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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.

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.

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.

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.

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

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

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

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.

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?

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

