasifikace je zařadit sportovce různých typů postižení do klasifikačních
tříd, kde mezi sebou mohou soupeřit na srovnatelné úrovni. Klasifikační systémy se u
jednotlivých sportů liší, ale u každého sportu je v určité klasifikační třídě stanovena
definice pro minimální handicap. Klasifikace však není dokonalá, protože i ve stejné
klasifikační třídě mohou existovat poměrně velké rozdíly. Jedinci, kteří se nacházejí na
okrajích rozsahu v rámci své klasifikační třídy, nebudou mít stejné podmínky, protože
v podstatě neexistují dva jedinci s identickým druhem handicapu. (Daďová, et al., 2008)
2.2.3.3 Klasifikátor
Klasifikace není přístupná veřejnosti, smí se jí zúčastnit pouze sportovec (popř.
s doprovodem). Provádí ji zpravidla dva klasifikátoři, přičemž jeden z nich má
zdravotnické vzdělání, tzv. zdravotní klasifikátor a druhý z nich sportovní vzdělání, tzv.
technický klasifikátor. Ani jeden z výše uvedených klasifikátorů by neměl posuzovat
sportovce, se kterými má nějaký vztah (např. reprezentanty svého státu), výjimka může
být v soutěžích na národní úrovni, kde je klasifikace prováděna ve většině případů jen
jedním, a to národním klasifikátorem. (Daďová, et al., 2008)
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2.2.3.4 Podmínky pro klasifikaci
Mezi základní vybavení patří fyzioterapeutické lehátko, např. pro testování
svalové síly. Dále musí být místnost, kde se klasifikace provádí, správně vybavena
podle klasifikačních manuálů jednotlivých sportů, např. výškoměry, balanční plochy,
goniometry, neurologická kladívka,… Sportovci musí přijít sportovně oblečeni, přinést
s sebou veškeré povolené pomůcky, s nimiž se chystají soutěžit, dále předložit veškerou
lékařskou dokumentaci, která klasifikátorům může pomoci v přidělení do příslušné
klasifikační třídy. Během klasifikace musí také sportovec prokázat největší úsilí, jakého
je schopen, v případě prokázání podvádění může být jedinec diskvalifikován, protože
mu nebude přidělena žádná klasifikační třída. (Daďová, et al., 2008)
2.2.3.5 Protest
Proti zařazení do klasifikační třídy lze podat protest. Jedná se o proces, během
kterého byla vznesena námitka proti zařazení do určité klasifikační třídy v konkrétním
sportu. Může jej podat např. výprava státu na závodníka výpravy z jiného státu, pokud
se domnívá, že v určité klasifikační třídě soupeř startoval neoprávněně, protože byl
mírou svého handicapu zvýhodněn. Příčiny podání protestu jsou: nesprávně provedená
klasifikace, progresivní stav handicapu, zlepšení stavu handicapu, tím pádem zvýšení
funkčních schopností. Nesprávně provedená klasifikace může být kromě chyby na
straně klasifikátorů, také způsobena tím, že sportovec při klasifikaci neprokázal plný
funkční potenciál. Nejlépe se potenciál sportovce zjistí přímo při závodě/soutěži, kde je
klasifikátory pečlivě sledován. (Daďová, et al., 2008)
2.2.3.6 Klasifikace ve stolním tenisu
Ve stolním tenisu tělesně handicapovaných existuje 10 klasifikačních tříd, které se
označují TT1 až TT10. Písmenná zkratka vznikla z anglického názvu Table Tennis a
čísly 1 až 10 je vyjádřena míra handicapu. (Daďová, et al., 2008) Systém rozdělování do
jednotlivých klasifikačních tříd je zde stanoven tak, že čím větší má hráč tělesný
handicap, tím je mu přidělena nižší klasifikační třída. (Roubíček, 2015) Při klasifikaci
se testuje především možnost rozsahu pohybu, lokomoční omezení, svalová síla,
rovnováha a schopnost udržet raketu.
Pro vozíčkáře jsou určeny třídy TT1-TT5, kde v TT1 jsou „nejvíce“
handicapovaní vozíčkáři a v TT5 „nejméně“ handicapovaní vozíčkáři. Ve třídách
TT6-TT10 soutěží stojící stolní tenisté, opět platí pravidlo, čím větší handicap, tím nižší
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číslo třídy a naopak. Pro stolní tenis handicapovaných stojících platí stejná pravidla,
jako pro „zdravé“ hráče, která jsou dána ITTF. (Daďová, et al.) Co se modifikací týče,
tak převážná většina handicapovaných stojících hráčů, konkrétně amputářů používá
identickou kompenzační pomůcku jak pro běžnou chůzi, tak pro stolní tenis. V jiných
sportech, např. při lyžování musejí využít speciální protézu (Hruša, 2016). Vozíčkáři
mají také několik modifikací (připoutání rakety k ruce, způsob servisu, výška polštářů
atd.) (Daďová, et al., 2008)
2.2.3.7 Rozdělení klasifikačních tříd podle tělesného handicapu
Vozíčkáři:
TT1 – „největší“ handicap, ochrnutí dolních končetin + těžké ochrnutí horních končetin
(=kvadruplegie), nestabilní sed, nestabilní rovnováha trupu, nehrající paže pomáhá ke
stabilizaci sedu a trupu, raketa se váže k ruce.
TT2 – raketa se váže k ruce, kvadruplegie – horní končetiny již nejsou tak těžce
ochrnuty, nestabilní rovnováha trupu, nestabilní sed, nehrající paže pomáhá ke
stabilizaci sedu a trupu.
TT3 – nestabilní rovnováha trupu při ventrodorzálním a laterolaterálním pohybu, horní
končetiny zpravidla zdravé, případně některé anomálie, nehrající horní končetina opět
pomáhá k udržení pozice sedu a trupu a pohybuje s vozíkem, dolní končetiny ochrnuté.
TT4 – již schopnost v určité míře udržet stabilní sed a rovnováhu trupu bez pomoci
nehrající horní končetiny, avšak ne optimálně, protože není schopnost stabilizovat
pánev, horní končetiny zdravé, dolní končetiny ochrnuté.
TT5 – „nejmenší“ handicap, normální schopnost stability sedu a funkčnost trupu, horní
končetiny zdravé, dolní končetina/y amputovaná/é nebo ochrnuté.
Stojící:
TT6 – „největší“ handicap, který většinou postihuje obě horní a obě dolní končetiny
nebo alespoň tři z nich, jako amputace na hrající paži, oboustranná nadkolenní
amputace, dále např. onemocnění jako ataxie, atetóza, hypertonie, která postihují dolní
končetiny a hrající paži, svalová dystrofie končetin, trupu nebo některá jiná
nervosvalová postižení, která jsou svojí závažností srovnatelná.
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TT7 – výrazný handicap buď obou dolních končetin (problémy s dynamickou a
statickou rovnováhou) nebo výrazný handicap hrající paže, nebo nepříznivý vliv
handicapu na obě horní končetiny a částečně na dolní končetiny, např. hráč
s oboustrannou nadloketní amputací je zařazen do této třídy, hráč s jednostrannou
nadkolenní a jednostrannou podkolenní amputací taktéž, středně těžká hemiplegie, která
má vliv na funkčnost hrající paže.
TT8 – středně těžké postižení obou dolních končetin a částečně postižená hrající paže,
svalová slabost jedné dolní končetiny z důsledku dětské obrny a u druhé dolní končetiny
např. ztuhlý kotník, jednostranná nadkolenní amputace, zmrzlý nebo ztuhlý ramenní
kloub, středně těžká hemiplegie nebo diplegie, která nemá znatelný vliv na funkčnost
hrající paže.
TT9 – mírné postižení dolních končetin, dětská obrna dolních končetin, ale s dobrou
dynamickou a statickou rovnováhou, včetně pohybování se, jednostranná podkolenní
amputace, artróza kolene nebo kyčle (atrofie či snížený rozsah pohybu), amputace prstů
nebo ruky bez schopnosti úchopu se sníženým pohybem v rameni, lehká až střední
hemiparéza s prakticky zdravou hrající paží a s nepatrnými problémy dolních končetin.
TT10 – „nejmenší“ handicap jako je ztuhlý kotník na jedné dolní končetině, ztuhlé
zápěstí na hrající horní končetině, amputace prstů nebo dysmélie s funkčním úchopem
na hrající horní končetině, střední až těžké postižení nehrající horní končetiny, hráči
s problémy vzrůstu také splňují požadavek minimálního handicapu.
(Daďová, et al., 2008, Table tennis classification [online]. [cit. 2016-11-19])

2.2.4 Stolní tenis stojících v České republice
V České republice existuje tzv. Liga bez bariér, ve které působí oddíly pro
handicapované stojící hráče. V současné době (2016) je evidováno šest oddílů, které se
v roce 2016 do Ligy bez bariér přihlásily a jsou to: TJ Labe Kolín, TJ Slovan Svoboda
Praha, SK Janské Lázně, TJ Jičín, TJ ZPS Čechie Hradec Králové a TJ ZPS Sokol
Lhůta.
Ročně se koná cca 8-10 turnajů (viz obr. č. 3), v roce 2015 to byly: tři kola Ligy
bez bariér, únorový republikový turnaj jednotlivců v Opavě, oblastní přebor jednotlivců
v Hradci Králové, mezinárodní turnaj družstev v Hradci Králové, mezinárodní turnaj
družstev (Středoevropský pohár) v Janských Lázních, mistrovství České republiky
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(MČR) jednotlivců a MČR družstev. (STK stolního tenisu TP - ČSTP [online]. [cit.
2016-11-19]) V roce 2016 na republikovém žebříčku figurovalo 40 hráčů. (viz obr. č. 1
a 2)
Obrázek č. 1: Republikový žebříček 2016 – 1. část

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1559632660733406&set=pcb.15596331674
00022&type=3&theater
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Obrázek č. 2: Republikový žebříček 2016 – 2. část

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1559637050732967&set=pcb.15596331674
00022&type=3&theater
Obrázek č. 3: Rozpis turnajů pro rok 2017

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1559631467400192&set=pcb.15596331674
00022&type=3&theater
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2.2.5 Medaile českých hráčů z MS a LPH
Čeští reprezentanti získali několik medailí jak z MS, tak z LPH. Zasloužila se o ně
celá řada hráčů.
LPH v Atlantě 1996:
2 x stříbro v jednotlivcích (Jolana Matoušková v kategorii TT10, Michal Stefanu
v kategorii TT4)
1 x stříbro ve družstvech (H. Procházková, Jana Mojová, Jolana Matoušková, Eva
Peštová ve sloučených kategoriích TT6-TT10)
MS v Paříži 1998:
1 x zlato v jednotlivcích bez rozdílu postižení mezi stojícími (Jolana Matoušková)
2 x zlato v jednotlivcích (Jolana Matoušková v kategorii TT10, Michal Stefanu
v kategorii TT4)
2 x zlato ve družstvech (Eva Peštová, Jolana Matoušková, Jana Mojová, Michala
Žáková-De La Bourdonnaye ve sloučených kategoriích TT6-TT10, Martin Zvolánek,
Tomáš Přibyl ve sloučených kategoriích TT1-TT2)
1 x stříbro v jednotlivcích (Martin Zvolánek v kategorii TT2)
1 x stříbro ve družstvech (Ivan Karabec, Lubomír Mašek v kategorii TT10)
1 x bronz v jednotlivcích bez rozdílu postižení mezi vozíčkáři (Michal Stefanu)
1 x bronz v jednotlivcích (Jitka Pivarčiová v kategorii TT5)
LPH v Sydney 2000:
3 x zlato v jednotlivcích (Jolana Matoušková v kategorii TT10, Ivan Karabec
v kategorii TT10, Michal Stefanu v kategorii TT4)
3 x stříbro ve družstvech (Michala Žáková-De La Bourdonnaye, Jolana Matoušková,
Jana Mojová, Eva Peštová ve sloučených kategoriích TT6-TT10, Ivan Karabec,
Lubomír Mašek, Pavel Čech, Miroslav Cinibulk v kategorii TT10, Martin Zvolán,
Tomáš Přibyl ve sloučených kategoriích TT1-TT2)
2 x bronz v jednotlivcích (Jitka Pivarčiová v kategorii TT5, Martin Zvolánek v kategorii
TT2)
1 x bronz ve družstvech (František Glazar, Lubomír Trčka, Michal Stefanu v kategorii
TT4)
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MS v Tchaj-peji 2002:
3 x stříbro v jednotlivcích (Jolana Matoušková v kategorii TT10, Michala Žáková-De
La Bourdonnaye v kategorii TT9, Michal Stefanu v kategorii TT4)
2 x stříbro ve družstvech (Michala Žáková-De La Bourdonnaye, Jana Mojová, Jolana
Matoušková v kategorii TT10, Ivan Karabec, Jaroslav Cieslar v kategorii TT10)
1 x bronz v jednotlivcích bez rozdílu postižení mezi stojícími (Ivan Karabec)
2 x bronz v jednotlivcích (Jitka Pivarčiová v kategorii TT5, Ivan Karabec v kategorii
TT10
LPH v Athénách 2004:
1 x zlato ve družstvech (René Tauš, Michal Stefanu, František Glazar v kategorii TT5)
2 x stříbro v jednotlivcích (Jolana Matoušková v kategorii TT10, Michal Stefanu
v kategorii TT4)
MS v Montreux 2006:
1 x zlato v jednotlivcích (Ivan Karabec v kategorii TT10)
1 x stříbro v jednotlivcích bez rozdílu postižení mezi stojícími (Ivan Karabec)
1 x stříbro ve družstvech (Ivan Karabec, Jaroslav Cieslar v kategorii TT10)
1 x bronz v jednotlivcích bez rozdílu postižení mezi vozíčkáři (Michal Stefanu)
MS v Kwangdžu 2010:
1 x stříbro v jednotlivcích (Ivan Karabec v kategorii TT10)
1 x stříbro ve družstvech (Zbyněk Lambert, Daniel Horut ve sloučených kategoriích
TT6-TT7)
1 x bronz v jednotlivcích bez rozdílu postižení mezi stojícími (Ivan Karabec)
MS v Pekingu 2014:
1 x bronz v jednotlivcích (Ivan Karabec v kategorii TT10)
LPH v Riu De Janeiru 2016:
1 x bronz v jednotlivcích (Jiří Suchánek v kategorii TT2)
Celkový výčet je tedy 41 medailí, z toho 16 z paralympiád (4 zlaté,
8 stříbrných, 4 bronzové) a 25 z mistrovství světa (6 zlatých, 11 stříbrných,
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8 bronzových). (Results at World Championships and Paralympic Games [online].
c2012-2016)

2.3 Motivace
2.3.1 Pojem motivace a motiv
Tod, et al. (2012) definuje motivaci jako: „Hypotetický konstrukt sloužící popisu
vnitřních a vnějších sil působících na zahájení, směr, intenzitu a trvání určitého
chování.“ (Tod, et al., 2012, str. 35) Každý, kdo provozuje nějaký sport nehledě na
úroveň, tak ví, že pocit, který cítí při vítězství svého týmu nebo když překoná své
osobní maximum v nějaké disciplíně/závodu, je nepopsatelný. Ve sportu ale nejsou
pouze příjemné okamžiky. Za úspěchy se skrývá mnoho tvrdé práce a odtrénovaných
hodin, navíc tréninky a soutěže někdy probíhají i za nepříznivého počasí. Co tedy
sportovce vede k tomu, aby stále v daném sportu pokračovali? To je předmětem
zkoumání několika výzkumů v psychologii sportu. (Tod, et al., 2012)
Říčan (2010) uvádí definici motivace takto: „Motivace je souhrnné označení pro
motivy a jejich působení. Definovat je proto třeba motiv. Slovo motiv je převzato
z latiny, kde motus znamená pohyb. Zkusme tedy říci, že motiv je faktor, který uvádí do
pohybu.“ (Říčan, 2010, str. 96) Pojem motivace a motiv je třeba rozlišit. Motivace
vyjadřuje proces, zatímco motiv hypotetickou dispozici, ze které proces vychází. Např.
do primárních motivů řadíme žízeň, hlad, sex. Do sekundárních motivů spadá touha
motivu po moci nebo po sociálním kontaktu. Mezi základní otázky patří: Co člověk
chce? Proč to chce? Proč je člověk aktivní směrem, kterým se právě ubírá?
(Motivace [online]. c2013)

2.3.2 Vnější a vnitřní motivace
2.3.2.1 Vnější motivace
Vnější motivace závisí na uspokojení nějakého vnějšího podnětu, např. potřeba
shodit přebytečné kilogramy své váhy. Podle kontinua (viz tab. č. 1, str. 34) lze vnější
motivaci rozčlenit do čtyř typů: vnější regulaci, introjektovanou regulaci, rozpoznanou
regulaci a integrovanou regulaci. (Tod, et al., 2012)
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Vnější regulace – strach z potrestání z vnějšku nebo naopak motivace k vnější odměně,
nastává např. v medicínském prostředí, kdy pacienti musejí dodržovat zdravější životní
styl.
Introjektovaná regulace – tato forma motivace se považuje za vůbec jednu
z nejsložitějších, protože se v ní objevují protikladné motivy. Jinými slovy řečeno,
jedinec může chovat vůči určitému chování jak negativní, tak pozitivní pocity a cítí tak
hanbu nebo vinu, pokud ho zanedbá. Sportovec může mít pozitivní pocit z toho, že když
půjde na trénink navíc, tak bude lepší, ale zároveň má negativní postoj k úsilí, které je
potřeba vynaložit, aby extra trénink přinesl cílený zisk. Na základě těchto konfrontací se
může sportovec rozhodnout trénink navíc vynechat, ale bude cítit pocit viny, že jej
nepodstoupil.
Rozpoznaná regulace – skutečné přijímání hodnoty určitého chování. Sportovec přijme
tyto hodnoty, protože oceňuje zisk, který denní trénink přináší. Jedná se o jakousi formu
vnější motivace, protože k chování dochází z vnějšku, čili zlepšit svůj výkon, nikoli
však z čiré radosti.
Integrovaná regulace – jedná se o formu, která se nejvíce blíží vnitřní motivaci.
Hodnoty určitého chování považuje jedinec za důležité a toto chování se promítá i do
dalších rolí, které člověk v životě preferuje. Nicméně se stále jedná o motivování
z vnějšku, protože k němu dochází z hlediska dosažení cíle a nikoli pouze z čiré radosti.
(Tod, et al., 2012)
2.3.2.2 Vnitřní motivace
Naopak vnitřní motivaci chápeme tak, že něco děláme pro činnost samu, bez
vnějších odměn. Čím více je motivace člověka sebeurčená, tím kladnější jsou jeho
výsledky. U sportovních postojů a sportovních zážitků to platí také. Jako konkrétní
příklad můžeme uvést motivaci hráček ke hraní házené. Jedna ze studií ukázala, že ty
hráčky, které házené zanechaly, měly nižší míru vnitřní motivace, než hráčky, které u
házené vydržely. Hráčky, které házené zanechaly, měly také vyšší míru amotivace1, než
hráčky které u házené setrvaly.

1

Amotivace =extrémní mentální i fyzická pasivita až apatie, bezcílnost, absence pohnutek k chování a
jednání.
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Motivy jako zlepšit svoji dovednost, hrát kvůli výzvám a bavit se. Tyto motivy
jsou opakovaně nalézány jako hlavní příčiny provozování sportovních aktivit. Z toho
můžeme odvodit, že většina lidí, kteří provozují nějaký sport, je vnitřně motivována a
dělá jej pro čirou radost z účasti v daném sportu. V sebeurčované motivaci může jedince
pozitivně či negativně také ovlivňovat klima, ve kterém se sport nachází. (Tod, et al.,
2012)

2.3.3 Teorie motivace
Tod, et al. (2012) rozlišuje čtyři teorie motivace: teorii potřeby úspěchu, teorii cíle
snažení, teorii sebeurčení a teorii kognitivního hodnocení. Přiblížíme si jednu z nich a to
teorii sebeurčení.
2.3.3.1 Teorie sebeurčení
„Teorie sebeurčení se týká regulace chování a faktorů, které tuto regulaci ovlivňují.
Podlé této teorie existuje motivace na kontinuu. Vnitřní motivace představuje vzdálený
pól kontinua a je přítomna jen v chování, které je ze své podstaty radostné. Čím dále
směrem do levé části kontinua se jedinci nacházejí, tím více je jejich motivace
považována za řízenou a méně sebeurčující.“ (Tod, et al., 2012, str. 35)

Tabulka č. 1: Kontinuum motivace podle teorie sebeurčení (Tod, et al., 2012, str. 41)
Amotivace

Vnější motivace

Vnější regulace

Introjektovaná
regulace

Rozpoznaná
regulace

Vnitřní
motivace
Integrovaná
regulace

2.3.4 Vývojové aspekty motivace k tréninku
Je lákavé, stát se úspěšným sportovcem, v našich kulturních podmínkách to
přináší významnou společenskou prestiž. Když tento fakt vezmeme v potaz od školního
věku; žák, který vyniká v tělesné výchově, často bývá oblíbencem nebo dokonce
hvězdou třídy, naopak méně zdatní jedinci v tomto směru bývají v sociální nevýhodě, to
platí především u chlapců. Sportovní úspěchy pomáhají překonávat i neúspěchy ve
studiu. Vytvářející se sebepojetí je obohacováno o obecně uznávanou hodnotu sportu,
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čili v tomto ohledu má sport jako takový nezastupitelnou úlohu v osobnostním vývoji
jedince.
Rodiče většinou rozhodnou o tom, zda se sport stane součástí motivační výbavy
dítěte, pokud samozřejmě nepočítáme tělesné dispozice dítěte. Děti jsou aktivní
přirozeně a zpravidla není problém je zaujmout nějakou sportovní činností, která
odpovídá jejich pohybovým předpokladům, avšak jestli si sport zvolí svým hlavním, ba
dokonce životním zájmem, již záleží na mnoha okolnostech. Tak či onak je sport
bezesporu bohatým zdrojem citů, i když jej neprovozujeme na vrcholové úrovni.
Pro sportovce je z osobních dispozic důležitá soutěživost jako převažující rys
osobnosti, která je typická u mladších jedinců, vrcholu dosahuje v mladším a starším
školním věku a následně klesá. U dospělého nesportovce je soutěživost považována za
projev sociální nezralosti. (Křováček, 2009) „V pubertě a adolescenci naopak nabývá
na síle potřeba sounáležitosti se spoluhráči. U nesportujících jedinců může být
ekvivalentem této potřeby družit se „parta“. (Křováček, 2009)

2.3.5 Výkonová motivace
„Výkonová motivace se projevuje tím, že každý člověk realizuje úkoly na určité
úrovni, přičemž se řídí subjektivními standardy dobrého výkonu.“ (Plháková, 2007, str.
372) Teorie výkonové motivace pochází z 60. let 20. století (USA), v Evropě má
počátky v Německu. Podle výkonové motivace, vzniká tendence sportovat z rozdílu
mezi cílem dosáhnout úspěchu a snahou vyhnout se selhání. Veškeré situace, které jsou
pobídkou pro velký výkon tím, že vzbuzují naději úspěchu, musí zároveň obsahovat
obavu před selháním, tudíž aktivita k velkému sportovnímu výkonu je vždy tvořena
dvěma protichůdnými tendencemi.
Z toho plyne teoretický závěr, že sportovci, u kterých převažuje silnější motiv
dosáhnout úspěchu než vyhnout se selhání, budou nejvíce motivování při situaci
padesátiprocentního rizika, což znamená při značné nejistotě výsledku. Na druhé straně
sportovci se silnou potřebou vyhnout se selhání, si budou vybírat činnosti velmi lehké
nebo velmi těžké. Několik takovýchto teoretických závěrů bylo i experimentálně
potvrzeno. (Slepička, et al., 2006)
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2.4 Psychologie stolního tenisu
2.4.1 Psychologická příprava
Trenéři a hráči uvádějí, že ve stolním tenisu hraje významnou roli psychika, a to
zhruba 60 %. Cílem psychologické přípravy je snižovat nervozitu, psychické napětí,
strach ze soupeře a z prohry jako takové. Snaha o vytvoření hráčského sebevědomí –
uplatnit to, co hráč umí. Utkání se většinou rozhoduje v koncovkách setů, proto je ve
stolním tenisu psychika velmi důležitým faktorem. Rozlišujeme pojmy jako hráčská
labilita nebo stabilita, podle kterých jsme schopni rozpoznat, jak hráč reaguje
v rozhodující fázi setu/utkání, když prohrává nebo když řeší nečekané situace (např.
dostane více „prasátek“ v řadě za sebou) Dále rozvíjíme bojovnost – hrát o každý
míček, koncentraci – soustředění se na výkon, sebevědomí – být si vědom svých
předností, rozhodnost – hrát stejně nebo lépe v koncovkách a neposlední řadě také
pravidelný trénink.
U hráčů můžeme pozorovat několik předzápasových stavů, jako je např. startovní
horečka – nadměrná aktivizace organismu, nepokoj, nervozita, pocení, nesoustředěnost,
trhavé pohyby. Hráč má před důležitým zápasem obavu z neúspěchu. Je zapotřebí se
důkladně rozcvičit a u těchto stavů je velmi důležitá osobnost trenéra. Dalším
z předzápasových stavů je startovní apatie, kdy se hráč netěší na zápas, je odevzdaný a
flegmatický. V této situaci je žádoucí hráče namotivovat, vyhecovat a připomenout mu
důležitost výkonu. Pokud se nejedná o měření sil jednotlivců, ale o utkání družstev, tak i
to, že jeho výsledek je klíčový pro zbytek týmu. Stav, do kterého se snažíme hráče
dostat, je tzv. optimální připravenost, kdy je jedinec optimistický, sebevědomý a těší se
na utkání. (Psychologická příprava [online]. c2012-2013)

2.4.2 Struktura osobnosti
Cakirpaloglu (2012) uvádí, že podle Junga je osobnost tvořena psychickými
postoji (extroverze, introverze), psychickými funkcemi (cítění, myšlení, intuice a
vnímáni), nevědomím (nevědomá část osobnosti) a Já (vědomá část osobnosti).
(Cakirpaloglu, 2012)
Do struktury osobnosti patří tzv. dispozice (rysy), které se vyznačují poměrně
stálými psychickými vlastnostmi a způsobují reakce v různých situacích. Spadají sem
např. schopnosti (předpoklad k senzomotorickému a mentálnímu výkonu), pohybové
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schopnosti (koordinační, kondiční, vytrvalost, rychlost, síla, obratnost), temperament
(předpoklad ke vzrušivosti, sklon k náladám nebo emočním stavům), motivy a postoje.
Velmi důležité je také ego, má totiž hlavní motivační funkci (vůli), akceptujeme
jím sebe sama, jeho prostřednictvím systematicky poznáváme sebe sama a cíleně si
vymezíme, kým chceme být, dokážeme se ocenit. Dalším faktorem pro dosažení určité
výkonnostní úrovně ve stolním tenisu jsou vrozené předpoklady – vlohy. Tyto vlastnosti
osobnosti predikují vyšší výkon v konkrétní oblasti, předpokládají kvalitnější a rychlejší
učení. Dovednosti zase jedinci (hráči stolního tenisu) pomáhají k provedení dané
činnosti, výkonu. Konkrétně ke správnému metodickému provedení úderu, herních
kombinací a specifik stolního tenisu jako takového. Pro určitý um (pro stolní tenis,
sport) nám dopomáhá nadání, talent (ve výjimečných případech genialita), aspirace a
inteligence. Nicméně každý člověk, sportovec má svůj osobní strop schopností, jaké
úrovně může dosáhnout. (Metodické info [online]. C2014)

2.4.3 Temperament a charakter
V temperamentu se projevují vrozené vzorce chování. Temperamentem se také
rozumí biologické funkce organismu, které se projevují již od narození, přičemž se tyto
veškeré pozorovatelné znaky a vlastnosti organismu mění v závislosti na osobních
zkušenostech člověka.
Charakterem se označují vědomé reflexy sama sebe a intencionální (volní –
záměrné) chování. Rozlišují se tři charakterové rysy, a to: sebe-řízení – vlastní
představa o sobě včetně schopnosti sebepojetí, které zajišťují seberegulační
mechanismy, kooperativnost – schopnost pojetí/vnímání vztahů k ostatním lidem a
sebepřesažení – představa o vlastní účasti ve světě jako celku. (Blatný, et al., 2010)
Důležité pro vztah ke sportu je především skupina následujících charakterových
vlastností: pečlivost, aktivita, iniciativnost, přesnost, svědomitost. Pro stolní tenis je
také významné utváření prosocionálního chování, jako vztahy ve dvojici pro čtyřhru, ve
družstvu nebo obecně mezi soupeři.
Každý hráč má svůj osobitý temperament a charakter. V případech trenérů to platí
rovněž a zde nastává problémová situace, protože určitým typům hráčů k podání lepšího
výkonu pomáhá důrazná domluva, vyčtení chyb,… naopak jiné hráče s odlišným
temperamentem a charakterem povzbudí spíše uklidnění, pochválení za to, co bylo v
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jeho dosavadní hře správně,… (Metodické info [online]. C2014) Uvádíme citaci hráče,
která popisuje jednu z výše uvedených praktik. „Jako kauč vždy nejdřív uklidnil,
pochválil, pak sdělil několik pokynů včetně vyslovení chyb, i jako trenér byl víc než
přátelský a dostatečně přísný.“ (Metodické info [online]. C2014)

2.4.4 Dynamika osobnosti
Novák (2004) říká, že do dynamiky osobnosti patří v podstatě složky vyvolávající
u jedince aktivitu, konkrétně ty, které uvedou člověka v činnost. Např. zájmy, potřeby,
motivy a postoje. (Novák, 2004)
Dynamika osobnosti se dále vztahuje k motivaci a temperamentu. V závislosti na
typu temperamentu hráče můžeme rozpoznat odlišné projevování při napětí, únavě,
zátěžových podnětech a zotavování. Rozlišujeme 4 typy osobností: cholerik, sangvinik,
flegmatik a melancholik.
Cholerik: útočný, vznětlivý, aktivní, neklidný. Musí být neustále v pohybu, potřebuje
vypjatou atmosféru. Dává přednost změnám v tréninkových metodách, i co se týče
intenzitě zatížení – dvou až třífázový intenzivní trénink s přestávkami. Rozcvičení je
vhodné co do krátkých a švihových pohybu. Pro zklidnění během utkání využít
možnosti utřít se ručníkem po 6 odehraných míčkách. Při koučování zklidnění.
Sangvinik: hovorný, bezstarostný, přístupný, společenský, nenucený, optimista, čilý,
dobrý vůdce. Preferuje dlouhé tréninky (je odolný) a krátkou regenerací (dvoufázový
trénink), trénink na hranici svých psychických i fyzických možností – nebezpečí
přetížení. Ideální typ pro trénink – disciplína, ukázněnost, dodržuje tréninkový plán,
pozitivně reaguje na změny v tréninku.
Flegmatik: spolehlivý, klidný, vyrovnaný, rozvážný, pasivní, smířlivý, obezřetný,
ovládá se. Upřednostňuje dlouhé tréninky a dlouhou regeneraci. Je odolný a zvládá
velkou zátěž. Může působit těžkopádným dojmem. V tréninku je samostatný a rád
trénuje podle daného rozpisu. Flegmatik se pomaleji dostává do „provozní“ teploty, a
tak je žádoucí kvalitní rozcvička.
Melancholik: nespolečenský, pesimista, tichý, rigidní, střízlivý, náladový, úzkostlivý.
Vyhovují mu krátké tréninky vyšší zátěže s dlouhou regenerací. Akceptuje variace
tréninků (přelétavý, nestálý). Při trénincích je zapotřebí permanentní dohled a
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usměrňování, vhodný individuální trénink. Při koučování je vhodné ho povzbudit a
zklidnit. Rozcvička pomalá, strečinkové protahovací. (Metodické info [online]. C2014)

2.4.5 Emoce a psychické stavy
Podle Svatoše (2015) jsou emoce psychické stavy, které zahrnují subjektivní
prožitky libosti (radost, nadšení, štěstí) a nelibosti (hněv, stud, beznaděj, smutek,
strach). Projevují se fyziologickými projevy (zvýšená dechová/tepová frekvence,
zrudnutí, pocení), dále v gestech a v mimice.
Centrum, které řídí emoce a psychické stavy, se nachází v limbickém systému.
Člověk nacházející se v emoční horečce dělá věci, ke kterým by se za běžných okolnosti
neuchýlil. S jedinci v tomto rozpoložení nemá smysl jednat o seriózních záležitostech,
je zapotřebí vyčkat, až emoce odezní. (Svatoš, 2015)
Potřeby, které u sportovce vznikají, jsou velmi složité, rozmanité a individuální.
Ve stolním tenisu jsou to složité emocionální zážitky zahrnující i protikladné city a
emoce. Např. když prohrávám s protihráčem, který je zároveň mým dobrým
kamarádem, nebo když je můj spoluhráč ve čtyřhře člověk, se kterým se nemusím.
Dalšími jevy, které se ve stolním tenisu vyskytují, jsou úzkost a v některých
případech i strach. Strach není tak obvyklým jevem, ale může se např. vyskytnout
formou šikany v dětském oddíle. Naopak úzkost je velmi častá. Úzkost spočívá
v nejasné předtuše o nebezpečí, kterou hráč není schopen konkrétně určit a popsat,
nicméně ji velmi nelibě prožívá. Příčinou soutěžní úzkosti je vnímání soupeřových a
vlastních schopností, očekávání úspěchu a neúspěchu, čekání na utkání a další faktory.
Hráč najednou není schopen zahrát natrénované údery, vnímat pokyny kouče, dostává
se pod tlak, do bezmocnosti a nemůže za těchto okolností vyhrát i s hráčem, kterého by
za normálních okolností porazil. Důsledkem je celková svalová ochablost a pokles
výkonnosti; na odehrání míčku se správně nezkoordinujeme, zahrajeme jej pozdě nebo
naopak příliš brzy.
Dále se ve stolním tenisu projevuje také hněv. V obecné rovině hněv vede ke
zvýšení aktivity. Ve stolním tenisu se do určité míry hněvu zvyšuje aktivační úroveň,
připravenost hráče k odehrání míčku atd.
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Smutek, překvapení a stud mají ve stolním tenisu rovněž své zastoupení.
Překvapením může být nečekaná změna letu míčku, jeho rotace. V motorice to má za
následek zpomalení projevu; nestačíme zareagovat rychlostí či volbou úderu.

Při

smutku je hráč nepohyblivý, skleslý, tiše komunikuje. Především po neočekávaném a
nepředpokládaném prohraném utkání. Stud je zase většinou reakcí na prohraný zápas,
hráč se za svůj výkon stydí, protože utrpěla jeho prestiž. Je spojen s potřebou
sebeuplatnění a provází jej výčitky. (Metodické info [online]. C2014)
2.4.5.1 Příklady psychických selhání
Přes kvalitní trénink nedosažení dobrých výsledků v turnajích či v jiných utkáních
– hráč nedosahuje výkonnosti soutěže, do které byl nominován. Je třeba změnit
koncepci tréninků, specifické tréninky (zapracování na servisu, přijmu servisu, na
přechodech, silných úderech hráče). Následuje práce s hráčem, co se týče jeho
motivace, odolnosti, celkové psychologické přípravy. Když v některých případech
problém stále přetrvává, tak je třeba hráče přeřadit do nižší soutěže, kde najde uplatnění
a seberealizaci.
Dlouhodobě je tréninková výkonnost vyšší než výkon při turnajích či v jiných
utkáních – existují typy hráčů, kteří jsou výborní sparingové, skvělí při tréninku, ale
nejsou schopni vyhrávat zápasy se soupeři jejich úrovně (nezvládnutí psychické zátěže).
Částečně je to způsobeno trvalou dispozicí člověka/hráče. Opět je důležité
psychologická práce s hráčem. Podstatný je nácvik rutinních postupů během setu a
celého zápasu.
Pro příliš velkou zodpovědnost hráč prohraje utkání – toto psychické selhání
způsobuje přemotivovanost hráče, neunese tíhu utkání. Při ojedinělém selhání bývá
příčinou aktuální nepřipravenost hráče (začínající nemoc, porušení životosprávy, únava,
…) Pokud je situace pravidelná, tak je potřeba zařadit modelový trénink, nutnost zlepšit
hráčovu psychiku (duševní hygiena, psychická rovnováha, relaxační programy, regulace
osobnosti, zlepšení koncentrace). Také je žádoucí změna práce kouče při vedení hráče
v utkáních, především odhalení a řešení příčin proher.
Pro podcenění soupeře hráč prohraje utkání – často se projevuje u dětí.
Dostačující může být pouze trenérova domluva. Dále je třeba naučit hráče koncentraci
na typy zápasů, které má tendenci podceňovat. Nácvik modelovým tréninkem; neustat
ve stálém výkonu i při jednoznačné převaze a zisku bodů.
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Porušení životosprávy či přetrénování – porušení životosprávy se může
vyskytovat např. na mládežnických soustředěních. Hráč v prvních dnech výborně
trénuje, ale dostatečně nezrelaxuje (po obědě, po večeři). Typické je „blbnutí“ ve
volném čase, právě po obědě nebo po večeři. Po pár dnech dojde energie, sníží se výkon
a stolně tenisové soustředění se míjí účinkem. Jako prevenci je dobré provést
instruktážní pohovor s hráčem/rodiči před soustředěním, či pohovor během soustředění
při zjištění porušení životosprávy.
Dalším porušením může být ranní zaspání bez snídaně nebo nedostatek celkového
spánku, což vyvolá rozmrzelost, nadměrný úbytek sil při utkání nebo na turnaji a tím
přichází nižší výkony. Přetrénování je zase časté u sangviniků; trénují přes svoji hranici
a hrozí nebezpečí přetížení a přepětí. Vhodné dlouhodobě upravit program tréninků,
dbát na duševní hygienu.
Nedostatečná sportovní příprava a vědomí této nedostatečné přípravy ovlivňuje
sebedůvěru sportovce – častý problém se školou. Kvůli studijním povinnostem hráč
nestačí trénovat 3x týdně pro zvýšení své výkonnosti nebo 2x pro udržení výkonnosti.
Zhruba po dvou měsících netrénování alespoň 2x týdně výkony stagnují a následně
klesají. Pokud situace nejde změnit, nejlepší je, když se se situací smíří. Bude zvládat
studium (preferovaná aktivita) a zachová si sportovní aktivitu v minimální míře, s čímž
může být časem spokojený.
Vývoj k anxiozitě a krizi – opakované prohry = vzestup negativních emocí.
Vzniká trvalá úzkost hráče, frustrace. Trvale se snižuje výkonnost. Po dlouhotrvající
hluboké frustraci přichází anxiozita (neodbytné nevstřebatelné negativní myšlenky).
Následně hráč prohrává i utkání s hráči, kteří jsou nižší výkonnostní úrovně. Důsledky
mohou být i takové, že hráč chce ukončit svoji kariéru. Vývoj k anxiozitě a krizi se
musí podchytit od samého počátku a řešit individuální psychologickou přípravou.
(Metodické info [online]. C2014)

2.4.6 Regulace psychických stavů
V obecné rovině lze říci, že regulace emocí (psychických stavů) má za úkol
utlumit, zesílit nebo udržet emoce a regulovat jejich vnější projev. Zpravidla záleží na
tom, v jakém sociálním kontextu se nacházíme. Nicméně i když je člověk sám, tak
reguluje emoce, aby ztlumil negativní emoce, které jej zatěžují, nebo aby předešel
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případným důsledkům chování z důvodu vlivu emocí. Existují také emoce vyvolávané
automaticky (např. leknutí). Co se týče intenzity emocí, tak větší pozornost se zaměřuje
na zeslabení emocí než jejich zesílení. (Slaměník, 2011)
Nejen úspěšní a profesionální stolní tenisté, ale sportovci obecně musejí ovládat
regulaci psychických stavů. Mezi základní psychické dovednosti patří vnitřní řeč,
plánování cílů, sebepoznání, koncentrace, imaginace. Do základních typů obrany
sebepojetí spadá racionalizace, popření a vytěsnění, přičemž racionalizace se projevuje
nejčastěji. Racionalizace probíhá vysvětlením neúspěšného, nepřípustného chování
přípustným motivem, např.: prohrál jsem náhodou. Také zdůrazněním: byť jsem jen
pinkal a tím pádem nic nepředvedl, ale na soupeře to stačilo (bylo nejúčinnější), a tak
jsem vyhrál. Popření se uplatňuje úmyslným a vědomým soustředěním, v daný okamžik
usnadňuje soustředění na důležité prvky.) Konkrétní příklad: soustředím pozornost,
mám pocit, že spoluhráči v týmu mě považují za nejméně oblíbeného a nejhoršího. Ne,
to nemůže být pravda, vždyť naposledy jsme byli všichni v dobré náladě a dva z nich
říkali, že v příštím utkání soupeře porazím. Pro vytěsnění je zase podstatná schopnost
ovládat vlastní pohnutky tak, že sportovec utlumí jejich projev. Příklad: soupeř mě
během utkání verbálně napadá, že jediné, co umím, je servis a topspin. Ne, musím
zůstat bez reakce a tvářit se, že ho neslyším, pouze provokuje a snaží se mě vyvést
z koncentrace. Když zachovám klid a budu soustředěný, tak ho porazím a po utkání při
podávání ruky mu mohu říci, že to z jeho strany bylo zbytečné chování.
Schopnost regulace psychických stavů zlepšíme při modelových trénincích. Mezi
vnější modely patří: trénování na stejných stolech, kterými disponuje soupeř (barva
stolu, typ síťky), se stejnou značkou míčků, velikost haly, kde se utkání bude hrát,
přizpůsobení osvětlení, … Do tzv. vnitřních modelů řadíme: příprava na hru, na největší
přednosti soupeře (typ servisu, zda má lepší forhend nebo bekhend), u vysokého
soupeře rozehrání prvního topspinu na střed stolu na tělo, naopak u soupeře menšího
vzrůstu umisťování úderů do rohů stolu, …
Dále můžeme využít mentální trénink a své rituály. Mentální trénink provozujeme
pomocí vizualizace, čili vybavení si něčeho, co jsme již někdy viděli, zažili nebo si
představovali, např. jak se chová kamarád z tréninku. Představovat si něco, znamená
myslet na to, co jsme ještě nikdy neprožili a neviděli; představuji si, jak kamarád
z tréninku točí nad hlavou ručníkem, když vyhrál zápas.
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První typ mentálního tréninku spočívá v tom, že si v mysli přehráváme svoje
údery, kombinace, které často aplikujeme v utkání (servis, přechod, bekhendový blok,
…) Vybavte si, jak při mečbolu zahráváte vítězný topspin. Jste svým vizuálním
trenérem, učíte se vizualizovat a představovat si, jak trénujete. Dále se také učíte
mentální hře a relaxaci.
Druhý typ mentálního tréninku probíhá tak, že si představíme svůj vzor, trenéra,
kohokoliv, kdo má výborně zvládnutou techniku úderů. Při tomto mentálním tréninku si
představte, že stojíte přímo vedle sebe a povzbuzuje vás slovy: „Dej tam švih, pálku nad
stolem a švih! Dokážeš to! Ještě!“ Důležité je nebát se a nestydět se otevřít sám sobě.
Rituály a rutinní postupy hráče zvyšují jeho koncentraci a snižují případné
nástupy negativních myšlenek. Rituály může mít hráč zažité večer před utkáním, v šatně
při převlékání, při cestě na utkání, …) nebo přímo během svého utkání. Rituál slouží ke
zvýšení pozornosti a díky zautomatizovaným a naučeným pohybům pomáhá při hráčově
stresu. Nastává koncovka setu = stres. Příklad rituálu při vlastním servisu: uvědomit si,
jaký servis chci zahrát, správné postavení nohou, zhluboka se nadechnout, přehraji si
situaci v hlavě, soustředím se na nadhoz míčku. Dalšími příklady rituálů jsou utření se
do ručníku po šesti odehraných míčkách, namočení podrážek bot, přesný postup během
přestávky mezi sety; vzít si ručník, otření, převzetí otevřené láhve s pitím od kouče,
napití, vstřebávání rad od kouče, podání láhve s pitím koučovi, plácnutí si s ním,
položení ručníku a návrat ke stolu. (Metodické info [online]. C2014)
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3 Cíle, úkoly práce a vědecké otázky
Cílem této bakalářské práce je komparovat motivaci a psychické stavy intaktních
hráčů stolního tenisu a handicapovaných („stojících“) hráčů stolního tenisu jak v obecné
rovině, tak před utkáním, během utkání a následně i po utkání. Dali jsme si za cíl získat
odpovědi od 20 intaktních hráčů a 20 handicapovaných („stojících“) hráčů.
Bakalářská práce je empiricko-teoretického charakteru. Prvním krokem bylo
stanovení cílové skupiny, tedy intaktní hráči stolního tenisu a handicapovaní („stojící“)
hráči stolního tenisu. Jelikož osobně spadám do cílové skupiny handicapovaných
(„stojících“) hráčů a pohybuji se také mezi intaktními hráči, tak mám ke zvolenému
tématu velice blízký vztah. Na základě těchto faktorů jsme stanovili 3 vědecké otázky:
1. Vnímají motivaci a psychické stavy intaktní hráči stolního tenisu a handicapovaní
(„stojící“) hráči stolního tenisu odlišně? 2. Jsou obě cílové skupiny poháněny spíše
vnitřní motivací? 3. Jak se liší pojetí motivace a prožívání psychických stavů mezi
intaktními hráči stolního a handicapovanými („stojícími“) hráči stolního tenisu?
Úkolem práce bylo podle dostupných tištěných a internetových zdrojů provést
rešerši na zvolené téma. Teoretická východiska práce členíme do čtyř kapitol, které jsou
dále rozčleněny na další podkapitoly. Jedná se o uvedení do problematiky stolního
tenisu jak pro laika, tak pro člověka, který se již o stolní tenis zajímá více a o existenci
stolního tenisu handicapovaných jako takového. Následně je v práci částečně rozebrána
motivace a podrobněji psychologie stolního tenisu. Na základě teoretických východisek
práce jsme vytvořili nestandardizovaný internetový dotazník, který byl odeslán 59
respondentům, přičemž se nám vyplněný vrátil od 41 respondentů. Na základě
anonymních vyplnění jsme dotazník zpracovali v kapitole výsledky.
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4 Metodika práce
4.1 Popis sledovaných cílových skupin
Bakalářská práce je zaměřena na dvě cílové skupiny; intaktní hráče stolního tenisu
a handicapované („stojící“) hráče stolního tenisu. Intaktní hráči jsou zdraví hráči
stolního tenisu, kterých je v České republice přes 26 000. Handicapovanými („stojící“)
hráči, myslíme ty hráče, kteří mají nějaký fyzický handicap a podstoupili tzv.
klasifikaci, která je rozebrána v teoretické části práce. Handicapovaných („stojících“)
hráčů je v České republice pouze několik desítek (viz obr. č. 1 a 2, str. 28 a 29).

4.2 Použité metody
Jako metodu jsme použili kvalitativního výzkumu, formou nestandardizovaného
internetového

dotazníku.

Internetový

dotazník

byl

vytvořen

na

serveru

www.vyplnto.cz., který funguje i v neplacené verzi. Otázky v dotazníku jsme
sestavovali převážně tak, aby přímo vycházely z teoretické části bakalářské práce.
V hlavičce dotazníku uvádíme zjednodušenou formu informovaného souhlasu (viz obr.
č. 4).
Obrázek č. 4: Zjednodušený informovaný souhlas
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Otázky jsou v dotazníku řazeny tak, že prvních 13 otázek se přímo týká motivace
a psychických stavů hráče a zbylých 8 otázek je již obecnějšího charakteru, které
respondent vyplní v podstatě automaticky a nemusí nad nimi nijak zvlášť přemýšlet.
Rozhodli jsme se pro tento postup z toho důvodu, protože se domníváme, že postupem
času s přibývajícími otázkami ztrácí respondent motivaci k vyplňování. Dále také ztrácí
schopnost se plně soustředit a přemýšlet tak nad danými otázkami jako v úvodu
vyplňování. Náhled dotazníku viz příloha č. 4. Dotazník byl v oběhu 7 dní a to ve dnech
od 9. 2. 2017 do 15. 2. 2017 a skládá se z 21 uzavřených otázek. Náhled dotazníku viz
příloha č. 4.

4.3 Sběr dat
V úvodu zmíním fakt, že se se všemi respondenty znám osobně. Celkem jsme
oslovili 29 intaktních hráčů (19 mužů a 10 žen). Všichni byli osloveni přes sociální síť
Facebook. Dotazník vyplnilo 20 z nich. Handicapovaných hráčů jsme oslovili 30
(všichni muži), z toho 16 respondentů přes sociální síť Facebook, 12 přes emailovou
adresu a 2 přes mobilní telefon. Dotazník vyplnilo 21 z nich. Z toho vyplývá, že u
intaktních hráčů byla návratnost vyplněných dotazníků 68, 97 % a u handicapovaných
70 %, čili návratnost vyplněných dotazníku u obou cílových skupin můžeme označit za
obdobnou.

4.4 Analýza dat
Výsledky prezentujeme graficky a tabelárně. Veškeré otázky z dotazníku
jsou poté analyzovány také prostým textem, přičemž 20 otázek z 21 je vyjádřeno
výsečovými grafy s prostorovým efektem, 1 otázka je prezentována tabelárně (viz tab.
č. 2 a 3, str. 48). Hodnoty grafů i tabulek vycházejí z odpovědí respondentů. Veškeré
grafické znázornění je vyjádřeno procentuálně se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.
Číslice v legendách grafů za dvojtečkou vyjadřují počet respondentů. Výsledné hodnoty
v tabelárně zpracované otázce jsme získali aritmetickým průměrem podle odpovědí
respondentů.
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5 Výsledky
Graf č. 1: Otázka č. 1 – odpovědi intaktních hráčů

K provozování stolního tenisu jste motivováni spíše
vnitřní (radost, uspokojení, atd.) nebo vnější (peníze,
společenské postavení – prestiž, atd.) motivací?
5,00%

Vnitřní motivací: 19
Vnější motivací: 1
95,00%

Graf č. 2: Otázka č. 1 – odpovědi handicapovaných hráčů

K provozování stolního tenisu jste motivováni spíše
vnitřní (radost, uspokojení, atd.) nebo vnější (peníze,
společenské postavení – prestiž, atd.) motivací?
0,00%

Vnitřní motivací: 21
Vnější motivací: 0
100,00%
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Tabulka č. 2: Otázka č. 2 – odpovědi intaktních hráčů

Co konkrétně Vás motivuje v tréninku a k tendenci se
zlepšovat? (jako ve škole 1 = nejvíce motivující až 5 =
nejméně motivující):
Průměrné
pořadí
odpovědí

Společenská
prestiž

Být lepší
než ostatní

Finance

Propracovat se do
reprezentace

Rodiče

2,20

2,10

4,05

3,30

3,35

Tabulka č. 3: Otázka č. 2 – odpovědi handicapovaných hráčů

Co konkrétně Vás motivuje v tréninku a k tendenci se
zlepšovat? (jako ve škole 1 = nejvíce motivující až 5 =
nejméně motivující):
Průměrné
pořadí
odpovědí

Společenská
prestiž

Být lepší
než ostatní

Finance

Propracovat se do
reprezentace

Rodiče

3,19

1,57

4,38

2,52

3,33
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Graf č. 3: Otázka č. 3 – odpovědi intaktních hráčů

Vyberte jednu nebo více odpovědí, se kterou/se kterými
se nejvíce ztotožňujete:
Útočný, vznětlivý, neklidný,
aktivní, preferování změn v
tréninkových metodách, při
koučování zklidnění: 4

9,68%

Přístupný, optimistický,
společenský, hovorný,
dodržování tréninkového
plánu, ukázněnost: 15

12,90%

29,03%
48,39%

Klidný, vyrovnaný, pasivní,
smířlivý, upřednostnění
dlouhých tréninků a dlouhé
regenerace, v tréninku
samostatnost: 9
Nespolečenský, tichý,
pesimista, náladový, krátké
tréninky s vysokou zátěží a
dlouhou regenerací, při
tréninku potřebný dohled a
usměrňování: 3
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Graf č. 4: Otázka č. 3 – odpovědi handicapovaných hráčů

Vyberte jednu nebo více odpovědí, se kterou/se kterými
se nejvíce ztotožňujete:
Útočný, vznětlivý, neklidný,
aktivní, preferování změn v
tréninkových metodách, při
koučování zklidnění: 4
0,00%
18,52%

Přístupný, optimistický,
společenský, hovorný,
dodržování tréninkového
plánu, ukázněnost: 18

14,81%

Klidný, vyrovnaný, pasivní,
smířlivý, upřednostnění
dlouhých tréninků a dlouhé
regenerace, v tréninku
samostatnost: 5

66,67%

Nespolečenský, tichý,
pesimista, náladový, krátké
tréninky s vysokou zátěží a
dlouhou regenerací, při
tréninku potřebný dohled a
usměrňování: 0
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Graf č. 5: Otázka č. 4 – odpovědi intaktních hráčů

Jaké se u Vás projevují předzápasové stavy? Vyberte
jednu nebo více odpovědí:

13,04%
26,09%
60,87%

Startovní horečka: 3
Startovní apatie: 6
Optimální připravenost: 14

Graf č. 6: Otázka č. 4 – odpovědi handicapovaných hráčů

Jaké se u Vás projevují předzápasové stavy? Vyberte
jednu nebo více odpovědí:

38,46%
50,00%

Startovní horečka: 10
Startovní apatie: 3
Optimální připravenost: 13

11,54%
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Graf č. 7: Otázka č. 5 – odpovědi intaktních hráčů

Prožíváte během utkání úzkost nebo strach? Např.
očekávání úspěchu/neúspěchu, neschopnost zahrát
natrénované údery, ze soupeře, kterého jste nikdy
předtím neporazili, atd.:

15,00%

20,00%

Souhlasím: 4
Spíše souhlasím: 6

25,00%
30,00%

Nevím: 2
Spíše nesouhlasím: 5

10,00%

Nesouhlasím: 3

Graf č. 8: Otázka č. 5 – odpovědi handicapovaných hráčů

Prožíváte během utkání úzkost nebo strach? Např.
očekávání úspěchu/neúspěchu, neschopnost zahrát
natrénované údery, ze soupeře, kterého jste nikdy
předtím neporazili, atd.:
4,76%
23,81%

23,81%

Souhlasím: 5
Spíše souhlasím: 9
Nevím: 1

4,76%

42,86%

Spíše nesouhlasím: 5
Nesouhlasím: 1
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Graf č. 9: Otázka č. 6 – odpovědi intaktních hráčů

Ovlivňuje Vás během utkání hněv? Např. kopnutí do
ohrádky, bouchnutí pálkou do stolu, atd.:
5,00%
20,00%

35,00%

Souhlasím: 1
5,00%

Spíše souhlasím: 4
Nevím: 1
Spíše nesouhlasím: 7

35,00%

Nesouhlasím: 7

Graf č. 10: Otázka č. 6 – odpovědi handicapovaných hráčů

Ovlivňuje Vás během utkání hněv? Např. kopnutí do
ohrádky, bouchnutí pálkou do stolu, atd.:

14,29%
38,10%

Souhlasím: 3

14,29%

Spíše souhlasím: 3
Nevím: 1
4,76%

28,57%
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Spíše nesouhlasím: 6
Nesouhlasím: 8

Graf č. 11: Otázka č. 7 – odpovědi intaktních hráčů

Do jaké míry Vás v utkání ovlivňují nečekané situace?
Např. špatný odskok míčku, soupeř odehraje míček
hranou, "prasátko", atd.:
0,00%
20,00%

10,00%
Ano, velmi mě ovlivňují: 0
Spíše mě ovlivňují: 2
Spíše mě neovlivňují: 14
70,00%

Ne, vůbec mě neovlivňují: 4

Graf č. 12: Otázka č. 7 – odpovědi handicapovaných hráčů

Do jaké míry Vás v utkání ovlivňují nečekané situace?
Např. špatný odskok míčku, soupeř odehraje míček
hranou, "prasátko", atd.:
4,76% 0,00%
19,05%
Ano, velmi mě ovlivňují: 0
Spíše mě ovlivňují: 4
Spíše mě neovlivňují: 16
76,19%

Ne, vůbec mě neovlivňují: 1
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Graf č. 13: Otázka č. 8 – odpovědi intaktních hráčů

Jak často cítíte smutek (skleslost, tichá komunikace,
atd.) po prohraném utkání? Vyberte jednu nebo více
odpovědí:
0,00%

Po každém prohraném utkání:
3

12,50%

25,00%

16,67%

Většinou: 4
Záleží na důležitosti utkání: 11

45,83%

Výjimečně: 6
Po žádném prohraném utkání:
0

Graf č. 14: Otázka č. 8 – odpovědi handicapovaných hráčů

Jak často cítíte smutek (skleslost, tichá komunikace,
atd.) po prohraném utkání? Vyberte jednu nebo více
odpovědí:
0,00%
24,00%

4,00%

Po každém prohraném utkání:
1

8,00%

Většinou: 2
Záleží na důležitosti utkání: 16
64,00%

Výjimečně: 6
Po žádném prohraném utkání:
0
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Graf č. 15: Otázka č. 9 – odpovědi intaktních hráčů

Jak často cítíte stud (špatný výkon, snížení
sebeuplatnění, prestiže atd.) po prohraném utkání?
Vyberte jednu nebo více odpovědí:
4,17%

Po každém prohraném utkání:
1

12,50%
25,00%
20,83%

Většinou: 6
Záleží na důležitosti utkání: 9
Výjimečně: 5

37,50%

Po žádném prohraném utkání:
3

Graf č. 16: Otázka č. 9 – odpovědi handicapovaných hráčů

Jak často cítíte stud (špatný výkon, snížení
sebeuplatnění, prestiže atd.) po prohraném utkání?
Vyberte jednu nebo více odpovědí:
4,00%
12,00%

Po každém prohraném utkání:
1

8,00%

Většinou: 2

20,00%

Záleží na důležitosti utkání: 14
56,00%
Výjimečně: 5
Po žádném prohraném utkání:
3
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Graf č. 17: Otázka č. 10 – odpovědi intaktních hráčů

Pokud jste někdy prožili stavy psychických
selhání, tak vyberte jednu nebo více
odpovědí, se kterými se ztotožňujete:
Nikdy jsem neprožil žádné
stavy psychických selhání: 1

Přes kvalitní trénink
nedosažení dobrých výsledků v
turnajích či v jiných utkáních:
12
Dlouhodobě je tréninková
výkonnost vyšší než výkon při
turnajích či v jiných utkáních:
10

2,33%
13,95%
27,91%
13,95%

Pro příliš velkou zodpovědnost
hráč prohraje utkání: 4

9,30%
9,30%

23,26%
Pro podcenění soupeře hráč
prohraje utkání: 4

Porušení životosprávy či
přetrénování: 6

Nedostatečná sportovní
příprava a vědomí této
nedostatečné přípravy
ovlivňuje sebedůvěru
sportovce: 6
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Graf č. 18: Otázka č. 10 – odpovědi handicapovaných hráčů

Pokud jste někdy prožili stavy psychických
selhání, tak vyberte jednu nebo více
odpovědí, se kterými se ztotožňujete:
Nikdy jsem neprožil žádné
stavy psychických selhání: 2

Přes kvalitní trénink
nedosažení dobrých výsledků v
turnajích či v jiných utkáních: 2

5,88%

5,88%

Dlouhodobě je tréninková
výkonnost vyšší než výkon při
turnajích či v jiných utkáních: 4

23,53%
11,76%
Pro příliš velkou zodpovědnost
hráč prohraje utkání: 8

11,76%
23,53%
17,65%

Pro podcenění soupeře hráč
prohraje utkání: 6

Porušení životosprávy či
přetrénování: 4

Nedostatečná sportovní
příprava a vědomí této
nedostatečné přípravy
ovlivňuje sebedůvěru
sportovce: 8
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Graf č. 19: Otázka č. 11 – odpovědi intaktních hráčů

Jakým způsobem se snažíte regulovat své psychické
stavy? Vyberte jednu nebo více odpovědí:

7,14% 7,14%
14,29%

Nijak je nereguluji: 3

33,33%

Plánováním cílů: 6
16,67%

Sebepoznáním: 7
Vnitřní řečí: 9
Koncentrací: 14

21,43%

Imaginací: 3

Graf č. 20: Otázka č. 11 – odpovědi handicapovaných hráčů

Jakým způsobem se snažíte regulovat své psychické
stavy? Vyberte jednu nebo více odpovědí:
0,00%
14,29%
10,71%

Nijak je nereguluji: 4
Plánováním cílů: 3

50,00%

7,14%

Sebepoznáním: 2
Vnitřní řečí: 5

17,86%

Koncentrací: 14
Imaginací: 0
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Graf č. 21: Otázka č. 12 – odpovědi intaktních hráčů

Snažíte se také využívat mentální trénink? Vyberte
jednu nebo více odpovědí:
Ne, nesnažím: 10
0,00%

50,00%

50,00%

Ano, snažím (v mysli si
přehrávám svoje údery,
kombinace, vítězný úder, atd.):
10
Ano, snažím (v mysli si vybavím
svého trenéra, svůj vzor, jak
stojím po jeho boku a při
trénování úderů mě
povzbuzuje, atd.): 0

Graf č. 22: Otázka č. 12 – odpovědi handicapovaných hráčů

Snažíte se také využívat mentální trénink? Vyberte
jednu nebo více odpovědí:
Ne, nesnažím: 11
4,76%

42,86%

52,38%

Ano, snažím (v mysli si
přehrávám svoje údery,
kombinace, vítězný úder, atd.):
9
Ano, snažím (v mysli si vybavím
svého trenéra, svůj vzor, jak
stojím po jeho boku a při
trénování úderů mě
povzbuzuje, atd.): 1
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Graf č. 23: Otázka č. 13 – odpovědi intaktních hráčů

Máte zažitý nějaký rituál? Vyberte jednu nebo více
odpovědí:
0,00%
Ne, nemám zažitý žádný rituál:
10

19,05%
47,62%
33,33%

Ano, mám zažitý rituál před
utkáním: 7
Ano, mám zažitý rituál během
utkání: 4
Ano, mám zažitý rituál po
utkání: 0

Graf č. 24: Otázka č. 13 – odpovědi handicapovaných hráčů

Máte zažitý nějaký rituál? Vyberte jednu nebo více
odpovědí:
0,00%
Ne, nemám zažitý žádný rituál:
16

14,29%
9,52%

Ano, mám zažitý rituál před
utkáním: 2
76,19%

Ano, mám zažitý rituál během
utkání: 3
Ano, mám zažitý rituál po
utkání: 0
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Graf č. 25: Otázka č. 14 – odpovědi všech hráčů

Jste intaktní („zdravý“) hráč stolního tenisu nebo
handicapovaný („stojící“) hráč stolního tenisu?

48,78%

51,22%

Jsem intaktní ("zdravý") hráč:
20
Jsem handicapovaný ("stojící")
hráč: 21

Graf č. 26: Otázka č. 15 – odpovědi všech hráčů

Pokud jste handicapovaný („stojící“) hráč, v jaké
hrajete klasifikační třídě?
Jsem intaktní ("zdravý") hráč:
20
21,95%

TT6: 0
48,78%
TT7: 2

17,07%
7,32%

TT8: 3
4,88%
TT9: 7
0,00%

TT10: 9
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Graf č. 27: Otázka č. 16 – odpovědi intaktních hráčů

Kolik let hrajete stolní tenis?

15,00%

5,00%

10,00%
1-5: 2
30,00%

6-10: 6
11-15: 8
16-25: 1

40,00%

26+: 3

Graf č. 28: Otázka č. 16 – odpovědi handicapovaných hráčů

Kolik let hrajete stolní tenis?

14,29%

4,76%

38,10%

1-5: 3
14,29%

6-10: 1
11-15: 3
16-25: 6

28,57%
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26+: 8

Graf č. 29: Otázka č. 17 – odpovědi intaktních hráčů

Jakou soutěž hrajete? Pokud hrajete více soutěží
zároveň, tak uveďte tu výkonnostně nejvyšší:
5,00% 0,00% 5,00%
15,00%

V zahraničí: 0
Neregistrovaní: 1

15,00%

Extraliga: 3
10,00%

1. Liga: 3

15,00%

2. Liga: 4
15,00%

3. Liga: 3
20,00%

Divize: 2
Kraj: 3
Okres: 1

Graf č. 30: Otázka č. 17 – odpovědi handicapovaných hráčů

Jakou soutěž hrajete? Pokud hrajete více soutěží
zároveň, tak uveďte tu výkonnostně nejvyšší:
0,00%

0,00%

0,00%

14,29%

28,57%

0,00%
9,52%

V zahraničí: 0
4,76%

Neregistrovaní: 3
Extraliga: 0
1. Liga: 0
2. Liga: 0
3. Liga: 1

42,86%

Divize: 2
Kraj: 9
Okres: 6
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Graf č. 31: Otázka č. 18 – odpovědi intaktních hráčů

Víte, kolik týmů v současnosti (2016) tvoří tzv. Ligu bez
Bariér, která sdružuje handicapované ("stojící") stolní
tenisty v ČR?
15,00%

20,00%
4 týmy: 4
20,00%

6 týmů: 4
8 týmů: 9

45,00%

10 týmů: 3

Graf č. 32: Otázka č. 18 – odpovědi handicapovaných hráčů

Víte, kolik týmů v současnosti (2016) tvoří tzv. Ligu bez
Bariér, která sdružuje handicapované ("stojící") stolní
tenisty v ČR?
4,76%
19,05%
38,10%

4 týmy: 1
6 týmů: 8
8 týmů: 8

38,10%

10 týmů: 4
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Graf č. 33: Otázka č. 19 – odpovědi intaktních hráčů

Víte, který český handicapovaný („stojící“) hráč patří
několik posledních let mezi nejlepší hráče na světě ve
své kategorii handicapu?
0,00%

0,00%
20,00%
Jiří Suchánek: 4
Ivan Karabec: 16
Petr Svatoš: 0

80,00%

Jiří Žák: 0

Graf č. 34: Otázka č. 19 – odpovědi handicapovaných hráčů

Víte, který český handicapovaný („stojící“) hráč patří
několik posledních let mezi nejlepší hráče na světě ve
své kategorii handicapu?
0,00%

0,00%
9,52%
Jiří Suchánek: 2
Ivan Karabec: 19
Petr Svatoš: 0

90,48%

Jiří Žák: 0
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Graf č. 35: Otázka č. 20 – odpovědi intaktních hráčů

Jaký je Váš věk?
5,00%

10,00%

10,00%

15-18: 2
19-26: 15
27-45: 1
46+: 2

75,00%

Graf č. 36: Otázka č. 20 – odpovědi handicapovaných hráčů

Jaký je Váš věk?

9,52%
9,52%
42,86%
15-18: 2
19-26: 2
38,10%

27-45: 8
46+: 9
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Graf č. 37: Otázka č. 21 – odpovědi intaktních hráčů

Jste muž/žena?

20,00%

Muž: 16
Žena: 4
80,00%

Graf č. 38: Otázka č. 21 – odpovědi handicapovaných hráčů

Jste muž/žena?
0,00%

Muž: 21
Žena: 0
100,00%
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6 Diskuse
V úvodu je třeba zmínit, že jsme odhadovali, že vyplnění dotazníku respondentům
potrvá 5-10 minut. Výsledná průměrná doba vyplňování byla 10 minut a 21 vteřin, čili
náš odhad byl relativně správný.
V následující kapitole budeme porovnávat motivaci a psychické stavy pomocí
citací hráčů, které zaznamenal ve svých internetových článcích Gaydoš (Metodické info
[online]. C2014) s našimi zjištěnými výsledky. Dále uvedeme dvě studie, které se již
obdobnou problematikou zabývaly. Gaydoš uváděl citace intaktních hráčů, čili s
Gaydošem budeme porovnávat pouze cílovou skupinou intaktních hráčů.

6.1 Citace hráčů podle Gaydoše
Citace hráče, který popisuje, jak se bránit proti nervozitě/úzkosti/strachu
„Nervozita? Tu se snažím vnutit soupeři. Na začátku (dalo by se říci – mé kariéry) jsem
prohrával zápasy, kde jsem tu nervozitu opravdu měl a poučil jsem se a žádné problémy
s nervozitou nemám. Před zápasem si řeknu třeba: vlítnu na něj, nešetři ho nebo hlavně
nepinkej. Nervozitu musím odstranit během 1. setu, to je můj základ, jak si ulehčit
zápas. Moc to neprožívám. Když hraji dobře, nervozitu nemohu mít a mám vystaráno.
Když vedu, stále makám, věřím si a stále se povzbuzuji. Když mě hlásí na zápas, jdu do
toho a hraji to, co umím a co musím. Když se rozehrávám, jsem v klidu, když se začíná –
malá nervozita, když hraji – není nervozita nebo malá. Jinak hraji v pohodě a používám
povzbuzení – křičení (nejčastěji „dobře“, „čo“, „fůaa“), čím hlasitěji, tím účinnější boj
proti nervozitě.“
Citace hráčů (hráč č. 1), kteří odpovídali na dotaz ohledně hněvu: „Ano, ovlivnil
mě hněv, někdy zbytečně, avšak někdy potřebně. Byl jsem ještě celkem nezkušený a byl
jsem naštvaný na sebe a protihráč vyhrál bez problému proti mé bezbranné psychice,
v té chvíli mi to bylo ukradené. Hrál jsem proti hráči normál – forhend + sendvič –
bekhend. Jeho forhendem mě přehrával, a tak jsem spinoval do jeho sendviče na
bekhendu, což byla chyba, mně se vrátil tak ošklivý haluz, že to strašně vždy sjelo po
pálce, prostě zápas – hrůza.“
Hráč č. 2: „Do ohrádky jsem nikdy nekopnul, vždy jsem se udržel, ale tím
nenaznačuji, že to nemusí přijít, jenom si řeknu (zatím nejhůře – debil) a tím vnitřní
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duel začnu, nikdy ne tak, že bych na sebe strhnul pozornost tím, jak exploduji, se
nestalo. Vždycky se zlobím jenom na sebe, na druhé nikdy, určitě bývám zklamaný a
smutný, opět pouze na sebe. Ty druzí za to nemohou a dělal bych zbytečně komplikace,
nadávám si slušně.“
Reakce hráče na otázku smutku, překvapení a studu: „Ne, nikdy jsem neplakal při
hraní stolního tenisu, ani při zápase, ani po zápase. Je to jenom dobrovolná hra, u mě
prostě funguje zklamání a ojediněle smutek. V rodině se nestydím plakat, ale když pláču
za něco, co je trapné, zbytečné a nevhodné, tak je to zbytečné. Před spoluhráčem a před
dospělým spoluhráčem jsem nikdy neplakal a doufám, že nikdy nebudu. Určitě by mi to
vadilo, takže bych se nejspíš styděl, ale zkoušet to nebudu.“
Výše uvedené reakce, popsané Gaydošem, jsou v následující kapitole porovnány
s informacemi od našich respondentů.

6.2 Komparace citací hráčů s našimi výsledky výzkumu
Ohledně prožívání úzkosti a strachu (otázka č. 5) jsme zjistili, že 50 % dotázaných
z řad intaktních hráčů prožívá nebo se spíše ztotožňuje s tím, že prožívají během utkání
úzkost nebo strach. 10 % hráčů odpovědělo, že nevědí, zda prožívají úzkost nebo strach
a 40 % nesouhlasí nebo spíše nesouhlasí s otázkou, že by během utkání prožívali úzkost
nebo strach. Úzkost může mít velký vliv na výsledky hráče. Např. studie autorů
Williams et al. (2001) potvrzuje, že úzkost ovlivňuje kinematický pohyb ve stolním
tenisu.
Co se týče hněvu (otázka č. 6), tak v tomto zkoumaném jevu 70 % intaktních
respondentů vyjádřilo nesouhlas nebo spíše nesouhlas, že by je během utkání ovlivňoval
hněv. 5 % odpovědělo, že neví, jestli jsou během utkání ovlivňováni hněvem. Zbylých
25 % se přiznalo, že souhlasí nebo spíše souhlasí s faktem, že je během utkání hněv
ovlivňuje.
U pociťování smutku (otázka č. 8) po prohraném utkání se intaktní hráči ve 45,83
% shodli na tom, že záleží na důležitosti utkání, zda jej budou pociťovat. 29,17 %
dotázaných uvádí, že smutek po prohraném utkání prožívají buď většinou, nebo po
každém prohraném utkání. Zbývajících 25 % zvolilo odpověď výjimečně.
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Jak často cítíte stud (otázka č. 9), jako např. špatný výkon, snížení sebeuplatnění,
prestiže atd.) po prohraném utkání? U této otázky, která je úzce spjata s předchozí
otázkou týkající se smutku, máme od intaktních hráčů relativně pestrou škálu odpovědí.
Opět se největší část respondentů (37,50 %) shoduje na tom, že záleží na důležitosti
utkání, zda budou po prohraném utkání pociťovat stud či nikoliv. 20,83 % uvedlo, že
stud vnímají výjimečně a 12,50 % se vyjádřilo, že po žádném utkání nemají pocit se
stydět. Zbývajících 29,17 % intaktních hráčů se přiznalo, že po prohraném utkání stud
většinou prožívají (25 %) nebo že jej prožijí po každém prohraném utkání (4,17 %).
Na otázku překvapení, respektive na to, do jaké míry ovlivňují v utkání nečekané
situace (otázka č. 7) cílovou skupinu intaktních hráčů, odpověděla drtivá většina z nich
(90 %), že je spíše neovlivňují nebo že je vůbec neovlivňují. Pouze 10 % dotázaných se
ztotožnilo s odpovědí, že je spíše ovlivňují nečekané situace během utkání, a dokonce
žádný z respondentů si nevybral odpověď, že jej během utkání velmi ovlivňují.
Některé z výše uvedených emocí popisují i Martinent a Ferrand (2009). Tito
autoři ve své práci uvádějí jako nejdůležitější diskrétní emoce u stolních tenistů: hněv,
úzkost, zastrašení, zklamání, znechucení, radost, úlevu, radost, vyrovnanost a naději.

6.3 Rozbor ostatních výsledků
V této části diskuse rozebereme ostatní výsledky otázek č. 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20 a 21.
Otázka č. 1. Pouze jeden respondent z intaktních hráčů vybral odpověď, že jej
k provozování stolního tenisu motivuje spíše vnější motivace. Z handicapovaných hráčů
odpovědělo 100 % respondentů, že jsou poháněni spíše vnitřní motivaci. To je zajímavé
zjištění, které zároveň odpovídá na první a druhou vědeckou otázku této bakalářské
práce. Lze spekulovat, čím je tato odlišnost způsobena. Může se jednat o rozdílné
finanční ohodnocení sportovních výkonů intaktních a handicapovaných hráčů a s tím i
možnost obživy a profesionalizace. Dalším faktorem mohou být odlišné životní
zkušenosti a žebříček hodnot těchto dvou skupin.
Otázka č. 3. U obou cílových skupin převažuje odpověď: Přístupný, optimistický,
společenský, hovorný, dodržování tréninkového plánu, ukázněnost. Nicméně z grafu lze
vyčíst, že handicapovaní hráči více dodržují tréninkový plán a při tréninku jsou
ukázněnější než intaktní hráči. Fakt, že hráči jsou při trénincích přístupní, optimističtí
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atd., dokazuje to, že dotyčného hráče stolní tenis opravdu baví, přikládá mu velkou váhu
ve svém žebříčku hodnot a chce se neustále zlepšovat. Handicapovaní hráči trénink
vnímají ještě intenzivněji než intaktní hráči, respektive si možnosti zlepšovat se váží
ještě více než intaktní hráči.
Otázka č. 11. Dotazovaní intaktní hráči řeší z 54,76 % regulování svých
psychických stavů převážně koncentrací a vnitřní řečí. Přesně 50 % handicapovaných
hráčů odpovědělo, že regulaci psychických stavů řeší koncentrací a druhá nejčastější
odpověď (17,86 %) byla regulace vnitřní řečí.
Otázka č. 12. Ve využívání mentálního tréninku odpověděly obě cílově skupiny
téměř identicky, a to tak, že 50 % (respektive 52,38 %) z nich nevyužívá žádného
mentálního tréninku a zbylých 50 % (respektive 42,86 %) jej využívá formou
přehrávání v mysli svých vítězných úderů, kombinací atd. Otázkou je, zda někteří hráči
nevyužívají mentální trénink z důvodu, že nejsou s touto technikou seznámeni, nebo
proto, že nevěří v jeho účinnost.
Otázka č. 13. Podle našeho šetření jsou na tom intaktní hráči, co se týče zažitých
rituálů, odlišně. Byť 47,62 % hráčů v dotazníku vyznačilo, že nemají zažitý žádný
rituál, tak dalších 33,33 % má zažitý rituál před utkáním. Zatímco zhruba 76,19 %
handicapovaných hráčů odpovědělo, že nemají zažitý žádný rituál před utkáním, během
utkání nebo po utkání.
Otázka č. 14. Celkem se nám podařilo oslovit, respektive získat odpovědi od 41
respondentů, z toho bylo 20 intaktních hráčů a 21 handicapovaných, čili se nám téměř
podařilo splnit stanovený cíl oslovit 20 hráčů z jedné cílové skupiny a 20 hráčů z druhé
cílové skupiny. To bylo pravděpodobně způsobeno osobní intervencí -

žádostí o

vyplnění dotazníku.
Otázka č. 15. Na základě odpovědí handicapovaných hráčů jsme zjistili, že
převážnou většinu respondentů (76,19 %) tvoří hráči v klasifikačních třídách TT9 a
TT10, tedy s nižší mírou handicapu.
Otázka č. 16. 70 % intaktních hráčů nám vyplnilo, že stolní tenis hrají v rozmezí
6-15 let. Naopak 66,67 % handicapovaných hráčů uvedlo, že stolní tenis hrají 16-25 let,
respektive 26 let a více. Tím pádem z těchto údajů vyplývá, že cílová skupina intaktních
hráčů je výrazně věkově mladší než cílová skupina handicapovaných hráčů. Pro
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budoucnost stolního tenisu handicapovaných je toto znepokojivý údaj, protože
naznačuje, že v České republice není žádná nastupující generace, která by vystřídala
současnou, věkově starší. Důvodem, proč nemáme mladé handicapované hráče, může
být např. stud dítěte/mladého člověka, který se obává, co ostatní lidé řeknou na jeho
handicap. Dále to může být způsobeno nedostatečnou informovaností o možnostech
trénování/hraní v klubech handicapovaných stolních tenistů.
Otázka č. 17. 65 % intaktních respondentů se výkonnostně nachází na ligové,
respektive extraligové úrovni. Kdežto 71,43 % handicapovaných hráčů dosahuje okresní
nebo krajské úrovně, nicméně je důležité zmínit, že těchto výkonnostních úrovní
dosahují handicapovaní hráči v soutěžích, které jsou primárně určeny pro intaktní hráče.
Otázka č. 18. Touto otázkou jsme zjišťovali povědomí respondentů o stolním
tenise handicapovaných v České republice. Správnou odpovědí je 6 týmů. U intaktních
hráčů jsme očekávali obdobný procentuální výsledek, tedy 20 % správných odpovědí.
Nicméně nás překvapila zjištěná výsledná procentuální hodnota (38,10 % správných
odpovědí) u handicapovaných hráčů, protože jsme očekávali, že handicapovaní budou
mít o Lize bez Bariér větší přehled. Nicméně výsledek potvrzuje již dříve zjištěný údaj
u vozíčkářských sportovců, že informovanost o sportu handicapovaných je poměrně
nízká (Šenková a Daďová, 2006).
Otázka č. 19. Opět jsme si touto otázkou ověřovali znalost respondentů o stolním
tenisu handicapovaných v České republice. Správná odpověď je Ivan Karabec.
Tentokrát téměř všichni respondenti odpověděli správně. Pouze několik dotazovaných
zvolilo odpověď Jiří Suchánek, který je bronzovým medailistou z posledních
paralympijských her v Riu de Janeiru z loňského roku 2016. Jiří Suchánek je však
handicapovaným („sedícím“) hráčem. Petr Svatoš a Jiří Žák jsou našimi dalšími
reprezentanty na vozíku.
Otázka č. 20. Tato otázka v podstatě souvisí s otázkou č. 16. Již z grafického
znázornění výsledných hodnot zmíněné otázky jsme mohli pozorovat, jak diametrálně
se liší věk cílových skupin. Konkrétní rozdíl máme vyjádřen zde, ve dvou grafech této
otázky. 85 % oslovených intaktních hráčů se nachází ve věkovém rozmezí 15-26 let a
80,96 % dotázaných handicapovaných hráčů je uvedeno ve věkové skupině 27-45 let,
respektive 46 let a více.
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Otázka č. 21. Mezi intaktními hráči se nám podařilo získat odpovědi od 16 mužů
a 4 žen, tedy procentuální poměr je 80 % muži a 20 % ženy. U handicapovaných
nebyla mezi respondenty ani jedna žena, protože se bohužel v současné době mezi
handicapovanými hráči nenachází žádná žena, čili nebyla ani možnost nějakou oslovit.

6.4 Vyhodnocení vědeckých otázek
Stanovili jsme si 3 vědecké otázky, a sice 1. Vnímají motivaci a psychické stavy
intaktní hráči stolního tenisu a handicapovaní („stojící“) hráči stolního tenisu odlišně? 2.
Jsou obě cílové skupiny poháněny spíše vnitřní motivací? 3. Jak se liší pojetí motivace a
prožívání psychických stavů mezi intaktními hráči stolního a handicapovanými
(„stojícími“) hráči stolního tenisu?
Z našich výsledků vyplývá, že jsme na všechny 3 vědecké otázky dokázali
odpovědět. Byť v některých otázkách ohledně motivace a psychických stavů obě cílové
skupiny odpovídaly obdobně, tak u většiny otázek se odpovědi lišily. Na první
vědeckou otázku lze odpovědět kladně, protože byly zjištěny odlišnosti vnímání
motivace a psychických stavů mezi intaktními hráči stolního tenisu a handicapovanými
(„stojícími“) hráči stolního tenisu. Druhá vědecká otázka měla téměř jednoznačnou
odpověď. Pouze jeden respondent cílové skupiny intaktních hráčů odpověděl, že je
k provozování stolního tenisu motivován spíše vnější motivací a ostatní respondenti
odpověděli, že jsou motivování spíše vnitřní motivací. U druhé cílové skupiny
handicapovaných („stojících“) všichni respondenti odpověděli, že jsou k provozování
stolního tenisu motivování spíše vnitřní motivací. Tedy ano, odpověděli jsme i na
druhou vědeckou otázku; obě cílové skupiny jsou poháněny spíše vnitřní motivaci.
Co se týče třetí vědecké otázky, zjistili jsme několik odlišností mezi pojetím
motivace a psychických stavů obou cílových skupin. Vybereme pár otázek, a ukážeme
si na nich odlišnosti, které z výsledků vyplynuly. Např. u otázky č. 2 jsme zjistili, že
intaktní hráči více preferují společenskou prestiž a handicapovaní zase preferují být
lepší než ostatní a propracovat se do reprezentace. Dále otázka č. 4, z našeho výzkumu
vyplývá, že intaktní i handicapovaní hráči se před utkáním cítí takřka shodně optimálně
připraveni. Handicapovaní ovšem méně pociťují startovní apatii a více předzápasové
stavy prožívají, což dokazujeme procentuálním vyjádření startovní horečky. Otázkou č.
5. z našeho výzkumu vyplývá, že handicapovaní hráči během utkání pociťují ve větší
míře úzkost nebo strach než intaktní hráči. Zásadní odlišnosti ve vnímání psychických
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stavů můžeme pozorovat u otázky č. 10. Intaktní respondenti ve většině odpověděli, že i
přes kvalitní trénink nedosahují dobrých výsledků v utkáních či je jejich tréninková
výkonnost dlouhodobě vyšší než výkon v jednotlivých utkáních. U handicapovaných
převažovaly odpovědi, že prohrají utkání buď pro příliš velkou zodpovědnost, nebo pro
nedostatečnou přípravu a vědomí této nedostatečné přípravy, které ovlivňuje
sebedůvěru hráče.
Výsledky práce naznačují, že je třeba se touto problematikou dále zabývat, jako
např.: jakou motivaci a psychické stavy prožívají obě výše uvedené cílové skupiny,
když proti sobě navzájem nastoupí. Konkrétně zdravý versus zdravý hráč, zdravý versus
handicapovaný hráč a handicapovaný versus handicapovaný hráč? Jak k zápasu
přistoupí zdravý hráč, když nastoupí proti handicapovanému, má tendenci
k podceňování, nebo je naopak tak sebejistý, že s handicapovaným za žádných
okolností nemůže prohrát? A jak to všechno vnímá z opačného pohledu handicapovaný
hráč?
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7 Závěr
Zkoumanou problematiku, která je zároveň také názvem této bakalářské práce, a
to komparace motivace a psychických stavů intaktních hráčů stolního tenisu a
handicapovaných („stojících“) hráčů stolního tenisu, se nám podařilo vyhodnotit.
Můžeme konstatovat, že se nám podařilo odpovědět na všechny tři stanovené vědecké
otázky.
Výzkumná část práce ukazuje, že opravdu existují rozdíly mezi oběma cílovými
skupinami. Největší rozdíly se objevily v oblastech konkrétních faktorů motivace
k tréninku, zažitých rituálů, výkonnosti, věku hráčů a ve zjištěném faktu, že aktuálně
mezi handicapovanými stolními tenisty nepůsobí žádná žena. Nicméně v některých
aspektech motivace a psychických stavech se obě cílové skupiny v odpovědích
shodovaly nebo odpovídaly obdobně. Např. v oblastech vnitřní motivace, projevech
úzkosti, strachu a hněvu, ovlivnění nečekanými situacemi, využívání mentální tréninku
atd.
Splnili jsme také cíl, který jsme si stanovili, a to oslovit, respektive získat
odpovědi od 20 respondentů z cílové skupiny intaktních hráčů a 20 respondentů z cílové
skupiny handicapovaných („stojících“) hráčů. Ve výzkumu nám velice napomohl fakt,
že jsme se se všemi respondenty osobně znali, proto byl větší předpoklad k tomu, že
respondenti dotazník vyplní jako takový a že jej vyplní důvěryhodněji než neznámí
respondenti.
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