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Abstrakt  

 

Název: Psychická odolnost hráče v tenisovém utkání 

 

Cíle: Cílem bakalářské práce je popsat jednotlivé komponenty psychické odolnosti u 

vybraného výkonnostního hráče tenisu.  

 

Metody: V bakalářské práci byl využit kvalitativní typ výzkumu, konkrétně případová 

studie jednoho hráče tenisu. Byla použita metoda rozhovoru s návodem, zúčastněné 

pozorování a analýza dokumentů. 

 

Výsledky: V bakalářské práci byly popsány jednotlivé komponenty psychické odolnosti. 

Tento typ rozhovoru by se dal použít v redukované formě pro další tenisové trenéry, kteří 

chtějí analyzovat psychickou odolnost u svých svěřenců.  

 

Klíčová slova: tenis, stres, motivace, sebedůvěra 

  



 
Abstract 

 

Title: The mental resilience of a tennis player during a match 

 

Objectives: The objective of this bachelor's thesis is to describe individual components 

of mental resilience of a selected tennis player. 

 

Methods: In this bachelor's thesis a qualitative type of research was used, specifically a 

case study of one particular professional tennis player. The method is an interview with 

instructions, a partaking observation and a document analysis. 

 

Results: The components of mental resilience were described in this bachelor's thesis. 

This type of interview in a reduced form could be further used by other tennis coaches 

who want to analyse mental resilience of their charges. 

 

Key words: tennis, stress, motivation, self-belief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Obsah 
 

1 Úvod .......................................................................................................................... 9 

2 Teoretická část práce .............................................................................................. 11 

2.1   Psychologie tenisu .............................................................................................. 11 

2.1.1  Motivace ....................................................................................................... 12 

2.1.2  Soustředění (koncentrace) ............................................................................. 13 

2.1.3  Kontrola emocí: aktivace a relaxace ............................................................. 14 

2.1.4  Kontrola chování a myšlení: sebedůvěra ...................................................... 17 

2.2   Rozdělení psychologické přípravy ...................................................................... 18 

2.2.1  Dlouhodobá psychologická příprava ............................................................ 18 

2.2.1.1  Regulace motivačních struktur .............................................................. 19 

2.2.1.2  Modelový trénink ................................................................................... 19 

2.2.1.3  Využíváni předchozích zkušeností ......................................................... 20 

2.2.1.4  Rozvíjení pozorovacích schopností ....................................................... 20 

2.2.1.5  Prohloubení a čištění vztahů s blízkými osobami .................................. 20 

2.2.1.6  Poznaní sám sebe ................................................................................... 21 

2.2.2  Krátkodobá psychologická příprava ............................................................. 21 

2.2.3  Přímá psychologická příprava ...................................................................... 22 

2.2.4  Nepřímá psychologická příprava .................................................................. 22 

2.3   Psychická odolnost ............................................................................................. 22 

2.3.1  Aspekty psychické odolnosti ........................................................................ 24 

2.3.1.1  Aktuální psychický stav ......................................................................... 25 

2.3.1.2  Osobnost hráče ....................................................................................... 25 

2.3.1.3  Zkušenosti .............................................................................................. 25 

2.3.1.4  Stres a úzkost ......................................................................................... 26 

2.3.1.5  Agrese .................................................................................................... 26 

2.3.2  Typy psychologické odolnosti ...................................................................... 26 

2.3.3  Rozbor tenisového utkání z hlediska psychické odolnosti ........................... 27 

2.3.4  Typologie tří skupin sportovců z hlediska reakce na zátěžové situace ......... 29 

2.3.5  Pět stupňů zátěže u psychologické odolnosti ................................................ 30 

2.3.6  Specifické koncepce psychické odolnosti ..................................................... 31 

2.3.7  Tuhost v osobnosti v pojetí Hardiness .......................................................... 31 

2.3.7.1  Kontrola (Control) ................................................................................. 32 

2.3.7.2  Závazek (Commitment) ......................................................................... 32 

2.3.7.3  Výzva (Challenge) ................................................................................. 32 

 



8 

2.3.8  Nezdolnost osobnosti v pojetí Sense of Coherence ...................................... 33 

2.3.8.1  Srozumitelnost (Comprehensibility) ...................................................... 33 

2.3.8.2  Zvládnutelnost (Manageability) ............................................................. 34 

2.3.8.3  Smysluplnost (Meaningfulness) ............................................................ 34 

3 Výzkumná část ........................................................................................................ 35 

3.1   Vymezení problému, výzkumné otázky, cíl a úkoly práce.................................. 35 

3.2   Metodika práce ................................................................................................... 36 

3.2.1  Popis sledovaného hráče ............................................................................... 36 

3.2.2  Použité metody ............................................................................................. 36 

3.2.2.1 Metody získávání dat .............................................................................. 36 

3.2.2.2  Příprava, kódování a zpracování dat ...................................................... 37 

3.2.2.3  Metody analýzy, vyhodnocování a interpretace dat ............................... 37 

3.2.2.4  Průběh výzkumu .................................................................................... 38 

3.3   Výsledky a diskuze ............................................................................................. 39 

3.3.1  Kontrola ........................................................................................................ 39 

3.3.2  Závazek ......................................................................................................... 43 

3.3.3  Výzva ............................................................................................................ 46 

3.3.4  Srozumitelnost .............................................................................................. 49 

3.3.5  Zvládnutelnost .............................................................................................. 50 

3.3.6  Smysluplnost ................................................................................................. 51 

3.3.7.  Diskuze k průběhu rozhovoru ...................................................................... 53 

4 Závěr ....................................................................................................................... 55 

Seznam použité literatury ............................................................................................... 57 

Seznam příloh ................................................................................................................. 61 

Seznam obrázků .............................................................................................................. 82 

 

 

  



9 

1 Úvod 

Tenis je velmi oblíbený sport, jen u nás hraje tento sport mnoho lidí. V České 

republice má tenis rozsáhlou základnu (od amatérů až po profesionální hráče), která se 

vytváří právě díky úspěchům profesionálních tenistů. Od 80. let až do současnosti se tenis 

neustále vyvíjí. Tenisté oproti minulosti musí v dnešní době hrát tvrději a rychleji. Na to 

se snaží zareagovat spousta tenisových hráčů, a proto se soupeření tenistů v poslední době 

značně vyrovnalo. Již není nouze o překvapení na grandslamech nebo turnajích ATP a 

WTA z řad méně známých tenistů. Hráči mají většinou velmi vyrovnané technické a 

fyzické dovednosti, protože jsou shodně zvyklí trénovat několikrát denně. Každý hráč na 

předních pozicích v žebříčku je schopen hrát tenis na výborné úrovni. Otázkou tedy 

zůstává, co odlišuje hráče první desítky a první stovky.  

Tenisty ve velké míře ovlivňuje psychika, každý člověk má jinou tělesnou a 

duševní stránku své osobnosti a tyto dvě stránky nelze ve světě tenisu oddělit. Tenis je 

sportem, při němž tenisoví hráči hovoří sami se sebou. U žádných jiných sportovců se 

tento fenomén nevyskytuje v takové míře jako právě u tenistů. Nadhazovači v baseballu, 

golfisti, brankáři, ti všichni si samozřejmě něco pro sebe říkají, ale tenisti k sobě 

promlouvají a odpovídají si. Tenis je totiž jedním z nejvíce samotářský sport. I boxeři a 

atleti cítí svého soupeře, mohou se ho dotknout. V tenise stojíte tváří v tvář nepříteli, 

vyměňujete si s ním údery, ale nikdy se ho nedotknete, nemluvíte s ním. Ani s nikým 

jiným. V pravidlech není dovoleno mluvit s trenérem. Proto je psychická odolnost v tenise 

jedním z nejdůležitějších faktorů, bez kterého nelze tenis praktikovat na nejvyšší úrovni. 

V mém tréninku se psychologická příprava na utkání vůbec nebrala v potaz. Až v 

poslední době trenéři, podle mého názoru, pochopili, že psychická odolnost hráče je velmi 

důležitá a že bez ní hráči nebudou podávat tak dobré výkony. Tenisti totiž často hrají úplně 

jinak v tréninku než v utkání, protože se nedokáží vyrovnat s tlakem, který je na ně v 

průběhu zápasu vyvíjen. Většinou se tak stává ve vypjatých situacích například na konci 

setu, kdy uhrané body a výsledek z tohoto zisku často určuje výsledek zápasu. Svoji roli 

v těchto momentech má psychická odolnost hráče. Pokud je tenista vybaven lepší 

mentální houževnatostí než jeho soupeř, má v těchto momentech jednoznačně navrch. 

Před utkáním řeší každý tenista mnoho věcí – soupeřovo umístění na žebříčku, 

jeho věk, výsledky soupeře z předchozích utkání, na jakém kurtu se bude utkání odehrávat 

a v neposlední řadě diváky. Přílišné přemýšlení před utkáním však může tenistovi značně 
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snížit jeho sebedůvěru. Do utkání pak vstupuje s menší psychickou odolností ještě 

předtím, než utkání vůbec započalo. Trenér by se proto měl věnovat na tréninku i 

psychologické přípravě svého svěřence.  

Já sama mám srovnání s týmovým sportem, kromě tenisu hraji extraligu žen ve 

florbale. Z této osobní zkušenosti vyvozuji, že psychologická příprava v týmu není tak 

důležitá jako v individuálním sportu. Moje psychická stránka se zlepšila poté, co jsem 

začala hrát týmový sport. Díky němu jsem si uvědomila mnoho nového, co se týče 

sportovního ducha nebo motivace, a v tenise mi to posléze velmi pomohlo. Už jsem 

nebyla tolik ve stresu ze zápasů. Bylo to také způsobené tím, že moje výkonnost ve 

florbale rostla, kdežto v tenise již stagnovala. 

Pro trenéry ovšem moc příruček o tom, jak zvýšit psychickou odolnost u tenisty, 

není. Většinou musí jednat intuitivně na základě svých zkušeností a vlastního uvážení. A 

proto jsem se rozhodla zpracovat tuto bakalářskou práci, měla by pomoct trenérům tenisu 

a poskytnout nový pohled na psychickou odolnost v tenise. 
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2 Teoretická část práce 

Teoretická část je zaměřena na psychologickou stránku přípravy tenisového hráče, 

konkrétně na psychickou odolnost a všechno, co s ní souvisí.  

2.1   Psychologie tenisu 

Psychologie může být definována jako vědecké studium chování a duševních 

procesů (Atkinson, 2003). Podle Nakonečného (1999) duševní procesy nejsou přímo 

pozorovatelné, nemůžeme na první pohled vidět, co se v člověku děje. Psychickou 

stránku jedince můžeme odvodit z jeho chování v různých situacích.  

Sportovní výkon se skládá ze somatických, kondičních, technických, taktických a 

psychických faktorů (Dovalil, 2009). Na psychické faktory se v tenise dost často 

zapomíná. Přitom právě v tomto sportu je to jeden z nejdůležitější faktorů, který ve 

značné míře ovlivňuje celé utkání. Už Jimmy Connors v době své kariéry řekl, že „tenis 

je z 95 % o psychice“ (Crespo, Miley, 2001).  

Psychické faktory hrají největší roli v utkáních, kde hráči mají technické a 

kondiční faktory na velmi podobné úrovni. Tenisté velmi často říkají, že největším 

soupeřem na kurtě jsou si oni sami. Každý trenér by měl s psychikou svého svěřence 

velmi důkladně pracovat. Trenéři ale často žijí v domnění, že psychika tenisty je vrozená 

a nejde změnit (Crespo, Miley, 2001). 

Tenista musí reagovat po celou dobu na hru soupeře. To u ostatních individuálních 

sportů jako je atletika, golf a alpské lyžování takto není. Tenista se proto nemůže striktně 

soustředit jen na svůj výkon (Crespo, Miley, 2002). Tenis je velmi těžký sport, co se týče 

schopností a dovedností, které hráč musí mít rozvinuté na velmi vysoké úrovni, velmi 

důležité jsou koordinační schopnosti. Pokud má hráč podle Schönborna (2008) na špatné 

úrovni koordinační schopnosti, tak nebude mít na dobré úrovni ani psychické faktory.  

Hráč tenisu musí udělat během utkání nespočet rozhodnutí. To vyčerpává jeho 

psychickou stránku ve všech ohledech. Crespo, Miley (2002) ve svém manuálu 

srovnávají tenis s týmovým sportem. V tenise nejsou povoleny dlouhé přestávky, střídání 

hráčů nebo rozmluvy s trenérem. Do poslední chvíle není jasné, kdo utkání vyhraje, 

protože tenis má specifický systém počítání skóre. Navíc se hraje vždy na jiném povrchu 

(antuka, beton, tráva atd.). Hráč se tak musí adaptovat na daný povrch a měnit podle toho 

taktiku svojí hry. Tenista také nikdy před turnajem neví, s kým bude hrát a kdy utkání 
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začne. Tenisová hra obsahuje mnoho mrtvých časových úseků (úseky, kdy se nehraje 

výměna), procento čisté hry je tedy velmi nízké. Tenista proto často využívá v 

přestávkách mezi body rituály nebo techniky, kterými se snaží zkoncentrovat na další bod 

(Crespo, Miley, 2001). Techniky na navození koncentrace by měl podle Schönborna 

(2008) a Bollettieriho (2017) používat každý tenista. 

Všechny tyto popsané faktory tenistu značně ovlivňují a často záleží na jeho 

psychické odolnosti, jak se s nimi dokáže vyrovnat. U některých tenistů si můžeme 

všimnout, že ve vypjatých momentech utkání začnou hrát jinak než doposud. Hráč začne 

měnit délku míčů, rotaci a taktiku, nedokáže se tomuto momentu zvýšeného tlaku 

přizpůsobit (Schönborn, 2008). 

Pro závodní hru jsou důležité základní psychické schopnosti – motivace, 

soustředění, kontrola emocí, kontrola myšlení. Pokud je tenista všechny tyto psychické 

schopnosti schopen správně regulovat, má výborné předpoklady k tomu být psychicky 

odolný v utkání (Crespo, Miley, 2001). 

2.1.1  Motivace 

Motivace se vysvětluje jako podněcující příčina chování. Rozhoduje o vzniku, 

směru a intenzitě jednání člověka. Má tedy význam energetizující, rozhoduje o dynamice 

chování člověka (Dovalil, Choutka, 2012).  

Motivace je spojená s otázkou proč. Proč člověk hraje tenis, proč se mu věnuje a 

proč tomu dává plné nasazení. Většinou člověk cítí touhu zahájit nějakou aktivitu a setrvat 

v ní. Je to předpoklad a „motor“ veškerého jednání (Crespo, Miley, 2001). Schönborn 

(2008) ve své knize uvádí, že pro proces motorického učení je nejdůležitější motivace. 

Shrnutí významů motivace provedl H. Thomae (in Nakonečný, 1997):  

1) motivace jako příčina pohybu 

2) motivace jako důsledek změn stavu organismu 

3) motivace jako abstrakce z kontinua aktivace 

4) motivace jako výklad smysluplných souvislostí duševního života 

5) motivace jako determinanta zaměřování chování  

6) motivy jako důvody rozhodování v situaci volby  
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Motivem našeho chování je cíl, který jsme si určili na začátku naší tenisové cesty. 

Základem každé motivace je láska k tomu, co děláme. Jimmy Connors na otázku, jaké 

jsou pro něj nejdůležitější dvě věci v životě, odpověděl: „V životě je pro mě nejdůležitější 

soutěžit a vítězit a hned poté soutěžit a prohrávat.“ Důvodů, proč lidé hrají tenis, je 

spousta – sociální interakce, zábava, zdokonalování schopností a dovedností, hledání 

přátel, sebevědomí z úspěchu, pocit uznání, pohyb atd. (Schönborn, 2008). 

Motivaci můžeme rozdělit na základní dvě skupiny – vnitřní a vnější motivace. 

Tenisté, kteří jsou vnitřně motivováni, hrají tenis, protože ho mají rádi, chtějí být úspěšní 

a pro pocit hrdosti. Naopak hráči s vnější motivací hrají tenis kvůli hmotným nebo 

nehmotným odměnám (Crespo, Miley, 2001). Hmotné odměny jsou trofeje, poháry a 

nehmotné odměny uznání, pochvaly od jiných lidí. Autoři Atkinson (2003), Nakonečný 

(1997), Slepička, Hošek, Hátlová (2009) se s tímto rozdělením motivace ztotožňují. 

Motivace velmi souvisí s psychickou odolností. Pokud hráč často prohrává na 

turnaji, negativně ho ovlivňují rodiče nebo trenér, jeho motivace a láska k tenisu se 

pomalu ztrácí. V tomto případě se jen psychicky odolní jedinci nenechají ovlivnit. Dnešní 

špičkoví hráči byli a jsou velcí bojovníci, jsou vysoce motivovaní a chtějí nadevše 

sportovní úspěch (Schönborn, 2008). Borg, Grafová, Šarapovová na začátku svojí kariéry 

řekli médiím, že jednou budou světovými jedničkami. To velmi souvisí s jejich 

psychickou odolností, protože museli překonat dalších deset let nespočet překážek, aby 

se jim to vůbec podařilo (Bollettieri, 2017). 

2.1.2  Soustředění (koncentrace) 

Koncentrace je schopnost zůstat mentálně v přítomnosti, soustředit se pouze na 

vlastní trénink/utkání a udržet si soustředění po celou dobu (Crespo, Reid, Quinn, 2006). 

Tenista soustředěný pouze na hru zabraňuje příchodu negativních myšlenek, které by ho 

mohly ovlivnit v utkání (Šlédr, 1998b). Pokud se hráč plně nesoustředí na hru, tak jeho 

výkon nemůže být na nejvyšší úrovni. Udržet pozornost po celou dobu utkání je pro 

tenistu velmi těžké. Tenista se musí pohybovat za míčem, sledovat ho, a ještě reagovat na 

soupeře (Crespo, Miley, 2002). Hráč musí rozlišovat mezi důležitými aspekty hry a těmi 

méně důležitými. Tenista nejčastěji ztrácí svoji koncentraci v mrtvých bodech. Pokud má 

hráč psychickou odolnost na dobré úrovni, je schopen koncentraci neztratit (Crespo, 

Miley, 2001). 
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Mezi hlavní důsledky špatné koncentrace patří „hloupé“ chyby, zkažené míče, 

nesprávný výběr úderů, hra bez taktiky a další. Pokud tenista zvládá techniku svojí hry, 

tak je pro něj snazší se koncentrovat na různé herní situace a taktické požadavky hry. 

Nepřemýšlí nad svojí technikou, tu už provádí automaticky (Schönborn, 2008). 

Podle Niedeffera (in Crespo, Miley, 2001) se koncentrace mění ve dvou dimenzích: 

rozsahu a zaměření. Rozsah koncentrace je úzký nebo široký, zaměření je vnější nebo 

vnitřní. Rozlišují se tedy čtyři typy koncentrace – široká vnější, široká vnitřní, úzká vnější, 

úzká vnitřní. Široká vnější je spjata s rychlým vyhodnocováním vnějších podmínek 

(počasí, povrch dvorce). Široká vnitřní je spjata s analýzou hry a s plánováním taktiky. 

Úzká vnější je spjata se zaměřením na jeden nebo dva vnější podněty (např.: nadhoz a 

sledování míče). Úzká vnitřní je spjata s vytvořením vnitřní představy o následující 

činnosti (jak provedu podání). Tenista během utkání využije všechny typy koncentrací a 

často přechází mezi jednotlivými typy.  

Koncentrace velmi souvisí s psychickou odolností. Pokud je tenista psychicky 

odolný, tak se dokáže soustředit na vlastní utkání, nenechá se vyvést z koncentrace. 

Tenista s vysokou úrovní psychické odolnosti nebude řešit povrch, míče, počasí nebo 

svého soupeře. Je schopen se koncentrovat pouze na utkání. Tenisté často nedokáží 

přijmout podmínky utkání, rozhodí je každá maličkost, a to se podepíše na jejich 

koncentraci (Šlédr, 1998a). Často hráči přemýšlí nad tím, co bude – pokud získám bod, 

pokud tento bod nevyhraji, pokud soupeř zahraje dobře. Tenista by měl přemýšlet nad tím, 

co je tady a teď a neměl by řešit události, které mohou nastat. Důležité je, aby se soustředil 

na podání. Dobré a kvalitní podání zajišťuje hráči možnost získat převahu od okamžiku 

samotného zahájení hry, umožňuje hráči ihned zaútočit, což nejde, pokud dá hráč slabé 

podání (Brown, 1995). 

Bollettieri (2017) ve své knize uvádí příklady, jak si koncentraci nejčastěji udržují 

světoví hráči. Například Maria Šarapovová si mezi body prohlíží výplet rakety, Novak 

Djokovič se v kritických chvílích obrací k fanouškům a předvede nějakou show, John 

McEnroe se své tenisové kariéře často hádal s rozhodčími. 

2.1.3  Kontrola emocí: aktivace a relaxace 

Hladina aktivační úrovně vypovídá o aktuálním psychickém stavu člověka, 

především z hlediska kvantitativního, tj. z hlediska intenzity napětí, které člověk prožívá 
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(Dovalil, Choutka, 2012). 

Jelínek (2014) uvádí celkem 4 možnosti přístupu ke sportovní činnosti z hlediska 

emoční vazby a morálně volních vlastností sportovce: 

1) Jedinec má jak emoční vazbu, tak morálně-volní vlastnosti  

2) Jedinec nemá emoční vazbu, ale má morálně-volní vlastnosti  

3) Jedinec má emoční vazbu, ale nemá morálně-volní vlastnosti  

4) Jedinec nemá emoční vazbu a nemá ani morálně-volní vlastnosti  

Morálně-volní vlastnosti má sportovec, pokud dělá doplňující pohybové aktivity, 

které zvýší výkonnost v jeho sportovním odvětví. Například v tenise je to kondiční 

příprava, která je nad rámec tréninku, kdy se tenista nenachází na dvorci (Jelínek, 2014). 

Emoce jsou nedílnou součástí života tenisty. Už od malička, kdy rodiče dají dítě 

na tenis, nebo si dítě tenis samo vybere, prožívá v souvislosti s touto sportovní činností 

silné emoce. Dítě na jejich základě u tenisu zůstane, protože tak silné emoce u něj 

vyvolává pouze tenis. 

Emoce v sobě zahrnují pozitivní a negativní pocity, vzrušení, výzvu, napětí a city 

(Šlédr, 1998a). Podle Crespo, Miley (2001) se ukazuje, že při určité úrovni aktivace jsou 

hráči schopni snadno dosáhnout ideálního herního rozpoložení. Ideální herní rozpoložení 

se označuje jako „hra v zóně“. Hráč s vysokou psychickou odolností dokáže udržet ideální 

herní rozpoložení po celou dobu utkání.  

Každý člověk je ovlivněn svými náladami. Chvíli má pozitivní náladu, ale ta se 

může velmi rychle změnit na negativní podle toho, co zrovna prožívá (Nakonečný, 1997). 

V tenise je proto velmi důležité, aby tenista uměl podávat maximální výkon při jakékoliv 

náladě, kterou právě prožívá. To vyžaduje určitou míru aktivace (Kebza, Šolcová, 2008).  

Aktivace dle Šlédra (1998b) je psychofyziologická pohotovost organismu i osobnosti v 

akci. Tod, Thatcher, Rahman, Holt a Lewis (2012) ve své knize uvádí, že aktivace se 

pohybuje na kontinuu od hlubokého kómatu po extrémní vzrušení a je způsobem, jak nás 

naše tělo připravuje na nadcházející výzvu. Aktivace však může mít škodlivé účinky na 

duševní a tělesné stavy sportovců. V duchu mohou mít obavy o svůj výkon, tělesně 

zažívat svalové napětí, což se obojí odrazí v jejich chování (Slepička, Hošek, Hátlová 

2009). Mnoho autorů jako je Slepička, Hošek, Hátlová (2009), Nakonečný (1999), Crespo, 

Miley (2002) či Atkinson (2003) ve svých knihách uvádí, že ideální stav obvykle nastává 
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v momentě, kdy aktivace hráče je na střední úrovni. Tenista by neměl mít aktivaci příliš 

vysokou nebo naopak příliš nízkou. V knize Open (Agassi, 2011) Andre Agassi často 

soupeří se svým největším soupeřem a tím byl Pete Sampras. Andre Agassi měl vždycky 

vysokou míru aktivace a často svoje emoce nemohl ovládnout. Na druhé straně dvorce 

stál Pete Sampras, který měl příliš nízkou úroveň aktivace, byl v utkání velice klidný. 

Záleží na tenistovi, jaká míra aktivace je pro něj nejlepší a v které je schopen podávat 

maximální výkon. 

Mezi hlavní problémy kontroly emocí patří úzkost a hypoaktivace. Crespo, Miley 

(2001) ve své knize píší, že úzkost vyplývá z nepoměru mezi tím, co si hráč myslí, že je 

schopen udělat (schopnosti) a tím, co si myslí, že by udělat měl (vnímání a chápaní 

požadavků). Každý hráč při utkání cítí tlak. Rozdíl mezi světovými a průměrnými hráči 

je v tom, jak tito hráči dokáží na tento tlak reagovat (Bollettieri, 2017). Tenista by měl 

brát tenisové utkání jako výzvu, a ne jako hrozbu. S výzvou souvisí psychická odolnost, 

je to jedna z komponent teorie tuhosti osobnosti v pojetí Hardiness. 

S aktuálním psychickým stavem souvisí emoce. Aktuální psychický stav se 

rozděluje na tři základní stavy – předstartovní stav, soutěžní stav, pozávodní stav 

Předstartovní stav u tenisty začíná přihlášením na turnaj. Tenista začíná pociťovat 

očekávání, obavy o výsledek, strach ze soupeřů. Pokud hráč není psychicky odolný, může 

vytvářet hypotézy. V tomto případě jsou problémem negativní hypotézy – jak turnaj asi 

dopadne, co když prohraju, mám šanci vůbec vyhrát. Soutěžní stav začíná, když hráč 

vstoupí na dvorec a končí, když z dvorce odchází (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). 

Pokud chce tenista zvítězit v utkání, měl by být stržen hrou k maximálnímu zaujetí. Do 

stavu, kdy nebude řešit nic okolo, ale bude se soustředit jen na utkání – tomuto stavu se 

říká flow (Csikszentmihalyi, 2015). Pozávodní stav tenisty je ovlivněn výsledkem utkání. 

Na základě výsledku se dostaví pozitivní emoce z vítězství nebo negativní emoce z prohry 

(Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). 

U psychicky odolného jedince, který je schopen se správně aktivovat na utkání a 

emocionálně ho nic nerozhodí, je větší pravděpodobnost úspěchu (Schönborn, 2008). 

Silné emoce mohou zastínit myšlení tenisty. Hráč pak hraje podle automatizace, která 

nemusí být vždy na vysoké úrovni. Tenisové utkání je velmi dlouhé a plné zvratů, které 

tenista dokáže zvládnout, pokud je psychicky odolný. Nikdy nesmí tenistu ovlivnit špatná 

nálada, problémy v soukromém životě, anebo banalita jako je špatné jídlo (Schönborn, 

2012). 
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2.1.4  Kontrola chování a myšlení: sebedůvěra 

Sebedůvěra je vlastnost, kterou musí mít každý vrcholový sportovec. Pokud 

sportovec věří v sám sebe, tak se dokáže dostat na vrchol svojí výkonnosti. Špičkoví hráči 

mají silnou víru ve vlastní schopnosti (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009).  

Podle Niedeffera (in Crespo, Miley, 2001) je sebedůvěra hráčovo očekávání 

úspěchu či neúspěchu. Psychicky odolný hráč má sebedůvěru velmi vysokou a dokáže s 

ní pracovat. V knize od Tod, Thatcher, Rahman, Holt, Lewis (2012) jsou rozebrány dvě 

hypotézy od Bandury (1997) a Vealeyové (1986).  Podle nich sebedůvěra vede k lepším 

výkonům prostřednictvím jejího vlivu na chování, myšlení a emoce lidí. Také je dokázáno, 

že sebevědomí jedinci se při svých aktivitách budou snažit více a delší dobu, což vede k 

úspěchu.  

Pokud hráč udělá v utkání velké množství chyb, ztratí klíčové body, tak jeho 

sebedůvěra klesá. Hráčovi se v hlavě rodí různé otázky - „Co když to nezvládnu?“, „Co 

když se mi to nepodaří?“, „Co když zase prohraju?“ Trenér by měl svému svěřenci 

pomoct se zvýšením jeho sebedůvěry. Nízkou sebedůvěru může mít hráč spojenou jen s 

určitým soupeřem nebo úderem (Šlédr, 1997). 

Do utkání tenista musí vstupovat s myšlenkou na vítězství. Dobrou technikou při 

zvyšování sebedůvěry je pozitivní samomluva, kterou používá velké množství tenistů 

(Crespo, Miley, 2001). Tenista se díky této technice podporuje a namotivuje na další bod 

v utkání. Pokud u hráče převažuje jen negativní samomluva, tak často ztrácí koncentraci 

a sebedůvěru. Trenér na tréninku musí sledovat, jak se hráč chová po prohraném bodě. 

Pokud převládá negativní samomluva, tak mu musí vysvětlit, že tento druh samomluvy 

není pro jeho sebedůvěru dobrý (Crespo, Miley, 2002). 

Tenista může ztratit svoji sebedůvěru hned na začátku utkání. Většinou se nemůže 

srovnat s očekáváním, které každé utkání nese (Schönborn, 2008). Psychická odolnost je 

v tomto případě velmi důležitá. Tenista s velkou sebedůvěrou věří ve svoje schopnosti 

vytrvat a splnit si svoje cíle. Vytrvalost a vyrovnanost jsou dva důležité ukazatele 

sebedůvěry (Schönborn, 2012). Duševní vyrovnanost je schopnost neznepokojovat se tím, 

co se děje okolo nás. Vytrvalost je schopnost dotahovat svoje plány až do konce, ať už 

jsou překážky jakékoliv. Jestliže tenista věří, že dokáže na dvorci soutěžit s hráči na stejné 

nebo i vyšší úrovni, tak jeho sebedůvěra automaticky roste (Bollettieri, 2017). 
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Vybrané techniky pro zvyšování sebedůvěry (Crespo, Miley, 2001): 

1) Uvědomujte si sám sebe. 

2) Osvojte si předzápasové rituály. 

3) Snažte se na dvorci chovat sebevědomě – hlava vzhůru, zatáhnout ramena, 

povolit obličej. 

4) Připomínejte si, jak tvrdě jste trénoval a jak dobře jste připravený. 

5) Přehrávejte si na videu svoje nejlepší výkony. 

2.2   Rozdělení psychologické přípravy  

Psychologii dělíme z hlediska délky jejího trvání na dlouhodobou a krátkodobou. 

A z hlediska jejího působení na přímou a nepřímou. 

2.2.1  Dlouhodobá psychologická příprava 

Dlouhodobá psychologická příprava je v tenise velmi důležitá. Začíná u výchovy 

mladého tenisty a ovlivňuje ho v rozvoji až do dospělého věku. Tenisový trenér by měl 

mít vědomosti ohledně psychologie tenisu. Samozřejmě může čerpat ze svých hráčských 

zkušeností. Trenér by měl mluvit se svým svěřencem i o událostech mimo tenisový dvorec. 

Pak vzniká důvěra mezi hráčem a trenérem, která je v tenise velmi důležitá. Trenér svoje 

psychologické postupy musí aplikovat na každého hráče odlišně. Nejčastěji trenér 

využívá soutěžní metody, které mají v tréninku simulovat utkání. V utkání se u tenisty 

projevují kromě kondiční, technické a taktické připravenosti i všechny podstatné složky 

psychiky (Choutka, Dovalil, 1987). 

Dlouhodobá psychologická příprava má hlavní úkoly podle Hoška (in Dovalil, 

Choutka, 2012): 

1) regulace motivačních struktur  

2) modelový trénink  

3) využívaní předchozích zkušeností  

4) rozvíjení pozorovacích schopností, týkající se soupeře a podmínek závodu 

5) prohloubení a čištění vztahů s blízkými a důležitými osobami  

6) poznání sám sebe  
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2.2.1.1  Regulace motivačních struktur 

Motivační strukturou rozumíme komplex sportovních motivací. Je potřeba v hráči 

navodit a udržet „pocit vítěze“. Motivace souvisí ve velké míře s psychickou odolností. 

Regulujeme ji pomocí ideové, morální a volní přípravy (Dovalil, Choutka, 2012).  

a) Ideová příprava 

Ideová příprava vede k utváření vlastní životní filozofie hráče (Slepička, Hošek, 

Hátlová, 2009). Hráč podle toho reaguje na vzniklé situace v utkání. Hráčovy reakce 

budou často jiné než jeho soupeře, a proto bude reagovat jinak v krizových momentech 

utkání (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). Hráče mohou ovlivnit vnější podmínky (počasí, 

povrch), sociální podmínky utkání (diváci), problémy v soukromém životě, nečestnost 

soupeře, negativní výrok rozhodčího atd. (Crespo, Miley, 2001).  

b) Morální příprava 

Hráč by se měl chovat na základě morálně uznávaných pravidel. Hráč totiž může 

dosáhnout výhry za cenu toho, že jeho chování nebylo úplně čestné. To se ale v budoucnu 

projeví na jeho výkonnosti (Crespo, Miley, 2001). 

c) Volní příprava 

Volní příprava je spojena s vůlí tenisty. V tenise hráč musí mít velkou vůli chodit 

každý den na trénink a o víkendech vyhrávat turnaje. Tenista by měl mít nastaveny svoje 

myšlenky pouze na vítězství. Tenista, ale často přikládá velký význam utkání, a to 

způsobuje emoční napětí (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). 

2.2.1.2  Modelový trénink  

V modelovém tréninku se trenér snaží aplikovat podněty, které tenista zažije 

pouze v utkání (Crespo, Miley, 2002). Trenéři by měli vědět všechno o psychické 

odolnosti hráče a podle toho vytvořit modelový trénink. Hráč se na tento typ tréninku 

musí správně adaptovat. Trenér se soustředí na základní stresové situace utkání 

(Bollettieri, 2017). Mezi základní stresové situace patří koncovky her, vnější vlivy 

prostředí, nesportovní chování soupeře, nespravedlivé rozhodnutí rozhodčího atd. 

(Crespo, Miley, 2001). Tenista na tréninku většinou necítí takovou odpovědnost jako při 

utkání. Modelový trénink by měl být zakomponován do tenisové přípravy aspoň 2krát 

týdně (Schönborn, 2012).  
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Moderní formou modelového tréninku je fyzicky náročný trénink. Hráči se 

dostávají do své maximální fyzické výkonnosti. V utkání se pak lépe vypořádají s 

fyzickou náročností, kterou sebou utkání v tenise často nese. Dalším příkladem 

modelového tréninku je hra na body, kdy hráč začíná podávat v gamu za stavu 30:30. 

Hráč pociťuje napětí, že nesmí zkazit žádný míč. Dalšími příklady jsou vyrušování hráče 

pokřikováním, hra na straně, kde svítí slunce, hluk od tramvají atd. Modelových tréninků 

může trenér vymyslet opravdu mnoho (Schönborn, 2008). Hráč se při nich musí snažit 

podat maximální výkon i přes tyto negativní okolnosti, které ovlivňují jeho psychiku 

(Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). 

2.2.1.3  Využívání předchozích zkušeností 

Tenista si musí zapamatovat pozitivní i negativní situace z každého odehraného 

utkání. Pokud hraje tenis dlouho, bude mít více zkušeností. Zkušenosti tenista musí 

správně použít pro další utkání, aby neopakoval stále dokola stejné chyby. V zápase tak 

bude hrát lépe a bude mít větší psychickou odolnost. Trenér by měl pomoci tenistovi se 

získáváním zkušeností. Po každém utkání by měl s hráčem rozebrat klíčové pozitivní i 

negativní okamžiky, které ovlivnily průběh utkání. Pokud se trenér zaměří pouze na 

pozitivní okamžiky, tak to hráči zvýší sebevědomí. Ale znovu navození okamžiků, ve 

kterých hráč selhal, je určitě také důležité. Hráč se může v dalším utkání vyvarovat 

stejných chyb (Bollettieri, 2017). 

2.2.1.4  Rozvíjení pozorovacích schopností 

Každý turnaj v tenise začíná losováním. Hráči losují v pořadí podle nasazení na 

turnaji. Hráč po vylosování soupeře začne rozebírat s trenérem soupeřovy technické, 

kondiční a taktické faktory hry. Při tomto rozboru trenér často zapomíná na soupeřovu 

psychologickou stránku. Pokud je soupeř psychicky odolný, bude pro hráče vždy těžší 

narušit jeho koncentraci (Schönborn, 2008). Hráč podle toho musí nastavit svoji 

psychickou stránku. Soupeř, který je v krizových momentech málo odolný, bude dělat 

více chyb (Bollettieri, 2017). 

2.2.1.5  Prohloubení a čištění vztahů s blízkými osobami  

Problémy v rodině mohou narušit hráčovu koncentraci. Hráč v utkání často nad 

problémy přemýšlí a může působit dojmem, jako kdyby se zrovna na dvorci nenacházel. 

V tenise je zásadní, aby se hráč dokázal odpoutat od svých soukromých záležitostí a uměl 
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hrát s čistou hlavou (Šlédr, 1998a). 

2.2.1.6  Poznání sám sebe 

Každý tenisový hráč musí vědět o svých silných a slabých stránkách. Trenér by se 

měl snažit na tréninku slabé stránky hráče odstranit a silné stránky rozvíjet a upevňovat. 

Hráč, pokud ví, že mu jeden z úderů dělá problém, by se měl v utkání úderu vyhýbat 

(Schönborn, 2012). 

2.2.2  Krátkodobá psychologická příprava 

Krátkodobá psychologická příprava je ovlivněna aktuálními psychickými stavy 

(Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). Dělíme ji na speciální předsoutěžní (rozsah cca 1-4 

mikrocyklů, tj. 70-30 dní), bezprostředně předsoutěžní (rozsah maximálně 1 

mikrocyklus), posoutěžní (odstranění dopadu výsledků utkání), (Choutka, Dovalil, 1987). 

Prostředky, které regulují psychické stavy, lze rozdělit na biologické a 

psychologické. K biologickým patří denní režim sportovce – spánek, výživa, odpočinek. 

K psychickým prostředkům patří (Choutka, Dovalil, 1987):  

1) Slovní působení (rozhovor, povzbuzování, přesvědčování) 

2) Náhradní činnost ve volném čase (televize, četba, hudba) 

3) Autoregulační techniky (relaxace) 

4) Farmakologické prostředky 

 Na každé utkání se tenista musí důkladně připravit. Před utkáním je důležité 

(Choutka, Dovalil, 1987): 

1) Navodit optimální bojovnost, vůli, motivaci, sebevědomí. Hráč se musí těšit na 

utkání. 

2) Správný režim během dne, hráč musí mít dostatečný spánek a zdravou stravu. 

3) Vyřešit všechny konflikty. 

4) Rozebrat styl hry a psychickou odolnost soupeře. 

5) Psychicky se připravit na možné vlivy prostředí (slunce, vítr, povrch). 
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2.2.3  Přímá psychologická příprava  

Přímá psychologická příprava působí přímo na tenistu. Cílem přípravy je v 

tréninku vyvolat zápasové podmínky. Přípravou chceme posílit pozitivní myšlení hráče. 

Například se může jednat o přípravu na samotnou tréninkovou jednotku (Kubánek, Savov, 

Vít, 2013). 

Podle Kubánka, Savova, Víta (2013) do přímé psychologické přípravy patří: 

1) Motivace  

2) Modelový trénink  

3) Ideomotorický trénink  

4) Speciální psychologické metody zaměřené na zvládnutí předstartovních stavů 

2.2.4  Nepřímá psychologická příprava 

Nepřímá psychologická příprava se snaží odstranit budoucí selhání v tenise, které 

může nastat z důvodu nízké psychologické odolnosti (Kubánek, Savov, Vít, 2013). 

Podle Kubánka, Savova a Víta (2013) do nepřímé psychologické přípravy patří:  

1) regulace aktuálních psychických stavů  

2) regulace motivační struktury  

3) regulace interpersonálních vztahů  

4) princip individuálních vztahů  

5) modelování tréninku a jeho příprava  

 

2.3   Psychická odolnost 

Psychická odolnost je schopnost organismu vyrovnat se s psychickou zátěží bez 

nepřiměřených patologických reakcí (Kebza, Šolcová 2008). Podle Nakonečného (1995) 

psychickou odolnost ovlivňuje věk, zkušenosti, vrozené vlastnosti, duševní stav, 

společenské vztahy. Podle Hátlové (2003) ovlivňuje psychickou odolnost věk (v dětství 

narůstá psychická odolnost), vrozené vlastnosti, životní zkušenosti a postoje získané k 

sobě. 
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Každý z nás jednou zažije moment v životě, kdy se situace bude vyvíjet odlišně, 

než jsme si představovali. Člověk se obecně těžko smiřuje s nějakým neúspěchem. 

Většinou tomu tak je, pokud člověk neúspěch nečeká a není s ním dopředu smířený. 

Záleží pak na daném člověku, jak se k situaci postaví. Schopnost odolávat těmto situacím 

mají jen psychicky odolní jedinci. Vynikající vrozenou psychickou odolnost má jen málo 

jedinců na celém světě (Nakonečný, 1999). 

Pokud má hráč psychickou odolnost na vysoké úrovni, tak je schopen udržet 

výkonnost po celou dobu utkání. Psychickou odolnost může každý jedinec rozvíjet, je jen 

do jisté míry vrozená (Crespo, Miley, 2001). 

John McEnroe už v sedmnácti letech tušil, že jednou může být nejlepším tenistou 

světa. Stoupal rychle po žebříčku, ale pak nastal zlom, kdy začal prohrávat na turnajích 

skoro s každým. Nedokázal unést myšlenku, že musí vyhrávat. Každý ho zná jako velmi 

bouřlivého hráče, který se často hádal s rozhodčími. Později bylo zjištěno, že mu to 

pomáhalo v jeho psychické odolnosti (Bollettieri, 2017). 

U tenistů se psychická odolnost projevuje v kritických momentech utkání 

(Schönborn, 2012). Björn Borg jednou pronesl: „Když vstoupím na dvorec, snažím se 

soustředit na hru, i když se mi hlavou honí nejrůznější myšlenky.“ (Bollettieri, 2017). 

Proto Bollettieriho tenisová škola měla doplňkové programy, které obsahovaly tématiku 

mentální odolnosti. Bollettieri (2017) popisuje v knize, jak se chodil dívat na utkání svých 

svěřenců, a jak často jejich soupeři vyhráli nečestnou taktikou. Tenis podle Bollettiriho 

(2017) nabízí mnoho možností, jak podvádět a neférově jednat. Hráči nejčastěji hlásí aut 

u dobrého míče, vytvářejí dlouhé prodlevy mezi body nebo naopak přestávky zkracují. 

Hráč vykazuje tímto chováním neúctu k tenisu. Bollettieri (2017) se v knize ptá, proč lidé 

musí vyhrát za každou cenu. Jak přišli na to, že jen výhrou něco získají. Mladý tenista 

může mít rodiče, kteří ho dostávají po každém prohraném zápase pod tlak. Vyčítají mu, 

že mu kupují vybavení, vozí ho na tréninky, platí mu trenéra a on stejně nevyhrává. Dítě 

se pak snaží vyhrát za každou cenu a v zápase většinou podvádí. I jejich vrstevníci se 

radši budou kamarádit s vítězi než s poraženými. Do této situace musí zasáhnout trenér a 

vysvětlit svému svěřenci, že podvádět se nesmí. 

Soupeř může takticky měnit tempo a rytmus hry. Hráč musí zachovat klid a 

soustředit se jen na sebe. Nesmí dát najevo, že ho to nějakým způsobem ovlivňuje. Soupeř 
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pak přestane taktiky nadále využívat. Hráč musí být psychicky odolný, aby mu tyto 

situace nerozhodily koncentraci (Schönborn, 2012). 

Frustrace je dalším důvodem, proč tenista nemusí být psychicky odolný a často 

prohrává. Hráčovi musí být vysvětleno, že pokud se mu nedaří, tak je to jen přechodný 

stav. V zápase by si měl vzpomenout na to, kolik úsilí do tenisu už investoval (Šlédr, 

1998b). 

Klíčem k dobré psychické odolnosti je nasazení a sebedůvěra. Hráč, který je 

schopen velkého nasazení, je tak schopen mobilizovat mysl i tělo a podat nejlepší výkon. 

Hráč musí také kontrolovat a ovládat své emoce. Tenista s velkou vytrvalostí bojuje v 

zápase, i když prohrává a nedaří se mu. Se sebedůvěrou roste výkonnost každého hráče. 

Dokáže brát překážky jako výzvu, a to mu zajistí úspěch. Tenista musí hrát tenis kvůli 

osobnímu zlepšení, a ne kvůli konečnému výsledku. Hráč s nasazením a sebedůvěrou 

působí na soupeře úplně jinak než hráč, který tyto vlastnosti nemá. Psychická odolnost se 

musí rozvíjet i na tréninku. Tenista by měl být nabuzený, pozitivní, klidný a uvolněný 

(Schönborn, 2008). 

Trenér by měl svého svěřence naučit techniky uvolnění a mobilizace. Tenista po 

naučení těchto technik dokáže negativní stavy kontrolovat. Techniku uvolnění tenista 

provádí při střídání stran. Sedne si na lavičku, zakryje si hlavu ručníkem, zavře oči a 

povídá si pro sebe. Další technikou je střídání napětí a uvolnění jednotlivých svalových 

skupin v pořadí, které si tenista dopředu určí. Pokud tuto techniku tenista správně ovládá, 

dokáže v utkání poznat, jestli je ztuhlý nebo uvolněný. Technika mobilizace se většinou 

provádí u tenisty po odehraném míči. Tenista mluví sám k sobě, povzbuzuje se, prudce 

vydechuje nebo zatíná pěst. Svaly se touto technikou mobilizují a nastartuje se oběhový 

systém (Crespo, Miley, 2001). 

2.3.1  Aspekty psychické odolnosti 

 Aspekty psychické odolnosti jsou hlavní příčiny, které ovlivňují psychickou 

odolnost. Mezi ně patří aktuální psychický stav, osobnost hráče, sebedůvěra, motivace, 

emoce, zkušenosti, stres a úzkost, agrese. Základní aspekty psychické odolnosti 

sebedůvěra, motivace, emoce jsou popsány v kapitole 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3. Všechny aspekty 

psychologické odolnosti se navzájem ovlivňují. 
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2.3.1.1  Aktuální psychický stav 

Aktuální psychický stav je velmi důležitý pro tenisového hráče. Na základě toho 

dokáže tenista pochopit smysl relaxačních technik v tenisovém utkání. Relaxační 

techniky totiž regulují aktuální psychický stav. Aktuální psychický stav je dost často 

zaměňován s pojmem nálada. Nálada je emotivní stav, který v průběhu určitého času 

provází činnost člověka. Nálada jen postihuje emoční složku aktuálního psychického 

stavu. Nálada může být ovlivněna nemocí, hormony nebo trávicími procesy. Tenista musí 

aktuální psychický stav správně vyladit (Nakonečný, 1995). Dle Gardnera, Moora (2006) 

jsou příznaky poruchy nálady spojeny s únavou, poruchou soustředění, poklesem 

výkonnosti a sníženým zájmem o tenis.  

2.3.1.2  Osobnost hráče 

Osobnost je komplex psychologických, sociálních a biologických aspektů, které 

jsou u každého člověka individuální (Atkinson, 2003). Podle Šnýdrové (2008) se pojem 

osobnost pokouší vyjádřit stabilitu a rozdílnost lidského chování. Většinou se u hráče 

projevuje v komunitě ostatních hráčů. Trenér by měl poznat osobnost svého svěřence, aby 

dokázal reagovat na jeho chování. Pojem chování označuje vnější, pozorovatelskou 

stránku všeho toho, co se děje v člověku (Perič, Dovadil, 2010). Sport „formuje“ osobnost 

hráče. Osobnost sportovce má v sobě zahrnuté kromě duševních vlastností, také 

somatické stránky (Atkinson, 2003). Osobnost se ve sportu neustále vyvíjí a podle toho 

se mění tenisová hra sportovce. Pojem struktura osobnosti je tvořena řadou faktorů, které 

má každá osobnost. Mezi hlavní faktory patří schopnosti, postoje, motivace, hodnotová 

orientace, emoce, charakter a další faktory (Perič, Dovadil, 2010). Psychické faktory 

ovlivňují každou osobnost ve sportu jinak.  

2.3.1.3  Zkušenosti 

Na člověka působí v tréninku nové podněty a trenér do poslední chvíle nemůže 

vědět, jak se jeho svěřenec zachová. Jedinec se musí zachovat tak, aby negativní dopad 

zátěže byl, co nejmenší. Pokud trenér tuto zátěž bude aplikovat v tréninku podruhé, bude 

se chovat osvědčeným způsobem (Nakonečný, 1999). Hošek (2001) ve své knize píše, že 

znakem osobnosti jedince je právě to, jakým stylem se vyrovná se zátěží. Člověk má větší 

sebedůvěru, pokud provádí činnosti jemu známé (Tod, Thatcher, Rahman, Holt, Lewis, 

2012). V tenise je velmi důležité, aby tenista prožil v prvním utkání úspěch. Protože 

pokud utkání zvládl, tak jeho sebedůvěra bude růst. Na vyšších úrovních turnajů jako jsou 
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v České republice kategorie „A“ a „B“, tak tenisté hrají velmi dobře. Plní totiž správně 

svoje osvojené úkoly. Jedinci soutěžící na vyšších úrovních v porovnání s těmi na nižších 

úrovních dokáží lépe posoudit vlastní schopnosti (Bandura, 1997). 

2.3.1.4  Stres a úzkost 

Sport a stres patří k sobě. Pohybová aktivita pozitivně ovlivňuje psychické 

důsledky stresu. Po pohybové aktivitě se nám vyplavují endorfiny (hormon štěstí). 

Maximální výkon v tenisu je ale doprovázen průvodní stresovou odpovědí (Atkinson, 

2003). Emoce se rozdělují na stenické (pozitivní) a astenické (negativní). Stres patří do 

kategorie astenických emocí. Astenické emoce negativně ovlivňuje výkon tenisty 

(Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). Podle Hoška (2001) tyto emoce zeslabují a blokují 

aktivitu. Slabá intenzita stresu nevyvolává změny v organismu, při přiměřené intenzitě se 

jedinec adaptuje na zátěž, silná intenzita vede k fyzickým a psychickým obtížím. Stresová 

adaptační reakce obsahuje tři fáze. První fáze se nazývá pohotovostní (poplachová), druhá 

fáze zotavovací a třetí fáze vyrovnávací. Pokud jedinec správně reaguje na stres, tak se 

první fáze zkracuje. Pokud je podnět příliš silný, může dojít až k celkovému vyčerpání 

obranných schopností těla tenisty (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). 

2.3.1.5  Agrese 

Tenista se ve svém utkání může chovat agresivně, je to určitý rys jeho osobnosti. 

Pokud je tenista agresivní jen v určité situaci, je to důsledek jeho předchozí zkušenosti. 

Agrese je velmi úzce spjata se sportem, neboť už v historii tato vlastnost měla určitou 

tradici – gladiátorské zápasy ve starověku, rytířské turnaje ve středověku (Šafář, 2007).  

Agresivita se může pojit s motivací ke sportovní činnosti (Bollettieri, 2017). Podle Šafáře 

(2007) tito jedinci přiznávají, že jim činí potěšení vyvolávat strach v soupeřovi. 

2.3.2  Typy psychologické odolnosti 

Šlédr (1998b) rozděluje psychickou odolnost na tři typy: 

1) Základní psychická odolnost 

2) Specifická psychická odolnost  

3) Celková psychická odolnost  
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Základní psychická odolnost je dána geneticky, je to základní kámen pro stanovení 

celkové psychické odolnosti hráče. Změna v jakémkoliv typu psychické odolnosti má za 

následek změnu v druhém typu psychické odolnosti. Celková psychická odolnost se 

rozvíjí až později v průběhu života. Tvoří se na základě toho, co jsme prožili a jak moc 

nás to ovlivnilo. U tenisty je nejdůležitější celková psychická odolnost. Vytváří si ji na 

základě zkušeností, které má z utkání. Prohry v utkáních mohou ovlivnit negativně 

specifickou psychickou odolnost. Tou však disponují jen hráči, kteří hrají tenis závodně 

(Šlédr, 1998b). 

2.3.3  Rozbor tenisového utkání z hlediska psychické odolnosti  

Při rozehrávce tenista začíná cítit nejistotu. Tenista neví, co má od utkání očekávat. 

První bod ve hře je většinou pro tenistu velmi důležitý. Mnoho hráčů si řekne, že pokud 

vyhraje tento bod, tak vyhraje celé utkání. Tenista, který je zaktivován a namotivován do 

utkání, nebude mít problém s prvními body. První body ovlivňují body následující. Hráč 

nesmí ztratit koncentraci, aby mu soupeř bodově neodskočil hned na začátku utkání. 

Pokud tenista první body zahraje ve svůj prospěch, tak mu sebevědomí vzroste a bude 

setrvávat i v dalších bodech. Pokud se tak nestane, tenista musí změnit svoji hru, aby 

nepřicházely další nevynucené chyby. Tenista si musí uvědomit svoje přednosti a využít 

je v utkání. Následující body jsou ovlivněny především naší motivací vyhrát nebo otočit 

průběh utkání. Hráč musí hrát tyto body zodpovědně a trpělivě. V předposledních bodech 

utkání se začnou prolínat naše aktuální psychické stavy s psychickou odolností. Hráč 

musí poznat, jestli nepotřebuje použít techniky na nabuzení. Motivace v předposledních 

bodech je větší, protože se blíží konec utkání. Hráč nesmí začít vymýšlet nové taktiky, 

protože ty většinou nefungují. Poslední body jsou nejvíce ovlivněny psychickou odolností. 

Hráč už se vidí v dalším kole nebo ví, že už toto utkání nemůže zvrátit. Hráč si před 

posledním bodem musí říct, co bude hrát. Úzkost a strach mu totiž nedovolí zahrát míč 

automaticky (Schönborn, 2012). 

Šlédr (1998a) popisuje tyto body z hlediska gamu. V předposledních bodech hry 

se podle něj mísí psychická odolnost s aktuálními psychickými stavy. A v posledních 

bodech ve hře je důležitá specifická psychická odolnost. Aspekty psychologické odolnosti 

jako jsou aktivace, motivace nebo emoce se v průběhu gamu mění a tenista je musí 

regulovat. 
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Během hry jsou důležité návyky mezi body. Pro tenistu je velmi snadné nechat se 

ovlivnit emocemi v průběhu utkání. Utkání je totiž velmi dlouhé a výkyvy výkonnosti 

ovlivní každého tenistu. Tenisté, kteří dokáží kontrolovat sami sebe mezi body, jsou v 

utkání psychicky odolnější. Boris Becker, Steffi Grafová nebo Monika Selešová měli 

velmi dobré návyky mezi body. To je jeden z mnoha důvodů, proč se stali úspěšnými. 

Dokázali udržet koncentraci na vysoké úrovni. Tenista si musí vytvořit dobré návyky. 

Pomoct mu mohou tyto tři kroky – krok 1: uvolněte se, krok 2: plánujte, krok 3: znovu se 

soustřeďte (Bollettieri, 2017). V obrázku č.1 jsou všechny tři kroky zakreslené. 

 

Krok 1: Uvolněte se (Bollettieri, 2017) 

Okamžitá reakce po bodu tenistu zaplaví buď pozitivními, nebo negativními 

emocemi. Emoce mohou kolísat a ovlivňovat přemýšlení do dalšího bodu. Jim Loehr, 

který se zabýval mentální stránkou tenisu, používal metodu „16 sekund léčby“. Loehr po 

odehraném bodě nejdříve použil pozitivní fyzickou reakci, po které následovala relaxační 

reakce. Hráči často používají techniky dýchání a pozitivní samomluvy. Maria Šarapovová 

techniky aplikuje po každém bodě a nezáleží na tom, jestli bod vyhrála. Po odehraném 

bodě se otočí, zhluboka se nadechne a jde za základní čáru. Šarapovová si tímto vyčistí 

hlavu a fyzicky se zotaví. Pokud tento krok přiřadíme k barvě semaforu, tak je to červená, 

která znamená „Zastav!“. 

 

Krok 2: Plánujte (Bollettieri, 2017) 

Rafael Nadal plánuje s ručníkem na hlavě, Marie Šarapovová v zamyšlení s 

pohledem na výplet rakety. Hráč si musí rozmyslet jednoduché věci. Většinou si pokládá 

dvě otázky - co zjistil při posledním bodu a jestli je tu něco, co může změnit. Tenista se 

může jednoduše poučit a začít hrát lépe. Svůj záměr pak zrealizuje, jestliže má jasnou 

představu o tom, co chce hrát. V takovém případě pak přebírá kontrolu nad utkáním. 

Pokud tento krok přiřadíme k barvě semaforu, tak je to žlutá. Tenista zapíná mozek, aby 

se připravil na zelené světlo. 

 

 

 



29 

Krok 3: Znovu se soustřeďte (Bollettieri, 2017) 

Bollettieri (2017) uvádí příklad z amerického fotbalu. Fotbalisté prohrají v utkání, 

jestliže mají mlhavou představu o svém herním plánu. Fotbalisté si musí stoupnout 

soustředěně k čáře rozehrání, úplně stejně jako si tenista stoupne k základní čáře. Tenista 

po každém úderu musí být připraven na výbušnou reakci, která trvá 5-7 sekund. Pokud 

tento krok přiřadíme k barvě semaforu, tak je to zelená, tenista by měl hrát další bod. 

Tenista se musí soustředit na daný okamžik po celou dobu trvání bodu. Profesionální 

tenisté používají tzv. spouštěč. Marie Šarapovová si upravuje vlasy, Rafael Nadal si 

upravuje spodní prádlo. Spouštěče jsou předem promyšlené a tenisté je používají záměrně. 

Tenista se připraví, uvolní, začne se soustředit a věřit si. Pokud se tenista drží striktně 

svého návyku, tak si vytvoří pozitivní, soustředěnou a uvolněnou reakci na každý bod. 

  

2.3.4  Typologie tří skupin sportovců z hlediska reakce na zátěžové situace 

Jelínek s Kabošovou (2003) popsali tři skupiny sportovců z hlediska jejich 

psychických reakcí na zátěžové situace. Typologie tří skupin sportovců se rozděluje na 

minusové typy, nulové typy a plusové typy. Objektivně jsou stejně připraveni hráči všech 

tří skupin. Hráči mohou mít stejnou míru talentu, ale v rozhodujícím okamžiku reagují 

jinak. Stejnou situaci plusové typy budou vnímat jako výzvu, mínusové typy jako hrozbu. 

 

Obrázek 1- Schéma vytvoření návyku mezi body (Bollettieri, 2017) 
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1) Minusové typy (Jelínek, Kabošová, 2013) 

Neumějí odolávat jakémukoli psychickému tlaku, ať už od trenéra, z médií nebo 

od diváků. Jsou to tzv. „tréninkové typy”. Jsou velmi dobře fyzicky připraveny. Své 

výpadky v utkáních chtějí nahradit větší aktivitou v tréninku, protože se mylně domnívají, 

že příčina jejich neúspěchu byla v nedostatečné kondici. V klíčových utkáních jsou 

nepoužitelní, rozklepou se, zradí je vnitrosvalová koordinace. 

2) Nulové typy (Jelínek, Kabošová, 2013) 

Odehrají stejně kvalitní utkání za každé situace. Utkání ať už na mistrovství světa 

nebo v přípravě. Nepřipouštějí si vůbec nic. Tato zdánlivá „výhodná” flegmatičnost se 

časem mění v brzdu. Nejsou schopni se vyburcovat k maximálnímu výkonu. Podávají 

dlouhodobě standardní výkony bez větších výkyvů. 

3) Plusové typy (Jelínek, Kabošová, 2013) 

Jsou sportovci, kteří mají rádi plné hlediště, krizové situace. Rádi rozhodují utkání. 

Čím větší pozornost médií, diváků, tím jsou motivovanější podat svůj maximální výkon. 

Z této skupiny vznikají sportovní hvězdy. 

2.3.5  Pět stupňů zátěže u psychologické odolnosti 

Hráč reaguje po každé jinak na tréninkové podněty. Trenér musí brát v úvahu 

individuální připravenost svého svěřence. Šlédr (1999) rozlišuje 5 stupňů zátěže:  

1) přetrénování (příliš mnoho tréninkových podnětů, extrémně vysoká úroveň zátěže) 

2) odolnostní trénink (vysoká úroveň, bez stresu) 

3) komfortní trénink (kladné prožívání tréninkových podnětů, extrémně vysoká 

úroveň zátěže) 

4) udržovací trénink (běžné tréninkové podněty, nízká úroveň zátěže) 

5) nedostačující trénink (nesystematické a příliš nízké tréninkové podněty) 

Tenista se musí cítit na tréninku komfortně vzhledem k zátěži, kterou trenér zvolí. 

Přetrénování a nedostačující trénink jsou dva extrémy. Trenér by se těchto stupňů zátěže 

měl vyvarovat. Přetrénování působí negativně na psychickou odolnost člověka a 

nedostačující trénink nerozvíjí motorické schopnosti a dovednosti. V obou případech 

výkon upadá, jen se zatěžuje psychika hráče (Šlédr, 1999). 
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2.3.6  Specifické koncepce psychické odolnosti 

Mnoho autorů definovalo různé koncepce psychické odolnosti. Odlišují psychicky 

odolného člověka od člověka méně odolného. Stres může negativně ovlivnit zdraví 

člověka. Šolcová (2009) uvádí následující koncepce: 

1) Chování typu A/B (Rosenman) 

2) Sense of Coherence (Antovsky) 

3) Hardiness (Kobasa) 

4) Optimismus (Carver, Scheier) 

5) Locus of control (Rotter) 

6) Atribuční styl (Brewin) 

7) Explanační styl (Peterson, Seligman) 

8) Sebevědomí (Suls, Fletcher) 

9) Osobní kontrola (Fischer) 

10) Zásobenost zdroji – resourcefulness (Rosenbaum) 

11) Negativní afektivita/stabilita (Bolger, Schilling) 

Mezi další koncepce patří například self-efficacy (A. Bandura), model 

psychosociální odolnosti u dospělých (D.J.W. Strumpfer), teorie kauzální atribuce 

(Heider), koncepce kontrovatelnosti (controlability) (D.C.Glass), ego-resilience (J. 

Block), flexibilita a flourishing (Kebza, Šolcová, 2015). 

2.3.7  Tuhost v osobnosti v pojetí Hardiness  

Toto pojetí začalo vznikat na konci sedmdesátých let a v počátku let osmdesátých. 

Tato koncepce byla vytvořená S. Kobasovou, která navázala se svými spolupracovníky 

na starší koncepci o vztahu osobnosti a odolnosti a přišli s pojetím houževnaté (tuhé) 

osobnosti (Hošek, 2001). Kobasová chtěla usilovat o autentický život, který chce 

zvyšovat předpoklady k tomu, aby člověk neonemocněl. Do této teorie patří dominantní 

konfigurace tří osobnostních rysů a to jsou kontrola, závazek a výzva. Nezdolní lidé věří, 

že mají kontrolu nad událostmi, které prožívají, cítí se k ní vázáni a vnímají měnící se 

prostředí jako příležitost k růstu (Kobasa, 1979). 
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2.3.7.1  Kontrola (Control) 

Kontrola, tj. uvědomovaná vlastní schopnost řídit chod dění v souvislosti se svou 

osobou a osobními potížemi. Navazuje to na představu průvodce a interního místa 

kontroly a souvisí to se sebedůvěrou člověka, že může pozitivně ovlivnit („ukočírovat“) 

průběh zátěžových situací. Protipólem této dimenze je postoj manipulovaného pěšáka s 

externí kontrolou dění, který je ovládán mechanismem naučené bezmocnosti a trpně snáší 

„rány osudu“ (Hošek, 2001). 

2.3.7.2  Závazek (Commitment) 

Závazek, tj. postoj odpovědné zaujatosti, cílově zaměřená životní orientace, 

odevzdanost, oddanost a osobní angažovanost. Lidé s touto dispozicí mají tendenci plně 

se věnovat tomu, co dělají, co považují za hodnotné a smysluplné. Snad by se tu dal využít 

sportovní termín „jednání s plným nasazením“. Tito lidé mají vyvinutý teleologický 

smysl a chápou dobře účel svého snažení i v zátěžových situacích. Nepochybně má tato 

dimenze vztah k volním dispozicím osobnosti a k „zakořeněnosti“ člověka v určitém 

sociálním kontextu. Protipól této dimenze je charakterizován klasickým existenciálním 

pojmem odcizení (alienation). Spočívá v nevykrystalizovanosti hodnotové orientace, je 

spojen s nerozhodností, s nedůvěrou k lidem a z toho pramenícím pesimismem až depresí 

a pochopitelnou inaktivitou (Hošek, 2001). 

2.3.7.3  Výzva (Challenge) 

Výzva, lépe řečeno chápání změn a všech zátěží jako výzvy k řešení. Lidé s touto 

dimenzí chápou změny a zvraty v životě jako k životu patřící, jako něco zajímavého a 

podněcujícího, co testuje jejich adaptační schopnosti. Dimenze souvisí s dobrodružstvím 

a pružností osobnosti, nepřímo s osobnostním konzervatismem. Protipólem je fatalismus, 

obava ze změn, strach z toho, co bude, kdy vše nové je chápáno jako negativní a 

ohrožující (Hošek, 2001). 

Ve své knize a v prvním výzkumu S. Kobasová (1979) porovnávala dvě skupiny 

lidí, kteří pracují jako manažeři. Vybrala 670 testovaných a rozdělila je do dvou skupin. 

V první byli respondenti, u kterých bylo zjištěno, že mají ve svém pracovním nasazení 

hodně stresových situací, ale nízkou nemocnost. Ve druhé byli respondenti, u kterých bylo 

také zjištěno hodně stresových situací, ale na rozdíl od první skupiny i velká nemocnost. 

Respondenti byli zkoumáni pomocí dotazníku, který se týkal všech tří komponent. Ve 

výsledku bylo zjištěno, že první skupina má mnohem vyšší hladinu Hardiness. 
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Výzkumem Hardiness u nás se zabývali Šolcová a Kebza. V roce 2008 napsali 

článek, který se jmenuje „Hlavní koncepce psychické odolnosti“, ve kterém napsali, že 

nejdůležitější z konceptů psychické odolnosti jsou právě Hardiness a Sense of Coherence 

(Kebza, Šolcová, 2008). V České republice se také koncepcemi psychické odolnosti 

zabývali J. Koluchová, V. Břicháček, M. Havlínová nebo J. Langmeister (Šolcová, 2009). 

Hardiness je většinou spojováno se zdravím, s výkonem, s dobrou náladou a 

správným fungováním jedince v psychicky náročnějších situacích. Proto se většinou 

dělaly výzkumy se studenty, pracujícími lidmi v armádě, u policie, u hasičských sborů, u 

záchranné služby, ale i u pracujících v obchodní sféře, a hlavně u sportovců (Kebza, 

Šolcová, 2008). 

2.3.8  Nezdolnost osobnosti v pojetí Sense of Coherence  

Tento pojem je nejčastěji překládán do češtiny jako „smysl pro 

soudržnost“ (Kebza, Šolcová, 2008). Pojetí se prosazuje od poloviny osmdesátých let a 

je spojeno s prací profesora Antovského, sociologa medicíny z Ben Gurionovy university 

v Tel Avivu. Je východiskem salutogenetického myšlení, orientovaného na nemoc a její 

likvidaci. Antovsky zkoumal zdravotní stav bývalých vězňů koncentračních táborů a 

zjistil, že asi tři čtvrtiny z nich mělo potíže v souvislosti s táborovými stresy. Rozhodl se 

zkoumat onu čtvrtinu, která při expozici stejných zátěží neutrpěla zdravotní újmu. Zjistil, 

že pro tuto skupinu nezdolných lidí je společný osobnostní rys, který nazval „vědomí 

souvztažnosti“ (angl. Sense of Coherence, zkr. SOC). Vyvinul dotazníkovou metodu 

měření SOC, které je podle této koncepce hlavní zárukou soudržnosti lidské osobnosti v 

zátěžových situacích. Podle autora jde o základ struktury osobnosti a determinantu místa 

člověka na zdravotním kontinuu a pohybu po tomto kontinuu dobrým směrem 

(salutogenetickým). Jde vlastně o globální orientaci člověka, která má tři komponenty 

(Hošek, 2001). 

2.3.8.1  Srozumitelnost (Comprehensibility) 

Srozumitelnost, která se týká kognitivní stránky osobnosti. Člověk s větší mírou 

této dimenze rozumí okolnímu světu, vnímá ho jako uspořádaný, konsistentní s minimem 

chaosu. Důvěřuje pořádku okolního světa a umí pochopit všechny nastalé svízele a 

zátěžové situace. Dá se říci, že vidí svět kauzálně a přijímá „pravidla jeho hry“ (Hošek, 

2001). 
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2.3.8.2  Zvládnutelnost (Manageability) 

Zvládnutelnost, což se týká vnímání vztahu mezi vlastními možnostmi 

(schopnosti, dispozicemi) a nároky okolí (požadavky situací). Je to spíše instrumentální 

dimenze, která má velmi blízko k pojetí kontroly v ostatních koncepcích. Souvisí se 

sebevědomím, aspirační úrovní a jejím hlavním znakem je pocit: „to se dá 

zvládnout“ (Hošek, 2001). 

2.3.8.3  Smysluplnost (Meaningfulness) 

Smysluplnost se vztahuje k emocionální stránce osobnosti, která se raduje, že věci 

mají smysl a problémy, které jsou, stojí za investování určité energie a času, protože cíle 

za nimi stojí za to. Souvisí to s iniciativou, tvořivostí a patrně i potřebou výkonu (Hošek, 

2001). 

Výzkum provedl Pallanta & Lae v roce 2002 a ten ukázal, že pozorovaní lidé s 

vyšší hladinou Sense of Coherence mají méně fyzických symptomů stresu, tedy i méně 

absencí v práci díky lepšímu zdraví. Často hledají pozitivní interpretaci na vzniklou 

stresovou situaci a je méně pravděpodobné, že při dosahování svého cíle se nechají 

ovlivnit nebo něčím zastrašit (Kebza, Šolcová, 2008). 

         

 

  



35 

3 Výzkumná část 

3.1   Vymezení problému, výzkumné otázky, cíl a úkoly práce 

Mnoho hráčů dosáhne dost brzy svého herního maxima a dále svou hru už nejsou 

schopni žádnými prostředky vylepšit. Potenciál jak fyzický, tak technický mají 

srovnatelný s hráči, kteří jsou v žebříčku nad nimi. Stagnace je často zapříčiněná stránkou 

psychickou v krizových momentech utkání. Nedokáží unést očekávání situace a pod tímto 

tlakem často selhávají. Psychická odolnost je v tenise důležitý faktor, aby tenista byl 

úspěšný a výkonnostně rostl. 

Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je popsat jednotlivé komponenty psychické odolnosti u 

vybraného výkonnostního hráče tenisu. Komponenty jsem vybrala z dvou koncepcí 

psychické odolnosti - tuhost v osobnosti v pojetí Hardiness a nezdolnost osobnosti v 

pojetí Sense of Coherence. 

Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky jsou otázky týkající se procesu, fenoménu, aspektu, který se 

bude zkoumat (Hendl, 2005). 

1) Co nejvíce ovlivňuje jednotlivé komponenty? 

2) Které faktory nejvíce ovlivňují psychickou odolnost? 

3) Ovlivňuje psychická odolnost tenisovou hru? 

Úkoly práce  

Hlavním úkolem práce je kvalitativní sběr dat a sepsání kazuistik o komponentách 

psychické odolnosti u výkonnostního hráče tenisu. 

Mezi dílčí úkoly práce patří: 

• studium odborné literatury týkající se zkoumané oblasti, sepsání teoretických 

východisek práce 

• sestavení souboru otázek 

• vytipování jednoho hráče 
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• uskutečnění rozhovor s hráčem s pomocí návodu 

• analýza získaných informací 

• sepsání výzkumné části práce 

3.2   Metodika práce 

3.2.1  Popis sledovaného hráče 

Moje výzkumná část je zaměřena na jednoho tenisového hráče. Hráč byl vybrán 

na základě dobrovolnosti. Důvodem zařazení zrovna tohoto hráče do mé bakalářské práce 

je znalost hráče delší dobu. Absolvovala jsem s hráčem turnaje a tréninky. Chodím s ním 

hrát sparingy (tréninková utkání) a společně analyzujeme jednotlivé složky tenisu. Hráči 

je 21 let a je na velmi dobré tenisové úrovni. V žebříčku mužů se nachází na stém místě 

v České republice. Hráč začal hrát tenis později než většina jeho vrstevníků. Proto musel 

ujít dlouhou cestu, aby se dostal na takovou úroveň. Určitě se na tom podílela jeho 

psychická odolnost. To je dalším důvodem, proč jsem si hráče vybrala.  

3.2.2  Použité metody 

Výzkum je v rámci této bakalářské práce proveden kvalitativní formou výzkumu, 

a to případovou studií. Hendl (2005) popisuje ve své knize o čem případová studie je: „V 

případové studii jde o detailní studium jednoho případu nebo několika málo případů. V 

případové studii jde o zachycení složitosti případu, o popis vztahů v jejich celistvosti.“  

3.2.2.1 Metody získávání dat 

Rozhovor s pomocí návodu 

Rozhovor nám poslouží k získání informací o daném tématu od jednoho hráče. 

Půjde o dlouhý rozhovor s předem stanovenými otevřenými otázkami. V průběhu 

rozhovoru využiji tzv. sondáže, což je prohloubení odpovědi v určitém směru (Hendl, 

2005). Rozhovor představuje seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci rozhovoru 

probrat. Tento návod má zajistit, že se skutečně dostane na všechna pro tazatele zajímavá 

témata (Hendl, 2005).  

V našem rozhovoru jsem vzala 6 komponent ze dvou teorií psychické odolnosti a 

na každou komponentu jsem vytvořila 10 otázek. Komponenty z teorie tuhost osobnosti 



37 

v pojetí Hardiness jsou kontrola, závazek, výzva. Komponenty z teorie nezdolnost 

osobnosti v pojetí Sense of Coherence jsou srozumitelnost, zvládnutelnost, smysluplnost. 

Rozhovor s pomocí návodu se nachází v příloze č.2. 

Zúčastněné pozorování 

Zúčastněné pozorování patří k nejdůležitějším metodám kvalitativního výzkumu. 

Zúčastněným pozorováním je možné popsat přesně, kdo nebo co se účastní dění, kdy a 

kde se věci dějí (Hendl, 2005). S hráčem se známe už tři roky, od začátku mého studia na 

univerzitě. Na hráče jsem se po celou tu dobu chodila dívat na utkání a na tréninky. To 

využiji ke srovnání jeho výpovědi s mým pohledem na jeho názor. 

Analýza dokumentů 

Dokumenty mohou tvořit jediný datový podklad studie nebo doplňující data 

získaná pozorováním a rozhovory (Hendl, 2005). Ve své bakalářské práci jsem použila 

internetové zdroje – výsledky a žebříček na českém tenisovém svazu, videa z instagramu, 

články z tenisových turnajů. 

3.2.2.2  Příprava, kódování a zpracování dat  

Technické zaznamenání dat  

Zaznamenání a fixace kvalitativních dat bude zprostředkována pomocí diktafonu 

v telefonu. 

Doslovná transkripce 

Transkripce je proces převodu mluveného projevu z rozhovoru s návodem do 

podoby písemné. Je nutná pro podrobné vyhodnocení rozhovoru s pomocí návodu. 

Otevřené kódování  

Otevřené kódování lze aplikovat různým způsobem. V naší práci budeme kódovat 

jak jednotlivá slova, sousloví, tak celé věty a odstavce textu. Jednotlivé kódy budou platné 

pro konkrétní komponenty ze dvou teorií psychické odolnosti. 

3.2.2.3  Metody analýzy, vyhodnocování a interpretace dat 

V bakalářské práci jsem využila obsahovou analýzu dat z rozhovoru, to zahrnuje 

metody a pravidla pro stanovení tématiky dokumentu, případně časového a prostorového 

hlediska, čtenářského určení a formy dokumentu (Hendl, 2005). Vytahovala jsem z 
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rozhovoru věty, které se hodí na jednotlivé komponenty a zároveň redukovala text. S tím 

mi i pomohla metoda vytváření trsů. Metoda, dle které seskupujeme určité výroky do 

skupin dle tématu, času, prostoru či jiných parametrů (Hendl, 2005). V excelu jsem 

vytvořila tabulku, kterou jsem rozdělila do šesti částí vzhledem k počtu komponent. 

Každá část se jmenovala podle dané komponenty. A z rozhovoru jsem si vybírala věty, 

které se váží přímo k dané komponentě, a pokaždé jsem je zkopírovala do této tabulky. 

Podle vět jsem sestavovala výsledky. 

3.2.2.4  Průběh výzkumu 

Kvalitativní výzkum jsem rozdělila do několika fází. V první fázi jsem se zaměřila 

na samotnou případovou studii. Při setkání s hráčem jsem mu vysvětlila důvody pro tento 

dlouhý rozhovor a proč ho musí absolvovat zrovna on. Následně jsem mu řekla, jak budou 

využity výsledky rozhovoru. Předtím než rozhovor začal, podepsal mi dotazovaný 

informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru, který se nachází v příloze č.1. Poté začal 

samotný rozhovor pomocí návodu, při kterém jsem se v průběhu snažila prolomit 

psychické bariéry a získat důvěru hráče. Otázky byly předem připravené a otevřené. Na 

začátku jsem se zeptala na šest základních otázek o názorech, postojích a zkušenostech 

hráče v psychologické přípravě. Poté jsem přešla k otázkám, které byly zaměřeny na 6 

komponent – kontrola, závazek, výzva, srozumitelnost, zvládnutelnost, smysluplnost, 

které obsahují koncepce Hardiness a Sense of Coherence. Každá tato komponenta 

obsahovala 10 otázek. Hráče jsem se tedy zeptala celkově na 66 otázek. Druhou fází 

výzkumu byla transkripce rozhovoru, jeho kódování a analýza. Po získání veškerého 

materiálu jsem přistoupila k vyhodnocování výsledku.  
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3.3   Výsledky a diskuze 

Richard Pavluv je student UK FTVS ve třetím ročníku bakalářského studia. Je mu 

21 let a bydlí v Kostelci nad Labem. Mezi jeho hlavní záliby patří sport, konkrétně tenis, 

box a lyžování. S tenisem začal Richard ve 14 letech, což je dost pozdě oproti ostatním 

vrstevníkům, kteří začínali třeba už v 6 letech. Proto se mu ze začátku vůbec nedařilo, ale 

postupně jeho výkonnost rostla a teď je dokonce ve stovce mužů v České republice. Tenis 

začal trénovat na Zbraslavi s Milanem Zahradníkem, poté přešel k Janu Mullerovi, se 

kterým trénuje nejčastěji v LTC Houšťka. Richard se většinou účastní turnajů kategorie 

„A“ a „B“, které jsou na vysoké úrovni a schází se tam ti nejlepší hráči v České republice. 

Na obrázku č. 2 si můžeme prohlídnout žebříček Richarda, který se nachází na stránkách 

českého tenisového svazu. 

3.3.1  Kontrola 

U komponenty kontrola jsem se nejvíc setkávala s těmito pojmy, které souvisí s 

psychologickou stránkou a v utkání ji velmi ovlivňují – počet bodů, úroveň soupeře, 

kvalita úderů, známost soupeře, aktuální psychický stav, vůle, motivace, sebedůvěra, 

problémy v soukromém životě, zaměření pozornosti, nevyrovnanost hráče, stres, nemoc. 

Rozeberu hned první dva faktory a tím jsou skóre a úroveň soupeře. Z výpovědi 

vyplynulo, že pokud Richard v utkání vyhrává a hraje se slabším nebo stejně silným 

soupeřem, dokáže utkání kontrolovat. Když hraje s těžším soupeřem, tak utkání 

nekontroluje, v rozhovoru řekl: „Pokud půjdu hrát s Michalem Fraňkem, tak vím, že nikdy 

nebudu ten, co diktuje tempo hry, protože on hraje rychleji.“  

Obrázek 2 - žebříček Richarda Pavluva (Český tenisový svaz, 2018) 
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V utkání musí Richard stavět na dobré kvalitě jeho dvou předností a těmi jsou 

forhend a podání. Pak vnímá kontrolu v průběhu celého utkání. Pokud má velkou 

motivaci a vůli dané utkání vyhrát, tak nemá problém ho kontrolovat až do posledního 

míče. Každopádně jeho motivace a vůle musí být přiměřená, nesmí přejít přes určitou 

hranici. Obecně má Richard sebedůvěru nižší.  

Z rozhovoru vyplynulo, že hlavními dvěma faktory jeho nízké sebedůvěry jsou 

jeho otec a to, že začal hrát tenis později než většina vrstevníků. Otec ho často podceňoval. 

Před zápasem mu řekl, že herně na toho hráče nemá a že nemůže vyhrát. Na začátku jeho 

tenisové kariéry prohrával skoro s každým, takže počet porážek vysoce vzrostl oproti 

výhrám. Každý hráč na turnaji už nějakým způsobem hrál, ale Richard se do tenisového 

světa teprve dostával. Učil se všechny dovednosti, které už jeho soupeři dávno uměli. Ve 

všech tenisových publikacích se doporučuje, aby hráč měl poměr vítězství:porážka 2:1. 

Vždycky musí převažovat vítězství, jinak sebedůvěra hráče klesá. Richard v rozhovoru 

řekl: „Třeba jsem měl 60 proher a 10 výher. A takhle když to máš nastavený ze začátku - 

tu mentální stránku, tak ten člověk je tak dole, že se z toho vzpamatovává několik dalších 

let.“ Svoji sebedůvěru si postupně zvyšoval výhrami: „Můžeš dělat, co chceš, mluvit s 

každým, ale tu sebedůvěru získáš až výhrama, až tím potom začneš věřit sám sobě.“  

Úroveň tenisových turnajů, které Richard objíždí je velmi vysoká. Většinou jede 

turnaje kategorie „A“ a „B“, které hrají nejlepší hráči v České republice. Pokud prohraje 

na turnaji v prvním kole a stane se mu to vícekrát za sebou, tak jede na nižší kategorii na 

turnaj kategorie „C“. Turnaj nižší kategorie většinou vyhraje, tím se mu zvýší jeho 

sebedůvěra. Kontrolu nad utkáním vnímá, pokud si výsledek v utkání uhrál na základě 

jeho výkonu. Pak mu i stoupne sebedůvěra, protože věděl, že je lepší. Jeho sebedůvěra je 

i podstatně nižší, pokud Richard vstupuje do utkání s myšlenkami na prohru a tím se 

připraví o dobrou koncentraci.  

Případné problémy v soukromém životě Richarda ovlivní v utkání, jen pokud se 

jedná o závažnou věc spojenou s jeho rodinou a blízkými lidmi. V tomto případě ztrácí 

kontrolu a koncentraci a nedokáže daný stav ovlivnit.  

Vnější podmínky (povrch dvorce, počasí) nebo sociální podmínky utkání (diváci) 

Richard v utkání vůbec nevnímá. V rozhovoru řekl: „Diváky nebo stav kurtu vůbec 

neřeším, to jsou pseudo výmluvy těch, který to neumí.“ Diváci ho ovlivní, jen pokud jsou 

to známí lidé, s kterými se zná od začátku své kariéry a záleží mu na jejich názoru.  
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Ve vypjatých momentech utkání Richard kontrolu neztrácí, je schopen zahrát 

údery na kvalitní úrovni i v těchto stresujících situacích. Kvalitu úderů ve vypjatých 

momentech dokáže ovlivnit, pokud se jedná o údery, které má na určité úrovni 

natrénované.  

Když Richard v utkání často chybuje, snaží se změnit sám sebe. Využívá při tom 

techniky na uklidnění a uvolnění. Ale když hraje svůj standartní výkon a soupeř vede, 

používá techniky na narušení koncentrace svého soupeře. Mezi techniky, které používá, 

jsou pomalá chůze, zdržování hry, dlouhé sezení při výměně stran. Richard v rozhovoru 

řekl: „Po každým bodě jsem tam chodil pomalu, když zkazil první servis, tak jsem zvedl 

ruku, šel jsem o dva metry blíž a zdržoval jsem to hrozně.“ V takové chvíli ho nevyvedou 

z koncentrace ani rodiče soupeře, kteří kvůli tomuto chování měli námitky.  

Nad kontrolou v utkání Richard moc nepřemýšlí. Nepomůže mu, když si bude 

říkat, že hraje lépe nebo že je lepší. Hraje vždycky na sto procent, a když vidí, že se mu 

něco nedaří, tak se to snaží změnit. Richardovou nejčastější technikou v odreagování při 

výměně stran je hra na mobilu Candy Crush. Při mrtvých bodech v utkání se Richard 

snaží odreagovat od svých dosavadních myšlenek a myslet na něco příjemného.  

Richard o sobě často říká, že je cílevědomý hráč, dokládá to tato věta z rozhovoru: 

„Mně stačí jeden zkaženej balon, abych byl naštvanej.“ Pokud v utkání Richard často 

chybuje, podání a příjem to neovlivní. Richard se rád učí novým věcem, často analyzuje 

svoje údery. V rozhovoru řekl: „Mě to ovlivňuje, když něco neumím a budu to pořád kazit, 

ale ne z toho důvodu, že to kazím, ale že to neumím. A když to umím a budu to kazit, tak 

mě to neštve.“ Kontrolu ztrácí teprve, až když cítí, že už utkání nedokáže kontrolovat.  

Richard je ten typ hráče, který umí svoje emoce s velkou pravděpodobností 

kontrolovat: „Jsem schopný házet raketou, nadávat si, ale to jen v malý míře. Většinou 

chci třeba hodit raketou, ale nehodím s ní. Ovlivňuje to dost průběh zápasu.“ Pozitivní 

emoce v utkání prožívá, pokud v utkání vede a hraje svůj herní standart. Richard vnímá 

ztrátu času, pokud nemůže trénovat nebo jet na turnaj. V rozhovoru řekl: „Vyvolalo to ve 

mně, že jedu dělat nějaké zbytečnosti a nevěnuju se, čemu mám. Pocit ztráty času, který 

jsem mohl věnovat úplně jinde.“  

Nervozita ho provází více v utkáních než na tréninku. To souvisí i s losem při 

utkání, v rozhovoru řekl: „Určitě nejsem naštvaný, protože všechno beru jako dobrej los, 

když dostanu nejlepšího hráče turnaje, tak to má zase něco do sebe.“ Nemoc nebo zranění 
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ho ovlivní hodně, protože nemůže trénovat a ztrácí svůj herní standart. Každopádně má 

velkou motivaci se po nemoci dostat zpátky ke svému hernímu standartu. Z hlediska 

pocitu kontroly je Richard na tom velice dobře. Celkově to ovlivňuje jeho motivace a 

vůle být pořád lepší. 

Komponenta kontrola může pozitivně ovlivnit průběh zátěžových situací, souvisí 

se sebedůvěrou. Podle mého názoru, pokud tenista má dobrou sebedůvěru, tak je na dobré 

cestě k úspěchu. Já jsem na tréninku měla velkou sebedůvěru. Ale když jsem hrála utkání, 

tak jsem svoje předpoklady z tréninku nedokázala využít.  

Otázky byly podle mého názoru zvoleny dobře, jen Richard dost často odpovídal, 

že záleží na situaci. Otázky by tedy měly být maximálně konkrétní vzhledem k dané 

události v utkání. Každopádně si myslím, že situací v tenise je tolik, že bychom pak 

nezjistili úplně všechno. Na komponentu kontrola jsem připravila dvacet otázek, ale do 

rozhovoru jsem použila jen hlavních deset. Tím chci říct, že komponentu kontrola jsem 

velice dobře pochopila a na tenis se dá se aplikovat ve velké míře. Richardovi jsem musela 

správně specifikovat o jakou kontrolu se jedná, protože to nebylo z definice od pana 

Hoška (2001) úplně jasné. Kontrolou bylo myšleno, že tenista kontroluje, jak sebe, tak 

dění utkání. Dokáže změnit svoji hru, dokáže diktovat tempo a zároveň dokáže držet v 

přijatelné míře svoje emoce. 

Nedávno jsem se byla podívat na Richarda na dvou turnajích. V půlce prosince 

jsem s ním absolvovala turnaj kategorie „C“, kde se dostal až do finále, ve kterém 

následně prohrál. A v půlce února jsem s ním absolvovala turnaj kategorie „A“, kde 

prohrál první kolo kvalifikace. Richard v rozhovoru řekl, že kontroluje daný stav utkání, 

jen pokud hraje se slabším soupeřem. S tímto názorem se musím ztotožnit, protože na 

těchto dvou turnajích byl vidět obrovský rozdíl v jeho kontrole nad utkáním. Když hrál 

turnaj kategorie „C“, tak na něm bylo vidět, že má velkou sebedůvěru. Dokázal dopředu 

říct, že vyhraje. Ve hře si zkoušel různé situace z tréninku a bylo na něm vidět, jak ho 

tenis baví. Když hrál turnaj kategorie „A“, tak předtím hledal soupeřovy výsledky. 

Dopředu říkal, že to bude těžké a že neví, jestli vyhraje. Podle mě také dost záleží na jeho 

motivaci a vůli vyhrát. Pokud Richard prohraje první set, jeho kontrola nad utkáním už 

není taková jako v prvním setu.  

Richard o sobě řekl, že jeho sebedůvěra je nízká. Podle mého názoru to není 

pravda. Každý člověk si více věří na slabšího soupeře a bylo by zvláštní, kdyby Richard 
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neměl přiměřené obavy z lepšího soupeře. Překvapilo mě také jeho myšlení po prohře. 

Většina hráčů po utkání říká, že dneska nehráli dobře, že to nešlo atd. Richard dokáže 

ocenit svého soupeře. Když Richard na turnaji prohraje, tak většinou řekne, že soupeř hrál 

dobrý tenis a že si výhru zasloužil.  

Richard sleduje hodně tenisových škol na instagramu. Kouká na jejich příspěvky 

a sleduje hráče, jakou mají techniku úderů. Dokáže rozpoznat, když hráč hraje údery 

technicky špatně. Na základě tohoto zjištění se snaží zlepšit detaily ve svých dvou 

nejlepších úderech – forehand, podání. Trenér ho na tréninku natáčí a on pak videa svých 

úderů analyzuje. Podle mého názoru, pokud by jednou dospěl k forehandu, který bude 

úplně technicky čistý, tak bude mít kontrolu nad každým utkáním.  

Na turnaji jsem od Richarda slyšela pár nadávek, ale jinak svoje emoce dokáže 

udržet. Po prohraném utkání Richard svoji sebedůvěru neztrácí. Vždycky dokáže 

odůvodnit, proč soupeř byl lepší a už plánuje, co musí zlepšit na další utkání. Hodně 

tenisových hráčů prohru nedokáže přijmout a dost často to vede i k tomu, že se turnajům 

záměrně vyhýbají.  

Problémy rodiny nebo jeho blízkých mu dokáží narušit koncentraci. Vyprávěl mi 

jednou příhodu, že mu kamarád zavolal těsně před turnajem. Řekl mu, že se rozešel po 

dlouhé době s jeho přítelkyní. Richard po tomto rozhovoru nedokázal hrát dobře. Myslím 

si, že z rozhovoru na tuto komponentu můžeme v určité míře zjistit, jestli hráč dokáže 

kontrolovat sebe a dění utkání na základě svojí psychické odolnosti. 

3.3.2  Závazek 

U komponenty závazek jsem se nejvíc setkávala s těmito pojmy, které souvisí s 

psychologickou stránkou a v utkání ji velmi ovlivňují – odpovědnost, vůle, motivace, 

nasazení, výkonnostní úroveň soupeře, problémy v soukromém životě, soutěž jednotlivců 

vs. soutěž družstev, emoce.  

Odpovědnost vzhledem k utkání Richard pociťuje, pokud má velkou vůli a 

motivaci vyhrát dané utkání. Takže jeho odpovědnost záleží na tom, jaké utkání zrovna 

hraje. Nasazení při turnajích a trénincích se snaží mít vždy na 100 %. Pokud hraje turnaje 

nižší kategorie (v ČR „C“ turnaje), bude turnaji dávat nižší odpovědnost a nasazení, ale 

na jeho výkonnosti se to nepromítne. V rozhovoru řekl: „Pokud hraju na „C“ v prvním 

kole, tak na to budu více kašlat než na „A“, paradoxně to pak může svazovat, že tomu 
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nedávám stejnou odpovědnost. Ale určitě se to do výkonnosti nepromítá, protože podle 

mě, čím vyšší odpovědnost tomu dávám, tím mě to víc svazuje.“  

Richard pociťuje větší závazek, pokud hraje s lepším soupeřem. Soukromým 

problémům Richard přikládá velký závazek a v zápasech ho ovlivňuje. Závazek 

vzhledem k rodině, trenérovi nebo klubu se liší. Richard vnímá závazek ke svému otci. 

Důvodem je, že ho otec k tenisu přivedl a podporuje ho od začátku jeho tenisové kariéry. 

Richard v rozhovoru řekl: „Tátovi jsem zavázaný, ten to celý prožívá a podporuje mě a i 

finančně. A mámě nevím, jo beru to, že to není její šálek kávy ten sport, ale nejsem ji extra 

zavázanej, protože tady v tom ohledu mě žádným způsobem nikam neposunula.“ U trenéra 

pociťuje také velký závazek: „Trenér pro mě dělá mnohem víc, než musí, myslí to se mnou 

vždycky nejlíp pro mě a je na něm vidět, že má opravdový zájem na tom, abych se posouval. 

Podporuje mě nejen jako tenistu, ale i jako člověka a dává mi svoje životní rady a také 

hodně informací.“ Naopak klubu Richard zavázaný vůbec není, v rozhovoru řekl: „Klubu 

nejsem zavázaný nijak, dobré podmínky mám od nich až teď, když hraju dobře. Dřív na 

mě kašlali, a to měli peněz dost, takže jim opravdu zavázaný nejsem.“  

Týmovou odpovědnost na mistrovském utkání nevnímá, protože vyhrát chce vždy. 

Richard nerozlišuje, jestli hraje týmovou soutěž nebo soutěž jednotlivců. Sociální 

podmínky utkání (diváci, rodiče na tribuně) na týmové soutěži mu můžou narušit 

koncentraci: „Je to vždycky spojený s nějakou nervozitou. Protože chci ukázat, že hraju 

dobře.“  Podle Richarda by atmosféra v týmu neměla být negativní. Na turnaji jednotlivců 

zase vnímá dobré sociální zázemí turnaje, pokud tam má svoje kamarády. V rozhovoru 

řekl: „Někdy ta atmosféra v tom týmu je negativní a někdy se mi tam hrát nechce, ale 

někdy to je pozitivní a je to dobrý. Na turnaji, když jsem tam s kamarádama, tak je to 

dobrý.“ Na mistrovských utkání má Richard lepší bilanci než na turnajích, proto necítí 

takovou odpovědnost k týmové soutěži. Spoluhráči ho vždycky podporovali svým 

povzbuzováním, a to mu pomohlo k vítězství.  

Richard hrál dřív raději čtyřhru, teď už se to změnilo: „Dřív jsem hrál vždycky 

radši debla. Protože jsem v tom deblu, protože jsem tam uhrával více výsledků. Teď hraju 

radši singly, protože to mám víc natrénovaný, a protože si tam víc můžu zkoušet věci, který 

trénujeme.“ Odpovědnost ke svému spoluhráči ve čtyřhře vnímá jen v situaci, když je 

jeho spoluhráč lepší než on: „Když hraju s Michalem Jetelem, tak žádnou zodpovědnost 

necítím, když hraju s Kubou Bergerem, který tam komentuje moje špatně zahraný míče, 

tak jsem nervózní. Ale celkově zodpovědnost za toho spoluhráče moc necítím, pokud to 
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teda není třeba Michal Bíško nebo někdo takovej, z těch lepších hráčů.“  

Richard trénuje ve své tenisové přípravě každý den a zároveň si přidává cvičení 

navíc: „Snažím se rozvíjet po vícero stránkách. Každý den běhám a 3x týdně chodím do 

fitka plus box.“ Smyslem jeho života je tenis. Ve svých prioritách ho má po rodině a škole 

na třetím místě a přikládá tenisu značnou váhu. Závazek je tedy pro něj i pravidelné 

trénování a hraní utkání. Na tréninku je ovšem méně nervózní než v utkání.  

Na doplňující otázku, jak by se cítil, kdyby dostal nabídku si zahrát s Berdychem, 

odpověděl: „Taky by to bylo podle toho, jestli bychom měli hrát v televizi nebo jako 

sparing. Mně nevadí, že je to osobnost, z toho bych nebyl nervózní, ale spíš z toho, jestli 

to budu stíhat a jak bude hrát. Tady s těma hráčema můžeš hrát, jak dobře chceš, ale moc 

to nejde. Tam jde spíš o to, jak vypadá ta úroveň tenisu na takový úrovni a jak bych 

dokázal proti tomu hrát.“ 

Richard cítí velký závazek k tenisu. Jeho život je tenisem ovlivněný ve velké míře. 

Snaží se všechno podřizovat trénování a hraní utkání. 

Komponenta závazek je v tenise velice důležitá. Hráči musí být svému sportu 

oddaní naplno, pokud chtějí dosáhnout vysoké výkonnosti. Richard dává do tenisu 

všechno, jedná vždy s plným nasazením, což je hlavní vlastnost komponenty závazek. Je 

to podle mě jeden z mála hráčů z těch, co znám, který se tenisu takto naplno věnuje. Podle 

mého názoru je to tím, že začal hrát tenis později než většina hráčů. Nehraje tenis takovou 

dobu a nepřemýšlí nad koncem své kariéry jako většina hráčů v jeho věku. Já jsem začala 

hrát v 16 letech florbal a naplňuje mě tento sport pořád. Richard má velkou motivaci 

překonávat výkonnostně hráče, které do té doby nebyl schopen porazit.  

Jak už řekl v rozhovoru, tak největší závazek má ke svému otci a trenérovi. Otec 

ho přivedl na tenis a doteď Richarda podporuje. Každý den si několikrát denně s 

Richardem volají, často řeší novinky ze světa tenisu. Až mi přijde, že už je z toho Richard 

občas otrávený. Takový vztah má i se svým trenérem. Richard často říká, že až se 

současným trenérem začal konečně hrát tenis. Mnohokrát jsem se byla podívat na jeho 

trénincích. S trenérem má velmi kamarádský vztah. Mluví spolu i o věcech, co s tenisem 

vůbec nesouvisí. Podle mého názoru je tohle velmi důležité, protože pak se hráč trenérovi 

více otevře a on může lépe pracovat s jeho psychickou stránkou. Dokáže rozpoznat, co 

hráče rozhodí a co naopak namotivuje k lepším výkonům.  

Tenis má podle mého názoru Richard jako hlavní prioritu. Richard často říká, že 
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ho škola v hraní tenisu omezuje. Kdyby tam prý nemusel chodit, tak by mohl víc trénovat. 

Samozřejmě si je vědom, že vzdělání je v životě důležité. V posledních měsících je 

Richard bohužel ovlivněn svými nemocemi. Dlouhodobě měl problémy s bolením v krku, 

tak mu museli vyříznout obě krční mandle. V těchto momentech Richard cítil závazek 

vůči svému trenérovi. Trenér se snažil Richarda připravit na turnaj a on po každé 

onemocněl. V Richardovi to vyvolalo negativní emoce, nechtěl ztratit svoji výkonnost, 

na kterou tak usilovně trénoval.  

Minulé léto jsem často s Richardem mluvila o mistrovských utkáních. Vždycky 

se na ně dost těšil, protože hraje 2. ligu za LTC Houštka. Každoročně tam chodí dost 

diváků a v týmu má svoje kamarády. Tuhle sezónu se chtěl na mistrovská utkání 

dostatečně připravit. Bohužel se mu to nepodaří vzhledem k jeho zdravotním problémům.  

Podle mého názoru Richard na turnaji hraje čtyřhru, pokud spoluhráče zná. 

Richard není týmový hráč, nedokázal by hrát kolektivní sport. Vadilo by mu, že se někdo 

nesnaží, tak jako on. Odpovědnost každému utkání opravdu nedává. Když jsem s ním 

absolvovala turnaj kategorie „C“, tak věděl dopředu, že se tam dostane do finále. Když 

jsem s ním byla na turnaji kategorie „A“, tak přes 3 týdny trénoval, aby uhrál co nejlepší 

výsledek. Myslím si, že z rozhovoru na tuto komponentu můžeme v určité míře zjistit, 

jestli hráč cítí závazek na základě svojí psychické odolnosti. 

3.3.3  Výzva 

U komponenty výzva jsem se nejvíc setkávala s těmito pojmy, které souvisí s 

psychologickou stránkou a v utkání ji velmi ovlivňují – vůle, motivace, sociální 

podmínky utkání, herní úroveň, koncentrace, emoce, úroveň soupeře.  

Z hlediska toho, aby Richard vnímal utkání jako výzvu, musí být motivovaný a 

mít velkou vůli k danému utkání. Sociální podmínky utkání (diváci, rodiče) a vnější 

podmínky utkání (počasí, povrch) vnímá Richard jako výzvu, pokud ho tyto podmínky 

negativně ovlivňují. Otci chce dokázat, že hraje dobrý tenis, protože ho dost často 

podceňoval. V kritických momentech umí zahrát velice dobře, dokáže se oprostit od 

myšlenek, které narušují jeho koncentraci. Pokud má před sebou Richard velkou výzvu, 

tak se s ní bude chtít vypořádat.  

Richard začal hrát tenis později než jeho vrstevníci, takže byl pro něj každý zápas 

od začátku výzva. Často také prohrával, to ovlivnilo jeho sebedůvěru v negativním slova 
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smyslu. Výzvou pro Richarda jsou turnaje vyšší úrovně, na které jezdí nejčastěji: „Jedu 

primárně zaměření na velký turnaje „A“ a „B“ a pokud tam třeba 3krát prohraješ v 

prvním kole, tak jet vyhrát dvě „C“. „A“ nebo se jet rozehrát dvěma „C“, většinou to 

vyhraju a pak jedu na nějaký „A“ nebo „B“.“  

Nemoc ovlivňuje jeho herní projevy hodně, když nemůže trénovat, jeho 

výkonnost klesá: „Poslední dobou je tohle pořád, už se takhle vracím asi rok po tom, co 

jsem pořád nemocný. Jde o herní úroveň, kterou získáš, když trénuješ a ta ti spadne za 

dva měsíce dolů, pak zas začneš hrát měsíc, pak zase máš problémy a je všechno pryč, 

takhle to postupně stagnuje. Mně nedělá problém trénovat, ale vždycky je mentálně 

hrozně těžký makat, protože makáš jen dva měsíce proto, aby ses dostal na herní úroveň, 

kde už jsi byl.“  

Pokud by musel opustit 2. ligu a hrát 1. třídu, aby pomohl týmu se dostat do vyšší 

třídy, tak tuto výzvu přijme a bude se snažit úplně stejně. Úroveň soupeře je pro Richarda 

hodně důležitá: „Hraju radši se slabším soupeřem, protože necítím pocit tlaku v tom 

zápase. Pokud je můj soupeř favorit, tak já jsem nervóznější, protože já vím, že herně 

mám na všechny frajery, s kterýma se potkávám na turnaji. Ale do zápasu jdu s tím 

očekáváním, že tohohle bych mohl porazit, toho taky, i když je o dost výš na žebříčku, ale 

očekávání mám vyšší, než by asi měly být. Ale zas moc malý očekáváni nebo malý cíle, to 

taky není úplně ideální.“  

V turnaji si neodpustí řešení okolností okolo soupeře. Okolnostmi jsou myšleny 

věk, žebříček a známost soupeře: „Věk soupeře mě negativně ovlivňuje, pokud je ten 

soupeř mladej, tak většinou jsou z toho blbý kecy od ostatních. Více mě ovlivňuje, když 

jdu hrát s neznámým soupeřem. Negativně mě to ovlivňuje, radši mám rád, když toho 

soupeře znám. Žebříček mě taky dost ovlivňuje, každý hráč má jiný styl, může mě porazit 

kdokoliv, kdykoliv, je úplně jedno kolikátej je, ale já mám vždycky nějaký předsudek, jak 

budu hrát podle toho, jak je na tom v žebříčku.“ 

Jsou hráči, kteří nemají rádi v tréninku hraní na body a sázky, dost je to svazuje a 

nejsou schopný hrát tenis, který doposud hráli. To ale není Richardův případ: „Já hraju 

body rád, protože se dostávám do těch zápasových situací. Sázky si dáváme docela často, 

beru to spíš jako nějakou výzvu, ale neovlivňuje mě to nějak zásadně.“ Richard je typ 

hráče, který má raději tréninky, protože se naučí novým dovednostem, které využije v 

utkání: „Na tréninku mě baví se učit ty nový věci, dostávat informace a vidět tam nějaký 
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pokrok.“. Větší výzvu Richard přikládá utkání, proto je tam i více nervózní. Richard los 

na turnaji vůbec neřeší, teda až na případ, kdy si vylosuje dobrého mladšího hráče: 

„Určitě nejsem naštvaný, protože všechno beru jako dobrej los, když dostanu hráče 

nejlepšího z turnaje, tak to má zase něco do sebe. Jednou jsem jel do Děčína, 2,5h a 

vylosoval jsem si Tondu Štěpánka, který hraje výborně, a tak pak samozřejmě bych mohl 

být naštvanej, protože jsem dostal 12:3, ale nebyl jsem, protože to mělo něco do sebe, ten 

hráč je dobrej. Když je ten soupeř na druhou stranu slabej, tak mám zase dobrej pocit. 

Jediný co, tak mám nepříjemnej pocit, když jdu hrát s někým mladým, když je ten hráč 

dobrej junior, kdybych třeba šel hrát s Pecákem, tak je to nepříjemnej pocit. Takže když 

půjdu hrát s dobrejma mladejma, tak to fakt nemám rád.“ 

Pokud tenista chápe změny a zvraty jako k životu patřící, jako něco zajímavého a 

podněcujícího, tak psychicky zvládne náročnost tenisu. Richard se musel adaptovat na 

tyto zvraty už od svých začátků, protože nebyl schopen vyhrávat. Prohry ho však v jeho 

rozvoji nezabrzdily, motivovaly ho do další práce. Richard vždycky říká, že jeho cíl je 

porážet soupeře, které doposud neporazil.  

Podle mého názoru má Richard velmi dobrou motorickou docilitu. Byl schopen 

se rychle učit tenisovým dovednostem. Hráče více motivuje, když vidí nějaký pokrok ve 

svých schopnostech. Já hrála tenis odmalička a v 16 letech jsem už žádný pokrok neviděla. 

Pořád to bylo dokola to samé – tréninky, turnaje, soupeřky. Proto jsem začala hrát týmový 

sport, kde jsem se za 2 roky vytáhla na úroveň extraligové hráčky. Myslím si, že Richard 

má v tomto velkou výhodu nad ostatními hráči, protože pořád vidí pokrok dopředu. 

Richard je v první stovce hráčů v České republice v mužích, což je velmi vysoká úroveň.  

Nemá tedy teď problém vyhrát nižší kategorie turnajů a na nich si zvedat sebevědomí. 

Ale více ho naplňuje výhra v utkání ve vyšší kategorii.  

Richard si pamatuje skoro každé utkání, které bylo něčím zajímavé a vzbuzovalo 

v něm silné emoce. Dokáže do detailu situaci z utkání převyprávět. Podle mého názoru 

mu to poté pomůže v těžkých utkáních, kdy se mu třeba tolik nedaří. Vzpomene si na to, 

jak porazil před půl rokem dobrého soupeře, kde se to od něj vůbec nečekalo. Myslím si, 

že z rozhovoru na tuto komponentu můžeme v určité míře zjistit, jestli hráč cítí výzvu na 

základě svojí psychické odolnosti. 
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3.3.4  Srozumitelnost 

U komponenty srozumitelnost jsem se nejvíc setkávala s těmito pojmy, které 

souvisí s psychologickou stránkou a v utkání ji velmi ovlivňují – motivace, vůle, emoce, 

nasazení, koncentrace, vnější podmínky utkání, problémy v soukromém životě. 

Pokud by byl Richard zraněný, tak by ho navrácení do tenisu po nějaké době 

vůbec neovlivnilo, měl by pořád motivaci makat dál. S trenérem má Richard velmi dobrý 

vztah, důvěřuje mu ve všech ohledech. Kdyby trenér skončil, tak by to bylo pro něj velmi 

nepříjemné. V rozhovoru řekl: „Tak z toho bych byl hodně špatnej, protože nemám 

adekvátní náhradu za něj. Je to kamarád a zároveň je tady v první řadě nejlepší a není tu 

nikdo lepší, kdo by mě mohl trénovat.“  

Vnější podmínky utkání (počasí, povrch), které negativně ovlivňují jeho zápas, 

nemají na jeho koncentraci vliv. Naopak jede-li na turnaj a musí tam dlouho čekat, než 

jde hrát, vzbuzuje to v něm negativní emoce. V utkání ho to ale ovlivňuje, jen pokud 

prohrává. Na turnaji se Richard dostane do finále, soupeř mu utkání vzdá před bojem, 

jeho pocity při této situaci jsou takové: „Je mi to jedno, cítím dobrý pocit z vítězství, 

pokud jsem na tom turnaji odehrál nějaký solidnější zápas. Ne že bych měl těch zápasů 

skrečovaných více.“  

Pokud trenér zavolá Richardovi den před turnajem, že musí zrušit slibovaný 

trénink. Richarda to psychicky neovlivní, protože ví, kolik hodin má natrénováno a že 

jeden trénink jeho výkonnost nezmění. Psychické výkyvy Richard v tréninku nemá, trenér 

ho dokáže správně namotivovat. Nemá ani žádné rituály před utkáním nebo během utkání: 

„Před zápasem nemám žádné rituály. Dřív jsem něco dělal, ale bylo to k ničemu. Měl 

jsem různý talismany. A pak jsem nad nich nějakým způsobem lpěl, ale nijak mě to 

mentálně nerozhodilo. Nebylo to zásadní v tom zápase a teď už nic nemám, takže mě to 

neovlivňuje.“ Rozhodčí, kteří řeknou nespravedlivý verdikt ve prospěch Richardova 

soupeře, tak mu to dokáže narušit koncentraci po zbytek setu. 

Komponenta srozumitelnost je velmi těžká na pochopení a do tenisu se moc 

nehodí. Pokud tenista totiž vnímá svět jako uspořádaný, konsistentní s minimem chaosu, 

tak podle mého názoru nikdy nemůže zvládnout nastalé zátěžové situace. Tenista, který 

chce výkonnostně růst, nemůže bezvýhradně přijímat „pravidla hry“ a jít s davem. Musí 

se nějakým způsobem odlišovat od ostatních. Proto na komponentu bylo velmi složité 

vymýšlet otázky. Richard se s chaosem ve své tenisové kariéře už vypořádal vzhledem k 
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jeho začátkům. Mohu potvrdit, že Richard žádné rituály v utkání nemá, na turnaji jsem 

žádný rituál u něj neviděla, a to jsem byla na mnoha zápasech. Odpovědi na komponentu 

srozumitelnost se v určité míře už opakují s odpověďmi na komponenty v pojetí 

Hardiness. 

3.3.5  Zvládnutelnost 

U komponenty zvládnutelnost jsem se nejvíc setkávala s těmito pojmy, které 

souvisí s psychologickou stránkou a v utkání ji velmi ovlivňují – motivace, autorita, 

koncentrace, sebedůvěra, vnější podmínky utkání, sociální podmínky utkání, emoce. 

Pokud by Richard v tréninku nebo při utkání fyzicky nemohl, tak to nikdy nevzdá: 

„Budu bojovat dál, protože chci být dobrý a jinak, než velkou dřinou to 

nepůjde.“ Trenérovi důvěřuje, takže všechna tréninková cvičení, anebo rady bere vážně. 

Tlak od rodičů byl nepřiměřený jeho dovednostem především ze strany otce. Prvním 

nasazeným a favoritem utkání je Richard rád: „Ne tohle mě vůbec neovlivní, je mi to jedno, 

kdo si, co myslí. Já jako favorit utkání si na svého soupeře věřím, a proto není důvod, 

abych ho neporazil. Takže se spíš na toto utkání těším.“  

I když Richard trenérovi věří, tak si nenechá mluvit do své přípravy: „Kdyby mi 

teď třeba trenér řekl, že mám jet na turnaj „A“, a já vím, že bych nebyl teď schopný tam 

odehrát dobré zápasy, řekl bych, že tam pojedu, ale prostě ať to nebere tak, že bych tam 

měl vyhrát, cíle si vytvářím sám podle sebe. A nikdo mi do toho nemůže moc kecat a 

nechci na sebe vytvářet nějaký zbytečný nátlak.“  

Sociální podmínky utkání (diváci) Richarda ve své hře ovlivní: „Cítím nervozitu, 

že se musím předvést, že musím někomu něco dokazovat. Ovlivňuje mě to často negativně. 

Dřív jsem uvažoval nad tím, co si lidi o mě myslí, ale teď spíš jakoby, jestli se dívají, a 

jestli když zahraju dobře, tak jestli to viděli. Pokud hraju špatně, tak je to samozřejmě 

nepříjemný, ale jsem z toho schopný se nějak dostat a začít hrát svoji hru.“  

Pokud by se od něj čekal důležitý bod na mistrovském utkání družstev, tak z toho 

nebude nervózní: „Budu namotivovaný, spíš mě to posune, než že bych byl z toho nějakej 

nervózní. Spíš, když vidím, že mi ty lidi fandí, tak mě to bude víc bavit. A pokud bych 

nevyhrál a někdo by byl naštvanej, tak to neberu vážně, ať jsou klidně naštvaný, jde o to, 

co prožívám při tom zápase a jak hraju. Necítil bych z toho proto nějaký extra tlak.“  

Když má Richard v utkání rozhodující míč, což je obecně na psychickou stránku 
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velmi náročný míč, většinou začne vymýšlet něco, co do té doby nehrál. V kritických 

momentech je schopen zahrát svoje nejlepší údery, v rozhovoru Richard řekl: „Pokud se 

dostanu do kritického momentu, tak jsem schopný tento míč zahrát v nejlepší kvalitě. Ale 

záleží na situaci, každopádně jsou to údery, na který si věřím a který se v ten moment 

budu snažit hrát. Pokud to bude 5:5 a 40:40, rozehraje se výměna, tak se to budu snažit 

oběhnout na forehand a urazit to forehandem.“ 

Zvládnutelnost je komponenta, která je více pochopitelná vzhledem k tenisu než 

komponenta srozumitelnost. Tenista si musí být vědom vztahu mezi vlastními 

schopnostmi a požadavky situací. Richard, myslím, dokáže objektivně rozeznat, kdy na 

svého soupeře bude stačit. V rozhovoru řekl, že v kritických momentech je schopen zahrát 

svoje nejlepší údery. Podle mého názoru to není tak úplně pravda. Na turnajích, na kterých 

jsem se byla podívat, když utkání dospělo do vyrovnaného stavu s lepším soupeřem, 

Richard většinou selhal. Když je Richard první nasazený, tak mi přijde, že je hodně 

sebevědomý. Nepřipouští si, že může s někým prohrát a tento tlak vůbec nevnímá. To 

potvrdil na hodně turnajích nižší kategorie, na kterých jsem se byla podívat. Odpovědi na 

komponentu zvládnutelnost se v určité míře už opakují s odpověďmi na komponenty v 

pojetí Hardiness. 

3.3.6  Smysluplnost 

U komponenty smysluplnost jsem se nejvíc setkávala s těmito pojmy, které souvisí 

s psychologickou stránkou a v utkání ji velmi ovlivňují – motivace, vůle, koncentrace, 

sebedůvěra, vnější podmínky utkání, sociální podmínky utkání, emoce, podvádění, 

nemoc. 

Richard dříve všechno přizpůsoboval tenisu, v rozhovoru řekl: „Jojo určitě, 

všechno jsem kvůli tomu omezil – oslavy, výlety, dovolený, absolutně všechno jde stranou. 

Rodiče jsou pak naštvaný, což mě mrzí, ale jinak to nejde. Dřív jsem si dělal, co jsem 

chtěl, teď už na tu dovolenou jedu. Teď už je to přece jen volnější, než to bylo dřív, protože 

na druhou stranu vím, že to není všechno.“  

Nečestný chování soupeře dokáže v Richardovi vzbudit velmi negativní emoce: 

„Tahle situace nastala na turnaji v Mělníku, a to jsem mu řekl, že doufám, že tě takový 

vítězství těší. Strašně mě to štve, dokáže mě to hrozně naštvat, když se někdo chová 

nečestně. To mě naštve úplně nejvíc, co vůbec jde, protože to může být omylem, může to 
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být jednou, může se to stát i jednou ne omylem. Ale aby ti soupeř v koncovce setu tři krát 

zahlásil aut na míček, který byl jasně v kurtě, tak je to hodně nepříjemný. Nedemotivuje 

mě to, spíš jsem hodně naštvanej. Pokud bych měl jít po tom hrát debla, tak by mě to jen 

lehce ovlivnilo, ale určitě ne nijak zásadně.“  

Na turnaj Richard jezdí vždy připravený, chce předvádět kvalitní tenis. Richard 

sleduje slavné tenisty a snaží se vysledovat jejich taktickou stránku, v rozhovoru řekl: 

„Většinou ale sleduju taktickou stránku hry hráče a pak to s Honzou řešíme. Já to mám i 

napsaný v telefonu, jak kdo hraje a pak to využívám v každým zápase.“ Jak už bylo 

zmíněno několikrát v minulých komponentách. Pokud Richard nemůže po nějakou dobu 

hrát, tak to jeho psychickou stránku velmi ovlivní. Na druhou stranu se vždycky chce 

vrátit zpátky k trénování a dál se zlepšovat.  

Richard o sobě řekl, že je iniciativní typ. Dokáže říct, co na tréninku potřebuje 

hrát. Jeho hlavním cílem je porazit někoho dobrého, koho ještě na turnaji neporazil. Tento 

cíl Richarda dokáže dost svázat po psychické stránce: „Nehraju pak tak dobře, jsem 

svázanej, nešvihám, moje myšlení je takový zatemněný, jiný svalový napětí, jiný dech, 

špatnej pohyb, a hlavně bez švihu.“ Richard se často snaží dělat pohybové aktivity navíc, 

které by mu měly pomoct v jeho rozvoji. Minulé léto dokonce cítil přetrénovanost, 

protože trénoval dvoufázově každý den.  

I když Richard prohrává jeden turnaj za druhým, stejně má motivaci pořád tenis 

hrát a v jeho soukromém životě ho to ovlivňuje minimálně: „Vždycky mám motivaci hrát, 

vždycky jsem byl zvyklej prohrávat. Jsem ovlivněný vnitřně, ale na nikoho naštvanej 

nejsem, sám v sobě bych to možná držel, to je tak celý.“ Richard potřebuje sobě a svému 

okolí dokazovat, že je dobrý, v rozhovoru řekl: „Projevuje se to nervozitou v utkání. 

Potřebuju uhrávat výsledky, třeba nemám zapotřebí se tím nějakým způsobem vytahovat 

na sociálních sítí nebo u cizích lidí. Když neuhrávám výsledky, tak jsem nervózní na další 

zápasy.“ 

Smysluplnost je komponenta, která se vztahuje k emocionální stránce osobnosti, 

která se raduje z toho, že může svoji energii a čas věnovat svému cíli. Richard má v tenise 

cíl pevně daný a snaží se podle mého názoru k němu dospět i svým uvažováním. Často 

doma vymýšlí, co by pro tenis mohl udělat navíc a efektivněji, aby to dávalo větší smysl. 

Podle mého názoru takhle dosáhne brzo svého cíle. Richardovi dává tenis smysl, i když 

prohrává. Odpovědi na komponentu smysluplnost se v určité míře už opakují s 
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odpověďmi na komponenty v pojetí Hardiness. 

3.3.7.  Diskuze k průběhu rozhovoru 

        Komponenty kontrola, závazek a výzva z teorie tuhost osobnosti v pojetí 

Hardiness jsou určitě lépe pochopitelné komponenty než komponenty srozumitelnost, 

zvládnutelnost, smysluplnost z teorie nezdolnost osobnosti v pojetí Sense of Coherence. 

Na komponenty kontrola, závazek, výzva bylo určitě snazší vymýšlet typy otázek než na 

zbylé komponenty. Na komponenty srozumitelnost, zvládnutelnost, smysluplnost byly 

otázky kladeny konkrétněji vzhledem k daným situacím v tenise. Často se u těchto 

komponent odpovědi opakovaly jako u komponent předcházejících. Myslím si, že teorie 

tuhost osobnosti v pojetí Hardiness se více hodí pro tenis. Proto jsem se na tyto 

komponenty ve své bakalářské práci zaměřila.  

Otázek jsem na rozhovor připravila téměř 70, i přestože jsem všechny nevyužila, 

je rozhovor velmi obsáhlý. Byl jako obsáhlý koncipován proto, že se jednalo o 

případovou studii jen jednoho hráče a bylo nutné získat v jeho průběhu maximum 

informací. Jednotlivé komponenty jsou si v nějaké míře po obsahové stránce podobné. 

Otázky, které se k nim vztahovaly, byly proto podobného charakteru a Richard odpovídal 

stejně. Psychickou odolnost ovlivňuje mnoho faktorů, jak už bylo popsáno u každé 

komponenty. Hlavními faktory jsou motivace, sebedůvěra, vnější podmínky utkání 

(povrch dvorce, počasí), motivace, autorita, koncentrace, sociální podmínky utkání 

(diváci), emoce, počet bodů, úroveň soupeře, kvalita úderů, známost soupeře, aktuální 

psychický stav, vůle, problémy v soukromém životě, zaměření pozornosti, nevyrovnanost 

hráče, stres, nemoc. Z bakalářské práce by každý čtenář měl pochopit, že psychická 

odolnost ovlivňuje hru každého tenisty. Tenistu může rozhodit hodně situací, a to se 

projeví na jeho výkonu. U Richarda je to například to, když mu otec nevěří nebo když je 

soupeř nečestný. Další situace jsou probrány u jednotlivých komponent. 

           Otázky se hodí svojí složitostí pro dospělé hráče tenisu. Kdybych tento 

rozhovor chtěla použít pro žáky nebo dorost, tak bych ho musela přeformulovat. Děti totiž 

na turnajích tolik nepřemýšlí nad psychickou stránkou a nemají takové zkušenosti, aby 

dokázaly odpovědět na otázky z rozhovoru.  

Na základě rozhovoru s výkonnostním hráčem jsem ze 60 otázek udělala jen 10, 

které bych předala tenisovým trenérům, kteří se chtějí dozvědět maximum o psychické 
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odolnosti u svého svěřence. Tento rozhovor by se dal použít pro všechny hráče ve věku 

nad 15 let. Otázky jsem pro tenisové trenéry hodně zobecnila. Protože otázky, které byly 

použity u výchozího rozhovoru, podle mého názoru řešily individuální situaci 

dotazovaného. To nemusí být vyhovující pro každého tenisového hráče. 

Seznam otázek: 

1) Co uděláš v zápase proto, abys změnil svoji hru, diktoval tempo hry? 

2) Myslíš si, že máš velkou sebedůvěru? 

3) Jakým způsobem dokážeš kontrolovat svoje emoce při utkání? 

4) Jak prožíváš, když se ti nedaří, jsi stále pozitivní? 

5) Dáváš každému zápasu stejnou odpovědnost? 

6) Co je pro tebe lepší – mistrovské utkání družstev nebo turnaj, dvouhra nebo 

čtyřhra? 

7) Jak tě ovlivňují vnější podmínky utkání (počasí, povrch)? 

8) Jak tě ovlivňují sociální podmínky utkání (diváci)? 

9) Přijdeš si zavázaný svým rodičům, klubu, trenérovi? 

10) Jaké cíle máš v tenise? 
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4 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo popsat jednotlivé komponenty psychické odolnosti u 

vybraného výkonnostního hráče tenisu. K tomuto cíli bylo potřeba sestavit otázky k 

jednotlivým komponentám. Na základě rozhovoru s návodem jsem se snažila popsat 

komponenty psychické odolnosti u výkonnostního hráče tenisu. Zjistila jsem, že teorie 

tuhosti osobnosti v pojetí Hardiness je určitě lépe využitelná pro tenis vzhledem ke snaze 

dozvědět se co nejvíce o psychické odolnosti konkrétního hráče. Komponenty jsou více 

srozumitelné a lépe se na ně vymýšlí otázky pro rozhovor. Zároveň odpovědi na otázky 

pro srozumitelnost, zvládnutelnost a závazek se už často opakují s předchozími 

komponentami. Proto jsem na konci bakalářské práce vytvořila seznam otázek, který by 

se nejvíce hodil tenisovým trenérům pro jejich svěřence. Hráč, jehož jsem vybrala na 

základě faktu, že se známe dlouho a že už jeho výkony pozoruji nějakou dobu, má velmi 

dobrou psychickou odolnost. Proto by bylo určitě zajímavé vybrat hráče, kterého vůbec 

neznáme, a není na tom psychicky tak dobře. Určitě by to mělo větší přínos pro trenéry, 

kteří by pak dokázali lépe pracovat s psychikou svých svěřenců. 

V práci jsem se nevěnovala klasickému typu výzkumu, ve smyslu měření, ale 

zkoumala jsem problematiku psychické odolnosti ve více úhlech pohledu a k tomu se mi 

hodil kvalitativní výzkum. Vybrala jsem si toto téma, protože jsem měla v tenise velké 

problémy s psychickou odolností. Práce mi opravdu přinesla hodně poznatků, které jsem 

do té doby nevěděla. A na hodně situací v tenise teď pohlížím z jiného úhlu. Každý tenista 

musí mít psychické předpoklady na vysoké úrovni. Mezi ty patří dostatečná motivovanost, 

umění zvládat stresové situace i morální a charakterové vlastnosti, tedy sebedůvěra, 

odvaha, houževnatost a cílevědomost. Psychická stránka je v českém tenise velmi 

opomíjena, měl by na ni být kladen větší důraz. Hráč může mít všechny předpoklady k 

tomu stát se výborným tenistou, ale pokud neobstojí psychicky, tak se jím nemůže stát. 

Na turnajích vyšší kategorie jsem totiž často viděla, že hráči byli křečovití, nedokázali se 

uvolnit. Nebylo to tím, že by soupeř byl lepší, ale protože nezvládli tíhu okamžiku. Trenér 

by měl se svým svěřencem mluvit o jeho psychice a zároveň vytvářet modelové tréninky, 

které mu pomohou překonat úzkost v některých situacích zápasu. 

Do budoucna by bylo velmi zajímavé počet případových studii navýšit. Myslím 

si, že se v nich skrývá ještě mnoho poznatků, které jsem v rámci této jedné studie 

nezachytila. V případě dalších výzkumů bych doporučovala zúžit oblast zkoumání pouze 
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na teorii tuhosti osobnosti v pojetí Hardiness. Bakalářská práce by mohla předat čtenářům 

– trenérům, rodičům, hráčům – mnoho informací a ponaučení o problematice psychické 

odolnosti u tenisových hráčů. 
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NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. 1.vyd. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-2000-

690-7.  

 

PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-

247-2118-7. 

 

SCHÖNBORN, R. Optimální tenisový trénink. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 

2008. ISBN 3-938509-11-2. 

 

SCHÖNBORN, R. Strategie + taktika v tenisu. 1 vyd. Olomouc: Sport a věda, o. s., 

Prostějov, 2012. ISBN 978-3-86279-298-6. 

 

SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. 2 vyd. Praha: 

Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1602-5.  

 



60 

ŠAFÁŘ, M. Agrese jako pramen sportu. Psychologie dnes, 2007, roč. 17, č. 10, s.48-50. 

 

ŠLÉDR, J. Psychologická analýza tenisového utkání. Tenis, 1998a, roč. 9, č. 4, s. 14-23.  

 

ŠLÉDR, J. Co zatěžuje tenisty a jak se s tím vyrovnat. Tenis, 1998b, roč. 9, č. 10. s. 24-30. 

 

ŠLÉDR, J. Psychologický slovník trenéra. Tenis, 1999, roč. 10, č. 8, s. 35-41.   
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Příloha č. 2  

 

Otázky o názorech, postojích a zkušenostech hráče v psychologické 

přípravě: 

 

1) Jakým způsobem si myslíš, že je psychologická stránka v tenise důležitá? 

Psychická stránka je jedna ze složek přípravy jako je technická, taktická, kondiční, 

somatická, ale podle mýho názoru to má mnohem jakoby širší rozsah než je k tomu 

přikládán a to hlavně ve vrcholovém tenise samozřejmě, ale myslím si, že je relativně i 

na nižších úrovních tenisu, ale tam je to procentuálně o dost méně než na té vrcholové 

úrovni, protože všichni v ATP 10-100, tak všichni ty hráči jsou relativně všichni 

vyrovnaný, mají nějaký dva silný údery, minimálně jeden, ale spíš dva silný, čím tlačí 

svého soupeře a je to prostě vyrovnaný technicky a kondičně, ale pak jenom ty silní 

vyhrávají a pak jsou ty v 10, například Berdych, který není rozhodně horší než ostatní, 

když mu to jde, ale prostě to svou psychickou stránkou kazí. Zároveň on je tak nastavenej, 

odjakživa říkal, že mu třeba stačilo semifinále grandslamu nebo takhle, když byl na 

nějakým turnaji, tak jaké máte ambice, tak řekne že třeba semifinále by bylo hezký. Ale 

Djokovič byl vždycky takovej, že nebere nic jinýho než to vyhrát. Prostě každý to má 

jinak nastavený, ale je to klíčový pro vítězství. Na vrcholové úrovni tvoří až 60% výkonu 

psychická stránka. V zápasech to využití nebo jak to mám říct, to využití nebo ten stres, 

který je v tréninku, tak je tak 10% a v zápase 60%.  

 

2) Jakým způsobem ovlivňuje psychika tvůj výkon? 

Psychika ovlivňuje můj výkon bohužel negativně z větší části, ale celý je to proces, 

je to o budování psychiky a je na každým, aby si zajistil, jestli ho ta psychika bude 

ovlivňovat pozitivně nebo negativně. V mým případě je to negativní v zápasech a je to 

tím, že ta cesta, kterou jsem ušel, tak nebyla zvolena správně, ale neměl jsem nikoho, kdo 

by mě v těhlech věcech radil. Poslední rok si myslím, že ta cesta je nastavená úplně jinak 

a ta mentální stránka už se začíná trochu obracet k tomu, aby v zápasech mě spíš držela, 

než potápěla. 
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3) V jakých momentech většinou v tenise selháváte? 

No tak to je zajímavý. Neselhávám, když má soupeř příležitost, výborně zahraju 

na matchbally, odvrátím je, vůbec mi to nedělá problém, vždycky se nahecuju. Ale když 

já mám příležitost, tak většinou selhávám. A taky selhávám, když moc chci, když moc 

chci vyhrát 

 

4) Byl jste někdy u sportovního psychologa? 

Nebyl, mám to v plánu, konzultuju občas s někým něco s nějakým psychologem, 

volal jsem si s Tomášem Anzarim, s tím jsem domlouval nějakou spolupráci, ale nakonec 

z toho nějak sešlo. Nicméně na to pořád myslím, ale domlouval jsem se s trenérem, že 

teď by to šlo. Nebo takhle před tím rokem a půl, když jsme spolu začínali, tak by to ještě 

nemělo takovej význam, takže jsme to nezkoušeli. Ale to je jeho názor, on říkal, že těch 

změn bude tolik, že by mi to nijak moc nepomohlo. Já si zas myslím, že základní trénink 

v tadytom okolí, jak tomu extra moc nerozumím, tak je podle mě potřeba a je potřeba to 

rozvíjet stejně jako všechny ostatní vlastnosti, protože právě potom to může tomu hráči 

chybět. Protože má všechno výborně zvládnutý kondičně, technicky, takticky, ale tohle to 

je bod, který mu schází. Ale byl jsem na přednáškách Jiřího Šlédra. 

 

5) Věnuje se trenér v tréninku rozborem psychické stránky? 

Cvičení neděláme, ale psychiku řešíme, když to má nějaké opodstatnění a je tam 

nějaký podnět k tomu, aby se to řešilo a takovým podnětem myslím, když vidí utkání a 

něco se mu tam nelíbí nebo by něco chtěl změnit nebo na  tréninku se mu něco nelíbí a 

chtěl by změnit, takhle už se stalo hodně věcí, když třeba jsem se choval špatně, tak mě 

vyhodil. Od tý doby jsem se už tak nechoval, pak na zápase to vidí, že jsem hodně ztuhlej, 

takže to pak řešíme, ale pak se o tom bavíme a říkal mi, co mám dělat a všechno nějak, 

co už jsem slyšel na tý přednášce Jirky Šlédra nebo spíš jsem to nejdřív slyšel od Honzy 

a až pak od Šlédra. Ale když já se ho na něco zeptám, tak mi většinou odpoví nějakým 

svým způsobem, ale není to mentální příprava. 
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6) Máš nějaké techniky, které používáte v zápase pro odreagování?  

Těch technik je strašně moc, co já používám a po každý něco jakoby jinýho. To 

jsou různý situace, takže nejčastější situace, když jdu hrát s někym lepším, tak jsem 

ztuhlej a mám úplně jinej svalovej tonus, prakticky tělo ovládá mě, ne já jeho. Tak v ten 

moment se snažím úplně dostat pryč z toho kurtu, ať to třeba stojí dva gamy, kdy prostě 

ty gamy prohraju, tak tím, že to tolik prožívám, tak nikdy nemůžu být konkurence 

schopný tomu druhýmu, takže když se hraje bod, tak na něj samozřejmě myslím, ale 

snažím se jakoby i třeba se přenést na trénink v uvozovkách. To je jedna věc. Takže když 

není bod, tak na to vůbec nemyslím, tak se snažím myslet úplně na něco jinýho, koukat 

jinam, vůbec tam nebýt. Když je bod, tak to vůbec nebrat důležitě, prostě hrát jako že mi 

to je úplně jedno. Když se točí strany, tak si zakreju hlavu ručníkem, buď si zapnu hru na 

mobilu a hraju Candy Crash nebo nějakou jinou hru, která mě odreaguje. To mě totiž 

jednou napadlo při zápase si to pustit, hodně jsem měl totiž problém s tím zápasem ve 

střídání stran, šel jsem na lavičku hrozně vyklepanej, po nějakým důležitým stavu, bylo 

to třeba 4:5 ve třetím setu a já jsem byl nervózní, a tak jsem si sednul na lavičku a prostě 

jsem odcházel z lavičky úplně v klidu. Myslel jsem si totiž nejdřív, že je to fyzickýho 

charakteru, ale bylo to mentálního, protože když jsem si zapnul tu hru, tak jsem odcházel 

úplně v klidu, měl jsem tepovku dole, tělo zklidněný, dech normálně klidnej, vůbec to 

nebylo, jakože rychle nadechuješ a vydechuješ, takže to. Na koncentraci mezi bodama 

dělám to vypínání, zapínání, to se musí dělat, aby se prakticky odvedla pozornost. 

Samozřejmě úroveň koncentrace v herním výkonu závisí na tom, jak je ten hráč zvyklej 

dlouho hrát. Když je ten hráč zvyklej hrát hodinu denně, tak nemůže jít do zápasu s tím, 

že vydrží tříhodinovej zápas s tím, aby koncentrace byla správně nastavená a aby po celý 

zápas ji udržel, to prostě nejde, to nezvládne. Ale pokud se dostaneme k hráči, který 

trénuje tři hodiny denně a hraje hodinu zápas, tak ten mozek to zvládne, ale stejně 

nezvládne koncentrovat se celou hodinu, ale zvládne se koncentrovat třeba 7 minut z tý 

hodiny, to je taková doba, kterou ten mozek zvládne se koncentrovat a proto každej hráč 

by měl po každým bodu vypnout a snažit se analyzovat ve 3s ten bod, pak na ten bod 

zapomenout a dostat se mimo ten  areál, kurt, dostat se tam, kde je to tomu člověku 

příjemný ve svým abstraktním myšlení. 
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Kontrola:  

 

1) Uvědomujete si kontrolu nad utkáním? 

Když vyhrávám, tak to mám pod kontrolou, když prohrávám, tak to nemám pod 

kontrolou. To je logický. Ale po každý je to jinak. Pokud půjdu hrát s Kubou Bergrem a 

vím, že jsem vždycky ten, co diktuje tempo hry, pak půjdu hrát s Michalem Fraňkem a 

vím, že nikdy nebudu ten, co diktuje tempo hry, protože on o dvě třídy hraje rychleji, 

hraje v kurtě, má o 60km lepší servis a brutální return, takže ty se dostaneš pod tlak z 

prvního míče, tak kdo pak diktuje tempo hry? To je prostě servis, return, první míček ve 

výměně, to určuje toho, kdo je pod tlakem. Když máš někde nějakou slabinu z těchto tří 

úderů, tak si ty automaticky pod tlakem a samozřejmě o to se snaží každej, je to trend 

moderního tenisu a kdo to prostě nemá, tak je pod tlakem. Ty, co to mají dobrý, tak jsou 

nahoře. 

 

2) Ztrácíš kontrolu ve vypjatých situacích? 

Strašně záleží na tom, jak jsem já nastavenej v ten danej moment a jak moc chci, 

jakou mám vůli, motivaci na ten zápas. Když to budu chtít ovládnout vůlí, tak neztratím 

kontrolu nad vypjatou situací. Pokud to, ale neberu tolik vážně, tak většinou netratím 

kontrolu. Ale když to beru vážně a je to pro mě nějakej důležitej zápas nebo něco a věděl 

bych, že to má nějaký smysl a není to 0:6, 0:6, tak asi ano. Souvisí to také s úrovní 

sebevědomí, to znamená, že si vědomej sám sebe, ale tu já mám podle mě prostě 

odjakživa danou níž. Nebo ne odjakživa, ale od tý doby, co jsem začal hrát tenis, protože 

když prohraješ 60krát za sebou nebo 100krát za sebou. Třeba jsem měl 60 proher, 10 

výher a takhle když to máš nastavený ze začátku mentální stránku, tak ten člověk je tak 

dole, že se z toho člověk vzpamatovává několik dalších let, i když začne vyhrávat, tak to 

prostě je. A proto si myslím, že tu kontrolu nemám, ale samozřejmě, když je to 5:5 a vím, 

že jsem lepší, že ten herní obraz je takovej, že ho tlačím, že prostě je to minimálně 

vyrovnaný nebo jsem lepší, tak tu kontrolu mám. Ale pokud to je 5:5 a dostal jsem se tam 

a ani nevím jak, tak tu kontrolu nemám. To když jdu hrát s Lukanovem Alexejem v těch 

Lužinách, bylo to 6:4, 7:5, on hrál dobrej tenis, ale věděl jsem, že jsem lepší a že prostě 

ty šance přijdou. Ale pak jdu hrát třeba s Vachtlem a ani nejsem horší, ale mentálně si 

řeknu, že jsem a pak je to dvakrát 4:6. 
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3) Rozhodí tě často věci okolo zápasu a ty nemůžeš daný stav kontrolovat? 

To jsem měl tohleto, v létě mi volal můj velkej kamarád, že se rozešel s přítelkyní 

a já jsem potom rovnou šel na zápas. Ten zápas byl 5:7, 6:0, 1:6. Takže pak se na to těžko 

soustředí. Ale samozřejmě to závisí, jak moc mě to zasáhne nebo co je to za věc. Když 

mi někdo řekne bezvýznamnou věc, tak je mi to asi jedno, ale když mi někdo řekne, že je 

to nějaká závažná věc, která se týká okolí nebo mě, tak mě to rozhodí. Na druhou stranu 

diváky nebo stav kurtu vůbec neřeším, to jsou pseudo výmluvy těch, který to neumí. To 

jsem dělal dřív a zjistil jsem, že lidi, který to neuměj, tak si vymýšlí takovýhle nesmysly, 

který ospravedlňujou svůj tenis, který je na špatný úrovni. Ale často to nemusí být chyba 

těch lidí, jen je to nikdo nenaučil. Takhle jsem to měl já a dost jsem se tím zklidnil, tím 

že jsem se to začal nějakým způsobem učit a viděl jsem ten posun a přestal jsem dělat 

chyby.  Ale diváci mě umí rozhodit, jsem z nich nervózní, když tam na mě někdo kouká, 

kdo většinou o mě dřív říkal, jakej jsem dřevák, pak kouká překvapeně, když vidí, jak 

hraju teď. Chci mu nějakým způsobem dokázat, co se změnilo. A taky to už bylo 

hodněkrát, kdy jsem se nepohodl s divákama, třeba ve Vysočanech, tam jsem jim řekl 

něco ne úplně taktního, a to bylo ve finále debla, hráli jsme super-tiebreak, předtím ten 

tým měl dva matchbally a v super-tiebreaku to bylo 4:8 a vždycky když jsme zkazili, už 

se mi úplně klepali ruce z těch diváků, protože vždycky hrozně po zkaženým míči tleskali 

pro ten druhý tým, řvali, a tak jsem jim řekl, ať jsou zticha. A za stavu 9:8 jsem šel podávat 

a ten můj spoluhráč, jmenoval se Severa, tak říká, hlavně tam dej první servis a já jsem 

mu řekl, že dám eso, podával jsem zleva a dal jsem brutální pumelici, přesně roh a frajer 

tam takhle stál, hodil raketou a šli pryč. To bylo dobrý. Tady jsem si třeba věřil, protože 

jsme to nějak trénovali s Honzou a věděl jsem, že to tam prostě trefím. 

 

4) Co děláš proto, aby si získal zpět svoji kontrolu nad zápasem? 

Snažím se rozhodit soupeře, ale taky záleží na tom, jak hraju já. Když ten frajer 

vede tím, že já to nedám tři krát do kurtu, tak se snažím změnit sám sebe. Ale pokud hraju 

nějak normálně a ten frajer vede, tak zkouším jiný věci, snažím se ho rozhodit, ale 

problém je, že se z 80 % nedostanu do toho, abych hrál normálně.  Takže většinou řeším 

sám sebe a řeším to tak, že se snažím se nějak zklidnit nebo uvolnit nebo řešit nějaký věci 

ohledně uvolněnosti, švihu a tak dále nebo taktický stránky věci. Když jsem hrál s Pátým, 

který hraje docela solidně, a tak jsem s ním hrál loni, bylo to 4:1, pak 4:6 a říkám hm tak 

dobrý, na druhou stranu jsem hrál dobře, on taky, bylo to po dlouhý době, po zranění jsem 
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hrál a říkám, co teď budu dělat a zrovna to bylo po tý přednášce se Šlédrem a říkám, že 

tady budu pomalu chodit a tím ho budu štvát.  Po každým bodě jsem tam chodil pomalu, 

když zkazil první servis, tak jsem zvedl ruku, šel jsem o dva metry blíž a zdržoval jsem 

to hrozně. Toho Pátýho to začalo hodně štvát, že jsem mu dal dva krát 6:0. Takže ho to 

prostě hrozně rozhodilo mentálně a hrozně ho to štvalo. A i se mnou komunikoval jeho 

otec, který mi řekl, že tam takhle nesmím chodit pomalu a já jsem mu řekl, že můžu, že 

kdo mi to jako zakáže. Nad kontrolou celkově nejde moc přemýšlet, nejde si říkat, jo teď 

hraje líp nebo jo teď jsem lepší. Pokud si tohle řekneš, tak tě to vždycky zbytečně 

ovlivňuje mentálně. Já spíš se snažím hrát, jak můžu a když vidím, že je potřeba něco 

změnit, tak to udělám, ale nějak nad tím nepřemýšlím. Taky se snažím odpoutat od zápasu 

hraním her na telefonu, snažím se přenést někam jinam, na nějaký jiný místo, abych 

vypnul, nemyslel na tom, že jsem v tom zápase. A to v momentech, kdy není potřeba se 

koncentrovat na zápas a v momentech, kdy je potřeba se koncentrovat, tak se zas vrátit, 

kde mám být. 

 

5) Myslíš si, že máš velkou sebedůvěru? 

Nemyslím si to, mám ji hodně malou, je to zapříčiněný úplně vším. Jednak je to 

mým otcem zprvu. Dvě věci, který k tomu řeknu. Ptal jsem se Jirky Denisy Procházky, 

což je náš nejlepší zápasník, který má neuvěřitelnou mentální přípravu a vždycky jde do 

zápasu připravenej na 100% mentálně, vždycky převede to nejlepší v tom zápase a má 

neuvěřitelnou šňůru vítězství, kde prostě je jeden z nejlepších zápasníků na světě a já 

jsem se s nim potkal , někde se s nim bavím a říkám mu hele, jak je možný, že seš tak 

dobrej a on říká no to záleží jenom na tobě, kdo tě trénuje mentálně, on řekl, že si tu 

mentální přípravu udělal sám, že četl knížky, nějaký samurajský cesty, něco na zklidnění, 

udělal jsem si svoji cestu, kterou chci jít a tím jsem si tu mentální stránku takhle nastavil. 

A potom jsem se potkal s Karlem Vémolou, což je náš druhej nejlepší zápasník a říkám 

mu jak na to, jak s mentální přípravou, že to vidím, že nejsou v MMA ty kluci připravený 

mentálně, mají výborný tréninky, ale do zápasu jdou do zápasu 40 % a to samý v jiných 

sportech a on říkal, to prostě budování, to prostě je dlouhodobý budování, to je nějaká 

cesta. Ta cesta je taková, že všichni vyhrávají nad slabými soupeři anebo dostávají 

přeceněný soupeře, udělají 4 porážky v kariéře, mají třeba skóre 0:4, žádný vítězství a už 

si nevěří, už prostě konec. Miloš Petrášek to měl taky tak, byl výbornej, talentovanej, ale 

měl takhle 3 prohry s dobrejma borcema, protože ho nasazovali na lepší a on 4 roky, ať 
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už je v zápase výbornej, tak prostě mentálně je z toho pořád špatnej, protože to prostě 

hrozně ovlivňuje a mě ovlivnil otec, kterej neustále v uvozovkách podceňoval nebo ne 

podceňoval, on říkal realitu. On byl ten kluk hratelnej, ale on mi předem řekl, že ten kluk 

není hratelnej, takže za to mu opravdu vděčnej nejsem, že mám kvůli němu takhle 

nastavenou mentální stránku, to je skrz něj. Potom množství prohranejch zápasu, to je 

přesně ta cesta jako jsem říkal, že ty zápasníci nemůžou mít 4 zápasy v řadě porážku, tak 

já jsem taky nemohl mít 60 zápasů a v nich skóre 10 vítězství a 50 porážek. To prostě 

vytvoří takovou nesebedůvěru. Tam byl problém v tom, že jak jsem začal hrát tenis pozdě, 

tak všichni už nějakým způsobem hráli, někdo hrál líp, někdo hůř, ale prakticky všichni 

hráli líp jak já, protože jsem se to začal teprve učit a když prostě nemáš tu sebedůvěru, 

tak ji musíš budovat. Můžeš dělat, co chceš, mluvit s každým, ale tu sebedůvěru získáš 

až výhrami, až tím že potom začneš věřit sám sobě. Sebedůvěra, věříš v sám sebe, a to se 

musí budovat tou výhrou. A já ty výhry vůbec neměl a musel jsem jezdit C, což byly v tu 

dobu moc těžký turnaje, nikdo nebylo moc, kde se vyhrát, už moc nejsou žádný jiný 

turnaje, kromě těch C. Pak je samozřejmě amatérská liga, ale ta je pro dospělí, takže mě 

to ovlivnilo negativně v tom smyslu, že tam byly samý prohry, i na těch C. No a teď už 

to mám nastavený tak, že jedu primárně zaměření na velký turnaje A a B a pokud tam 

třeba 3krát prohraješ v prvním kole, tak jet vyhrát dvě C. A nebo se jet rozehrát dvěma C, 

většinou to vyhraju a pak jedu na nějaký A nebo B. Takhle se u mě buduje ta sebedůvěra. 

 

6) Když zkazíš lehký míče v krátkém časovém sledu, máš pak pocit, že soupeř 

přebírá kontrolu? 

Záleží na stavu utkání, jestli to je 5:0 pro mě nebo 5:5 a 40:40 a já pak prohraju 

set. Pokud to je vyrovnaný zápas, tak ano, pokud je zápas na mojí straně, tak ne, pokud 

je zápas na jeho straně, tak ano. Pokud to je za stavu 4:0 a já zkazím tři lehký míčky, tak 

je to 4:1, což znamená, že mě brejknul, pak je to 4:2, no tak pak to začne být vyrovnaný, 

on se chytí. To je složitý, to je situace od situace. V tréninku jsem na sebe naštvaný, 

protože chci hrát dobře. Mě stačí jeden balon, abych byl naštvanej. Ale na určitý moment, 

pak zahraju dva dobrý míče nebo jeden dobrej a už je to lepší. Když jsem hrál na tom B 

v Radlicích, novej povrch, dlouho jsem nehrál, z antuky jsem šel na beton a všechny 

nahraný míče v kurtě jsem zkazil, 30 nahraných míčů jsem zkazil, tak mě to štvalo 

neuvěřitelně, ale že by to ovlivnilo průběh toho zápasu, že bych hrál hůř, to asi ne. Odzadu 

jsem hrál pořád stejně, v kurtě jsem hrál na nic. Zkazil jsem 6 lehkých míčů, ale servíroval 



70 

a returnoval jsem pořád stejně, neovlivňuje mě to  nějak v tomhle ohledu. A dobrý hráče 

to taky neovlivňuje, oni vědí, že to umí, samozřejmě když je důležitej moment, tak je to 

ovlivní, že mohli něco velkýho získat, ale když třeba mají trénink nebo lehčí zápas, tak je 

to neovlivňuje, protože vědí, že to zahrajou jinak 60x dobře, jen teď to zahráli špatně. Mě 

to ovlivňuje, když to neumím tuto dovednost a budu ji pořád kazit, ale ne z toho důvodu, 

že ji kazím, ale že to neumím. A když to umím a budu to kazit, tak mě to neštve. 

 

7) Co způsobí, že už nekontroluješ dění zápasu? 

Pocit toho, že se s tím zápasem nejde už nic dělat. Ale nějak mě to nic nezpůsobuje. 

 

8) Umíš kontrolovat emoce, které přijdou během zápasu?  

Jsem schopný házet raketou, nadávat si. Ale často chci třeba hodit raketou, ale 

nehodím s ní. Je to podle průběhu zápasu, jak se mi daří. 

 

9) Věříš si více na lehčího nebo těžšího soupeře? 

Věřím si na lehčího soupeře, protože nemám obavu o výsledek s lehčím soupeřem. 

Já to mám nastavený jinak no, s lehčím soupeřem se nebojím o výsledek a nerozhodí mě, 

že může překvapit nebo že to může vypadat pak blbě. Občas by se v mojí minulosti našli 

nějaký obavy, ale častěji mám tohle se silnějšími soupeři. Mám to jinak než většina hráčů. 

 

10) Pokud se ti něco nepovede, jsi stále pozitivní? 

Pokud se mi to nevede 60krát za zápas, tak už ne no. Zase záleží na situaci. Pokud 

je ten zápas vyrovnanej nebo vedu, tak ano. Pokud prohrávám, tak ne. Pokud celkově 

hraju standart a něco se mi nepovede, tak ano. Pokud hraju celkově špatně a nevede se mi 

nic, tak ne. A pokud to přeteče pohár trpělivosti. 
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Závazek: 

 

1) Proč si začal hrát tenis? Rodiče? Kamarádi? Ty? 

Protože mě to začalo bavit. Na základě toho, že mě k tomu táta přivedl. 

 

2) Dáváš každému zápasu stejnou odpovědnost? 

Nedávám každému zápasu stejnou odpovědnost. Mám to nastavený jinak, než by 

mělo být. Pokud hraju na C v prvním kole, tak na to budu víc kašlat než na A, ale 

paradoxně to pak může svazovat, že tomu nedávám stejnou odpovědnost. Ale určitě se to 

do výkonnosti nepromítá, protože podle mě čím vyšší odpovědnost tomu dávám, tím mě 

to víc svazuje. Já nejsem ten typ, že bych na to někdy kašlal, takže makám vždycky na 

100 %, ale to že si připouštím, že je to nějak důležitý, tak se více připravím. Pokud hraju 

na C, tak třeba dva týdny nepůjdu hrát, ale když jedu na A , tak opravdu budu makat 

dvoufázově každý den předtím, ale výsledek to neovlivní. S lepším soupeřem tomu 

dávám větší odpovědnost. 

 

3) Co je pro tebe lepší – hrát mistrovské utkání družstev nebo turnaj? 

Na mistrovské utkání družstev mě ten tým neovlivní, já chci vyhrát. Ale na druhou 

stranu na mistrovské utkání družstev to hodně lidí zkoumá, sleduje a na turnaji jsem sám, 

takže spíš z tohohle důvodu. Ale není nic k čemu bych přikládal větší váhu. Ale spíš pro 

sebe asi turnaj, ale nervóznější jsem z mistrovské utkání družstev. Takhle bych to řekl. A 

co je pro mě lepší – jak kdy, někdy ta atmosféra v tom týmu je negativní a někdy se mi 

tam hrát nechce, ale někdy to je pozitivní a je to dobrý. Na turnaji, když jsem tam s 

kamarádama, tak je to dobrý. Každý má svoje plusy a mínusy, záleží na daném mistrovské 

utkání družstev nebo turnaji. Vždycky mi to na mistrovské utkání družstev šlo, dělal jsem 

důležitý body, takže i když se hraje nějaká týmová soutěž, tak je ten tlak na mě ještě menší, 

než když hraju tu soutěž jednotlivců. Cítím odpovědnost, ale ta mi spíš pomáhá, když 

jsme tam ve více lidech, tak je to pro mě víc povzbudivý, že někdo stojí za tebou a že 

bych cítil nějaký tlak, to moc ne. 

 

4) Hraješ radši dvouhru nebo čtyřhru? Stresuje tě, když si zavázaný týmu? 
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Dřív jsem hrál vždycky radši debla. Protože jsem v tom deblu, protože jsem tam 

uhrával více výsledků. A nervózní jsem ze svýho parťáka jak komu. Když hraju s 

Michalem Jetelem, tak žádnou zodpovědnost necítím, když hraju s Kubou Bergerem, 

který tam komentuje moje špatně zahraný míče, tak jsem nervózní. Ale celkově 

zodpovědnost za toho spoluhráče moc necítím, pokud to teda není třeba Michal Bíško 

nebo někdo takovej, z těch lepších hráčů. Teď hraju radši singly, protože to mám víc 

natrénovaný, a protože si tam víc můžu zkoušet věci, který trénujeme. 

 

5) Když hraješ zápas, ovlivní tě rodiče na tribuně? 

Jojo ovlivní, je to vždycky spojený s nějakou nervozitou. Protože chci ukázat, že 

hraju dobře. 

 

6) Děláš něco navíc než svoje vlastní tréninky? 

Jo to je pořád. Snažím se rozvíjet po vícero stránkách. Každý den běhám a 3x 

týdně chodím do fitka plus box.  

 

7) Jak moc velká priorita je pro tebe tenis? 

Moje priority jsou seřazeny v podobě rodina, škola, tenis. Ale je to pro mě 

primární a hlavní, je to něco, co mě baví a je to smysl mého života. 

 

8) Přijdeš si zavázaný svým rodičům, klubu, trenérovi? 

Trenérovi ano, otci částečně ano. Trenér pro mě dělá mnohem víc, než musí, myslí 

to se mnou vždycky nejlíp pro mě a je na něm vidět, že má opravdový zájem na tom, 

abych se posouval. Je to jediný člověk, co to se mnou myslí upřímně dobře, dává mi 

hodně informací. Podporuje mě nejen jako tenistu, ale i jako člověka a dává mi svoje 

životní rady. Klubu nejsem zavázaný nijak, dobré podmínky mám od nich až teď, když 

hraju dobře. Dřív na mě kašlali, a to měli peněz dost, takže jim opravdu zavázaný nejsem. 

Tátovi jsem zavázaný, ten to celý prožívá a podporuje mě a i finančně. A mámě nevím, 

jo beru to, že to není její šálek kávy ten sport, ale nejsem ji extra zavázanej, protože tady 

v tom ohledu mě žádným způsobem nikam neposunula, nepodpořila, ani finančně, takže 

v tomhle ohledu ji zavázanej nejsem. 
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9) Máš pocit, že když vynecháš trénink, že to v zápase nebude ono? 

Asi spíš ne, vím že mám natrénovano hodně, takže mě to psychicky nijak 

neovlivní. 

 

10) Když si byl malý a rodiče jeli na chatu a ty si musel s nimi a nemohl si na turnaj, 

co to v tobě vyvolalo?  

Vyvolalo to ve mně, že jedu dělat nějaké zbytečnosti a nevěnuju se, čemu mám. 

Pocit ztráty času, který jsem mohl věnovat úplně jinde. 

 

Výzva: 

 

1) Pokud by si měl hrát s Berdychem, jak by si to cítil – jako výzvu nebo stres? 

Cítil bych to spíš jako výzvu, že si to jdu užít. Takže bych moc vystresovanej nebyl. 

Taky by to bylo podle toho, jestli bychom měli hrát v televizi nebo jako sparing. Mně 

nevadí, že je to osobnost, z toho bych nebyl nervózní, ale spíš z toho, jestli to budu stíhat 

a jak bude hrát. Tady s těma hráčema můžeš hrát, jak dobře chceš, ale moc to nejde. Tam 

jde spíš o to, jak vypadá ta úroveň tenisu na takový úrovni a jak bych dokázal proti tomu 

hrát. 

 

2) Pokud by přišlo zranění, které by tě na čas vyvedlo z tréninku a ty by si nemohl 

na důležitý turnaj (MČR), makal by si pak stejně, chtěl by si se vrátit? 

Poslední dobou je tohle pořád, už se takhle vracím asi rok po tom, co jsem pořád 

nemocný. Protože mám problémy s krkem a musel jsem jít na trhání mandlí, jelikož se 

mi to pořád vracelo. Ani spíš nejde o turnaje, nejde o důležitý turnaj, jde o herní úroveň, 

kterou získáš, když trénuješ a ta ti spadne za dva měsíce dolů, pak zas začneš hrát měsíc, 

pak zase máš problémy a je všechno pryč, takhle to postupně stagnuje. Pak je to pořád 

těžší a těžší se vracet. Mně nedělá problém trénovat, ale vždycky je mentálně hrozně těžký 

makat, protože makáš jen dva měsíce proto, aby ses dostal na herní úroveň, kde už jsi byl. 

To je mentálně velmi náročný pro mě. 

 



74 

 

3) Kdyby ti řekli na mistrovském utkání družstev, že budeš hrát za slabší tým, jen 

aby si je dostal do vyšší třídy a tvoji kamarádi budou hrát 2.ligu, jak by si k tomu 

přistoupil? 

Bylo by mi to úplně jedno, makal bych stejně. 

 

4) Hraješ radši s lepším nebo slabším soupeřem? 

Hraju radši se slabším soupeřem, protože necítím pocit tlaku v tom zápase. 

 

5) Pokud je tvůj soupeř favorit a ty outsider, jak to přijmeš? 

Pokud je můj soupeř favorit, tak já jsem nervóznější, protože já vím, že herně mám 

na všechny frajery s kterýma se potkávám na turnaji. Ale do zápasu jdu s tím očekáváním, 

že tohohle bych mohl porazit, toho taky, í když je o dost výš na žebříčku, ale ty očekávání 

mám vyšší než by asi měly být. Ale zas moc malý očekáváni nebo malý cíle, to taky není 

úplně ideální. Takže je to z tohohle důvodu. 

 

6) Hraješ rád na body na tréninku, například nějaká sázka? 

Jojo hodně rád na tréninku, v zápase už to není takový. Já hraju body rád, protože 

se dostávám do těch zápasových situací. Sázky si dáváme docela často, beru to spíš jako 

nějakou výzvu, ale neovlivňuje mě to nějak zásadně. 

 

7) Radši trénuješ nebo hraješ turnaje/zápasy? 

Spíš asi trénink, protože mě baví tam posouvat a učit se nový věci. V zápasech se 

taky můžeš posouvat, ale není to takový. Taky jsem na zápasech více nervózni než třeba 

na tréninku. Ale na tréninku mě baví se učit ty nový věci, dostávat informace a vidět tam 

nějaký pokrok. 

 

8) Jsi nervózní před losem, koho dostaneš za soupeře? 

Dřív jsem byl hodně nervózní, ale teď už tolik ne. Jsem i ovlivněný tím losem, 

koho dostanu, začnu řešit věci okolo. Určitě nejsem naštvaný, protože všechno beru jako 
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dobrej los, když dostanu hráče nejlepšího z turnaje, tak to má zase něco do sebe. Jednou 

jsem jel do Děčína, 2,5h a vylosoval jsem si Tondu Štěpánka, který hraje výborně, a tak 

pak samozřejmě bych mohl být naštvanej, protože jsem dostal 12:3, ale nebyl jsem, 

protože to mělo něco do sebe, ten hráč je dobrej. Když je ten soupeř na druhou stranu 

slabej, tak mám zase dobrej pocit. Jediný co, tak mám nepříjemnej pocit, když jdu hrát s 

někým mladým, když je ten hráč dobrej junior, kdybych třeba šel hrát s Pecákem, tak je 

to nepříjemnej pocit. Takže když půjdu hrát s dobrejma mladejma, tak to fakt nemám rád. 

 

9) Ovlivní tě věk, žebříček, známost soupeře? 

Ano ovlivňuje. Věk často negativně, pokud je ten soupeř mladej nebo starej, tak 

většinou jsou z toho blbý kecy od ostatních. Více mě ovlivňuje, když jdu hrát s neznámým 

soupeřem, negativně mě to ovlivňuje, radši mám rád, když toho soupeře znám. Žebříček 

mě taky dost ovlivňuje, každý hráč má jiný styl, může se porazit kdokoliv, kdykoliv, je 

úplně jedno kolikátej je, ale já mám vždycky nějaký předsudek, jak bude hrát, podle toho, 

jak je na tom v žebříčku. 

 

10) Jak přijmeš prohru se slabším soupeřem? 

Já to přijmu vždycky dobře, protože nikdy neprohrávám se slabším soupeřem. 

Vždycky si to odůvodním tak, že v tu danou chvíli byl ten soupeř lepší a nebo mě prostě 

neporazí nebo že jsem třeba neměl natrénováno kvůli nemocem, co mě teď brzdí. Je to 

pro mě motivace, nesloží mě to, zas mě to prostě nakopne dál. Budu naštvanej, ale o to 

víc budu makat. Říka mi to, že něco není dobře, ale těch příčin může být hodně. Ale 

dlouho se mi to nestalo, že bych prohrál se slabším soupeřem. Většinou se tak stane jen, 

když jsem po nemoci, když jsem dlouho nehrál a nebo když jsem přímo nemocnej v tom 

zápase. 
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Srozumitelnost: 

 

1) Jak by si reagoval, kdyby ti do tvé dlouhodobé přípravy, vstoupilo zranění? 

Nijak, pořád bych makal dál. 

 

2) Ovlivnilo by tě, kdyby trenér skončil nebo musel přestoupit jinam? 

Tak z toho bych byl hodně špatnej, protože nemám adekvátní náhradu za něj. Je 

to kamarád a zároveň je v první řadě nejlepší a není tu nikdo lepší, kdo by mě mohl 

trénovat. 

 

3) Co kdyby v zápase svítilo sluníčko, foukal vítr nebo by byl hluk z vedlejšího 

fotbalového hřiště? 

Ne neovlivní, minimálně. Nijak zvlášť to nevnímám, snažím se vždy soustředit na 

utkání a spíš si z toho vzít výhodu, protože soupeře to může ovlivňovat dost. 

 

4) Vadí ti, když přijedeš má zápas a hraješ za další 2h kvůli nějakým problémům 

(počasí, dohrávka atd.) 

To mě dokáže hodně naštvat. Ale v zápase mě to už moc neovlivní, spíš jsem celou 

dobu předtím naštvanej. Když třeba začnu prohrávat, tak už je to pak těžší, pak jsem ještě 

víc naštvanej, protože jsem tam čekal další dvě hodiny. 

 

5) Ve finále ti někdo skrečuje zápas a ty vyhraješ – cítíš dobrý pocit z vítězství nebo 

smíšené pocity? 

Je mi to jedno, cítím dobrý pocit z vítězství, pokud jsem na tom turnaji odehrál 

nějaký solidnější zápas. Ne že bych měl těch zápasů skrečovaných více. 

 

6) Jak tě ovlivní zrušení tréninku před důležitým zápasem? 

Viz. otázky k pojetí Hardiness. 
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7) Máte často výkyvy v tréninku kvůli psychice? 

Ne žádné výkyvy v tréninku nemám, jen pokud kazím hodně míčů. Ale trenér mě 

dokáže pak správně namotivovat, abych změnil svoji emoční stránku. 

 

8) Máš nějaký rituály před zápasem a rozhodí tě jejich nedodržení? 

Před zápasem nemám žádné rituály. Dřív jsem něco dělal, ale bylo to k ničemu. 

Měl jsem různý talismany. A pak jsem nad tím nějakým způsobem lpěl, ale nijak mě to 

mentálně nerozhodilo. Nebylo to zásadní v tom zápase a teď už nic nemám, takže mě to 

neovlivňuje. 

 

9) Když nevěříš rozhodčímu v zápase, začneš se s ním hádat nebo to přijmeš a hraješ 

dál? 

Nepřijmu to. Já tam moc rozhodčí nemám, ale když tam jednou přišel a řekl jiný 

verdikt, tak mě to naštvalo. A ovlivňuje mě to na zbytek zápasu, spíš setu. 

 

10) Pokud nemáš v životě řád, něco se ti nedaří, ovlivní tě to do tenisu? 

Ovlivňuje mě můj soukromý život, jsem víc impulsivní, reakce jsou jiný, než by 

měly být. Hodně mě to ovlivňuje. Pokud jsou to zásadní věci, tak to moc nejde od sebe 

odtrhnout. 

 

Zvládnutelnost: 

 

1) Pokud byste na tréninku nemohli – vzdáte to nebo budete bojovat dál? 

Budu bojovat dál, protože chci být dobrý a jinak, než velkou dřinou to nepůjde. 

 

2) Pokud se ti zdá cvičení těžký nebo nesmyslný, povíš to trenérovi? 

To ne, jen pokud se mi nezdá vhodný pro tu danou dobu. Ale žádný cvičení od 

mého trenéra není zvoleno špatně anebo že by bylo těžký. Trenér je pro mě autorita a 

věřím mu ve všech ohledech. 
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3) Cítíš tlak od rodičů, který je nepřiměřený k tvým dovednostem? 

Možná od otce trochu. Protože dřív říkal, kde všude budu a kde všude budu hrát 

a takový nesmysly v té době. 

 

4) Jsi nervózní, když jsi favorit utkání? 

Ne tohle mě vůbec neovlivní, je mi to jedno, kdo si co myslí. Já jako favorit utkání 

si na svého soupeře věřím, a proto není důvod, abych ho neporazil. Takže se spíš na toto 

utkání těším. 

 

5) Co když tě trenér do něčeho tlačí a ty víš, že na to nemáš? 

Takhle to vůbec s mým trenérem není. Kdyby mi teď třeba trenér řekl, že mám jet 

na A a já vím, že bych nebyl teď schopný tam odehrát dobré zápasy, řekl bych, že tam 

pojedu, ale prostě ať to nebere tak, že bych tam měl vyhrát, cíle si vytvářím sám podle 

sebe. A nikdo mi do toho nemůže moc kecat a nechci na sebe vytvářet nějaký zbytečný 

nátlak. 

 

6) Na mistrovském utkání družstev se očekává důležitý bod od tebe, si z toho 

nervózní? 

Budu namotivovaný, spíš mě to posune, než že bych byl z toho nějakej nervózní. 

Spíš když vidím, že mi ty lidi fandí, tak mě to bude víc bavit. A pokud bych nevyhrál a 

někdo by byl naštvanej, tak to neberu vážně, ať jsou klidně naštvaný, jde o to, co prožívám 

při tom zápase a jak hraju. Necítíl bych z toho proto nějaký extra tlak. 

 

7) Na turnaji si 1. nasazený, cítíš tlak? 

Viz. otázky k pojetí Hardiness. 

 

8) Když máš matchball, hraješ jinak, změníš svoji hru? 

Jo vždycky při takových situacích, začnu vymýšlet to, co nemám Začnu vymýšlet 

úplně jiný věci než normálně, všechno chci hned uhrát a že teď musím. Vůbec nehraju to, 

co jsem hrál do tý doby. 



79 

 

9) Přijde se na tebe podívat dost lidí, co cítíš? 

Cítím nervozitu, že se musím předvýst, že musím někomu něco dokazovat. 

Ovlivňuje mě to často negativně. Dřív jsem uvažoval nad tím, co si lidi o mě myslí, ale 

teď spíš jakoby, jestli se dívají a jestli když zahraju dobře, tak jestli to viděli. Pokud hraju 

špatně, tak je to samozřejmě nepříjemný, ale jsem z toho schopný se nějak dostat a začít 

hrát svoji hru. 

 

10) Využíváš nějak svoje přednosti a pokud ano, si schopen i v kritických momentech? 

Moje přednosti jsou forhend, servis. Dřív to byl bekhend, ale teď je to forhend, 

servis a když jsem začal trénovat s Honzou, tak jsme to chtěli, plán byl ten, že musím mít 

dobrej forehand a servis a řekl bych, že teď to tak je. Pokud se dostanu do kritického 

momentu, tak jsem schopný tento míč zahrát na nejlepší kvalitě. Ale záleží na situaci, 

každopádně jsou to údery, na který si věřím a který se v ten moment budu snažit hrát. 

Pokud to bude 5:5 a 40:40, rozehraje se výměna, tak se to budu snažit oběhnout na 

forehand a urazit to forehandem. Jestli to dám do rohu z forehandu zrovna v tuto chvíli, 

tak to fakt nevím. Ale budu si na to věřit nebo že tam to eso dám, ale jestli mi to tak vyjde, 

to opravdu říct nemůžu. Jsem toho schopný, nevím, jestli s nějakou pravidelností, ale 

jsem. 

 

Smysluplnost: 

 

1) Omezujete se kvůli tenisu – rodinné oslavy, dovolený (rodiče jsou pak naštvaný)? 

Jojo určitě, všechno jsem kvůli tomu omezil – oslavy, výlety, dovolený, absolutně 

všechno jde stranou. Rodiče jsou pak naštvaný, což mě mrzí, ale jinak to nejde. Dřív jsem 

si dělal, co jsem chtěl, teď už na tu dovolenou jedu. Teď už je to přece jen volnější, než 

to bylo dřív, protože na druhou stranu vím, že to není všechno. 

 

2) Když prohraješ se soupeřem, který hral nečestně, jaký to pro tebe je? 

Tahle situace nastala na turnaji v Mělníku, a to jsem mu řekl, že doufám, že tě 

takový vítězství těší. Strašně mě to štve, dokáže mě to hrozně naštvat, když se někdo 
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chová nečestně. To mě naštve úplně nejvíc, co vůbec jde, protože to může být omylem, 

může to být jednou, může se to stát i jednou neomylem, ale aby ti protihráč v koncovce 

setu tři krát zahlásil aut na míček, který byl jasně v kurtě, tak je to hodně nepříjemný. 

Nedemotivuje mě to, spíš jsem hodně naštvanej. Pokud bych měl jít po tom hrát debla, 

tak by mě to jen lehce ovlivnilo, ale určitě ne nijak zásadně. 

 

3) Pokud vyhrajete turnaj, stálo to hodně sil předtím? 

Většinou jo, jezdím na turnaje připravenej. Občas jsem nejel a nebylo to dobrý. 

Občas jsem ho vyhrál po 2týdenní pauze a vyhrál jsem ho, ale necítím se pak dobře. 

Musím předvádět kvalitní tenis, pak si připadám dobře. 

 

4) Koukáte na zápasy jiných hráčů a snažíte se být jako oni? 

To jsem dělal dřív, že jsem sledoval Rogera na youtube, teď nesleduju nikoho, 

sleduju sám sebe. Většinou ale sleduju taktickou stránku hry hráče a pak to s Honzou 

řešíme. Já to mám i napsaný v telefonu, jak kdo hraje a pak to využívám v každým zápase. 

 

5) Když dlouho netrénujete, jste z toho špatný, jak tě to ovlivňuje v tvém normálním 

životě, jsi nepříjemný? 

Pokud jsem nemocný a nemůžu vůbec nic, tak mě to ovlivňuje, jinak jsem docela 

v klidu. Když mám nějakou víru v to, že se k tomu vrátím. 

 

6) Jste iniciativní typ nebo se spíš necháváte ovládat? 

Jsem iniciativní typ, ale dost toho nevím, ale umím si říct, když něco potřebuju 

nebo chci dělat. 

 

7) Máte cíle? Svazují vás nebo ne? 

Jojo porazit někoho dobrýho, koho jsem ještě nikdy neporazil na turnaji. Nehraju 

pak tak dobře, jsem svázanej, nešvihám, moje myšlení je takový zatemněný, jiný svalový 

napětí, jiný dech, špatnej pohyb a hlavně bez švihu. 
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8) Domlouváte si tréninky navíc? Byl si někdy přetrénovaný? 

Ano v rámci možností, abych to stíhal se školou a dalšíma aktivitami. Jo v létě, 

když jsem měl každý den dvoufázově nebo i po turnaji, když jsem fyzicky rozsekanej. 

 

9) Pokud prohráváte jeden turnaj za druhým, motivuje tě to, dává ti to smysl? 

Ovlivňuje tě tady to prohrávání i mimo tenis? 

Vždycky mám motivaci hrát, vždycky jsem byl zvyklej prohrávat. Jsem ovlivněný 

vnitřně, ale na nikoho naštvanej nejsem, sám v sobě bych to možná držel, to je tak celý. 

 

10) Potřebuješ sobě i svému okolí dokazovat, že si dobrý? 

Jo bohužel. Projevuje se to nervozitou v utkání. Potřebuju uhrávat výsledky, třeba 

nemám zapotřebí se tím nějakým způsobem vytahovat na sociálních sítí nebo u cizích lidí. 

Když neuhrávám výsledky, tak jsem nervózní na další zápasy. 
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