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, 
U vod 

Cílem diplomové práce je dokázat, jak velký vliv má psychika hráče na 

jeho výkon. Někteří tenisoví psychologové tvrdí, že psychika může mít vliv na 

výkon až 40-60 %. Diplomová práce předpokládá, že zvláště na vyšší úrovni, kdy 

už rozdíly ve fyzické, taktické a technické připravenosti jsou malé, hraje 

psychika zásadní roli. Dalším cílem diplomové práce je dokázat provázanost 

mezi technickou, taktickou a fyzickou připraveností a psychikou. Tyto 4 složky 

výkonu tenisty spolu úzce souvisejí a psychika má mezi těmito prvky zvláštní 

pozici. 

Dalším cílem diplomové práce bude ukázat, nad čím hráči přemýšlejí při 

kritických situacích, které se mohou objevit před zápasem, během zápasu nebo 

po zápase. V této diplomové práci bude proveden rozbor těchto kritických situací 

a jejich vliv na výkon hráče. Tato práce předpokládá, že kritické situace mají 

zásadní vliv na výsledek zápasů. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části: Teoretickou a 

praktickou část, každá tato část má 4 kapitoly. Dále tato práce obsahuje Úvod, 

Závěr a Seznam literatury. 

V první kapitole teoretické části diplomová práce nastíní ve stručnosti 

historii a pravidla tenisu. Dále se kapitola zabývá povrchy, rozměry dvorce, 

nejvýznamnějšími turnaji a tenisovými asociacemi. Základními prameny pro tuto 

kapitolu je "Zlatá kniha tenisu" od Stanislava Chvátala a Františka Kreuze, 

publikace "Tenis" od Jiřího Jankovského a internetové zdroje 

http://www.tennisnet.org a http://loleqluki.estranky.cz . 

Ve druhé kapitole teoretické části je poukázáno na složitost tenisu 

z technického, fyzického, taktického a psychologického hlediska. Také jsou zde 

popsány základní přínosy a pozitiva tenisu pro každého hráče, které může využít 

v běžném životě. Pramenem pro tuto kapitolu je anglicky psaná publikace "The 
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mental manual for tennis winners" od slovinského tenisového psychologa 

Tomaze Mencingera. 

Celá třetí kapitola se zaměřuje na jednotlivé složky psychologie tenisu. 

Jsou zde vyjmenovány principy, které hráč musí zvládnout, aby dosáhl 

maximálního výkonu. Pro tuto kapitolu bylo použito několik základních zdrojů: 

Publikace od Tomaze Mencingera: "The mental manual for tennis winners" a 

"Tenis strategy encyclopedia", internetové zdroje: www.mindgametennis.com, 

www.tennispsychology.com a tennistips.net/. 

Čtvrtá kapitola přiblíží základy tzv. vnitřní hry, která je důležitá pro 

zvládání kritických situací. 

V páté kapitole teoretické části jsou shrnuty základy psychologické 

přípravy tenisty. Pro tuto kapitolu byl použit jako hlavní zdroj série článků 

v časopise Tenis magazín pod názvem "Mentální trénink" od psychologa Jiřího 

Šlédra. 

Následuje praktická část, kde je nejdříve vytyčen seznam kritických 

situací, dále jsou zvoleny metody zkoumání a objekt zkoumání. A poté jsou 

kritické situace zkoumány na soutěžních zápasech objektů. Po každém 

zkoumaném zápase je vytvořen určitý závěr, který vyplynul z výzkumu 

kritických situací. 
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1. Teoretická část 

1.1. Obecné informace o tenise 

1.1.1. Historie 

Kořeny tenisu se dají nalézt na různých místech. Nejstarší dochované 

kresby zavedly badatele na Nový Zéland, Faerské ostrovy, Filipíny, do Číny, 

Persie, ale také do Řecka, Itálie, mezi Araby i Španěly. Historické prameny 

potvrzují, že ve starořeckých gymnáziích se hrála hra zvaná Schairistike, Římané 

hráli Trighon, Italové Finovo de Pallone, Španělé Juego de Pelota a Francouzi 

zase Jeu de Paume. Všechny tyto hry daly základ dnešnímu tenisu. Přibližně 

stejná byla velikost herní plochy, značné rozdíly byly však ve způsobu 

odpalování míče. 1 K odpalování míčku se používali vlastní dlaně, které nahradily 

rukavice, později rukavice s prsty spojenými síťkou a nakonec i dřevěné pálky. 

Od nich už to bylo krůček k současným raketám. Italové tvrdí, že to byly právě 

oni, kdo přišel na název "raketa". 2 

Nejdůležitější z těchto předchůdců tenisu byla hra Jeu de Paume. Obecně 

se soudí, že si ji poprvé zahráli francouzští mnichové již někdy ve 12. století. 

První zmínky o této hře pocházejí už ze třináctého století. Tenis byl v té době 

oblíbenou hrou francouzských mnichů, kteří si tak krátili dlouhý čas v klášterech. 

Tato zábava byla podle papeže až příliš rozšířená mezi mnichy, kteří měli na 

světě jiné poslání, proto tento sport v klášterech zakázal. Hra se však z klášterů 

stačila rozšířit do francouzských šlechtických kruhů, kde si získala velkou 

oblibu, a šířila se dál přes moře do Anglie. Jejím vášnivým vyznavačem byl 

Jindřich VIII., který ji hrával se svými přáteli v paláci Hampton Court. Tak se 

zrodil skutečný - královský tenis. Dokazuje to například rytina ze 14. století, na 

které jsou znázorněny šlechtici hrající Jeu de Paume. 3 

1 CHVÁTAL S., KREUZ F.: Zlatá kniha tenisu. Praha: LTC Agency group, 1993, str. ll 
2 Historie tenisu, [online]. URL: <http://loleqluki.estranky.cz/clanky/tenis/historie tenisu> 
3 CHVÁTAL S., KREUZ F.: Zlatá kniha tenisu. Praha: LTC Agency group, 1993, str. 11-12 
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Velký vliv na vývoj tenisu měly dvě postavy, především při zakotvení 

pravidel. Byl to Ital Antonia Scanio a britský major Walter Elopton Wingfield. 

Antonia Scanio žil v 16. století v Lombardii a byl nadšeným hráčem Pallone, 

hrané tehdy ještě dlaní. Když se později stal univerzitním studentem v Padově, 

trávil všechen svůj volný čas v míčovně. Právě on byl považován za autora 

prvních pravidel. Od těch dnešních se poměrně liší, ale základ počítání bodů mají 

totožný. Tedy za první vyhraný míč získává hráč 15 bodů, za druhý 30 a za třetí 

40 bodů. I podle Scania za stavu 40:40 musel hráč získat dva body za sebou, aby 

vyhrál gam. Antonia Scanio se svými pravidly uspěl, postupně se podle nich 

hrálo všude a s menšími úpravami vydržela až do roku 1873. 

Druhou důležitou osobností, která ovlivnila nejen vývoj tenisových 

pravidel, byl Walter Wingfield. Wingfield se roku 1873 dočetl v jednom časopise 

o hře, kterou redaktor viděl hrát na jednom šlechtickém sídle, jen tak, bez 

pravidel. Tato reportáž ho inspirovala natolik, že sepsal o této hře brožuru 

s pravidly. Tato brožura se jmenovala "Hra Sphairis nebo Lawn tenis". Ještě než 

dal v omezeném nákladu vytisknout tuto brožuru, požádal příslušný úřad o 

vystavení patentu na pravidla k tenisu. Tento patent byl pak roku 1884 majoru 

Wingfieldovi udělen. Brožuru poté nechal také rozmnožit ve velkém, aby se 

rozšířila mezi veřejnost. 

Od roku 1874 se tedy mluví již přímo o lawn-tennisu, ale ani patent 

majora Wingfielda ještě zdaleka neřešil dnešní tenis. Hra se brzy ujala, ale čím 

více příznivců získávala, tím více se rozšiřoval tlak na změnu pravidel. Přestává 

se hrát "na ztráty'', pak se také mění rozměry hřiště, začíná se podávat 

úhlopříčně. Výraznou změnou ale bylo pravidlo o zkrácené hře Tie-breaku, které 

omezilo délku jednotlivých setů. Tento nový systém byl zaveden na zkoušku 

v roce 1970 a od roku 1980 je používán na všech světových turnajích. 4 

Odkud se vlastně vzal název "tenis"? První historicky doložený záznam 

pochází z roku 1325 z Florencie, kde italští a francouzští rytíři trávili volné 

chvíle hrou "Tennez". Je ale velice těžké zjistit, kdy a kde vznikl definitivní 

4 CHVÁTAL S., KREUZ F.: Zlatá .kniha tenisu. Praha: LTC Agency group, 1993. str. 13-14 
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název "tenis". Rychlé rozšíření tohoto sportu zapříčinilo, že je těžké vystopovat 

podíl jednotlivých zemí na definitivním názvu. Jisté ale je, že v roce 1874 major 

Wingfield při svém patentním návrhu použil oficiálně název "Lawn tennis". 

Velmi důležité datum pro světový tenis je 9. červenec 1877, kdy byl ve 

Wimbledonu uspořádán první velký turnaj s názvem I. Mezinárodní mistrovství 

Anglie v lawn-tennisu. All England club, kde se turnaj konal, byl založen v roce 

1868 na hřišti, kde se hrál pouze croquet. Na turnaj do prvního kola nastoupilo 

22 hráčů, počasí ale turnaji nepřálo, finálové utkání bylo několikrát odloženo. 

Závěrečnému utkání přihlíželo přes 200 diváků a Spenser Gore v něm za 1 

hodinu porazil W. C. Marshalla 6:1, 6:2, 6:2. Turnaj měl velký úspěch, protože 

následující rok se do turnaje přihlásil dvojnásobný počet účastníků. Byl to 

důležitý rok anglického tenisu, neboť v roce 1878 byla v Londýně svolána 

schůze anglické Lawn-tennisové asociace, která převzala v dalších letech 

kontrolu nad všemi rozhodujícími záležitostmi kolem tenisu. 

Jen dva roky po Wimbledonu se hrál první lawn-tennisový turnaj na 

českém území, stalo se tak v roce 1879 v Chocni v zámeckém parku knížete 

Kinského. Byl to nejen první turnaj v Čechách, ale také v celém Rakousku

Uhersku. Již v letech 1890- 1893 se podařilo založit, i přes odpor rakouských 

úřadů, první české sportovní, a tedy i tenisové kluby. Byly ale odlišného 

zaměření než tenisové kluby v dnešní době. Dříve převyšovaly společenské 

zájmy nad sportovními. Skutečně prvním samostatným tenisovým klubem byl I. 

Český Lawn tenisový klub Praha (I. Č.L.T.K. Praha) a hlavně proto, že to byl 

první samostatný tenisový klub a ne odbor nebo kroužek již založeného 

tenisového klubu. Jeho začátky spadají již do roku 1891 a měl sídlo na 

Střeleckém ostrově. 5 

1.1.2. Míčky, rakety, materiály 

Neví se úplně přesně, jak vypadaly tenisové míče v dávné historii, ale 

prameny napovídají, že byly zhotoveny z kůže, byly plněné mechem, 

5 CHVÁTAL S., KREUZ F .: Zlatá kniha tenis. Praha: LTC Agency group, 1993. str. 14 - 16 
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bambusovými vlákny, ftkovými zrny a dalšími rozmanitými materiály. Z počátku 

14. století je v Itálii dochován míč, který byl již sešitý z několika dílů. V 

polovině devatenáctého století se objevují míčky dnešního typu. S rozvojem 

zájmu o tuhle hru vzrůstal i zájem výrobců hlavně v Anglii, Americe a Francii. 

První anglický míč značky Slazenger je z Wimbledonu 1902.6 Tato firma získala 

exkluzivní kontrakt na výrobu míčků pro Wimbledon a udržela si ho dodnes. Na 

každém wimbledonském turnaji, který trvá čtrnáct dní, se dnes použije kolem 36 

tisíc tenisových míčků a každý z nich je ručně testován. Jsou váženy, mačkány a 

pouštěny z výšky a zkoumá se rovněž jejich vzhled. Pak jsou zabaleny do 

zapečetěných kontejnerů a dopraveny na místo turnaje, kde se skladují při teplotě 

20 °C. Teprve ale v roce 1986 bylo možno na turnaji ve Wimbledonu poprvé 

vidět žluté míčky místo klasických bílých. Příčinou byla barevná televiZe. 

Dnešní míčky jsou uvnitř duté, vyrobeny jsou ze dvou gumových polokoulí 

potažených látkou, která je sešita na automatech. Mají rozměry 6,4 až 6, 7 

centimetru a váží 57 až 59 gramů. 7 Mezinárodní tenisová federace rozhodne, zda 

budou na mezinárodní turnaje zavedeny míčky větších rozměrů, které by létaly 

pomaleji, protože rychlost dnešních servisů je až příliš vysoká. Podle některých 

názorů se tím nic nevyřeší, jenom se tím zvýší nebezpečí úrazu. 

Rakety, které se začaly blížit těm dnešním, se objevily v Itálii ve 14. 

století - jejich dřevěný rám byl vypleten napnutými zvířecími střívky. O 200 let 

později už se rakety s dlouhým držadlem a oválnou úderovou plochou těšily 

širšímu zájmu u zámožnějších obyvatel, kteří hráli tenis přes síť v interiérech. V 

roce 1675 hráč Mitelli z Bologne, který přišel s jednou z mála výraznějších 

inovací: vést výplet otvory v rámu rakety a obalit držadlo rakety kůží. Po 

několika slepých uličkách, kdy se experimentovalo se skosenými tvary, vrátily se 

rakety zpět k oválným tvarům. Největším problémem se tak na přelomu století 

stal nedostatek kvalitního jasanového dřeva, které ještě po dlouhou dobu 

zůstávalo hlavním výrobním materiálem. Celé následující století se dřevěné 

6 CHVÁTAL S., KREUZ F.: Zlatá kniha tenisu. Praha: LTC Agency group, 1993. str. 12 
7 JANKOVSKÝ J.: Tenis. Praha: Grada Publishing, 2002. str. 15 
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rakety vylepšovaly, ke slovu přišly lepší struny a laminování. Nevýhodou 

dřevěných raket byla ovšem váha. 

Již na počátku vzniku samotné hry se na výrobu raket ojediněle 

používalo železo. Ve 20. a 30.1etech 20. století si jistou popularitu získala odolná 

ocelová raketa Dayton, tehdy vypletená také ocelovými strunami. Přelomem se 

stal však rok 1960. Tehdy, 30. března, si v Paříži Jean René Lacoste, vítěz sedmi 

titulů Grand Siamu, jeden ze slavných čtyř mušketýrů, který vyhrál šestkrát po 

sobě Davisův pohár, podal u patentového úřadu přihlášku na kovovou raketu s 

otevřeným krkem určenou pro "lawn tennis and similar games" . Tato raketa 

měla být lehká a vyvážená. Po dvou letech, během nichž Lacoste prodával první 

série svých raket ve Francii, se spojil s vynikajícím hráčem Tony Trabertem 

pracující jako konzultant pro firmu Wilson, zda by mohl svou raketu ukázat 

vedení společnosti v Chicagu. Firmu Wilson, která neměla prakticky žádný podíl 

na trhu v Evropě, to samozřejmě zajímalo. Bylo dohodnuto s dalším 

"mušketýrem" Jacguesem Brugnonem, který cestoval do USA, že s sebou raketu 

vezme a při přestupu na Chicagském nádraží Union Station ji předá zástupci 

společnosti Wilson. N a nádraží přišel promotion director Gene Buwick a raketu 

hned vyzkoušel několika údery proti zdi nádražní budovy. Okamžitě ho zaujaly 

dvě věci, jež se staly pro raketu charakteristické: 

• Raketa měla minimální odpor vzduchu. Hmota rakety byla výrazně 

menší, a proto byla při pohybu rychlejší. 

• Mohl zahrát míč mnohem tvrději. 

Společnost Wilson koupila od Lacosta patent a zahájila výrobu. 

Výsledkem bylo, že obchodníci sami žádali na Wilsonu rakety a to v takovém 

množství, že ho nestačil vyrábět. Snad tomu i napomohlo pojmenování rakety 

T2000 po nejúspěšnější baseballové rukavici v Americe (A2000) nebo samotný 

použitý materiál. Raketa měla pochromovaný rám, ocelový drát pro uchycení 

výpletu a aerodynamický design. Největší zájem ale T2000 vzbudila v roce 1967, 

kdy s ní nastoupila na U. S. Championships Billie Jean Kingová, která s ní 

nakonec celý turnaj vyhrála. Nastoupili s ní také, Rosemary Casalsová a mezi 

muži finalista Curt Graebner a semifmalista Gene Scott. Největším propagátorem 
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T2000 se stal ale Jimmy Connors, který s ní v roce 1974 vyhrál Wimbledon, 

Australian Open a U.S.Open a většinu ze svým celkem 109 titulů. 8 

Přes různá vylepšení, která se projevily v nových modelech T3000 a 

T5000, byly na přelomu 70. a 80. let dny kovových raket sečteny. Objevily se 

nové, lehčí a silnější materiály - grafit, fiberglass, boron, magnesium a 

kompozitní materiály. Již v roce 1968 vyhrál Arthur Ashe s hliníkovou raketou 

Head důvěrně přezdívanou "sněžnice" US Open. V roce 1976 přišel s dalším 

technickým průlomem opět známý výrobce lyží a tenisový nadšenec Howard 

Head, když pro Prince vytvořil revoluční kompozitní raketu s výjimečně velkou 

hlavou (oversize) a velkou úderovou plochou. To byl začátek raket s větší hlavou 

a tužšími a širšími rámy. 

Od roku 1981 stále platí pravidlo, že rám rakety nesmí být širší než 12 

palců (31,75 cm), plocha výpletu nesmí být delší než 15 palců (39,37 cm) a širší 

než ll palců (29,21 cm). Pouze maximální délka rakety byla z původní 32 palců 

zkrácena na 29 palců (73,66 cm), a to pro profesionální hru s účinností od 1. 

ledna 1997 a pro neprofesionální hru od 1. ledna 2000. 

K nejslavnějším zástupcům grafitových raket patří Dunlop Max 200G, 

se kterou hrál v osmdesátých letech jak John McEnroe, tak Steffi Grafová. 

Raketa vážila pouhých 34 dekagramů, přičemž dnes, o dvacet let později, už se 

hraje i s raketami bezmála o polovinu lehčími díky keramickým materiálům, 

skleněné vatě, kevlaru a titanu, zpravidla v kombinaci s grafitem. Od přelomu 

devadesátých let se rakety vylepšily také tím, že rám jejich úderové plochy 

zesílil. Dnešní rakety odpalují míček rychlostmi blížícími se dvěma stům 

čtyřiceti kilometrům v hodině. Firma Head např. propaguje raketu, která využívá 

piezoelektrickou technologii - to v praxi znamená, že raketa přemění vibraci při 

dopadu míčku na elektrickou energii, čímž vibraci ztlumí, načež obvodová deska 

v držadle pošle energii zpět do piezoelektrických keramických součástek v rámu, 

které jej zpevní. 

Někteří ze slavných hráčů tenisové minulosti soudí, že s moderními 

raketami se devadesát procent turnajů odehraje pouze na základní čáře a z kurtů 

8 JANKOVSKÝ J.: Tenis. Praha: Grada Publishing, 2002. str. 15-20 
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mizí agresivní pohybová hra - nikdo na kurtech už neriskuje a nebere míč za letu. 

Názory současných profesionálů se s tímto názorem neztotožňují a jejich úsudek 

je, že právě tento styl přiblížil tenis hráčům ženského pohlaví a že dnešní 

mistryně vděčí za svůj úspěch právě jemu. 

V souvislosti s vývojem tenisových raket je důležité zmínit ještě 

kontroverzní novinku, která zaujala tenisovou veřejnost v roce 1977. V roce, kdy 

Wimbledon slavil své 100 výročí, objevily se také dvoustrunné nebo také 

"spaghetti" rakety. Podstatou této radikální vyplétací techniky, která mohla být 

využita na každém standardním tenisovém rámu, byly dvě sady dlouhých strun, 

mezi které bylo vypleteno pět až šest řad strun krátkých a napnutých pomocí 

rybářského vlasce. Ačkoliv byly takové rakety vypleteny na velmi malé napětí, 

vytvářely tzv. trampolinový efekt. Míč pronikal až na druhou vrstvu strun a byl 

vymršťován zpět. Druhá vrstva strun zároveň udílela míči velmi silnou rotaci. 

Tak mohli hráči hrát ze základní čáry velmi tvrdé údery a zároveň je udržet ve 

hře. Pamětníci vyprávějí, že hrát proti hráči s takovou raketou bylo nesnesitelné, 

ačkoli samotný let míče byl nezajímavý a běžný, nebylo téměř možné odhadnout 

jeho odskok. S účinností od 2. října 1977 ITF dočasně zakázala užívání 

dvoustrunných raket s odvoláním na studii Univerzity v Brunswicku, která 

dokazovala, že každý úder je fakticky dvojdotek a je tudíž v rozporu s pravidly 

tenisu. Zákaz vstoupil v platnost defmitivně v červnu 1978, kdy ITF upravila 

pravidla týkající se výpletu rakety do podoby, v jaké ji známe dodnes. 9 

1.1.3. Dvorce, povrchy, rozměry 

V počátcích tenisu se hrál tenis v míčovnách. Nejstarší ověřený údaj 

pochází z Londýna, kde rozměry míčoven anglických králů Mamoton court 

z roku 1529 měly délku 29,29 ma šířku 9,77 m. Mnohem větší rozměry měla 

pak míčovna v Louvru, která v roce 1555 omezovala délku hrací plochy na 36,93 

m a šířku na 12,24 m. Poté se rozměry hřiště často měnily a v roce 1877 se první 

Wimbledon hrál již na dvorci obdélm'kového tvaru 23,77x8,23, tedy na kurtu 

s rozměry, které jsou dodržovány až do dnešní doby. I výška sítě se měnila. V 16. 

9 Historie tenisu, [online]. URL: <http://loleqluki.estranky.cz/clanky/tenis/historie tenisu> 
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století existovalo nařízení, které předepisovalo, že síť nesmí být nikdy zcela 

napnuta, musí tvořit oblouk a uprostřed má mít výšku prsou obou hráčů. Teprve 

v roce 1883 byla snížena na 91cm uprostřed a 123 cm u postranních sloupků. 

Netrvalo dlouho a bylo rozhodnuto, že síť má mít délku 12,8 m, postranní 

sloupky ji udržují ve výšce 1,07 ma uprostřed je pomoci plátěného pruhu stažena 

do předepsané výšky 91 cm. 

V našich evropských podmínkách jsou nejrozšířenější antukové dvorce. 

Ovšem s rozvojem tenisu a celoročním hraním je škála tenisových povrchů 

poměrně pestrá. V halách najdeme dvorce s antukovým povrchem, častěji však i 

s nejrůznějšími druhy umělých povrchů. 10 

Obr. 1: Rozměry dvorce 

min.6.4(1 23,77 Ulil' 6.40 
-------------~-----~~---·~--~--t 

S~43S 6.4U 
T 

Zdroj: Historie tenisu, [ online ]. URL: <http://loleqluki.estranky.cz/clanky/tenislhistorie tenisu> 

10 JANKOVSKÝ J.: Tenis. Praha: GradaPublishing, 2002. Str. 71-72 
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1.1.4. Turnaje 

Slavných turnajů minulosti i současnosti je mnoho, avšak série čtyř 

velkých národních turnajů, jejíž značka nese jméno "The Grand Slams", jsou pro 

většinu tenistů ty z nejprestižnějších. Mezi tyto prestižní turnaje se řadí: 

"Wimbledon, French Open, US Open a Australian Open". Termín "Grand Siam" 

je datován do roku 1933, kdy Australan Jack Crawford zvítězil ve Wimbledonu, 

ve Francii a v Austrálii a probojoval se do finále na US Championships v New 

Yorku. Tehdy vznikla myšlenka udělovat titul "Grand Siam" vítězům těchto čtyř 

významných turnajů v jednom kalendářním roce. Nebylo v historii však mnoho 

tenistů, kteří tohoto titulu dosáhli. Ve dvouhře mužů to byli, Donald Budge 

(1938) a Rod Laver (1962 a v roce 1969). 

Hráči a hráčky, kteří dosáhnou na všech čtyřech turnajích vynikajících 

výsledků, se účastní od roku (1990-1999) Grand Siam Cupu. Ten byl posléze 

přejmenován na "Tennis Masters Cup". 11 

1.1.5. Asociace 

V olympijském programu byl tenis zařazen od roku 1896 až do her v roce 

1924. Poté byl vyřazen na šedesát čtyři let. Roku 1988 se opět mezi olympijské 

sporty vrátil. Mezinárodní tenisová federace IL TF byla založena roku 1913 (od 

roku 1977 přejmenována na ITF). Asociace tenisových hráčů se nazývá ATP, 

asociace tenisových hráček je WTA. 

11 Tournaments, [online]. URL: <http://www.atptennis.com> 
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1.2. Co je to tenis? 

Pokud uděláme krok zpět a podíváme se na sport zvaný tenis, tak si 

uvědomíme, že to je vlastně jenom hra. Tenis ve své podstatě je jen bouchání 

raketou do míčku přes síť do dvorce. 

Není to však tak jednoduché. Tenis klade na hráče různé požadavky, bez 

kterých se mu míč do kurtu soupeře nepodaří zahrát. 

Zde jsou typické příklady požadavků, které jsou na hráče v tenise kladeny: 

1) Zvolení správného úhlu hlavy rakety, 

2) zvolení optimální rychlosti úderu, 

3) zaujmutí správné vzdálenosti od míčku, 

4) udržení dobré rovnováhy během pohybu a úderu, 

5) dobře načasovaný švih, 

6) mnoho dalších požadavků. 

V tenise však nehraje hráč sám, ale stojí proti němu soupeř, který klade 

další požadavky. Zde je několik příkladů: 

1) Zvolení proti soupeři správné strategie, 

2) předvídání soupeřovy hry a úderů, 

3) ovládání emocí v zápase, 

4) změna své herní taktiky v závislosti na změně taktiky soupeře. 

Toto vše dělá z tenisu velmi náročnou hru, která klade na hráče mnoho 

úkolů. A při tréninku není lehké se je naučit. Vše to jsou však jen nároky 

vycházející ze hry. 

Tenis je jen hra. Ale jak je možné, že tolik lidí investuje svůj čas, peníze a 

energie do pouhé hry!? Nejsou důležité v životě jiné věci!? 

Tenis je sice jenom hra, ale hra, která může posloužit jako dobrý trénink 

do života, může odkrýt mnoho našich slabostí a může nás poučit v mnoha 

ohledech. 
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Například pokud k úderu člověk přistupuje se strachem a obavami, že 

udělá chybu, tak ihned dostane zpětnou vazbu - zkazí úder ve většině případů. 

Pokud ovšem přistupuje k úderu sebevědomě a rozhodně, tak také ihned 

dostane zpětnou vazbu - míček poletí ve většině případů do dvorce. 

Základní věci, které se člověk může naučit prostřednictvím tenisu, jsou 

například: 

1) Pokud člověk přistupuje k situaci se strachem, tak výsledek nikdy 

nebude pozitivní, 

2) stojí to mnoho času, úsilí a trpělivosti, než se člověk naučí něco 

dokonale, 

3) opakování je matkou moudrosti, 

4) důležité je ovládat emoce, využívat je ve svůj prospěch. 

Někdy je lepší se spoléhat na svůj instinkt, než se příliš zabývat teorií a 

analyzováním situace. 

Ale na druhou stranu dobře naučená teorie dává výhodu v praxi před 

soupeřem. 

První bod je jeden z nejdůležitějších, protože strach je největším 

nepřítelem, bez ohledu na to, čeho se člověk snaží dosáhnout. Tenis dá každému 

jasnou zpětnou vazbu v tom, co se stane, když bude k něčemu přistupovat 

s obavami. Pokud se někdo bojí, že udělá chybu, tak tu chybu stejně nakonec 

udělá a zápas nevyhraje. Dřív nebo později si člověk v tenise musí uvědomit, že 

se strachem hrát nejde. 

Důležité je si toto ponaučení z tenisu vzít a využít i v jiných oblastech. A 

proto se určitě vyplatí do tenisu investovat svůj čas, energii a peníze. 
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1.2. Psychologie tenisu 

Psychologie tenisu vychází z obecné psychologie a ze sportovní 

psychologie, které se aplikují speciálně na tenis. V psychologii tenisu je mnoho 

prvků, které se také dají nalézt v jiných sportech. Základní cíl sportovní 

psychologie je pomoci sportovci k dosažení co nejlepšího výkonu. 

Sportovec, který chce dosáhnout na vrchol své výkonnosti, se musí naučit 

tyto základní principy: 

1) Jak kontrolovat své myšlení 

Negativní myšlení ovlivňuje hráče mnohem více, než si uvědomuje. 

Způsobuje negativní pocity, které zamlžují hráčův úsudek a mají vliv na jeho 

fyzický výkon. 

Pokud si hráč uvědomí, jak je pro výkon důležité správné myšlení, potom 

je hráč schopen změnit své myšlení na více pozitivní a myšlení, které hledá 

řešení a nezabývá se zbytečnými problémy. 12 

2) Jak ovládat nabuzení- jak zvládnout jeho intenzitu a tělesnou energii 

Nabuzení hráče může být příliš vysoké nebo naopak až příliš nízké. 

V obou zmíněných případech hráč nepodává svůj nejlepší tenisový výkon. 

Nabuzení ovlivňuje fyzické a psychické schopnosti- hráč je obvykle postižen 

přílišným svalovým napětím a jeho rozhodnutí nejsou takticky správné. 

Naučit se, jak najít ideální stav, je klíčem ke kontrole nabuzení a dosažení 

co nejvyššího sportovního výkonu. 

12 
MENCINGER, T.: Tennis psychology, [online]. URL: <http://www.tennismindgame.com/tennis

psychology.html> 
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3) Které prvky v tenisové hře hráč může kontrolovat 

Hráč může být naštvaný kvůli jevům, které nemůže sám kontrolovat nebo 

ovlivnit. Například se může jednat o zvuky prolétajících letadel nad dvorcem, 

větrné počasí nebo soupeřovo štěstí ve hře apod. 

Pokud se hráč soustředí na tyto jevy, zbytečně se rozptyluje, plýtvá 

energii, kterou by mohl použít na jevy, které ovlivnit může - hlavně na jeho 

tenisovou hru a výkon. 

4) Jak zlepšit koncentraci 

Mnoho hráčů začíná zápas s dobrou koncentrací, ale postupně se její 

úroveň snižuje v důsledku vnějších událostí, vypjatých situací, emocí apod. Hráč 

by se měl naučit, jak co nejrychleji se zase vrátit do původního soustředění, aby 

byl schopen hrát svůj nejlepší tenis. 

5) Jak užít vizualizaci 

Vizualizace je v tenisové hře velmi užitečná v mnoha aspektech. Hráč 

díky tomu může zdokonalit vlastní techniku, strategii, fyzické schopnosti a 

mentální připravenost. Další užití vizualizace je v případech, kdy hráč udělá 

chybu. Díky vizualizaci si může hráč v mysli představit, jak by měl úder zahrát 

správně a poté se snažit aplikovat správný úder do praxe. 

Vizualizace je velmi efektivní metoda, nejen v psychologii tenisu, ale také 

v každodenním životě. 13 

13 KABOŠOV Á M., JELÍNEK M.: Skrytá cesta k vítězst\.i. Praha: Gutenberg, 2003, str. 128 - 138 
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6) Jak si vybudovat sebedůvěru 

Sebedůvěra hráče je jedna z oblastí, kde může psychologie tenisu poměrně 

dobře a účinně pomoci. Hráč, který si nevěří, bude váhat nad svými 

rozhodnutími, bude mít strach z rizika a jeho údery budou obvykle létat mimo 

dvorec. Pokud si hráč vytvoří sebedůvěru, potom je schopný hrát svou nejlepší 

hru a také neztrácí odvahu v důležitých momentech zápasu. 14 

7) Jak najít a zbavit se omezujících přesvědčení 

Omezující myšlenky a přesvědčení jsou jedny z nejvíce limitujících 

aspektů lidské psychiky. Jsou obvykle hluboko v podvědomí a není lehké je najít. 

Omezující přesvědčení je například, když si hráč o sobě myslí, že není dobrý 

v tie-breaku a nevědomky bude sám sebe v těchto kritických momentech 

sabotovat, aby se potvrdilo, že jeho limitující přesvědčení je pravdivé. 

Nemít žádné omezující přesvědčení znamená, že hráč bere přesně věci tak, 

jak se dějí. Vnější události jsou jevy, které nemají význam, protože se nedají 

ovlivnit. Psychologie tenisu pomáhá tento fakt přijmout a vyrovnat se s tím. 

8) Jak uvolnit svou mysl 

Existuje několik základních principů o vnitřní stránce hry - uklidnění 

mysli, nehodnotit věci a věřit vlastnímu tělu. Hráč se musí nejdříve naučit tyto 

věci používat v tréninku. Když si hráč vše uvědomí a vyzkouší v tréninku, tak 

poté bude vědět na co se zaměřit i v zápase. Hráč je následně "uvnitř hry" a je 

schopen dosáhnout maxima svého možného výkonu. 

Toto jsou základy psychologie tenisu a porozumění těmto principům a 

jejich užití při hře je základem pro rozvoj mentální odolnosti hráče. Hráč, který 

14 KABOŠOV Á M., JELÍNEK M.: Slcrytá cesta k vítězství. Praha: Gutenberg, 2003, str. 158- 180 
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ví, jak všechny tyto prostředky psychologie správně používat, získá velkou 

výhodu nad soupeři. Na jedné straně získá sebedůvěru, protože ví, že většina 

soupeřů s těmito principy nepracuje. A na druhé straně může být v klidu v 

důležitých momentech zápasu, protože ví, že i v těchto momentech je schopen 

hrát maximum své výkonnosti. 15 

1.2.1. Kontrola myšlení - síla mysli 

Tenisový hráči si musí uvědomit, že myšlenky ovlivňují fyzické vlastnosti 

a emoce. Jak tělo, tak emoce mají vliv na tenisový výkon. 

Spojení tělo - myšlení 

Myšlenky mají na tělo mnohem větší vliv, než si hráč uvědomuje. 

Pravděpodobně každý tenista zažil někdy pocit, kdy napětí v těle způsobí, že ruce 

a nohy ztěžknou. To je způsobeno negativními myšlenkami hráče, kdy se hráč 

bojí nadcházejícího zápasu či situace. Samozřejmě toto napětí je způsobeno 

negativními emocemi, jako jsou strach a obavy, vše vzniká v hráčově mysli. 

Důležité je uvědomit, že v technickém sportu jako je tenis každé napětí, zaváhání 

a každý detail může mít negativní důsledky. Stačí o jeden stupeň změnit úhel 

rakety při úderu a to způsobí rozdíl čtyřiceti centimetrů v dopadu míčku na druhé 

straně dvorce. 

Spojení emoce - myšlení 

Emoce mají na různé hráče odlišný vliv. Někteří hráči potřebují 

projevovat své emoce, ať už pozitivní či negativní, aby předvedli svůj maximální 

výkon. Naopak někteří hráči potřebují hrát s klidnou hlavou, aby uspěli. Pro 

všechny hráče však platí, že negativní myšlení způsobí negativní emoce, které 

mají špatný vliv na celkový výkon. Rozdíl je jen v tom, že někdo tyto emoce 

15 
MENCINGER, T.: Tennis psychology, [online]. URL: <http://www.tennismindgame.com/tennis

psychology.html> 
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potřebuje ze sebe uvolnit, aby se opět mohl vnitřně uklidnit a najít své pozitivní 

myšlení. 

Cílem každého tenisty by mělo být si uvědomit toto negativní myšlení, 

které může přijít kdykoli před nebo během zápasu, a co nejdříve ho změnit na 

konstruktivní a pozitivní myšlení. 16 

1.2.2. Aktivace - kontrola nabuzení 

Kontrola nabuzení umožňuje hráči dosáhnout ideální stav těla a mysli. 

Pomocí kontroly nabuzení a aktivace může hráč ovládat své emoce a tělesnou 

energii (intenzitu tělesné energie). To mu pomůže dobře naladit jeho emoční a 

tělesný stav do ideálního stavu. 

Hráč se může nacházet v různých stavech aktivace - nabuzení. Pokud je 

příliš nabuzen, to znamená například naštvanost, rozzuřenost a podrážděnost 

apod. cítí mnoho energie. To jsou většinou případy, kdy hráč vybuchuje na 

dvorci a hází raketou (tyto "výlevy" v individuálních případech mohou být pro 

hráče uvolňující a prospěšné). Hráč má příliš mnoho energie na hraní tenisu. 

Hráč může být také málo nabuzený. Například když má špatnou náladu, je 

zklamán nebo otrávený. Toto je případ, kdy je tělesná energie příliš slabá a hráč 

se po dvorci pohybuje pomalu, pomalu reaguje a jeho řeč těla (hlava skloněná, 

ramena nízko) sděluje, že se necítí dobře. 

Existuje ale určitý ideální stav aktivace, který hráči umožňuje podávat 

nejlepší výkony. Tento ideální stav dává hráči dostatek energie, pozitivní emoce 

(nebo žádné), a hráč se cítí dobře, odhodlaně a optimisticky. Tenista je schopen 

rychle reagovat a pohybovat se ekonomicky a lehce. 

Hráči obvykle začínají zápas blízko k ideálnímu stavu. Ale postupně 

během zápasu se tento ideální stav mění kvůli různým událostem aj evům, které 

probíhají v zápase. Velmi často jde o případy, kdy má hráč pocit, že vše je proti 

němu, a cítí křivdu a pocit nespravedlnosti. Poté se často dostává mimo ideální 

16 
MENCINGER, T.: Thought kontrol, [online]. URL: <http://www.tennismindgame.com/thought-control.html> 

24 



stav aktivace. Hráč by se měl naučit všechny tyto události přijmout bez toho, aby 

to zanechalo nějaký negativní vliv na jeho aktivaci. Hráč by si měl říct, že tyto 

události nemůže ovlivnit a soupeř se s nimi musí také vypořádat. Pravdou ale je, 

že během zápasu je hráč v určitém psychickém - emočním stavu, kdy není lehké 

uvažovat střízlivě. I když si to hráči neuvědomují, rozhodnutí, které dělají, jsou 

často založené na určitých emocích. Například hráč volí zbytečně v defenzívě 

těžký úder po čáře s velkou razancí, místo úderu křížem s větší kontrolou a 

výškou. Někdy toto riziko a tato hra pod vlivem emocí můžou dopadnout dobře, 

ale dlouhodobě to nefunguje. Hráč poté dělá příliš mnoho chyb. 

Obr. 2: Vývoj aktivace během zápasu 
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-Encoulllige )'Quraelf 
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Zdroj: MENCINGER, T.: Activation, [online]. URL: <http://www.tennismindgame.com/activation.html> 

Obrázek č. 2 vysvětluje aktivační úrovně, a jak se hráč v průběhu zápasu 

v nich pohybuje. Uprostřed máme ideální stav aktivace, nad touto čárou máme 

oblast příliš vysokého nabuzení a pod ní oblast nízkého nabuzení. Červené šipky 

ukazují, jak hráčovo nabuzení stoupá kvůli určité události (například dvojchyba, 

kvůli oslnění sluncem, špatně zahlášený aut rozhodčím apod.). Hráč začíná mít 

kvůli tomuto nabuzení příliš energie. Pokud ještě hráče ovlivní další dvě události, 
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tak se dostane za hranici, která je nazvána "už mě to nezajímá". Za touto hranicí 

se hráč dostává do takového psychického stavu, kdy už není schopen se vůbec 

soustředit na hru. Zelené šipky na grafu představují druhou variantu vývoje 

aktivace. Hráč díky nějaké šťastné nebo dobré události (úspěšný úder, soupeř 

začíná často chybovat, odložení zápasu kvůli dešti) se zpátky vrací do ideálního 

stavu aktivace. Také se může stát, že se hráč postupem času vrátí do ideálního 

stavu aktivace bez nějaké zásadní události. Základem pro udržení ideálního stavu 

je naučit se udržet ideální úroveň aktivace. 17 

1.2.3. Co může tenisový hráč kontrolovat? 

Pokud si hráč uvědomí, že velká část událostí v tenise není pod jeho 

přímou kontrolou, může se zaměřit pouze na ty věci, které kontrolovat lze. 

Kontrola je definována jako 100 % moc nad něčím. Hráč tedy nemá kontrolu nad 

rozhodčími, přírodními podmínkami, dvorcem, zvuky apod. Pokud se hráč snaží 

ovládnout něco, co není možné, tak u něj vzniká pocit pochyb a napětí. Například 

chce vyhrát nějaký důležitý bod, ale současně si uvědomuje, že si není na 100% 

jistý, že to bude schopen zvládnout. Tato nejistota způsobuje v těle napětí. Tento 

stav může postupně přerůst až do stavu, který se nazývá "choking". Nejistota a 

napjetí je tak velké, že hráč dokonce nemůže pořádně dýchat. 

Hráč by se měl zaměřovat pouze na věci, které na 100 % může ovládnout. 

V každém případě hráč může kontrolovat svůj přístup a úsilí v zápase. Může také 

rozhodnout, jaký bude jeho taktický plán pro daný zápas. Ale musí si uvědomit, 

že realizace této taktiky už v jeho plné moci není. Například se hráč může 

rozhodnout, že bude soupeři podávat do backhandu (toto může kontrolovat), ale 

už nemůže si být úplně jistý, že to podání tam pokaždé trefl. Jinak řečeno hráč by 

se měl soustředit pouze na proces a ne na konečný výsledek. 18 

17 v , ' 

KABOSOVA M., JELINEK M.: Skrytá cesta k vítězství. Praha: Gutenberg, 2003, str. 138 - 138 
18 

MENCINGER, T.: Control, [online]. URL: <http://www.tennismindgame.com/control.html> 
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1.2.4. Soustředění 

Koncentrace je jedním z prvních pojmů ze sportovní psychologie, 

s kterým· se hráč ve svém sportu setkává. Často trenéři říkají tyto věty: "Soustřeď 

se". Ale většina hráčů vlastně vůbec neví, jak to v praxi udělat. Anebo se snaží 

soustředit na věci, které nejsou pod jejich úplnou kontrolou, což také není 

správné. 

Existují 4 druhy koncentrace: 

1) Široká-vnitřní - když si hráč po odehrání úderu všímá soupeře, kde se 

pohybuje, jak úder hraje apod. 

2) Úzká-vnitřní - hráč se soustředí během úderu a po něm jenom na 

tenisový míček. 

3) Široká-vnější - když se hráč soustředí na taktický plán, který si stanovil 

před zápasem. 

4) Úzká-vnější - když si hráč představí v hlavě některý úder těsně předtím, 

než ho zahraje. 

Základní způsoby jak se zkoncentrovat jsou tyto dva: 

1) Vyčistit si hlavu (mysl), nemyslet na nic 

2) Zaměřit se, soustředit se na nějaké řešení problému, na nějaký proces 

Nemyslet na nic je vhodný způsob soustředění pro zápasy, když se hráči 

daří. Stačí mít čistou hlavu a hrát automaticky svoji hru. Příliš moc přemýšlet nad 

něčím není vhodné. 

Soustředit se na něco je užitečný způsob pro zápasy, kdy se nedaří, kdy 

má hráč nějaké problémy. Například pokud je během zápasu silný boční vítr, tak 

se hráč soustředí, aby nehrál míčky blízko čar. Mysl hráče není v tomto případě 

prázdná, ale soustředí se na určitý plán. Dalším příkladem je, když hráč hraje se 

soupeřem, který má podstatně slabší backhand, tak samozřejmě taktický plán 

bude hrát většinu míčků na tuto stranu. Hráč se tedy soustředí na tento taktický 

plán. 
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Je ale velmi důležité, aby hráč hledal řešení problémů, což už je vlastně 

také koncentrace na něco. Pokud se ale hráč zaměří na vlastní problém (například 

na to, že mu nejde backhand apod.) jenom prohloubí ten problém, protože tyto 

myšlenky hráče více znervózní, znejistí nebo rozzlobí. 

Dalším velmi důležitým faktorem je to, že koncentrace se ztrácí velmi 

rychle, ale dlouho se navrací zpět (viz graf č. 3). 

Obr. 3 Vývoj koncentrace během zápasu 

IOU :, 
t' HI'\ -. 

Zdroj: MENCINGER, T.: Concetration [online]. 
URL: <http:/ /www. tennismindgame.com/contrentration.html> 

Během doby, kdy se koncentrace vrací zpět, hráč dělá více chyb. Tyto 

chyby mohou opět hráče rozhodit a opět může ztratit koncentraci. Takže je velmi 

důležité, aby si hráč uvědomil, že není schopen v tuto dobu hrát jeho nejlepší 

tenis a že může dělat více chyb. Tyto chyby musí přijmout jako nutný jev. Poté 

co se koncentrace vrátí stoprocentně zpět, počet chyb se výrazně sníží. 

1.2.5. Vizualizace 

Vizualizace je jedním z nejmocnějších nástrojů naši mysli. Pokud 

používající představivost (vizualizaci) se zlepšuje rychleji a jeho mentální 
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připravenost na zápas je na vysoké úrovni. Tenisté užívají vizualizaci ve velkém 

rozsahu, ale většinou o tom ani nevědí a obyčejně není v jejich prospěchu. Děje 

se tak, když přemýšlejí nad negativními důsledky jejich hry. Představují si, jak 

udělají chybu a jak se asi budou cítit v případě, že ji udělají. Tyto představy 

vyvolají negativní pocity a rozptýlí hráče. Hráč by měl obrátit tento proces a 

naopak si představit úspěch a jak se bude pravděpodobně cítit v budoucnu, když 

tohoto úspěchu dosáhne. Toto naplní hráče pozitivní energií a naprogramuje ho 

na dosažení úspěchu. 19 

Vizualizace může být užita v následujících oblastech tenisu: 

1) Technika- když se hráč ještě učí nový úder nebo nějaký zdokonaluje, 

tak musí nejdříve vidět správné provedení úderu na videu nebo na ukázce od 

trenéra a poté si představit v hlavě, jak on sám úder správně zahraje. Toto velmi 

urychlí tréninkový proces. 

2) Taktika a strategie - když hráč plánuje před zápasem svoji strategii, 

může si vizualizovat, jak bude určité kombinace úderů zahrávat. Může si 

představit dobré a přesné podání, returny a všechny ostatní možnosti, které 

mohou v zápase nastat. N ásledně v zápase pak bude reagovat a rozhodovat se 

mnohem rychleji, protože už bude mít v hlavě naprogramované reakce a směry 

úderů. 

3) Fyzické schopnosti - podobně jako atleti si vizualizují, jak skáčou výše 

nebo dál, podobně si mohou tenisový hráči představovat, jak budou rychlí, 

vytrvalí a silní ve třetím setu. Mentální představy mají neuvěřitelný vliv na tělo, 

pokud jsou opakovaně využívány. 

4) Mentální přípravy- vizualizace je velmi efektivní mentální příprava na 

zápas. Je dobré si představit v hlavě podmínky, za jakých se bude zápas hrát, 

například počasí nebo počet diváků. Často se stává, že hráč znervózní na začátku 

důležitého zápasu jen proto, že není připraven na tlak okolo něj. Pokud si ale 

hráč vizualizuje tyto okolnosti, tak si na ně zvykne a v případě, že se stanou ve 

skutečnosti, tak už je hráč připravený a uvolněný. Takto si hráč může představit 

19 
MENCINGER, T.: Visualization, [online]. URL: <http://www.tennismindgame.com/visualization.html> 
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všechny kritické situace, které mohou v zápase nastat. Důležité Je také s1 

vizualizovat, jak tyto situace hráč zvládne. 20 

1.2.6. Sebedůvěra 

Pokud chce hráč budovat svoji sebedůvěru, musí nejdříve zjistit, co to 

vlastně je. Sebedůvěra je víra hráče v to, že je schopen úspěšně splnit nějaký úkol 

v budoucnu. Hráč věří ve svoje schopnosti, které považuje za dostatečně dobré, 

aby byl nějaký problém překonán. 

Pokud hráč chce budovat nebo zvýšit svoji sebedůvěru, tak nejdříve musí 

objevit důvody, proč sebedůvěru zatím nemá. Existují 4 základní důvody: 

1) Hráč nedokázal nic, co by mělo větší význam nebo hodnotu. 

Sebevědomí lidé jsou obyčejně ti, kteří mají dobré výsledky a viditelné úspěchy. 

To je první krok k získání hlubokého pocitu sebedůvěry, který je založen na 

reálných faktech. 

2) Pokud hráč odvádí dobrou práci - trénuje tvrdě se stoprocentním 

úsilím, vybudoval si dobrou techniku, rozumí perfektně hře a hraje takticky 

chytrý tenis, ale myslí si, že tohle všechno není dostatečně dobré. Pak je to 

známka nízké sebedůvěry. Mnoho hráčů jsou k sobě velmi kritičtí v určitých 

oblastech své hry. Hráč vidí pouze chyby, ale nevšímá si dalších výborných 

úderů, které zahraje. 

3) Hráči se příliš soustředí na vítězství, což není pod jejich kontrolou. 

Pro některé hráče je pouze výhra známkou toho, že jsou dobří. Pokud prohrají, 

tak se jejich sebedůvěra ztrácí. 

4) Poslední důvod, proč hráč nemá opravdovou sebedůvěru, spočívá 

v základu sebedůvěry - sebeúctě. Je to celkový pohled a hodnocení sebe sama. 

Pokud si hráč o sobě myslí, že není nikým zvláštním a že má mnoho chyb, tak 

tyto pocity a přesvědčení ovlivňují také jeho sebedůvěru. 

Opakem sebedůvěry je pochybnost. Pochybnost je řada otázek, které hráč 

má na sebe sama s odpovědí "NE" (viz obrázek č. 4). 

20 š ' ' KABO OV A M., JELINEK M.: Skrytá cesta k vítězství. Praha: Gutenberg, 2003, str. 128 - 138 
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Většina sportů (včetně tenisu) má 4 základní oblasti, které hráč musí 

postupně ovládnout, aby se stal špičkovým tenistou: technika, strategie a taktika, 

fyzická připravenost a mentální připravenost. Každý hráč má určité slabiny 

v některé z oblastí, což je v obrázku znázorněno "mezerami" s odpovědí ,,NE". 

Toto ale není hlavní problém v nedostatku sebedůvěry. Největší problém pro 

hráče je jeho vnímání toho, v čem je dobrý, které schopnosti ovládá a v kterých 

oblastech se může na sebe spolehnout. Hráč může mít technicky perfektní 

backhand a může spolehlivě ovládat všechny možné typy úderů z backhandu, ale 

je přesvědčen o tom, že jeho backhand je slabý. Takže i přes to, že jeho backhand 

je ve skutečnosti dobrý, tak věří, že jeho backhand je špatný. Tyto pochybnosti 

samozřejmě vedou v nejisté a ustrašené údery, s kterými přichází i špatné 

výsledky. Toto ještě více utvrzuji hráče v jeho přesvědčení. 21 

• 

Obr. 4 Sebedůvěra a pochybnost 
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Zdroj: MENCINGER, T.: Selfcorifidence, [online]. URL: <http://www.tennismindgame.com/self
confidence.html> 

21 .KABOŠOV Á M., JELÍNEK M.: Skrytá cesta k vítězství. Praha: Gutenberg, 2003, str. 158 - 180 
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1.2. 7. Přesvědčení 

Sportovec, který má velké množství omezujících přesvědčení, nedosáhne 

velkého úspěchu. Pokud si uvědomí, že tato přesvědčení jsou nepravdivá, tak je 

potom uvolněn k dosažení svého maxima. Přesvědčení jsou myšlenky, kterým 

hráč věří, že jsou pravdivé. Každý člověk má svoji logiku, takže si dokáže svým 

způsobem odůvodnit, že jeho přesvědčení je pravdivé. Bohužel mnohá tato 

přesvědčení jsou škodlivá a limitující pro zlepšení a úspěch tenisty. 

Zdej sou některé typické přesvědčení hráče: 

- Soupeř má pořád štěstí, ,já" nikdy 

Poslední hra v zápase je nejtěžší vyhrát 

- Pokud hráč ztratí svůj náskok (5:2, 40:0), pak si o sobě začne myslet, že 

už nemůže vyhrát 

- Dobří hráči nedělají zbytečné chyby. Pokud hráč udělá chybu, tak začne 

věřit v to, že není dobrý hráč. A špatní hráči nedokážou vyhrávat těžké zápasy a 

turnaje. 

Mnoho přesvědčení jsou v podvědomí. Hráč pouze vidí, jak jeho hra 

upadá v určitých kritických situacích při zápase, ale neví, kde se tyto pocity 

strachu a pochybnosti berou. Pouze detailní rozbor jeho myšlení a logiky může 

objevit schované limitující přesvědčení. Pokud si hráč uvědomí svoje 

přesvědčení, pak je na poloviční cestě k osvobození se od nich. Aby se jich ale 

hráč úplně zbavil, musí zjistit, že nejsou tato přesvědčení pravdivá. Může to 

dokázat několika způsoby, například logickým uvažováním, pozorováním jiných 

hráčů a zápasů nebo rozborem svých zápasů. Například hráč je přesvědčen, že 

jeho servis je velmi špatný a že dává mnoho dvojchyb. Hráč filtruje informace 

svým způsobem, takže může dojít k tomuto chybnému přesvědčení. Pokud ale 

hráč shlédne video ze svého zápasu a provede detailní rozbor a statistiku svého 

servisu, může zjistit, že udělal sice 3 dvojchyby, ale také dal 26 dobrých druhý 

servisů. To je okolo 90% úspěšnosti. A také může z rozboru zjistit, že druhým 

servisem donutil soupeře zahrát krátký míč, z kterého měl možnost zahrát lehký 
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vítězný úder. Poté může porovnat své statistiky s ostatními hráči a může si udělat 

realistický pohled na svůj servis a poté se zbavit svého limitujícího přesvědčení. 

Další častým druhem limitujícího přesvědčení jsou události, které se 

neměly stát nebo, které se normálně nestávají. Tyto události způsobí, že hráč se 

stresuje a ztrácí koncentraci. 

Nejčastější události, které se neměly stát, jsou: 

Míč se od soupeře překulí přes pásku sítě a spadne do dvorce 

Míč od soupeře spadne na čáru 

Rozhodčí špatně rozhodne sporný míč 

Hráč dostane eso od soupeře se špatným podáním 

Soupeř zahraje vítězný míč rámem 

Tyto události se normálně nestávají, ale realita je taková, že se občas 

stanou. Pokud hráč bude mít v hlavě tyto události v průběhu zápasu, nemůže 

uspět. Hráč by měl tyto jevy přijmout jako normální záležitost. Pokud hráč 

přijme sebe a všechny tyto události, osvobodí se od negativních myšlenek. Jeho 

mysl je čistá a klidná a poté může hrát svůj nejlepší tenis?2 

1.2.8. Uvolnění a zklidnění mysli 

Zklidnění mysli je jedním z principů tzv. vnitřní hry. Tenis většinou 

poskytuje čas vědomě myslet během výměny. Ale schopnost těla pracovat na 

maximum svých možností je v přímé úměře s klidnou hlavou. Pokud je mysl 

neklidná a rozptýlená, narušuje to prostřednictvím nervového systému výkon 

svalů. 23 

1.2.9. Vnitřní hra 

Pokud si hráč uvědomí, že něco v jeho mysli mu zabraňuje nebo může 

zabránit dosáhnout maxima svého potenciálu, je základem pro to, aby tyto 

překážky odstranil. Hráči často nevědí, že nedostatky a chyby mají základ 

22 
MENCINGER, T.: Belieft, [online]. URL: <http://www.tennismindgame.com/beliefs.html> 

23 
MENCINGER, T.: Stili mind, [online]. URL: <-http://www.tennismindgame.com/still-mind.html> 
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v hlavě. Někdy to hráč ví, ale neutni se jich zbavit. Receptem může být tzv. 

vnitřní hra. 

Zde je krátký seznam limitací v mysli, tzv. vnitřních překážek: 

- strach (z vítězství, z prohry apod.) 

- nedostatek sebevědomí 

- sebeodsouzení 

- nízká koncentrace 

- přílišná snaha 

- peďekcionismus 

- frustrace 

- zloba 

- znudění 

- očekávání 

Každý hráč, aby překonal tyto vnitřní překážky, musí se naučit některé 

principy tzv. vnitřní hry: důvěra v tělo, zklidnění mysli, nehodnotit (nedělat 

unáhlené závěry, ale brát věci tak jak přicházejí). 24 

1.4. Psychologická příprava tenisty 

Soutěžní výkon tenisty je sycen zhruba 40 - 60 % psychicky, tzn., že podíl 

psychiky při výkonu je čtyřiceti a šedesátiprocentní. Zbytek procent se týká 

technicko - taktické a kondiční přípravy. V tréninku je podíl psychiky 

procentuálně nižší (10 - 20 %). Už tyto informace dávají jasný signál o 

důležitosti psychologické přípravy tenistů. 

Psychologická příprava tenistů se uskutečňuje prostřednictvím tréninku, 

v procesech učení psychomotorického, intelektového, sociálního, dále i 

soutěženími, herními činnostmi, atd. Cílem psychologické přípravy je zvýšit 

24
MENCINGER, T.: /nner game tennis, [online]. URL: <http:i/www.tennismindgame.com/inner-game

tennis.html> 
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základní i specifickou zkušenost a psychickou odolnost hráče, které jsou důležité 

pro maximální realizaci jeho potenciální kapacity v reálném tenisovém utkání. 

Psychologická příprava se považuje za souhrn principů, metod i prostředků, které 

přímo či zprostředkovaně ovlivňují psychické složky sportovní výkonnosti i 

jednotlivé dílčí a celkové výkony. 

Psychologickou přípravu můžeme rozdělit na krátkodobou vztahující se ke 

konkrétnímu utkání, a na dlouhodobou týkající se běžných tréninkových cyklů i 

všech jejich didakticko-metodických postupů. 

K principům psychologické přípravy tenisty řadíme: 

1) "regulaci sítě motivačních faktorů, 

2) nácvik standardních situací a modelování, 

3) stupňování a obměňování zátěží, 

4) regulaci aktuálních psychických stavů, 

5) intelektovou přípravu, 

6) výcvik sociálních dovedností, 

7) mentální trénink." 25 

1.4.1. Regulace sítě motivačních faktorů 

Příklad 1: Při psychologickém testování dvanácti tenistů v mladším školním 

věku vyšlo najevo, že důvod, proč hrají právě tenis, nevychází z jejich vnitřní 

potřeby, ale že jej hrají převážně proto, že je k němu přivedly rodiče. 

Psychologický rozbor: Způsob i důvod, pro který dítě hraje právě tenis, je 

velmi podstatný pro všechna následující věková období. Je zapotřebí, a to 

relativně od nejútlejšího věku, seznamovat dítě s činnostmi souvisejících 

s tenisem. Správný postup rodičů má jednak vycházet z motivace dítěte pro 

pohybové činnosti, a dále z jeho celkových předpokladů. 

25 ŠIÉDR J., Mentální trénink (1. dll). Tenis magazín, 1997, roč. 8, číslo 5, str. 30 
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Pro dítě je velmi důležité vidět určitý vzor (idol), který by působil jako 

kladný příklad a se kterým by se dítě mohlo ztotožnit. V televizi má dítě často 

možnost vidět a ztotožňovat se s hrdiny různých pohádek, seriálů a akčních 

filmů. V těchto dimenzích je zapotřebí hledat pro dítě tenisový vzor. Rodiče, i 

když byli vynikajícími tenisty, obvykle nejsou pro dítě dostatečným vzorem, 

protože k nim mají i jiné vztahy (emocionální, hodnotící, trestající, atd.) a dítě je 

vnímá se všemi jejich přednostmi a nedostatky. U vzoru mimo rodinu chybí 

právě tato kategorie vztahů, čímž má dítě snadnější pozici pro přijetí určitého 

konkrétního hráče jako svého vzoru. Rodiče by měli umět střízlivě zaujmout 

stanovisko ke vzoru, které si dítě vybírá a pomoci mu naučit hodnotit hráče nejen 

po herní stránce, ale i z hlediska jeho osobnosti a celku.26 

Příklad 2: Hráč odmítá hrát týmovou soutěž, protože se domnívá, že jej tato 

soutěž připravuje o výkonnostní růst, případně finanční obnos. 

Psychologický rozbor: Příčinou mohou být vztahy mezi jednotlivými hráči, 

vztahy mezi hráčem a kapitánem týmu nebo hráčem a tenisovým svazem. 

Částečně může být tento hráčův postoj ovlivněn typem temperamentu. Extroverti 

spíše inklinují k týmovým soutěžím, zatímco introverti obvykle k soutěžím 

individuálním. Čím je tenista starší, tím více se zmenšuje pól extroverze (potřeba 

týmové soudržnosti) a spíše inklinuje k introverzi (potřeba individuálních 

soutěží). Tato teorie však neplatí vždy. 

Příklad 3: V dorosteneckém věku řada vynikajících tenistů odchází z tenisu 

a vůbec nemají zájem dále pokračovat ani rekreačně. 

Psychologický rozbor: Tento jev zřejmě nastává z těchto možných důvodů: 

1) Vnější motivace (rodiče, kamarádi apod.) pro hraní tenisu byla 

rozhodující, ale nebyla přeměněna v motivaci vnitřní (potřebu hrát tenis) 

2) Hráč je psychicky tenisem unaven (tenisový věk) 

3) Hráč objevuje sám v sobě předpoklady i pro jiné činnosti (např. 

kulturm') a tenis začíná chápat jako jednu z možných alternativ života, ve které 

teď nechce pokračovat 

26 ŠIÉDR J., Mentální trénink (2. díl). Tenis magazín, 1997, roč. 8, číslo 6, str. 30 
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4) Navazování nových přátelských vztahů; zde často závisí na 

partnerovi, jaké zájmy preferuje a zda bude hráče z důvodu tenisu oceňovat či ne. 

5) Nástup do pracovního prostředí nebo další studium (VŠ) 

Příčin tedy může být mnoho. Rodiče i trenéři mohou ovlivňovat hráče jen 

do určité míry, a to v předškolním a především v mladším školním věku. Vliv 

rodiny v období puberty se většinou výrazně zmenšuje a zvýrazňuje se vliv 

vrstevníků. V dospívání se jedinec osamostatňuje a bývá čím dále méně 

ovlivnitelný svým okolím. Stává se osobnostně vyhraněnější. Hráč v průběhu 

hraní tenisu potřebuje "svůj čas" na vlastní celkový rozvoj a rodiče by mu měli 

tuto šanci dát. Tím má nejen čas na celkovou regeneraci organismu, ale i na 

duševní relaxaci. To mu pak umožňuje dlouhodoběji se těšit na tenis a přináší mu 

to i vnitřní uspokojení. 27 

Příklad 4: Hráč hraje technicky výborně, ale chybí mu motivace pro 

dosažení určitého výkonu. 

Psychologický rozbor: Hrát tenis ještě nemusí znamenat pro hráče potřebu 

v něm něco dokázat. Výkonová motivace se utváří už od dětství a to 

prostřednictvím různých činností, ve kterých se objevuje prvek soutěživosti. 

Převážně na rodičích závisí, jaké podmínky pro soutěžení dítěti vytvoří. 

Výkonová motivace pro trénink a pro utkání může být u konkrétního hráče 

diametrálně odlišná. Je zapotřebí vnímat již zmíněný nepoměr účasti psychiky 

v tréninku (10 - 20 %) a v utkání (40 - 60 %). V její úrovni mohou nastat tyto 

alternativy: 

1) Hráč má vysokou motivaci v tréninku, nízkou v zápase. Jeho 

úroveň výkonu je tedy v tréninku vyšší než v zápase. Tato varianta není až tak 

častá, ale objevuje se. Dá se vysvětlit tím, že hráčovo zaměření je spíše 

tréninkové, kde se optimálně realizují jeho osobnostní vlastnosti. Utkání pro něj 

může znamenat nutné zlo. Může mít i strach ze selhání, což se projevuje ve 

výkonu v utkání. 

rJ ŠIÉDR J., Mentální trénink (2. dil). Tenis magazín, 1997, roč. 8, číslo 6, str. 30 
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2) Hráč má vysokou motivaci v tréninku i v utkání. Jeho úroveň 

výkonu je v obou případech tedy na vysoké úrovni. Zde dochází k optimalizaci 

utváření celkové motivace, což se zřejmě projeví v celkové vyšší efektivitě 

tréninkového procesu. 

3) Hráč má nízkou motivaci jak v tréninku, tak v zápase. Úroveň jeho 

výkonu je tedy v obou případech na nízké úrovni. V tomto případě se jedná o 

hráče, který nemá výkonovou motivaci vůbec rozvinutou a je zapotřebí hledat 

hlubší příčiny tohoto stavu (rodina, přátelé, škola, životní filozofie apod.) 

4) Hráč má nízkou motivaci v tréninku, ale vysokou v utkání. Podává 

mnohem lepší výkony v zápase než v tréninku. Tento typ je poměrně častý. Zde 

je hlavní hráčovou potřebou reálná soutěž, ve které plně naplňuje své 

předpoklady. Pravděpodobně se u tohoto hráče bude projevovat menší nárůst 

výkonnostních ukazatelů, než u jiných hráčů. 

Trenér se může snažit zvýšit hráčovu motivaci v tréninku různými 

metodami, například videem nebo tréninkem s hudbou. 28 

Příklad 5: Tenisová léta (počet let, které hráč hraje tenis, případně počet 

odehraných utkání, úspěchy vs. neúspěchy) mění hráčovu motivační strukturu, 

což se projevuje v jeho přístupu k tréninku i k utkání. 

Psychologický rozbor: Každá činnost může člověka jednak rozvíjet a 

jednak jej svou stereotypností značně unavovat. Počáteční motivace pro trénink a 

pro utkání je obvykle vysoká, ale její udržení je složité. Trenér má v tréninku 

možnost navozovat neustále nové podněty (různé tréninkové činnosti), a tím se 

vyvaruje stereotypu. Jednotlivá utkání mohou být od sebe tak časově vzdálená, 

že hráč nechápe důvod, proč se v jednotlivých tréninkových jednotkách má na 

toto utkání připravovat, nebo naopak následuje jedno utkání za druhým a hráče 

již nebaví utkání hrát. Proto by měl trenér plánovat podíl a řazení tréninkových 

jednotek a utkání. Dlouhodobou motivaci může trenér u hráče udržovat několika 

28 ŠlÉDR J., Mentální trénink (3. díl). Tenis magazín, 1997, roč. 8, číslo 8, str. 22 
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speciálními technikami: například metodou plánování úspěchu, pocitu vítězství, 

sebeposilování, posilování vůle atd.29 

Příklad 6: V průběhu utkání kolísá hráčova výkonová motivace od nechuti 

vůbec hrát až po obrovskou snahu utkání vyhrát. 

Psychologický rozbor: Toto kolísání může mít řadu příčin. Buď již 

vyplývá ze špatné přípravy hráče na utkání, nebo souvisí se špatnou adaptací 

hráče na utkání. Může se i týkat nedostatečné relaxace hráče mezi jednotlivými 

body či hrami. Hlavní příčinou obvykle bývá nezařazování motivačních cvičení 

do tréninkového procesu. 

Příklad 7: Někteří hráči se před utkáním nezamýšlejí nad tím, čeho chtějí 

v utkání dosáhnout (příliš nízká úroveň motivace), nebo naopak moc chtějí 

vyhrát (příliš vysoká úroveň motivace). Oba tyto případy jsou pro následný 

výkon nevýhodné a velmi pravděpodobně jej zhorší. 

Psychologický rozbor: Optimální úroveň aktuální výkonové motivace se 

má pohybovat v mírném nadprůměru. Její ovlivňování souvisí se sebekontrolou 

jedince. Hráči, kteří nesystematicky přemýšlejí o motivech budoucího utkání, 

fakticky tyto motivy neřídí (neovlivňují, nemění). Cíle, které s motivy úzce 

souvisejí, ponechávají spíše náhodě nebo je formulují se zpožděním. Tím se 

obvykle výrazně zhoršuje výkon hráče na začátku utkání, což se pak může 

negativně projevit na jeho celkovém výkonu.30 

Tyto a celá řada dalších příkladů se dlouhodobě týkají regulace 

motivačních faktorů, které by měl permanentně sledovat a snažit se ovlivňovat. 

Motivační struktura sportovce představuje komplex jeho sportovních 

motivací. Dá se nepřímo regulovat pomocí referenčních skupin (např. rodina, 

přátelé, škola, sportovní družstvo, atd.). Přímé působení zasahuje do oblasti 

intelektové, morální a volní. 

29 ŠlÉDR J., Mentální trénink (2. díl). Tenis magazín, 1997, roč. 9, číslo 5, str. 30 
30 ŠlÉDR J., Mentální trénink (3. díl). Tenis magazín, 1997, roč. 8, číslo 7, str. 22 
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Intelektová příprava pomáhá rozvíjet vysoké poznávací funkce a zapojit je 

do hry - v tréninku a zejména v utkání. Vede hráče k vytvoření samostatných 

postojů, světového názoru i životní filozofie. Jádrem je přitom hráčova motivace 

pro tenis i motivace výkonová. 

Morální příprava působí na charakterové vlastnosti člověka. Cílem 

morální přípravy je, aby etické normy a hodnoty sportovců byly v souladu s 

normami a hodnotami společensky uznávanými. 

Volní příprava působí na rozvoj aktivních volních procesů, které hráče učí 

vyvíjet odpovídající volní úsilí k překonávání překážek, včetně vlastní úrovně 

výkonu, k dosažení stanoveného cíle. 31 

1.4.2. Nácvik standardních situací a modelování 

Příklad 1: Sluníčko dopoledne oslňuje hráče na jedné straně dvorce a 

odpoledne na straně druhé. 

Příklad 2: Utkání se bude hrát ve velmi horkém počasí. 

Příklad 3: Při utkání je přítomen divák jako další potenciální soupeř. 

Příklad 4: Soupeři nejsou na stejné kvalitativní úrovni a výkonnostně se 

odlišují. 

Příklad 5: Povrch dvorce je travnatý. 

Příklad 6: Tie-break hráč obvykle snadno prohrává. 

Tyto a celá řada dalších příkladů se dlouhodobě týkají nácviku 

standardních situací a modelování. Trenér by měl tyto situace s hráčem 

permanentně procvičovat. 

Záměrem modelovaného tréninku je vytvoření dostatečného množství 

herních vzorců, účinných jednání v průběhu utkání. Modelovaným tréninkem 

imitujeme psychologické, fyziologické, sociální, fyzické, klimatické i jiné herní 

podmínky soutěží - obecně i specificky. 

31 ŠIÉDR J., Mentální trénink (1. díl). Tenis magazfn, 1997, roč. 8, číslo 5, str. 30 
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V tenise existuje celá řada variant relativně standardních podmínek 

soutěží. Mezi fyzikální podmínky patří např. dvorec včetně jeho okolí, jeho barva 

či druh povrchu a barva míčů apod. Mezi klimatické podmínky patří teplota 

vzduchu, vlhkost, směr a působení větru atd. Sociální podmínky utkání tvoří 

počet diváků, přítomnost rodiny, trenéra, spoluhráčů apod. Do psychologických 

podmínek utkání řadíme vyrovnanost soupeřů, stav utkání, kolo či typ soutěže, 

ve kterých utkání probíhá atd. Mezi herní podmínky utkání patří standardní herní 

situace jako podání - return, podání - return - volej, podání, return, volej, 

prohoz. Dále údery se změnou směru letu míče či beze změny, údery se stejnou 

rotací od soupeře i od hráče s rozdílnou rotací, rychlostí, výškou, délkou atd. Do 

fyziologických podmínek zařazujeme fyziologickou náročnost utkání. 

Nejsnadněji může trenér pro hráče vytvořit v tréninku fyzikální podmínky 

utkání. Základem je trénovat na povrchu, na kterém utkání bude probíhat. 

Adaptace z rychlého povrchu na pomalejší je obvykle snadnější, než obráceně, 

ale vyžaduje jinou herní taktiku. Zatímco výměny na rychlém povrchu se 

většinou odehrávají stylem podání- return- volej -prohoz a jsou z časového 

hlediska velmi krátké. Na pomalém povrchu se výměny výrazně prodlužují a ve 

hře se zvyšuje podíl základních a speciálních úderů. Na stejném principu se 

odehrává i čas přestávek mezi jednotlivými body. Tím se v obou případech mění 

frekvence koncentrace pozornosti na relaxaci mezi body. N a rychlém povrchu se 

tedy jedná o maximalizaci celkové psychické přípravy na každý bod zvlášť a 

okamžitou hlubší relaxaci. Na pomalém povrchu je psychická příprava na bod 

pozvolnější, a čím jsou body delší, tím důležitější je hráčova psychofyzická 

odolnost. Relaxace mezi jednotlivými body je z časového hlediska klidnější. 

Trénink by měl odpovídat těmto podmínkám a hráči by měli trénovat i delší 

výměny. Adaptace hráče na barvu dvorce a okolí je také velmi důležitá. Hráč si 

musí uvědomovat tzv. vjemové konstanty, které mu umožňují orientaci 

v prostoru. Jedná se například o vzdálenost dvorce od plotu, existence čar pro 

čtyřhru, barevné vydělení dvorce od bezprostředního okolí (auty) apod. Druh a 

barva míčů jsou také podstatné. Míčky mají v drtivé většině případů žlutou 

barvu. Liší se hlavně v jejich herních vlastnostech (tvrdosti, kontrole, odolnosti 
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apod.). Rychlost vnímání letu míče, a tím i rychlost reakce hráče na herní situaci, 

je závislá na kontrastu barvy míče vzhledem k povrchu dvorce. Čím je menší 

barevný kontrast, tím pomalejší je hráčova reakce. Tím se vlastně mění i celkový 

rytmus jednotlivých úderů. Proto je potřeba přiblížit podmínky tréninku 

nastávajícímu utkání. 32 

Klimatické podmínky utkání je složitější napodobit, protože je někdy 

složité s přesností určit, jaké bude počasí v den utkání. Avšak podle druhu 

klimatu se určité počasí dá předpokládat. Zároveň je vhodné sledovat předpověď 

počasí na daný den utkání. Nejdůležitější je však, aby hráč měl připravené různé 

technicko-taktické varianty pro různé druhy počasí. 

U psychologických podmínek utkání jsou nejdůležitější stavy zápasu, 

protože může výrazně zatěžovat hráče. První body ve hře se týkají především 

aktivace, tj. stavu pohotovosti a připravenosti na tento bod. První bod ve hře je 

velmi důležitý, protože se od něj mohou odvíjet body další. Příznivý či 

nepříznivý psychický stav má tendenci setrvalosti i v bodech následujících. 

Psychicky málo odolný jedinec sám nedokáže změnit nepříznivý stav. Také 

poslední body v utkání jsou ovlivňovány specifickou psychickou odolností. 

Emoce, motivace i aktivace se obvykle mění nežádoucím způsobem a chybí jim 

vnitřní kontrola a regulace. Zvláštní body (breakball, tie-break) jsou relativně 

stejného charakteru jako poslední body. 

U dalších podmínek utkání (sociální, herní, fyziologické) je nácvik 

podobný jako u ostatních. Trenér by se měl snažit, co nejvíc hráči přiblížit situaci 

a atmosféru zápasu. 

1.4.3. Stupňování a obměňování zátěží 

Příklad I: Hráč podává vynikající výkon ve standardních podmínkách 

v prvním utkání, ale v dalším utkání se jeho výkon rapidně zhoršuje. 

32 ŠlÉDR J., Mentální trénink (3. dil). Tenis magazín, 1997, roč. 8, číslo 7, str. 22 
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Příklad 2: Při změně standardních podmínek utkání hráč není připraven se 

na ně adekvátně adaptovat a úroveň je výkonu je velmi nízká. 

Stupňování má zvyšovat specifickou psychofyzickou odolnost hráče, a to 

přiměřeně k jeho dosažené dispoziční struktuře. 

Obměňování zátěží fyzických a psychických utváří u jedince různé typy 

psychofyzické odolnosti. Jak stupňování, tak i obměňování zátěží souvisí 

s celkovou tělesnou a duševní kondicí hráče. Kondicí se označuje všestranná 

tělesná a psychická připravenost k utkání. V užším pojetí je kondice 

ztotožňována pouze s fyzickou připraveností hráče. V některých případech je 

však těžké rozeznat, jestli případný úspěch či neúspěch měl příčinu ve fyzické 

nebo psychické připravenosti - nepřipravenosti, protože oba spolu úzce souvisejí. 
33 

1.4.4. Regulace aktuálních psychických stavů 

Příklad 1: V některých bodech v hrách (gamech) hráč není schopen se 

koncentrovat a dělá řadu nevynucených chyb. 

Příklad 2: Soupeř je příliš slabý a hráč dělá v průměru velké množství 

nevynucených chyb. 

Příklad 3: Hráč neměl "svůj" čas na přípravu na utkání. 

Příklad 4: Průběh utkání je jiný, než hráč očekával. 

Příklad 5: Kolísání výkonnosti v jednom utkání je u konkrétního hráče 

tradiční a nezávislé na výkonu soupeře 

Příklad 6: Hráč nemá relativně standardní postupy k přípravě 

k jednotlivým utkáním a jeho příprava na trénink a na zápas je odlišná. 

Psychologický rozbor: Optimalizace úrovně aktivačně - motivačně -

emoční vzhledem k časovým charakteristikám sportovního výkonu je podstatnou 

složkou psychologické přípravy hráče. Tyto komponenty se vzájemně ovlivňují, 

jsou provázané jako funkční celek. Jejich příliš nízká či příliš vysoká úroveň 

negativně ovlivňuje kvalitu výkonu. Výše uvedené příklady ukazují typické 

situace a konkrétní projevy psychiky tenistů, které často trenéři mylně zařazují 

33 ŠlÉDR J., Mentální trénink (4. díl). Tenis magazín, 1997, roč. 8, číslo 8, str. 22 
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mezi problémy technické, taktické či kondiční. Souvisejí však s absencí této části 

psychické přípravy. K regulaci aktuálních psychických stavů se používá různých 

biologických, fyziologických, psychologických a pedagogických prostředků. 

Mezi psychologické prostředky patří například metoda progresivní relaxace, toku 

dechu, toku myšlenek, hlubokého uvolnění, bleskového uvolnění, vybití nebo 

aktivačního dýchání. 34 

1.4.5. Intelektová příprava 

Příklad 1: Technická a kondiční příprava hráče jsou vynikající, ale 

evidentně mu chybí taktické využití jeho dispozic. 

Příklad 2: Hráč postrádá základní poznatky týkající se rozdílů taktiky hry 

ve dvouhře a čtyřhře. 

Příklad 3: Hráčovi nebyla v průběhu dlouhodobého tréninkového procesu 

dána možnost praktického vyzkoušení různých vlastních řešení herních situací. 

Příklad 4: Hráč hraje pouze dvouhry. 

Intelektová příprava znamená rozvoj poznávacích procesů systematickým 

a specificky zaměřeným učením. Pomáhá rozvíjet vysoké poznávací funkce a 

zapojovat je do hry. Technicko-taktickými a psychologickými variantami řešení 

herních situací se utváří a rozvijí hráčská inteligence i řada důležitých poznatků, 

vztahující se k tréninkovému procesu, soutěžení i celému životnímu stylu. Pro 

rozvoj poznávacích procesů existuje celá řada psychologických 1 

nepsychologických metod. Mezi psychologické techniky patří například metoda 

"foto", přesného vnímání, výběru informací, modelování cvičení nebo cvičení 

rozhodování. 

34 ŠlÉDR J., Mentální trénink (5. dfl). Tenis magazín, 1997, roč. 8, číslo 9, str. 22 
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1.4.6. Výcvik sociálních dovedností 

Příklad 1: V týmových soutěžích hráč podává velmi nevyrovnané výkony 

Příklad 2: V týmu, ve kterém má hráč kladné vztahy se svými spoluhráči, 

podává hráč diametrálně lepší výkony než na turnajích, kterých se zúčastňuje 

sám. 

Výkon tenisty je ovlivňován i charakterem sociálních vazeb v družstvu i 

v oddíle. Chápání konkurence a kooperace je pro tenistu důležité. V utkání hraje 

sám za sebe a často i proti hráčům, se kterými má navázány přátelské vztahy. 

Rozlišení a oddělení těchto vztahů v utkání a po utkání je podstatnou podmínkou 

pro zachování vysoké výkonnosti hráče. Přátelské či neutrální vztahy mimo 

utkání hráče uklidňují, zatímco nepříjemné či nepřátelské vztahy mohou hráče 

zatěžovat. Pro zlepšení sociálních dovedností se užívá obvykle metoda 

sociometrická a rozhovoru. 

1.4. 7. Mentální trénink 

Příklad 1: Hráč v utkání výrazně vedl a potom dostal strach z vítězství a 

utkání prohrál. 

Příklad 2: V tréninku hráč podává vynikající výkon, v utkání výrazně horší. 

Příklad 3: Školní prospěch hráče se výrazně zhoršil a zhoršila se i jeho 

výkonnost v tenise. 

Příklad 4: Některý úder se hráč nemůže dlouhodobě naučit. 

Mentální trénink zahrnuje trénink kognitivní, psychomotorický, motivační, 

psychoregulační atd. Týká se všech aktivit souvisejících s tenisem i se způsobem 

jeho života. Hráč by se měl postupně naučit chápat mentální trénink, společně 

s ostatními složkami tréninku, jako jeho běžnou součást. Pod pojmem mentální 

trénink by si měl umět každý hráč představit celou řadu aktivit, které provázejí 

tréninkový proces, utkání jednotlivců, družstev i mimosportovní činnosti, které 
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se tenisu přímo netýkají. Jak je vidět ze všech uvedených příkladů, záběr 

psychologie tenisu je širokospektrální. Hráč by se měl od počátku tenisové 

kariéry pravidelně a nenásilně seznamovat se základními psychologickými 

poznatky, které se týkají rozvoje jeho osobnosti. 35 

35 ŠlÉDR J., Mentální trénink (6. díl), Tenis magazín, 1997, roč. 8, číslo 10, str. 22 
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2. Praktická část 

2.1. Seznam kritických situací 

V této kapitole je seznam nejčastějších kritických situací, které mohou 

v tenise nastat. V dalších kapitolách budou následující kritické situace zkoumány 

na určitých objektech. Pro přehlednost jsou rozděleny do několika kategorií a 

podkategorií. 

1) Kritické situace, které mohou nastat před zápasem: 

a) dlouhodobé zdravotní problémy před zápasem, zranění, nemoc 

b) závažné osobní problémy před zápasem 

rozchod s partnerem 

smrt, nemoc v rodině 

problémy ve škole, v zaměstnání 

hádka s partnerem, příbuznými, kamarády 

další 

c) dlouhodobá forma 

d) tréninky, sparingy před zápasem 

málo tréninků 

tréninky, sparingy špatné kvality 

e) fyzická kondice před zápasem 

špatný spánek před zápasem 

žádné nebo špatné kondiční tréninky 

celkový pocit špatné fyzické kondice 

f) důležitost zápasu 

vědomí důležitosti zápasu 

důležitost zápasu z hlediska financí 
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g) další stresující faktory před zápasem 

špatná rozehrávka 

čas zápasu 

h) pověrčivost 

2) Kritické situace během zápasu 

a) čas zápasu 

b) pověrčivost 

c) zranění během zápasu 

d) špatné míče 

e) nekvalitní dvorec 

malé výběhy 

díry 

příliš suchý nebo mokrý 

plachty na plotu okolo dvorce mají špatnou barvu 

nevyhovující síť 

f) problémy s vybavením (s raketou, oblečením, strunami, gnpem 

apod.) 

g) zranění během zápasu 

h) diváci 

i) počasí 

velké množství diváků 

nepřátelské a hlučné publiku 

nervozita před domácím publikem 

rodina, partner mezi diváky 

větrné počasí 

velké horko, vlhko 

slunce 

déšť, přerušení pro déšť 
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j) chování soupeře 

zdržování 

simulování 

zranění soupeře 

nevhodné, nesportovní chování soupeře 

soupeř vydává rušivé zvuky, hekání během úderů 

soupeř se hlasitě povzbuzuje nebo nadává, případně hází 

raketou 

soupeř je o mnoho starší či mladší 

hra soupeře (časté kraťasy, rotované míče, výborný servis, 

čopované míče, vysoké údery, častá hra přes slabší úder, 

výborný pohyb soupeře apod.) 

hráčjelevoruký 

k) hra vlastního hráče 

silnější úder se nedaří 

časté dvojchyby 

špatný pohyb 

další 

1) pocity hráče 

hráč se necítí dobře (fyzicky, psychicky apod.) 

m) stavy v zápase 

důležité body (30:30, 40:40, breakball, gameball, nevýhody, 

setbol, matchball) 

důležité hry (3:3, 4:4, 5:5, 4:5, 5:4, 6:5, 5:6 apod.) 

rozhodující set 

tie-break a důležité stavy v tie-breaku 

první bod 

ztráta vedení v zápase 

neproměněný matchball, setball, breakball 

ze stavu 0:40 srovnání na shodu a poté prohra gamu 

49 



n) vliv trenéra, kapitána družstva 

o) další kritické situace během zápasu 

3) Kritické situace po zápase, které mohou mít vliv na výkon 

2.2. Objekt zkoumání 

Rozbor kritických situací proběhlo na 3 objektech. Výběr objektů byl 

proveden tak, aby byly zastoupeny různé tenisové, charakterové a temperamentní 

typy. Mezi objekty je zastoupena také žena, protože kritické situace v ženském 

tenise jsou specifické. Jedním z objektů je i autor této diplomové práce. Tato 

volba má na jednu stranu velkou výhodu v možnosti detailního rozboru ze všech 

stránek. Nevýhodou může být subjektivnost tohoto rozboru. Objekt číslo jedna 

vzhledem k tomu, že je to autor práce, tak jako jediný není anonymní. 

Rozbor kritických situací probíhalo na celkově patnácti zápasech (u 

každého hráče 5 zápasů). Všechny zápasy jsou dvouhry. 

Objekt číslo 1: 

Jméno a příjmení: Pavel Řádek 

Věk: 23 (datum narození ll. 3. 1985) 

Historie a úroveň: Hráč ve všech kategoriích byl vždy mezi dvaceti 

nejlepšími ve svém ročníku v České republice a mezi pěti nejlepšími v Praze. 

Nejvyšší umístění bylo čtrnácté místo ve starších žácích. V současnosti hráč 

hraje 2. ligu a pražskou divizi za klub Vysoké školy Praha. Hraje také soutěž 

Bizirsklasse 1 v Německu za klub v Eschenriedu u Mnichova, odkud také bude 

většina zápasů v rozboru. 

Temperamentní vlastnosti a psychika: Hráč je spíše klidnější bez větších 

výkyvů. Podle psychologických testů na temperament se řadí do kategorie 

melancholik-sangvinik, což občas ovlivňuje výkony. Hráč občas nezvládá 

z různých důvodů kritické situace (viz níže). 
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Styl hry: Hráč je spíše obranným typem hráče, s dobrým pohybem. Pokud 

ale má šanci přejít do útoku, tak se to snaží využít. Hraje hlavně od základní 

čáry, na síť chodí jen minimálně. Snaží se měnit rytmus hry častými kraťasy. 

Většina úderů je hrané s velkou vrchní rotací. Údery se spodní rotací hráč hraje 

jen v obranných situacích a hlavně z backhandu. 

Silné a slabé stránky: Mezi silné stránky patří hlavně dobrý pohyb po 

antukovém dvorci. Silnější úder je forhand, nejčastěji hraný po čáře. Backhandje 

hlavně udržovací, ale není velkou slabinou. Velké mezery jsou v přechodu na síť 

a v podání. 

Objekt číslo 2: 

Věk: 26 

Historie a úroveň: Hráč dříve hrál za I. ČLTK Praha, dnes hraje za klub 

Vysoké školy Praha. Hráč patřil vždy mezi 25 nejlepších ve svém ročníku a dnes 

hraje 2.1igu a také soutěž Bizirsklasse 1 v Německu za klub v Eschenriedu. 

Temperamentní vlastnosti a psychika: Hráč je klidný, jen s občasnými 

výkyvy. Podle testů patří do kategorie flegmatik. Hráč si většinu kritických 

situací vůbec nepřipouští,jen extrémní vyhrocené situace ovlivňují jeho výkony. 

Styl hry: Hráč je útočným typem. Snaží se vyvinout tlak na soupeře a dojít 

si na síť pro vítězný volej. Hráč hraje údery s velkou horní rotací. 

Silné a slabé stránky: Silnou stránkou hráče je podání. První podání je 

velmi rychlé a druhé má velkou rotaci. K další silné stránce patří voleje a 

přechod na síť. Údery od základní čáry jsou vyrovnané. K slabším stránkám patří 

pohyb a kondice. 
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Objekt číslo 3: 

Věk: 24 

Historie a úroveň: Hráčka hrála většinu své kariéry za klub Aritma Praha. 

Patřila vždy mezi 15 nejlepších hráček ve svém ročníku. Dnes hraje 2. ligu a 

také soutěž Bizirksliga v Německu za klub v Eschenriedu. 

Temperamentní vlastnosti: Hráčka patří do kategorie melancholik

sangvinik. Někdy převládají melancholické vlastnosti, což má vliv na její hru. 

Velké množství kritických situací ovlivňuje její výkonnost. 

Styl hry: Hráčka preferuje styl od základní čáry s malým množstvím chyb. 

Na síť se vydává jen ojediněle. Pokud hraje volej, tak hlavně lifrovaný volej 

s nápřahem. 

Silné a slabé stránky: K silným stránkám patří dobrý pohyb a vyrovnané a 

jisté údery od základní čáry. Servis není slabinou. K slabším stránkám patří 

přechod na síť a voleje. 

2.3. Metoda zkoumaní 

Veškerý výzkum byl proveden dvěma metodami. Prvním z nich bylo 

pozorování následným rozborem. Druhou metodou byl rozhovor s objektem na 

základě předchozího pozorování. Zkoumání u objektu č. 1 (autora práce) 

probíhalo odlišným způsobem než u dalších objektů. Výzkum je založen 

mnohem více na subjektivních pocitech. Pro další dva objekty výzkumu byl 

připraven určitý seznam otázek s možností kreativních odpovědí. 
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Praha 

2.4. Rozbor kritických situací 

2.4.1. Objekt č. 1 

2.4.1.1 Zápas č. 1: 

31. 5. 2008, Mistrovské utkání pražské divize TC Hloubětín vs. TC VŠ 

Soupeř: Jiří Mamica 

Výsledek: 6:2, 1:6, 2:6 

Během týdne před zápasem všechny tréninky proběhly bez problému. 

Hráč měl pocit dobré formy, ale špatné fyzické kondice. Hráč se nemohl věnovat 

kondiční přípravě z důvodu mírné bolesti třísel. Hráč si byl vědom toho, že ho 

čeká velmi silný soupeř, na kterého musí být ve stoprocentní fyzické kondici. 

Soupeř hraje trpělivý tenis bez chyb. Zápasy s ním jsou dlouhé. Nicméně hráč 

věří, že ho může porazit. Sebedůvěra je v pořádku. Sebevědomí také posiluje, že 

ho zbytek týmu považuje za oporu na pozici číslo jedna. Na druhé straně je 

z tohoto pohledu na hráče určitý tlak, který si však nepřipouští. Jinak žádné 

okolní vlivy, které by mohly ovlivnit výkon, před zápasem nebyly. 

V den zápasu je velmi horké a slunečné počasí, což na jedné straně hráči 

nevadí, ale vzhledem ke stylu soupeře a očekávání dlouhého zápasu a horší 

fyzické připravenosti není ideální. Určitý vliv na výkon mohl mít fakt, že v klubu 

v Hloubětíně nejsou na dvorcích umělé čáry, ale čáry dělané z bílého vápna. 

Tento způsob lajnování už není moc běžný a hráč na tyto podmínky není zvyklý. 

To mohlo částečně ovlivnit výkon, i když většinu zápasu na to hráč vůbec 

nemyslel. Pouze v určitých momentech zápasu, kdy čára už nebyla příliš vidět, 

takže nebylo zřetelné, kam hrát údery a také bylo složité rozhodovat sporné míče. 

Zápas měl několik rozhodujících okamžiků. V prvním setu měl hráč 

jasnou převahu. Míče bylo nové a agresivním stylem nedával soupeři moc šancí. 

Na konci prvního setu za stavu 5:1 sice neproměnil 2 setbally za stavu 40:15 

v gamu při svém servisu. Po tomto gamu na okamžik pomyslel na možnost ještě 
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prohry setu, což se i projevilo na začátku dalšího gamu, kdy prohrával 0:30 při 

podání soupeře. Další míč se ale hráči podařilo zahrát výborný vítězný forhand 

po čáře, kterým se opět vrátilo sebevědomí, a poté po dalších dobrých úderech 

vyhrál celý set. Komplikace na konci prvního setu předznamenaly další vývoj 

zápasu. Při pauze mezi sety si hráč opakoval, že musí vstoupit do začátku setu, že 

je to klíčové. Dobrý vstup se částečně podařil. Při vlastním podání byl stav 

40:15, ale po dlouhých výměnách hráč nakonec podání prohrál. Celkově však 

podání nebylo velkou výhodou, oba hráči neměli problémy s returnem. Hráč si 

však po tomto gamu uvědomil, že po prohře tohoto gamu je důležité se chytit. 

Přílišná motivace do dalšího gamu a snaha ukončit výměny vítězným míčem se 

projevila větším množstvím chyb. Míče začínaly být pomalejší a výměny se 

podstatně prodlužovaly. Každý míč byl velmi namáhavý na kondici. Následovala 

řada vyrovnaných gamů, které ale končily vítězně pro soupeře. Po jednoznačném 

výsledku ve druhém setu se hráč snažil koncentrovat na začátek 3. setu. To se 

podařilo, ale za stavu 2:2 a 30:0 při podání soupeře se během dlouhé výměny 

objevily lehké křeče ve stehenním svalu na levé noze. To velmi ovlivnilo výkon 

hráče. Hráč si uvědomil, že musí výměny zkrátit vítěznými údery, což se ale 

kvůli pomalým ohraným míčům nedařilo. Hráč už příliš nevěřil, že může vyhrát, 

i když stav byl stále vyrovnaný. Potřeboval podporu ostatních hráčů týmu, ale ti 

fandili vyrovnanému utkání na jiném dvorci. Hráč už přemýšlel nad všemi 

možnými okolnostmi a už ne nad svoji hrou. Hráč končí už jasným vítězstvím 

soupeře. 

Závěr z rozboru: Klíčovým okamžikem byly nevyužitá šance na začátku 

druhého setu. Hráč ztratil po této události víru ve vítězství, protože nepatřil 

k favoritům zápasu. Křeče ve třetím setu dovršily psychický pád hráče a už 

nebyla šance se vrátit zpět do zápasu 
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2.4.1.2. Zápas č. 2: 

1. 6. 2008, TC Furstenferbruck vs. TC Eschenried 

Soupeř: Michael Heel (Rakousko) 

Výsledek: 3:6, 6:1,4:6 

Zápas se odehrál první den po utkání číslo 1, takže kritické situace před 

utkáním jsou částečně popsány už v předchozích odstavcích. Tento zápas byl 

prvním zápasem za klub Eschenried, takže hráč měl trochu obavy z nového 

prostředí, spoluhráčů a z toho, aby nezklamal velké očekávání v novém klubu. 

Hráč od klubu dostává za odehrané zápasy peníze, takže to ještě tlak zvyšuje. 

V den utkání bylo všechno v pořádku, tým přijal hráče bez problémů. 

Hráč ale pociť oval velkou únavu po předchozím zápase. Hráč se dostal na dvorec 

ve druhém kole zápasu za nepříznivého stavu 1 :2 na zápasy, což umocnilo tlak. 

Na počátku zápasu hráč pociťoval obrovskou nervozitu, vůbec se nedařilo 

umisťovat míče do dvorce. Rychle byl stav 0:3 v prvním setu. Soupeř navíc hrál 

údery s velkou horní rotací, což hráči nevyhovuje. Postupně hráč přestal vnímat 

únavu a nervozita se postupem zápasu začala vytrácet. Podařilo se mu pár 

dobrých úderů a zápas se vyrovnal, i když první set skončil výsledkem 3 :6. Ve 

druhém setu se hra úplně otočila, za stavu 3:0 se navíc stala událost, které 

ovlivnila celý zbytek zápasu. Soupeř se začal po každé výměně chytat 

s bolestivou grimasou za pravé zápěstí. Hráč byl trochu v rozpacích, protože se 

během výměn nezdálo, že tato bolest ovlivňuje hru soupeře. Soupeř servíroval, 

hrál forhand i backhand stejně jako doposud, takže se hráč snažil jen 

koncentrovat na svou hru a nezaobírat se tímto zraněním soupeře. Nicméně bylo 

těžké na to nemyslet. 

Zápas se dostal až do stavu 4:3, kdy nastal klíčová kritická situace pro 

celý zápas. Hráč poměrně dobrou hrou vzal soupeři podání a dostal se do vedení 

4:3. Při výměně stran soupeř přišel k hráči s tím, že už nemůže hrát kvůli bolesti 

dál. Po konzultaci s nehrajícím kapitánem však toto rozhodnutí odvolal s tím, že 

se pokusí pokračovat. Tato událost zasáhla hráče neuvěřitelným způsobem. Už 

myslel, že zápas skončil jeho vítězstvím. Ale musel pokračovat dál a 
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zkoncentrovat se zpět bylo nemožné. Nemohl přestat myslet na onu událost a od 

té doby vyhrál pouze 1 výměnu. Set skončil prohrou 4:6. 

Závěr: Únava a počáteční nervozita velmi ovlivnila začátek zápasu. Je ale 

pochopitelné, že hráč byl v prvním zápase v novém klubu nervózní. Hráč se chce 

předvést v co nejlepším světle, ale bojí se, aby nezklamal očekávání. 

Přemotivovanost zde hraje velkou roli. Další průběh zápasu ovlivnilo zranění a 

klíčová situace ze stavu 4:3 ve 3. setu. Taková událost působí na psychiku hráče 

jako rána. Po uvolnění z oznámení konce zápasu následuje opět návrat do hry, 

což vyžádalo určitý čas se zpět zkoncentrovat. Na to ale čas nebyl. Otázkou 

zůstává, jak vážné bylo zranění a jestli nešlo od soupeře jen o nesportovní 

taktiku. 

2.4.1.3. Zápas č. 3: 

15. 6. 2008, TC lnning vs. TC Eschenried 

Soupeř: Dejan Todorovic (Srbsko) 

Výsledek: 2:6, 6:4, 4:6 

V průběhu týdne před zápasem se nestalo nic negativního, co by mohlo 

mít vliv na výkon. Tréninky byly velmi kvalitní. Kondice, s kterou měl hráč 

problémy, se zlepšila. Hráč cítil dobrou formu a cítil velkou důvěru ve své údery. 

Hráč však věděl, že ho čeká velmi kvalitní soupeř. Hráč sice soupeře neznal, ale 

podle výsledků však věděl, že se jedná o velmi kvalitního soupeře. Trochu hráče 

mrzelo, že neměl žádné informace o soupeřově hře, že nevěděl vůbec, co ho čeká 

a že se nemohl připravit přesně na soupeřovu hru. 

V den zápasu se hráč dověděl, že hráč je levoruký a že má velkou sílu ve 

svém forhandu a slabinu v backhandu. To hráče trochu rozhodilo, protože hra 

proti levorukým soupeřům mu nesedí, zvlášť když mají silnější forhandový úder. 

Hráč totiž preferuje hru backhandu křížem a forhandu po čáře, zde má však 

srbský hráč silnější úder. Stejně tak hráč má mnohem jistější hlavně druhý servis 

do strany, kde má levoruký soupeř forhand. Hráč se před zápasy snažil rychle 

připravit a zkoncentrovat na taktiku hry, co nejvíce úderů do backhandu soupeře, 
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hlavně držet výměnu forhand křížem s backhandem soupeře. S levorukými hráči 

navíc je také složité returnovat servis, jelikož má opačnou rotaci, na který hráč 

není zvyklý. 

V úvodu zápasu se přesně naplnily obavy hráče z rotovaného podání 

s opačnou rotací. Hráč vůbec nebyl schopný servis účinně vracet. Pokud se mu 

podařilo servis vrátit, tak většinou nebyl pro soupeře problém zakončit výměnu 

extrémně rychlým forhandem. Soupeř měl skutečně slabinu v backhandu 

jednoruč, který často vracel pouze čopovaným úderem se spodní rotací. Taktika 

hrát, co nejvíce míčů do backhandu se příliš nedařila, jelikož si soupeř obíhal 

většinu míčů na svůj forhand, z kterého nedával moc šancí. Hráč i přes tyto 

problémy byl ale stejně hodně sebevědomý, věděl, že má formu a cítil se velmi 

dobře při pohybu na dvorci. I přes prohraný set věděl, že dokáže zápas vyhrát. Ve 

druhém setu se hra vyrovnala. Důležitý faktor bylo, že si hráč zvyknul na rotaci 

servisu. Hráči si držely svá podání a za stavu 5:4 pro hráče šel na podání soupeř 

Dejan Todorovic. Při výměně stran hráč věděl, že teď bude na řadě rozhodující 

gam druhého setu. Pokusil se, co nejvíce zkoncentrovat na return. Nehrající 

kapitán poradil hráči, aby vracel podání výš nad sítí. S těmito údery měl soupeř 

větší problémy. Při tomto gamu hráč cítil velkou sebedůvěru a celý set vyhrál 

6:4. Na vítězné vlně pokračoval začátek rozhodujícího setu, kdy se rychle dostal 

do vedení 3:0. Za tohoto stavu nastal důležitý moment, který měl vliv na konečný 

výsledek. Soupeř si po několika dlouhých výměnách začal protahovat stehenní 

sval. Soupeř se opravdu mnohem hůře pohyboval než na začátku zápasu. Hráč si 

v tento moment začal myslet, že už bez problému dotáhne zápas do konce, a však 

soupeř začal extrémně riskovat údery jak z forhandu tak z backhandu, což mu 

přinášelo úspěch. Po vyrovnaných gamech otočil výsledek a dostal se do vedení 

5:3. Nicméně hráč se stále snažil neztrácet koncentraci a za povzbuzování 

spoluhráčů si stále věřil na vítězství. Dokonce se mu podařilo dostat se na stav 

4:5, 15:40. Po dvou neproměněných breakballech už hráč pocítil lítost nad 

nevyužitými příležitostmi a další dva body hladce prohrál. 

Závěr: Velký vliv na výsledek zápasu byl fakt, že soupeř byl levoruký a 

respekt hráče z tohoto faktu. Další klíčový moment byly nevyužité příležitosti ve 
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třetím setu a očekávání snadného vítězství za vedení 3 :0 a špatného pohybu 

soupeře. 

2.4.1.4. Zápas č. 4: 

29. 6. 2008, TC Tutzing vs. TC Eschenried 

Soupeř: Thomas Frohlich (Rakousko) 

Výsledek: 7:6, 5:7, 6:3 

V týdnu před zápasem nebyly žádné negativní události. Naopak hráč se 

cítil ve velmi dobré formě, kterou potvrdil dobrým výkonem a výsledkem v 

zápase pražské divize, kde hladce porazil soupeře srovnatelné úrovně. Zápas 

proti klubu TC Tutzing byl poměrně dlouho očekáván, jelikož se jedná o 

dlouholetého rivala a navíc oba kluby jsou sousedi v tabulce na 2. a 3. místě, 

takže o to více byl zápas vyhrocený. Souboj obou jedniček v mužstvu se 

považoval za klíčový pro vývoj celého mistrovského utkání, takže hráč byl hodně 

motivován, ale necítil žádný tlak, vzhledem k dobré formě. Hráč věděl, že ho 

čeká vyrovnaný a dlouhý zápas, ale věřil ve své schopnosti. 

V den zápasu bylo velmi horké a slunečné počasí, což hráči vyhovuje. 

Tento fakt ještě povzbudil sebevědomí hráče. Hráč svého soupeře neznal, tak se 

byl podívat na týmovou rozehrávku, kde zjistil, že Thomas Frohlich je pravoruký 

hráč s výborným forhandem a servisem a slabším backhandem. Toto rozložení 

hráči vyhovuje. Navíc se při rozehrávce cítil velmi dobře, hlavně při podání, 

takže jeho sebedůvěra byla na začátku zápasu vysoká. Dalším důležitým 

faktorem bylo, že okolo dvorce bylo poměrně velké množství domácích diváků, 

které, jak se ukázalo, hlasitě celý zápas fandili soupeři, domácímu Thomasu 

Frohlichovi. 

Hráči si dlouho drželi svá podání až do stavu 5:5, kdy hráč ztratil své 

podání. Další gam ale poměrně snadno vyhrál a na vítězné vlně pokračoval i 

v tie-breaku. Druhý set začal stejně jako ten první, hráči si drželi svůj servis, až 

do stavu 4:4, kdy se hráčovi podařil break. Za stavu 5:4 tedy šel podávat na 

vítězství v zápase. V tomto gamu se odehrálo několik důležitých momentů. 
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V první řadě za stavu 30:40 měl soupeř možnost srovnat stav na 5:5. Hráč si 

z tohoto stavu nedělal starosti. Byl si vědom, že vede jedna nula na sety, 5:4 na 

gamy, takže prohraný gam pro něj neznamená nic hrozného. Navíc věděl, že jeho 

oporou v zápase je servis, na který se může spolehnout. To se také stalo, po 

výborném servisu už nebylo těžké výměnu vyhrát. A při shodě se mu podařil 

přímý bod z podání, takže tu byl matchball. Diváci ale nepřestávali soupeře 

povzbuzovat. Při matchballu se míč dostal do dlouhé výměny, kterou soupeř 

ukončil vítězným forhandem, poté se začal hlasitě povzbuzovat. Hráč však 

zůstával v klidu. Při další shodě přišel klíčový okamžik. Opět nastala dlouhá 

výměna, kterou soupeř opět ukončil vítězným forhandem. Hráč si poté došel pro 

míč a šel se připravit na servis za stavu ,,nevýhoda". Při poklepání míče před 

servisem si hráč všiml, že je tento míč prasklý. A pravidla v tomto okamžiku 

říkají, že pokud se míč během výměny tímto způsobem poškodí, tak se musí 

výměna opakovat. Hráč se tedy na základě tohoto pravidla dožadoval opakování 

výměny za stavu "shoda", jelikož míč musel prasknout při vítězném forhandu 

soupeře. Důležitým faktem je, že na této úrovni při mistrovských utkáních 

v Německu nejsou přítomní rozhodčí, takže při veškerých sporech se musí hráči 

(případně kapitáni družstev) domluvit. Při tomto sporu o prasklý míč bylo velmi 

těžké dojít k nějaké shodě. Po 15 minutách dohadování hráč ustoupil a hra 

pokračovala za stavu "nevýhoda". Tento míč hráč prohrál, takže stav byl 5:5. 

Hráč byl v tuto chvíli na sebe naštvaný, že se nechal tímto okamžikem rozhodit a 

nechat si utéct příležitost ukončit zápas už v předchozím gamu. Diváci začali být 

navíc ještě hlasitější. Hráč tedy začal myslet na tyto okolní vlivy a už se tolik 

nesoustředil na svou hru. Prohrál tedy druhý set 5:7. 

Třetí set však byl ovlivněn špatnou kondicí soupeře. Hráč se poučil 

z předchozích zápasů a nepodcenil žádný míč. Snažil se soustředit na každý 

míček a na dodržování taktiky - hrát do backhandu a překvapit vítězným míčem 

do forhandu. Soupeř už neměl síly hrát svůj nejlepší tenis. To dovolilo hráči se 

opět zkoncentrovat, přestat vnímat nepřátelské publikum a vyhrál rozhodující set 

6:3. 
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Závěr: Tento zápas jasně ukazuje, jak malé detaily rozhodují sety a 

zápasy. Pokud je vyrovnaný zápas, tak ho rozhodne jen několik důležitých míčů. 

Schopnost zvládat tyto důležité míče dělá velké hráče. V tomto zápase sice 

nakonec kritická situace za stavu 5:4 ve druhém setu na konečný výsledek 

rozhodující vliv neměla, ale pouze proto, že soupeř odešel fyzicky. Také tento 

zápas ukazuje, jak může taková kritická situace ovlivnit výkon hráče, i přes to, že 

se hráč cítí fyzicky i psychicky dobře a má vysokou sebedůvěru. Důležité je také, 

že hráč se brzy po prohraném setu zpátky zkoncentroval a už se ve třetím setu 

prohranou druhou sadou nezaobíral. 

2.4.1.5. Zápas č. 5: 

6. 7. 2008, TC Eschenried vs. SG Stumpfenbach 

Soupeř: Ilja Salapič (Chorvatsko) 

Výsledek: 6:0, 6:3 

Během týdne před zápasem hráče trápily bolesti třísel, ale tréninky i přes 

bolest odehrál. Pocit dobré fyzické a psychické kondice z minulých týdnů 

přetrvával i pro tento zápas. Hráč očekával lehčí zápas se slabším soupeřem. 

Všechny ostatní zápasy za tým soupeře na pozici číslo jedna odehrál Michael 

Anderle, který všechny své zápasy prohrál. 

V den zápasu se ale hráč dozvěděl, že bude hrát s mladým šestnáctiletým 

talentem z Chorvatska, který trénuje v nedaleké akademii Nika Piliče 

v Mnichově. Hráč nevěděl, co od tohoto hráče může očekávat. 

Hráči se podařil vstup do utkání, kdy po vyrovnaném prvním gamu sebral 

hráči podání. První set byl už poté jednoznačný a skončil výsledkem 6:0. Hráč se 

poté snažil soustředit na dobrý vstup do druhého setu. Věděl, že pokud se mu 

podaří dobrý vstup, tak soupeř už nebude klást odpor. Ale to se mu vůbec 

nepodařilo. Při jednom skluzu po antuce ho lehce zabolelo tříslo a hráč potom 

začal myslet vice na možnou bolest než na vlastní tenisovou hru. Než se z toho 

vzpamatoval, tak byl stav 1:3, 15:40. Následně se podařilo hráči opět 

zkoncentrovat a stav otočil na konečných 6:3. 
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Závěr: Tento zápas ukazuje, jak má hráč problémy s udržení stálé 

výkonnosti po celý zápas. Výkonnost se pohybuje po určitých vlnách, kdy se 

v důsledku určité kritické situace výkon podstatně zhorší. Poté trvá určitý čas, 

než se navrátí zpět. Pokud by byl soupeř zkušenější, tak by dokázal takové šance 

využít a utkání by bylo ještě mnohem více vyrovnané. 

Závěr - objekt č. 1 

Některé druhy kritických situací mají na výkon hráče velký vliv. Hráč 

neudrží po celý zápas stejnou úroveň výkonu a v určitých okamžicích (na 

začátcích setů nebo po určitých kritických situacích) ztrácí koncentraci a trvá 

nějakou dobu, než se vrátí zpět (viz kapitola č. 1.2.4.). Také má hráč problémy 

s příliš vysokou aktivací. Hráč je někdy přemotivován a jeho výkon je tím 

negativně ovlivněn. 
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2.4.2. Objekt č. 2 

2.4.2.1. Zápas č. 1: 

17. 5. 2008. TC Písnice vs. TC VŠ Praha, mistrovské utkání 2.1igy 

Soupeř: Petr Křtěn 

Výsledek: 6:7, 6:3, 4:6 

Během týdne před zápasem se nic zvláštního, co by mohlo mít vliv na 

přípravu, nestalo. Hráč si uvědomoval důležitost zápasu, protože toto mistrovské 

utkání bylo rozhodující pro další vývoj soutěže. Důležitým faktorem bylo, že 

hráč je zároveň hrajícím kapitánem týmu. Hráč se den před utkáním snažil 

nominovat ideální sestavu, aby tým měl šanci na vítězství. 

V den zápasu se stalo několik klíčových událostí, které měly zásadní vliv 

na průběh samotného utkání hráče. Tým se sešel v nominované sestavě na 

dvorcích soupeře, ale během vytváření zápisu o utkání se zjistilo, že 

v nominované sestavě jsou čtyři hráči, kteří jsou v oddíle na hostování. Soutěžní 

řád říká, že v týmu mohou být maximálně tři hráči "na hostování", takže jeden 

zápas musel být kontumován ve prospěch týmu soupeře. Hráč jako kapitán se 

snažil situaci, co nejrychleji vyřešit, ale měl na to málo času, protože za několik 

minut musel nastoupit na dvorec ke svému zápasu. Hráč aspoň chtěl získat jednu 

hráčku na čtyřhru z týmu B, aby byla šance ještě celé mistrovské utkání vyhrát. 

To se mu nakonec podařilo, ale byly problémy s dopravou této hráčky. Tyto 

problémy už hráč neměl šanci vyřešit, protože musel nastoupit ke svému zápasu. 

Tato situace měla velký vliv na začátek utkání. Hráč musel pořád myslet 

na problémy, které nastaly, částečně jeho zaviněním. Jeho soustředění na počátku 

zápasu bylo minimální. Stav byl brzy 0:4, ale hráčovi se podařilo "dostat" do 

zápasu. Hráč si uvědomoval důležitost svého zápasu pro celkový vývoj 

mistrovského utkání. Hráč se několika podařenými míči zase zkoncentroval a 

začal věřit svým úderům, zvláště podání. Hráčovi se podařil stav prvního setu 

téměř otočit. V tie-breaku však za stavu 3:4 nevyšel lehký forhand po čáře a poté 

už hráč tie-break lehce prohrál. Na začátku druhého setu bylo jasné, že se 
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podařila vyřešit situace s dopravou hráčky z B-týmu, takže už nebyl žádný 

problém pro hráče hrát svůj nejlepší tenis. Druhý set skončil jasným vítězstvím 

6:3. Hra ve třetím setu se však zase vyrovnala zlepšeným výkonem soupeře. 

Domácí tým a diváci začali soupeře povzbuzovat. Na začátku třetího setu přišel 

rozhodující gam za stavu 1:1, kde hráče nepodrželo podání a tento break se už 

nepodařilo vrátit zpět a rozhodující set prohrál 4:6. 

Závěr: Na celé utkání měla vliv závažná kritická situace, která souvisí 

s funkcí hráče jako hrajícího kapitána. Tato pozice má určitě mnoho výhod, ale 

nevýhodou je, že problémy, které řeší hráč jako kapitán, mohou mít vliv na jeho 

výkon. To se přesně stalo v tomto zápase, i když hráč byl favoritem na vítězství, 

nebyl schopen podávat po celý zápas vyrovnaný výkon. 

2.4.2.2. Zápas č. 2: 

15. 6. 2008, TC Inning vs. TC Eschenried, mistrovské utkání německé 

Bezirksklasse 1 

Soupeř: Maxmilián Werzmuller (Německo) 

Výsledek: 6:4, 6:3 

Hráč pociťoval dobrou formu, i když trénoval méně než obvykle kvůli, 

špatnému počasí a zranění kolene. Tento zápas byl pro hráče první v novém 

prostředí, takže si uvědomoval důležitost dobrého začátku, aby ho tým přijal 

mezi sebe. Pociťoval drobný tlak, na který se ale během přípravy snažil 

nemyslet. 

Hráč měl před zápasem krátký a špatný spánek. Příjezd do Německa byl 

pozdě večer, hráč spal navíc poprvé v novém prostředí. Hráč řídil auto ve 

špatném počasí. To způsobilo velkou únavu, ale i přesto nemohl usnout. 

Druhý den ráno se probudil s velkým pocitem únavy. Navíc začátek jeho 

zápasu byl v 9:00, což mu nevyhovuje. Hráč preferuje hrát až ve druhém kole 

zápasu. Po krátkém a špatném spánku si byl hráč vědom, že nebude výkon 

optimální. Ke všemu ještě přispěl fakt, že tým dorazil do hostujícího klubu až 
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těsně před začátkem zápasu, takže nebylo možno se rozehrát. Hráč soupeře vůbec 

neznal, v tomto směru se neměl možnost takticky připravit, avšak nastoupil na 

kurt s cílem diktovat rytmus hry a nepouštět soupeře do dlouhých výměn. 

Hráč nastupoval k zápasu velmi ospalý a fyzicky unavený. Navíc ještě 

pociťoval bolest ve zraněném koleni. Ovázání bolavého kolene a prášek proti 

bolesti umožní hrát bez omezení. Během rozehrávky hráč zjistil, že je soupeř 

velmi mladý a slabý. Hráč si byl jistý svého vítězství, i kdyby hrál špatně. Hrál 

poprvé s míči značky Dunlop, zjistil, že mu vyhovují, avšak že se brzy ohrají a 

ztrácí své vlastnosti. Nejzávažnějším faktem (kromě únavy), který ovlivnil výkon 

hráče, bylo nevhodné chování soupeře. Soupeř se často povzbuzoval 

v nevhodných momentech (například po dvojchybě). Toto chování hráče 

rozčilovalo, takže se snažil ukončovat výměny dříve než obvykle a hrál údery, 

které by normálně nehrál. Z těchto úderů přicházelo však mnoho chyb. Důležitý 

okamžik přišel za stavu 5:4 v první sadě, kdy přichází na podání soupeř, ale hráč 

si byl jistý, že když se zkoncentruje tento gam vyhraje. Byl si jistý svou herní 

převahou. Tento gam a tím i celý první set vyhrál. Ve druhém setu se hra soupeře 

změnila, začal hrát často kraťasy, které měl hráč problémy dobíhat. Únava však 

postupně odcházela. Za stavu 2:1 ve druhém setu a 30:40 měl hráč nahranou 

smeč, kterou pokazil, poté následovalo hození raketou. Tím dostal ze sebe trochu 

zloby a lépe se zkoncentroval. Od tohoto okamžiku byla jeho převaha už jasně 

patrná. Druhý set vyhrál6:3. 

Závěr: Na tento zápas měly vliv dva kritické faktory. V první řadě fyzická 

únava hráče a chování soupeře. Překvapivě neměl na výkon žádný vliv fakt, že je 

velmi důležité se dobře uvést v novém klubu. Během zápasu na to hráč vůbec 

nemyslel. Během zápasu proběhlo ještě několik kritických situací, které neměly 

větší vliv na konečný výsledek. 
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2.4.2.3. Zápas č. 3: 

21. 6. 2008, TC Oaza Praha vs. TC VŠ Praha, mistrovské utkání 2. ligy 

Soupeř: Libor Bastl 

Výsledek: 6:3, 6:4 

V průběhu týdne před zápasem hráč pociťoval nejlepší formu, jakou měl 

v průběhu sezóny. Jeho sebedůvěra byla na vysoké úrovni, kterou posilnila 

snadná výhra v minulém mistrovském utkání. Hráč věděl, že ho čeká velmi těžký 

soupeř v silném týmu, který nakonec postoupil do I. ligy. Hráč však podává proti 

silným soupeřům lepší výkony než proti slabým soupeřům, takže se na zápas 

těšil. Hráče ale stále bolelo koleno. Bolest se v průběhu sezóny čím dál více 

zhoršovala, takže se hráč obával, že ho bude bolest limitovat. 

V den zápasu při rozehrávce zjistil, že ho bolest omezovat nebude. Tento 

fakt ho uklidnil. Na začátku zápasu hráče velmi překvapila hra soupeře. Očekával 

daleko lepší hru. Soupeř střídal výborné údery s lacinými chybami. Hráč si však 

stále opakoval, že nesmí polevit v koncentraci. Věděl, že je soupeř schopen 

daleko lepšího výkonu. Hráč měl velmi dobrý začátek, brzy vedl 4:1. Na konci 

prvního setu za stavu 5:2 měl hráč dva breakbally a zároveň setbally na 6:2, které 

se mu ale nepodařilo proměnit. Hráč si v tu chvíli pomyslel, že soupeř po tomto 

gamu začne hrát lépe, ale toto se nestalo. Hráč se poté snažil soustředit na 

začátek druhého setu. Podařil se hned break a poté vedl při svém servisu 40:0. Po 

dlouhé výměně přišel zkažený lehký volej. Poté hráč prohrál4 míče za sebou. To 

hráče ale nerozhodilo, tento moment přijal s klidem a soustředil se na další míče. 

Za stavu 5:3 a 40:15 měl hráč při podání soupeře dva matchbally. Soupeři se 

však povedla dvakrát hra servis - volej, následovalo velké tahání se o tuto hru, 

přišly 4 shody, ale nakonec prohra tohoto gamu. Hráč si pomyslel, že to byl 

klíčový moment zápasu. To ovlivnil začátek dalšího gamu, hráč prohrávall5:40. 

Následovaly dva výborné servisy, které srovnaly stav na shodu. Poté měl hráč 

matchball, při kterém dal dvojchybu, která však psychiku hráče neovlivnila. 

Hráčovi se podařilo několik vynikajících úderů a nakonec vyhrál celý set 6:4. 
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Závěr: Na výkon a výsledek zápasu měla vliv velká sebedůvěra hráče. I 

přestože během zápasu se událo několik kritických situací, které mohly zvrátit 

vývoj zápasu, tak na výkon hráče tyto momenty vůbec neměly vliv. Dalším 

důležitým faktorem byl výkon soupeře, který nepodal své maximum. Hráč však 

stále očekával zlepšení soupeře, které však nepřišlo. Toto očekávání však 

pomohlo udržet koncentraci až do konce zápasu. 

divize 

2.4.2.4. Zápas č. 4: 

28. 6. 2008, TC Tesla Karlín vs. TC VŠ Praha, mistrovské utkání pražské 

Soupeř: Martin Pučálka 

Výsledek: 4:6, 6:1,7:5 

Před zápasem měl hráč příliš málo tréninků než obvykle. Měl obavy 

z menší formy. V pátek před zápasem se hráči na tréninku velmi zhoršila bolest 

v koleni. Hráč si byl vědom, že však hrát musí, že je to důležité mistrovské 

utkání o udržení soutěže, navíc zápas hráče by mohl mít důležitý vliv na celkový 

vývoj celého mistrovského utkání. Hráč věděl, že ho čeká těžký soupeř, s kterým 

má však hráč pozitivní bilanci. 

Druhý den hráče uklidnilo, že bolest v koleni trochu ustoupila. Při 

rozehrávce však neměl dobrý pocit ze své hry (málo tréninků). V den utkání 

navíc foukal silný boční vítr, který obyčejně hráči nesedí. Hlavně zpočátku 

zápasu hráči trvalo, než si na tento vítr zvykl, poté mu už nevadil, naopak ho 

dokázal využívat ve svůj prospěch. Hráči také vadil dvorec, na kterém se utkání 

odehrávalo. Na jedné straně měl dvorec mnohem menší výběhy než na straně 

druhé. 

Hráč tedy neměl vzhledem k okolnostem vůbec dobrý vstup do zápasu. Za 

stavu 0:4 se však výkon výrazně zlepšil, srovnání stavu na 4:4. Za toho stavu 

přišel důležitý gam při servisu hráče, který lacinými chybami hráč prohrál. Hráč 

se hodně na sebe zlobil, v průběhu gamu na 4:5 se zloba stupňovala, vše 
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vyvrcholilo zkaženým volejem při breakballu soupeře. Následoval hod rakety a 

její nalomení. Tento fakt rozzlobil hráče ještě více. Rozhodl se raketu úplně 

doničit. To pomohl uvolnit stres a agresi. Do dalšího průběhu zápasu už hráč 

pokračoval uvolněnější a s větším klidem, i když následný gam prohrál (a tím i 

celý set 4:6). Druhý set byl jasnou záležitostí. Hráč zlepšenou hrou vyhrál set 

snadno 6:1 a jeho výkon pokračoval i do třetího setu, kde vedl 3:0. Za tohoto 

stavu řada faktorů měla vliv na otočení stavu. Za prvé soupeř za podpory diváků 

zlepšil svůj výkon. Za druhé se hráč začal cítit příliš sebevědomý, i když jeho 

forma tomuto pocitu reálně neodpovídala. Snažil se hrát velmi těžké míče 

v nemožných situacích, z kterých začal velmi chybovat. Za stavu 3:2, 30:0 hráč 

prohrál 5 míčů. Soupeř byl na vítězné vlně. Hráč se snažil soustředit a opět se 

vrátit ke své hře. Důležitý gam za stavu 3:3, ale prohra. Za stavu 3:5 však hráč 

začal chybovat, došlo k dalšímu otočení stavu. Hráč si už byl velmi jistý svým 

vítězstvím. Soustředil se až do posledního míče. Vyhrál tedy 7:5 v rozhodujícím 

setu. 

Závěr: Hlavně začátek zápasu byl ovlivněn různými faktory, které 

nedovolily podat dobrý výkon. Důležité ale bylo, že se dokázal do zápasu zpět 

dostat a na okolnosti si zvyknout. Pro vývoj zápasu mělo velký význam i zlomení 

a dolomení rakety, která uvolnila agresi. Ve třetím setu se stav dvakrát změnil, 

hlavně kvůli neudržení koncentrace a spoléhání se na už snadné dohrání zápasu 

do vítězného konce. 

2.4.2.5. Zápas č. 5: 

29. 6. 2008, TC Tutzing vs. TC Eschenried, mistrovské utkání německé 

Bezirksklasse 1 

Soupeř: Michael Harand (Rakousko) 

Výsledek: 4:6, 3:6 

Tento zápas následoval 1 den po utkání číslo 4, takže kritické události 

v týdnu před zápasem jsou stejné jako pro tento. Přidala se ještě velká únava 
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z cesty z těžkého zápasu odehraného den předem. Hráč měl špatný spánek, takže 

jeho únava druhý den ráno byla ještě výraznější. 

Hráč začínal své utkání od 9:00 hodin a opět bez týmové rozehrávky, 

takže neměl čas si otestovat svou formu. Hráč se necítil fyzicky dobře. Začátek 

zápasu mu ale vyšel, se štěstím ved14:1, ale věděl, že soupeř hraje lepší tenis, že 

to je otázkou času, kdy se vývoj otočí. Tyto myšlenky měly vliv na výkon hráče, 

hrál ustrašeně a s respektem. Soupeř skutečně vyhrál důležitý gam na 3:4 a poté 

už lehce vyhrál první set 6:4. Na začátku druhého setu se hráč snažil uklidnit a 

chytit začátek setu. To se mu nepovedlo, po prohře svého servisu na 0:2 už 

nevěřil ve vítězství. Dělal velké množství chyb a nemohl se opřít o své podání a 

return. Hráč už nedokázal své podání vyhrát zpět a prohrá13:6. 

Závěr: Na zápas měla vliv v první řadě únava hráče a také nízká 

sebedůvěra a víra ve vítězství. Hráči nesedí brzké začátky zápasů. Hráč potřebuje 

dlouhou rozehrávku, která však před tímto utkání nebyla. 

Závěr - objekt č. 2 

Na hráče mají vliv jen některé kritické situace, z kterých se ale dostane brzy 

vrátit zpět do hry. Hráč má však během utkání více výkyvů. Během jednoho 

zápasu dokáže hrát výborně i špatně. Pokud má hráč formu a vysokou 

sebedůvěru, tak na něj kritické situace nemají téměř žádný vliv. 
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ligy 

2.4.3. Objekt č. 3 

2.4.3.1. Zápas č. 1 

7. 6. 2008, TC Písnice vs. TC Aritma Praha, mistrovské utkání české 2. 

Soupeřka: Veronika Bachmanová 

Výsledek: 6:4, 6:2 

Hráčka během týdne před zápasem měla dobré tréninky a sparingy, takže 

měla pocit dobré formy. Navíc byla v dobrém psychickém rozpoložení, z důvodu 

dobře zvládnutých zkoušek na vysoké škole. Hráčka se zbavila stresu, který měla 

před zkouškami, takže se mohla plně soustředit na tenis a na nejbližší zápas. 

Hráčka věděla, že ji čeká talentovaná soupeřka, ale věřila, že dokáže utkání 

zvládnout. Navíc měla zvýšenou motivaci, jelikož se dalo čekat, že tento její 

zápas bude mít velkou důležitost pro vývoj celého mistrovského utkání. Tým 

soupeře navíc byl soused v tabulce, takže tento zápas byl přímý souboj o 

umístění. 

V den zápasu proběhlo vše bez problémů. Při týmové rozehrávce hráčka 

měla dobrý pocit ze své formy. Věřila svým úderům. Před nástupem na dvorec se 

potvrdil předpoklad, že tento zápas bude klíčový pro šance týmu Aritma na 

vítězství. N a začátku zápasu byla hra velmi vyrovnaná. Hráčka dodržovala 

taktický plán, který si stanovila s trenérem. Trenér byl navíc přítomen na zápase, 

což dodávalo hráčce klid a sílu dodržovat taktiku. Taktika spočívala v trpělivé 

hře bez zbytečných chyb a s čekáním na chyby soupeřky. Vzhledem k mládí 

soupeřky (15 let) se dalo čekat, že ztratí trpělivost a že začne dělat zbytečné 

chyby. Tyto chyby začaly skutečně přicházet čím dál častěji, což dodávalo hráčce 

důvěru v tuto taktiku a ve své údery. Za stavu 3:3 se odehrál důležitý gam, 

kterým se hráčka dostala do vedení a získala převahu. První set vyhrála 6:4. Při 

střídání trenér hráčce opakoval, že musí chytit začátek druhého setu. Pokud se 

dostane opět do vedení tak soupeřka nebude mít sílu zápas otáčet. A přikázal 

hráčce stejnou taktiku jako v prvním setu. Hráčce se povedl začátek druhého 
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setu. Bylo očividné, že je soupeřka stylem hry hráčky a průběhem zápasu 

frustrována. Tento fakt hráčku uklidnil a byla si už jistá svým vítězstvím. Druhý 

set vyhrála 6:2. 

Závěr: Zde hrál důležitou úlohu faktor zvýšené motivace hráčky na utkání. 

Zároveň bylo důležité, že žádné soukromé problémy už nebránily hráčce se plně 

soustředit na zápas. Dalším rozhodujícím faktorem byla přítomnost trenéra na 

zápase. Trenér stanovil taktiku a hlídal její dodržování. Tenisté obecně mají 

tendenci, pokud se jim daří, opouštět stanovenou taktiku a hrát nemožné míče 

s velkým rizikem, z kterých dělají velké množství chyb. Trenér toto nedovolil. 

2.4.3.2. Zápas č. 2: 

15. 6. 2008., TC Rot-Weiss Neufahrn vs. TC Eschenried, mistrovské 

utkání německé Bizirksligy 

Soupeřka: Marita Messli 

Výsledek: 6:0, 6:4 

Hráčka měla během týdne před zápasem dvakrát méně tréninků než 

obvykle. Měla pocit špatné formy. Hráčka dorazila do Německa pozdě večer, 

takže měla před zápasem krátký spánek. Druhý den ráno měla hráčka špatný 

pocit, cítila se unaveně a roztěkaně. Navíc neměla žádnou snídani, pouze kávu. 

To umocnilo pocit slabosti. 

Hráčka hraje na 1. pozici v týmu. Je oporou týmu, ostatní hráčky na ni 

spoléhají, takže na jedné straně je na ni tlak, ale také to zvyšuje sebevědomí. Při 

týmové rozehrávce přetrvával pocit nejistoty a roztěkanosti. Hráčka začínala mít 

obavy o to, jestli bude moci podat dobrý výkon v zápase. Při rozehrávce se 

soupeřkou hráčka zjistila, že je poměrně slabá, že by s ní neměla mít problémy. 

To jí dodalo klid. 

Na začátku utkání po několika povedených úderech hráčka úplně 

zapomněla na pocit únavy a nejistoty. Soupeřka se zdála hodně nervózní. To 

dodávalo hráčce klid. První set vyhrála bez problémů 6:0. Na začátku druhého 

setu při servisu soupeřky (servis by v tomto zápase spíše nevýhodu) hráčka 
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pokazila několik lehkých úderů z backhandu. Hráčka začala myslet na možnost 

komplikací a na pocit únavy, kterou měla před zápasem. Chyby z backhandu se 

projevily sníženou důvěrou v tento úder. Soupeřka byla však celkově mnohem 

slabší, takže i přes vyrovnání zápasu, hráčka držela zápas relativně pod 

kontrolou. Za stavu 3 :3 vyhrála vyrovnaný gam, který ji vrátil zpět ztracenou 

sebedůvěru. Druhý set skončil výsledkem 6:4. 

Závěr: Tento zápas jasně ukazuje, jak se může zkomplikovat i papírově 

jasné utkání, kde úroveň soupeřek je rozdílná. Stačí několik chyb, aby hráčka na 

některém z úderů znejistěla. Hráčka si však byla vědoma své celkové převahy, 

což nakonec rozhodlo. 

2.4.3.3. Zápas č. 3: 

21. 6. 2008, TC Aritma vs. TC Slavia Praha, mistrovské utkání 2.ligy 

Soupeřka: Zuzana Chmelařová 

Výsledek: 1:6, 2:6 

Hráčka měla během týdne špatné tréninky a sparingy. Navíc několik hodin 

trénovala děti, což u někoho neprospivá k dobrému výkonu v zápase. Hráčka se 

také příliš nezaměřovala na tento zápas. Řešila problémy ohledně budoucí práce. 

Navíc ji čekala silná soupeřka, s kterou má zápornou bilanci. Hra soupeřky ji 

nesedí. Soupeřka se dobře pohybuje a nedělá žádné chyby. Je nutno proti ní hrát 

útočně, což není styl hráčky. 

Před zápasem se objevil další problém. Velké překvapení pro hráčku bylo, 

že se objevil těsně před zápasem její přítel. Jak už poznala, jeho přítomnost 

během zápasů má negativní vliv na její výkon. Problém spočívá v tom, že hráčka 

vf, co si její přítel mysli při různých situacích během zápasu (např. když pokazí 

lehký úder). 

První gam vyhrála hráčka hladce ze 40:0. Hrála útočně a v prvním gamu 

to vycházelo. Ve druhém gamu přišly laciné chyby a hráčka si uvědomila, že 

není favoritkou a pomyslela na další problémy (přítomnost přítele, tréninkové 

manko). Od té doby se přestalo dařit. Za stavu 1:3 se pokusila změnit taktiku a 
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hrát opatrně bez chyb, údery s velkou horní rotací, výš nad sítí. Tato taktika 

úspěch nepřinesla. Soupeřka měla jistější údery, takže většinou chybu udělala 

jako první hráčka. Hráčka byla zoufalá z toho, že žádná taktika neplatí. N a 

dvorec přišel po prohraném prvním setu trenér a poradil hráčce, aby hrála útočně, 

že je to jediný recept na vítězství. Přítomnost trenéra a jeho rady hráčku 

uklidnily. Začala hrát útočněji, což vycházelo se střídavým úspěchem. Za stavu 

2:4 trenér odešel kjinému zápasu, to mělo velký vliv na hru hráčky. Myslela na 

to, že trenér odešel z důvodu, že už nevěřil jejímu vítězství. Celkově byla 

zklamána a zbytek zápasu už lehce prohrála po špatném výkonu. 

Závěr: Tento zápas ukázal, jak velký mají vliv další osoby na vývoj 

zápasu. Pokud se hráčka zaměří na přítomnost některé osoby při utkání, tak to 

může pomoci negativně či pozitivně. Důležité je také případný odchod těchto 

osob. To může také ovlivnit negativně tak pozitivně výkon hráčky. Pokud má 

odchod negativní vliv, tak to trvá nějakou dobu, než se hráčka dostane zpět na 

předchozí úroveň. V tomto zápase však už na toto nebyl čas. 

2.4.3.4. Zápas č. 4 

28. 6. 2008, TC VŠ Praha vs. TC Aritma Praha, mistrovské utkání 2.ligy 

Soupeřka: Tereza Bekerová 

Výsledek: 2:6, 0:6 

Celý tento zápas ovlivnil fakt, že v tomto mistrovském utkání už o nic 

nešlo. Byla snížená motivace do přípravy. Hráčka měla jen minimálně tréninků. 

Navíc původně nebyla v nominaci na utkání. Měla jen odcestovat na utkání a 

případně nastoupit do čtyřhry. 

Hráčka sice nebyla původně v nominaci, ale na poslední chvíli byla na 

zápas nominována. To jednak bylo nepříjemné z důvodu, že hráčka neměla 

dostatek času se psychicky připravit a rozcvičit se. Druhý faktor byl, že se hráčka 

necítila dobře vůči spoluhráčce z týmu. Ta se původně připravovala na utkání. 
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N ominace však byla konečná, takže proti ní se už nedalo nic dělat. Soupeřka byla 

velkou favoritkou zápasu. Hráčka k ní měla respekt. 

Během zápasu foukal silný vítr, který hráčce nevyhovuje. Toto však 

nemělo zásadní vliv na vývoj utkání. Soupeřka nedovolila žádné kritické situace. 

Soupeřka byla dobře připravená, měla velkou motivaci do tréninku, protože tým 

soupeřů hrál ještě o udržení v soutěži. Soupeřka nedovolila žádné kritické 

situace. Pokud měla hráčka šanci uhrát nějaký gam, tak soupeřka začala hrát svůj 

nejlepší tenis, takže výsledek byl jednoznačný 6:2, 6:0. 

Závěr: Tento zápas ukazuje, jak i u individuálního sportu jako je, tenis 

mohou vzniknout kritické situace spojené s událostí uvnitř týmu. Hráčka během 

mistrovského utkání hraje sice zápas sama, ale její bod se počítá do celkového 

týmového součtu. N avíc zde hrají roli vztahy uvnitř týmu, nominace, 

povzbuzování, kapitán týmu apod. V souvislosti s těmito faktory vznikají další 

kritické situace. V tomto zápase však kritické situace neměli žádný vliv na 

výsledek. Soupeřka měla absolutní herní převahu a udržela svou výkonnost po 

celou dobu zápasu. 

2.4.3.5. Zápas č. 5: 

6. 7. 2008, TC Weyam vs. TC Eschenried, mistrovské utkání německé 

Bezirksligy 

Soupeř: Eva Pawlovsky 

Výsledek: 6:1, 6:1 

Tento zápas byl pro hráčku jeden z nejdůležitějších utkání sezóny. 

V německém klubu měli jasný cíl postoupit do vyšší ligy, a toto mistrovské 

utkání bylo mezi neporaženými týmy. Vítěz si měl zajistit postup. Utkání mělo 

být velmi vyrovnané, každý zápas měl mít velký význam pro další vývoj. Během 

týdne před zápasem hráčka měla velmi kvalitní sparingy a tréninky. To dodalo 

sebedůvěru, ale zároveň pociťovala tlak kvůli významu utkání a očekávání od 

týmu. Soupeřka byla dříve velmi kvalitní, ale teď už za zenitem. Stejně se ale 

jednalo o silnou soupeřku. Hráčka byla tedy velmi motivovaná. Na toto utkání se 
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navíc jela podívat rodina hráčky z Čech a část rodiny z Německa (hráčka má část 

rodiny v Německu). To ještě umocnilo motivaci, protože se chtěla předvést před 

rodinou, která ji dlouho neviděla hrát soutěžní zápas. Nervozitu zatím 

nepociťovala. 

Po příjezdu do Německa došlo k setkání hráček z týmu. Všechny hráčky 

byly velmi nervózní z nadcházejícího utkání a přáli si postoupit. Tato nervozita 

se částečně přenesla i na hráčku. 

Hráčka hrála ve druhé rundě, od 12 hodin. V tuto hodinu se sešlo velké 

množství diváků, kteří očekávali kvalitní vyrovnaný zápas. Jelikož se hrálo na 

dvorcích soupeřek, tak většina diváků fandila soupeřce. 

I přes tlak z okolí, přítomnosti rodiny, velkého množství diváků a silné 

soupeřky si hráčka vůbec tyto faktory neuvědomovala. Byla si jista své dobré 

formy a cítila se velmi motivovaná. Hráčka měla velmi dobrý vstup do utkání. 

První tři gamy byly sice herně velmi vyrovnané, v každém z nich bylo několik 

shod, ale hráčce se podařilo tyto gamy vyhrát, když odvracela gambally když a 

své šance hned proměnila. Tyto vítězné gamy hráčku ještě více ujistily ve své 

dobré formy a chtěla se ještě více předvést před rodinou a diváky. Za stavu 3:0 

měla hráčka 40:0, ale tento gam se ji nepodařilo vyhrát. Přišlo několik lehčích 

chyb a při shodě vítězný míč soupeřky. Tento gam sice hráčka prohrála, ale 

nepřemýšlela nad tím, že by mohla set prohrát. Soustředila se na každý míč a 

věřila svým úderům a své formě. Hráčka podala ve zbývajícím průběhu 1. setu 

velmi dobrý výkon a vyhrála ho 6:1. Na začátku druhého setu hned první gam 

hráčka lehce prohrála. Problesklo ji hlavou, jestli soupeřka teď nezačne hrát lépe. 

To se však nestalo. Hráčka pokračovala ve stejném výkonu po celý zápas a bez 

větších problémů dotáhla zápas do vítězného konce. 

Závěr: Při tomto zápase byl rozhodující faktor motivace hráčky. Už i 

v jiných zápasech se ukázalo, že hráčka, pokud je motivována, tak podává 

výborné výkony, i proti silným soupeřkám. Přítomnost rodiny a touha se 

předvést ještě tuto motivaci umocnila. Všechny kritické momenty, které mohly 

ovlivnit výkon a výsledek, tak hráčka téměř nevnímala. Výsledek je sice na první 
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pohled jednoznačný, ale ve skutečnosti byl průběh zápasu mnohem vyrovnanější. 

Hráčka ale vyhrávala důležité míče a to ještě posilovalo její sebevědomí. 

Závěr - objekt č. 3 

Na hráčku mají velký vliv osoby okolo ní. Ovlivňují je pozitivně i 

negativně. Také má hráčka problémy s motivací. Důležitým faktorem pro její 

výkonnost je spokojenost v osobním v životě. Poté se dokáže na 100% soustředit 

na tenis. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo dokázat důležitost psychiky při výkonu 

hráče. Dalším cílem bylo ukázat provázanost technické, taktické a fyzické 

připravenosti na psychiku hráče. Dalším cílem bylo provézt rozbor kritických 

situací a jejich vliv na výkon hráče a výsledek zápasu. 

Diplomová práce při rozboru kritických situací potvrdila hypotézu, že má 

psychika zcela zásadní vliv na výkon hráče a výsledek zápasu. Potvrzuje se, že 

na vyšší úrovni je význam psychiky výraznější. Na vyšší úrovni, kde jsou rozdíly 

v technické, taktické a fyzické připravenosti malé, rozhoduje právě psychická 

odolnost. 

Při rozboru kritických situací se potvrdila hypotéza, že technická, fyzická 

a taktická připravenost má velký vliv na psychiku hráče. Pokud hráč má pocit 

dobré formy, fyzické kondice a měl kvalitní tréninky, mají kritické situace menší 

vliv na úroveň jeho výkonu. Souvisí to úzce se sebedůvěrou. Pokud má hráč 

pocit, že je dobře po těchto stránkách připraven, tak důvěra v jeho tělo a 

schopnosti stoupá. A tato důvěra se projevuje právě v kritických momentech. 

Taktická připravenost se projevuje stejným způsobem. Pokud hráč je dobře 

takticky připraven a věří této taktice, projeví se to zvýšenou sebedůvěrou. 

Rozbor kritických situací ukázal několik důležitých faktů. Za prvé, na 

každého mají vliv odlišné kritické situace. To je spojeno s rozdílným 

charakterem, temperamentem a psychickou odolností každého hráče. Některé 

kritické situace vznikají v souvislosti s motivací. Objekt číslo jedna měl 

problémy s přílišnou motivací a naopak objektu číslo tři motivace pomáhala 

k dosažení maximálních výkonů. 

Důležitým faktorem, který má vliv na výsledek, je soustředění hráče. Jen 

málo hráčů dokáže udržet koncentraci po celý zápas na stejné úrovni. U prvního 

objektu se koncentrace snižuje na začátku setů a při vysokém vedení. Podobně 

tak tomu je i objektu číslo dvě. 
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Výzkum ukázal, že i osobní problémy mohou ovlivňovat výkonnost 

v zápase. To nastínil především výzkum zápasů u objektu číslo 3. Zde bylo jasně 

patrné, že když měla hráčka nějaké problémy v práci a nemohla se plně zaměřit 

na nadcházející zápas, tak její výkon nebyl optimální. Naopak, pokud se problém 

vyřešil, stres ustoupil a výkon byl lepší. 

Zvládání kritických situací je důležitým základem pro to, aby se 

z průměrného hráče stal špičkový tenista. Světoví hráči se nejenom dokážou 

vyrovnat s kritickými situacemi, také navíc umějí zahrát v nejdůležitějších a 

nejvypjatějších momentech ty nejlepší údery. 
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V s. 

TC 
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Tennis club 
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Český lawn tennis club 

lntemational tennis federation 

Association of tennis professionals 

Women tennis association 
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Příloha 

Dotazník pro rozhovor se zkoumaným objektem 

Obecné otázky: 

1. V kolika letech jste začínali s tenisem? 

2. Jaké bylo Vaše umístění v mládežnických kategoriích? 

3. Za jaký klub jste hráli v minulosti a za jaký klub hrajete nyní? 

4. Jaké je Vaše aktuální umístění na celostátním žebříčku? 

5. Jaké týmové soutěže hrajete za Váš klub? 

Otázky k tenisové hře hráče: 

1. Jaký styl tenisu preferujete? 

2. Který úder považujete za svůj nejsilnější? 

3. Jaké jsou další Vaše silné stránky v tenise? 

4. Jaké jsou Vaše slabé stránky v tenise? 

5. Preferujete hrát dvouhry nebo čtyřhry? 

Otázky na psychologický profil: 

1. Považujete se psychicky silného hráče? 

2. Máte pocit, že kritické situace mají vliv na Vaši hru? 

3. Jaký jste temperamentní typ? 

Otázky ke kritickým situacím u zkoumaného zápasu: 

1. Které z kritických situací jste pocítili před nebo během zápasu? 

2. Jak ovlivnily tyto situace Váš výkon v zápase? 

I. Kritické situace, které mohou nastat před zápasem: 

a) dlouhodobé zdravotní problémy před zápasem, zranění, nemoc 

b) závažné osobní problémy před zápasem 

rozchod s partnerem 
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smrt, nemoc v rodině 

problémy ve škole, v zaměstnání 

hádka s partnerem, příbuznými, kamarády 

další 

c) dlouhodobá forma 

d) tréninky, sparingy před zápasem 

málo tréninků 

tréninky, sparingy špatné kvality 

e) fyzická kondice před zápasem 

špatný spánek před zápasem 

žádné nebo špatné kondiční tréninky 

celkový pocit špatné fyzické kondice 

f) důležitost zápasu 

vědomí důležitosti zápasu 

důležitost zápasu z hlediska financí 

g) další stresující faktory před zápasem 

špatná rozehrávka 

čas zápasu 

h) pověrčivost 

II. Kritické situace během zápasu 

a) čas zápasu 

b) pověrčivost 

c) zranění během zápasu 

d) špatné míče 

e) nekvalitní dvorec 

malé výběhy 

díry 
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příliš suchý nebo mokrý 

plachty na plotu okolo dvorce mají špatnou barvu 

nevyhovující síť 

f) problémy s vybavením (s raketou, oblečením, strunami, gripem 

apod.) 

g) zranění během zápasu 

h) diváci 

velké množství diváků 

nepřátelské a hlučné publiku 

nervozita před domácím publikem 

rodina, partner mezi diváky 

i) počasí 

větrné počasí 

velké horko, vlhko 

slunce 

déšť, přerušení pro déšť 

j) chování soupeře 

zdržování 

simulování 

zranění soupeře 

nevhodné, nesportovní chování soupeře 

soupeř vydává rušivé zvuky, hekání během úderů 

soupeř se hlasitě povzbuzuje nebo nadává, případně hází 

raketou 

soupeř je o mnoho starší či mladší 

hra soupeře (časté kraťasy, rotované míče, výborný servis, 

čopované míče, vysoké údery, častá hra přes slabší úder, 

výborný pohyb soupeře apod.) 

hráčjelevoruký 
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k) hra vlastního hráče 

silnější úder se nedaří 

časté dvojchyby 

špatný pohyb 

další 

1) pocity hráče 

hráč se necítí dobře (fyzicky, psychicky apod.) 

m) stavy v zápase 

důležité body (30:30, 40:40, breakball, gameball, nevýhody, 

setbol, matchball) 

důležité hry (3:3, 4:4, 5:5, 4:5, 5:4, 6:5, 5:6 apod.) 

rozhodující set 

tie-break a důležité stavy v tie-breaku 

první bod 

ztráta vedení v zápase 

neproměněný matchball, setball, breakball 

ze stavu 0:40 srovnání na shodu a poté prohra gamu 

n) vliv trenéra, kapitána družstva 

o) další kritické situace během zápasu 

III. Kritické situace po zápase, které mohou mít vliv na výkon 
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