UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta tělesné výchovy a sportu

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Důvody předčasného ukončení kariéry u profesionálních tenistů

Vedoucí práce:

Vypracova l:

Mgr. Tomáš Kočíb

Richard Pavluv

Praha, duben 2019

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracoval samostatně a
že jsem uvedl všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její
podstatná část nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze dne 2. dubna 2019
...........................................
Pavluv Richard

Evidenční list
Souhlasím se zapůjčením své bakalářské práce ke studijním účelům.
Uživatel svým podpisem stvrzuje, že tuto bakalářskou práci použil ke studiu a
prohlašuje, že ji uvede mezi použitými prameny.

Jméno a příjmení:

Fakulta / katedra:

Datum vypůjčení:

Podpis:

Poděkování
Rád bych poděkoval vedoucímu práce Mgr. Tomáši Kočíbovi za vstřícný přístup,
ochotu a trpělivost během našich konzultací. Poděkovat bych chtěl i našim čtyřem
probandům, kteří nám byli ochotni sdělit své osobní dojmy, zážitky a postoje k dané
problematice.

Abstrakt

Název: Důvody předčasného ukončení kariéry u profesionálních tenistů

Cíle: Cílem bakalářské práce je zjištění a rozbor důvodů ukončení kariéry u tenistů,
kteří měli předpoklady prosadit se ve vrcholovém tenise a jistou dobu se o to
pokoušeli.

Metody: V bakalářské práci byl využit kvalitativní typ výzkumu. Vybrána byla
případová studie čtyř hráčů tenisu. Použita byla metoda strukturovaného rozhovoru
s otevřenými otázkami, zúčastněné pozorování a analýza dokumentů.

Výsledky: Výsledným zjištěním této práce je, že důvodů ukončení kariér u
profesionálních tenistů je vícero. Mezi hlavními důvody se objevují problémy
s financováním tenisu a psychickou složkou výkonu.

Klíčová slova: Konec sportovní činnosti, vrcholový tenis

Abstract

Title: The reasons of the early career termination of professional tennis players

Objectives: The objective of this bachelor's thesis is to ascertain and analyse reasons
of, career termination of tennis players, who had assumptions to make a mark into
professional tennis section and tried it for a while.

Method: In this bachelor's thesis was used a qualitative type of research. The case study
of four tennis players was chosen. We used the method of structured interview with
opened questions, participant observation and analysis of documents.

Results: The resulting ascertainment of this thesis is, that there are more reasons of
career termination by professional tennis players. We found the main reasons of the
career termination, are problems with tennis funding psychic component of
achievement.

Key words: Career termination, professional tennis
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1 Úvod
Tenis je jedním z nejpopulárnějších sportů na světě. Od svých začátků až dodnes
působí elegantním dojmem. To mimo jiné dokazuje označení tenisu „bílý“ sport. Největší
proměnou prošel tenis za posledních zhruba čtyřicet let. Od materiálního vybavení až po
všechny složky výkonu. Celková úroveň tenisu tedy neustále roste. Zároveň však roste
konkurence, především v mužském tenise. Nároky na tenisty jsou čím dál vyšší a jen ti,
kteří mají všechny potřebné složky výkonu na vrcholné úrovni, se dokáží prosadit.
Často hraje roli v kariérách tenistů náhoda. Může jít o špatný los, zranění či smolný
zápas. Mnoho perspektivních hráčů právě kvůli zranění či neúspěchu své kariéry končí.
Mně osobně se často jeví předčasné ukončení kariér takto nadějných hráčů jako zahozená
šance. Samozřejmě pokud nejde o vážné zranění, které zabrání tenistům v pokračování
kariéry. Téma mi přijde velmi aktuální, protože český mužský tenis je v úpadku. Myslím
si ovšem, že talentovaných hráčů máme v České republice mnoho. Osobně znám vícero
z nich a primární problém vidí ve finanční situaci. Nemohou najít sponzory a náklady na
jejich kariéru jsou často neúnosné. Dále si myslím, že rivalita největších českých klubů
nepomáhá zlepšovat výkonnost u nadějných hráčů. Měly by si vzájemně pomáhat a to se
bohužel neděje. Myslím si, že výrazné zlepšení situace by přineslo, kdyby se vytvořilo
středisko vrcholového tenisu pro mládež, kde by byli vybráni ti nejlepší tenisté z ročníků.
V návaznosti na tento výběr by byli vybráni zkušení trenéři, kteří v minulosti vedli
úspěšné hráče či hráčky. Každý trenér by měl na starost jednu skupinu hráčů, ze stejného
ročníku. Důležitý by byl ještě takzvaný „supervizor", se kterým by zhruba každý jeden
až dva měsíce vybraní trenéři konzultovali vývoj tenistů. Supervizor by měl být někdo
velmi zkušený, myslím si, že trenér, který dokázal vychovat elitní a úspěšné tenisty či
tenistky.
V teoretické části se budeme zabývat možnými problémy u tenistů, které by jejich
kariéru mohly negativně ovlivňovat. Teoretickou část práce jsem rozdělil na čtyři hlavní
složky, které ovlivňují výkon sportovce. Ve výzkumné části práce se objeví výpovědi čtyř
bývalých profesionálních tenistů, kteří předčasně ukončili kariéry. Následně se pokusím
analyzovat důvody ukončení kariéry. Věřím, že tato práce bude mít informační i
motivační charakter pro čtenáře i mě samotného.
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2 Teoretická část práce
Teoretická část práce je zaměřená na možné problémy spojené s ukončením kariéry
u tenistů. Obsah je rozdělen na čtyři podkapitoly. Psychologická složka, biologická
složka, sociální složka a vnější faktory.

2.1 Charakteristika tenisu
Tenis se řadí mezi individuální sporty. Zápasy mohou probíhat ve dvouhře a
čtyřhře. Úvodním úderem každé výměny je podání, následuje return. Jev, kdy míč létá od
hráče k hráči, nazýváme výměna. V průběhu výměny je možné hrát údery od základní
čáry, ty dělíme na forhend a bekhend. Dále je možné postoupit blíže k síti a využívat
voleje či smeče k získání bodů. Tenisový zápas nemá časové omezení. Z tohoto důvodu
může být velmi náročný a dlouhotrvající. V podání profesionálních tenistů může vypadat
snadně. Pravdou je, že abychom mohli sledovat vrcholové výkony, je zapotřebí
dlouhodobého a systematického tréninku. Schönborn (2012) ve své knize popisuje
vlastnosti elitních tenistů. U každého z nich můžeme pozorovat bojovnost, zarputilost v
zápasech, výbornou schopnost anticipace a odhodlanost k náročnému tréninku. Nejlepší
tenisté světa se vyznačují vysokou psychickou odolností vůči stresu, především v
krizových situacích na dvorci. Z pohybového hlediska je u vrcholových tenistů patrná
dokonalá práce nohou, výborná úroveň koordinačních schopností v kombinaci s
rozvinutým silovým, rychlostním a vytrvalostním potenciálem. Z toho plyne, že nároky
na tenisty jsou především v technických, psychických, kondičních a taktických faktorech
výkonu.

2.2 Psychologická složka
2.2.1 Osobnost sportovce
Každý sportovec se během kariéry prezentuje určitým způsobem. Pokud se
podíváme na prvních sto nejlepších tenistů na světě, uvidíme velké kontrasty
v osobnostních rysech hráčů. Jako příklad uvedu dva elitní tenisty, Rafaela Nadala a
Nicka Kyrgiose. Rafael Nadal je perfekcionista, známý svou neuvěřitelnou bojovností.
Jeho konzistence (vyrovnanost) výsledků je ohromující, především na antuce. Nick
Kyrgios dokáže porazit každého na světě, ale více než pro své tenisové umění je známý
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pro své excesy (projevy výstřednosti). Jeho výkony postrádají konzistenci a jeho typ
osobnosti ho limituje k dosahování těch nejvyšších úspěchů, ovšem pohybový potenciál
na to má. Zde jsem uvedl asi dva nejvýraznější kontrasty. Každý tenista má odlišný typ
osobnosti.
Slepička, Hošek a Hátlová, (2009) ve své knize uvádí, že osobnost sportovce
z dlouhodobého hlediska ovlivňují tři různé faktory. Prvním z nich jsou vrozené
anatomicko-fyziologické předpoklady jedince. Dále uvádí životní prostředí předsportovní, sportovní a mimo-sportovní. Posledním faktorem je společenskovýchovné
působení. Perič a Dovalil (2010) ve své knize uvádí, že osobnost sportovce charakterizují
následující faktory. Jsou jimi schopnosti, emoce, charakter, motivace, postoje, hodnotová
orientace a další faktory.
Gregor (2013) uvádí, že osobnost sportovce se vyznačuje následujícími rysy.






Schopnosti
Temperament
Charakter
Zaměřenost
Motivace

2.2.1.1 Schopnosti
Schopnosti jsou vrozené vlastnosti každého člověka. Gregor (2013) je ve své knize
rozděluje na smyslové, rozumové, pohybové a sociální. Pro konzistentní vrcholný výkon
má mezi všeobecnými schopnostmi zásadní význam inteligence. Gregor ve své knize také
rozdělil schopnosti dle jejich úrovně na vlohy, nadání, talent a genialitu. Vlohy můžeme
označit za vrozenou dispozici k vykonávání určité činnosti a jsou předpokladem dalšího
vývoje schopností. Další kategorií dispozic je nadání. To můžeme charakterizovat jako
schopnost podávat nadprůměrný výkon a označit ho můžeme za shromáždění mimořádně
příznivých vloh. Talent je často užíván jako obecný pojem pro předpoklady k dané
činnosti ve sportovním prostředí. Pro tento pojem je charakteristická vysoká úroveň
rozvoje schopností. Vičar (2018) popisuje talent svým způsobem: „Je velmi jednoduché
hovořit o obecném sportovním talentu. Někteří psychologové osobnosti, předpokládají,
že je tolik druhů talentu, kolik je druhů lidské činnosti.“ Vrcholnou dispozicí pro
vykonávání určité činnosti je genialita. Ta je v populaci zastoupena nejméně.
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2.2.1.2 Temperament
Temperament je vrozená lidská vlastnost. Nakonečný (1993) tuto vlastnost popisuje
následovně: „Temperament se projevuje již u novorozence. Obecně jde o formální
vlastnosti osobnostní dynamiky, které se projevují např. intenzitou pohybů, jejich tempem,
ale i např. hloubkou prožívání a dalšími znaky.“ Gregor (2013) ve své knize uvádí čtyři
typy temperamentu. Jsou jimi sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik. Pro
sangvinika je typická bezstarostnost, otevřenost a vůdčí schopnosti. Dokáže se rychle
vypořádat s neúspěchem a svoje emoce dokáže dát patřičně najevo. Cholerika bychom
charakterizovali jako nepokojného, rychle vzrušivého člověka, kterého ovšem zdobí
bojovnost při podávání výkonu. Flegmatik se vyznačuje pomalou vzrušivostí. Jeho
nervové reakce jsou pomalé. Ve sportovním prostředí má určité vlastnosti jako trpělivost
a disciplinovanost, které jsou pro sportovce důležité. Posledním typem temperamentu je
melancholik. Vyznačuje se pohybovou strnulostí. Své emoce dává najevo, jsou často silné
a dlouhotrvající. Negativní vlastností melancholika pro sport je lenost při výkonu,
především pokud má pracovat samostatně.
U sportovců se setkáváme s různými kombinacemi temperamentů. Především je ale
u sportovců zastoupen temperament sangvinika.
Boroš (in Gregor, 2013) vytvořil tabulku, ve které uvádí typy temperamentu a jejich
vztah k nervovým procesům a pohybovým schopnostem
Tabulka č.1- Typy temperamentu a jejich vztah k vybraným komponentám dle
Boroše (in Gregor, 2013)
Typ temperamentu

Vzruch

Útlum

Pohyblivost

Vyrovnanost

Sangvinik

Silný

Silný

Značná

Značná

Cholerik

Silný

Slabý

Značná

Malá

Flegmatik

Slabý

Silný

Malá

Značná

Melancholik

Slabý

Slabý

Malá

Malá
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2.2.1.3 Charakter
Charakter můžeme označit za součást psychiky a osobnosti jedince. V běžném
životě je charakter spojován se správnými a špatnými rozhodnutími. Nezřídka kdy
můžeme slyšet větu „ty nemáš charakter“ následující po krajně nevhodném řešení situace.
Slepička, Hošek a Hátlová, (2009) popisují charakter jako: „Jádro osobnosti, pro které
jsou typické znaky naučeného chování. Je to problém hodnotové volby a jisté stálosti
chování, tedy i problém etický (pevnost charakteru). To je zvláště dobré připomenout
v současném sportu, který je, přes historickou platnost ideálů rytířskosti, kritizován za
amorálnost, plynoucí především z masivní komercionalizace současného sportu.“
Charakter hraje významnou úlohu po celou dobu kariéry sportovce. Gregor (2013) ve své
knize říká, že charakter vychází ze systému hodnot sportovce a je posuzován na základě
etiky (systém mravních norem). U člověka ho můžeme nejčastěji pozorovat při situacích,
které souvisí s vyjadřováním vztahu k osobám či jednotlivcům. Dále při vyjadřování
vztahu k věcem či předmětům a také k sobě samému. Důležitým znakem charakteru
mohou být i situace, které souvisí s vykonáváním práce.
2.2.1.4 Zaměřenost
Zaměřenost v oblasti osobnosti sportovce znamená dle Gregora (2013) zájem
jedince o různé aktivity. Do této kategorie můžou spadat i sportovcova přání, přesvědčení
či sklony. Vyznačují se společenskými hodnotami, intenzitou a stálostí. V profesionální
kariéře sportovce je velmi těžké se koncentrovat pouze na daný sport po celou dobu trvání
kariéry. Proto mnoho sportovců aktivně relaxuje u jiných zájmových činností, než je
jejich vybraná disciplína. To především v obdobích, kdy se jim nedaří či jsou zranění.
Například Rafael Nadal se věnuje pokeru, ve kterém dokonce dokázal vyhrát vícero
turnajů.
Ze svého pohledu vnímám osobnost sportovce jako klíčový psychologický faktor v
rozvoji sportovce, po celou dobu jeho kariéry. Především motivaci, díky které jedinci
dokáží překonávat veškeré negativní momenty kariéry.

2.2.2 Motivace
S pojmem motivace se setkáme při každé prováděné činnosti. Ve sportu nevyjímaje.
Právě motivace nám často stojí za úspěchy sportovců. Schönborn (2008) motivaci
popisuje následovně. Motivace je jedním z nejdůležitějších prvků ve sportovním výkonu,
hraje úlohu v samém začátku sportovní kariéry a je potřebná po celou dobu jejího trvání.
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Veškerá motivace by měla vycházet ze sportovce samotného. Optimální motivace se
vyznačuje láskou k prováděné činnosti, nezávisle na výsledcích. Doprovodné prvky jako
sláva, peníze nebo trofeje by měly být pouze příjemným doprovodným jevem v kariéře
sportovce.
2.2.2.1 Výkonová motivace
Literatura uvádí, že jedinci mají jako obecnou motivaci dosažení úspěchu, úspěšné
zvládání úkolů či zdokonalování se v prováděných činnostech: „Obecně je výkon funkcí
schopností a motivace. Chybí-li jedna podmiňující složka, k výkonu nedojde.“ (Slepička,
Hošek, Hátlová, 2009).
U výkonové motivace můžeme hovořit o dvou různých teoriích, které popsali Tod,
Thatcher, Rahman (2012) ve své knize. Slepička, Hošek a Hátlová (2009) se s těmito
teoriemi ztotožňují.
Teorie potřeby úspěchu podle Atkinsona a McClellanda (in Tod, Thatcher,
Rahman, 2012) nám říká, že všichni jedinci si přejí uspět a zároveň se snaží vyhnout
selhání.
Teorie cíle snažení podle Nichollse (in Tod, Thatcher, Rahman, 2012) je ve
sportovním prostředí uznávána více než teorie potřeby úspěchu. Tuto teorii dělíme na
základě cíle a typu osobnosti. Jedni jsou orientováni na úkol, druzí na ego. Lidé
orientovaní na úkol upřednostňují činnosti, ve kterých se mohou zlepšovat a to jim působí
radost. Naproti tomu lidé orientovaní na ego mají svou motivaci ke sportu v příležitostech
poměřovat se s ostatními. Jejich primárním kritériem úspěchu je výsledek oproti orientaci
na úkol, kde je měřítko úspěchu podaný výkon.
Výkonovou motivaci ve sportovních soutěžích dělíme dle Gillové a Deetera (in
Tod, Thatcher, Rahman, 2012) na tři typy orientace. Prvním z nich je soutěživost či
soutěžní typ. Tyto typy osob milují zápasové stavy, soutěžení a konfrontační situace se
soupeři ve sportu. Dalším typem lidí jsou osoby orientované na vítězství. Tento typ lidí
upřednostňuje vítězství nad zdokonalováním vlastního výkonu. Posledním typem osob,
jsou jedinci orientovaní na cíl. Tito lidé mají jako primární cíl zkvalitňování vlastního
výkonu.
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2.2.2.2 Druhy motivace
Základní druhy motivace rozdělili Tod, Thatcher a Rahman (2012) následovně.
Jako první uvedu amotivaci, která se vyznačuje absencí motivace potřebné k výkonu.
Klíčové jsou pro nás ale jiné dva druhy motivace a ty nazýváme vnější a vnitřní motivace.
Vnější motivaci charakterizujeme tím, že vychází z vnějších vlivů sportovce: „Hráči
s vnější motivací jsou ti, kteří touží získávat hmotné (trofeje, peníze atd.) nebo nehmotné
(uznání, pochvala) odměny“ (Miley a Crespo, 2001). Vnitřní motivace je druh motivace,
který vychází z vnitřních pohnutek sportovce. Je charakteristická obětováním se pro daný
sport, bez vnějších odměn. Radost a zábava jsou hlavním motivem jejich činnosti. Tento
druh motivace můžeme vidět například u Rogera Federera. Všech hmotných i
nehmotných odměn již ve své kariéře dosáhl, přesto ho ve třiceti sedmi letech tenis stále
naplňuje a užívá si ho.
S rozdělením těchto druhů motivace se ztotožňuje i Gregor (2013) ve své knize.
Motivaci v souvislosti se sportovním výkonem můžeme podle Černíkové (in
Schönborn 2008) rozdělit na několik částí.
Tabulka č.2 - Rozdělení motivace dle Černíkové (in Schönborn 2008)
Motivace

Sportovní výkon

Specifická motivace (potřeba pohybu,

Po léta vyrovnaný výkon, není však žádnou

hry, střetnutí se soupeřem)

zárukou pro vrcholový sport

Všeobecná motivace (motivace k

Velmi kolísavé výkony, strmý vzestup výkonnosti

výkonu, potřeba vyniknout nebo

i silný výkonnostní pokles

finanční zisk)
Specifická a všeobecná sportovní

Optimální motivace k vrcholovému sportu

motivace
Specifická sportovní motivace

Např. Potřeba pohybu, hry a relaxace, a také
fyzické kondice

Všeobecná sportovní motivace

Např. motivace k výkonu, potřeba vyniknout,
touha po družnosti a penězích
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Motivace souvisí dle Mileyho a Crespa (2001) s:
Tabulka č.3 – Důvody hraní a nehraní tenisu podle Mileyho a Crespa (2001)
Důvody proč lidé hrají tenis

Proč lidé přestávají s tenisem

Sociální interakce

Přílišný tlak

Zábava a vzrušení

Časová náročnost

Příjemné pocity při zvládnutí hry

Nudné tréninky

Možnost být součástí týmu atd.

Nelibost vůči trenérovi

Demonstrace schopností

Nedostatek možností ke hře

Zdokonalování dovedností

Žádné pokroky a obtíže při učení

Možnost být s přáteli nebo si najít nové

Je finančně příliš náročný

Zvýšené sebevědomí a uspokojení

Provozování jiných sportů, nedostatečná

z dosaženého zlepšení

motivace atd.
Jejich přátelé přestali hrát tenis

Miley a Crespo (2001) uvádí několik druhů problémů s motivací. Prvotním
problémem je nedostatek motivace, který se vyznačuje ztrátou motivace na turnajích
nižších kategorií či na tréninku z důvodu monotónnosti. Velmi často mají sportovci
nedostatek motivace v závislosti na prožitých situacích, jakými mohou být vícero
prohraných utkání v řadě, osobní problémy či častá zranění. Přílišná motivace je další
druhem problému s motivací. Tento druh můžeme často pozorovat při velmi důležitých
utkáních či při hře o vysoké finanční odměny. Na základě přílišné motivace mohou
sportovci pociťovat tlak a nepříjemné pocity, které se negativně projeví na jejich výkonu.
Posledním problémem v oblasti motivace je negativní motivace.
V tomto případě sportovci pociťují obavy. Tyto obavy mohou být z výhry, prohry,
reakcí ostatních, ze soupeřů či ze zranění.
Za nejdůležitější druh motivace považuji vnitřní motivaci. Myslím si, že kladný
vztah k prováděné činnosti bude z dlouhodobého hlediska silnějším motivem, než prvky
vnější motivace.

2.2.3 Sebedůvěra
Pokud provedeme rozbor slova sebedůvěra, můžeme toto slovo chápat jako důvěru
ve spojitosti s člověkem samotným. Přesně tak bychom tedy sebedůvěru mohli
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charakterizovat. Jako víru především ve svoje schopnosti, k dosažení stanoveného cíle.
Miley a Crespo (2001) uvádějí, že elitní tenisté mají vysoký stupeň důvěry ve vlastní
schopnosti.
Odborníci přinesli do této problematiky dvě teorie sebedůvěry.


Bandurova teorie důvěry ve vlastní zdatnost

Motivace, schopnosti a důvěra ovlivňují výkon sportovce. Bandura (in Tod,
Thatcher, Rahman, 2012) říká, že důvěra ve vlastní zdatnost je podmíněna čtyřmi zdroji.
Prvním z nich jsou mistrovské zkušenosti. Nejvíce ovlivňují sportovcovu důvěru v sama
sebe. Pokud již v minulosti sportovec zažil úspěch, dokáže si vybavit veškeré pocity
spojené s provedením zdárného úkolu. Skutečnost, že má sportovec k dispozici tyto
prožitky, většinou ovlivní jedincovu sebedůvěru kladným způsobem, není to ovšem
pravidlo. Druhým zdrojem jsou zástupné zkušenosti. Tyto zkušenosti souvisí se
sledováním ostatních sportovců při podávání jejich výkonu. Sledování ostatních
sportovců bude mít rozdílný účinek v závislosti na tom, zda pozorující vidí
s pozorovaným určitou shodu v osobnostní charakteristice. Předposledním zdrojem
důvěry je slovní přesvědčení. V tomto případě dochází k ovlivňování sportovce
verbálním způsobem ze strany okolí. Často probíhá ze strany trenéra či rodiče. Pokud
ovšem toto verbální přesvědčení není realistické a sportovec to vycítí, sebedůvěru mu to
nezvýší. Jako poslední zdroj důvěry ve vlastní zdatnost vidí Bandura fyziologické a
emoční stavy. Tyto stavy nám zvyšují či snižují důvěru ve svou zdatnost. Jako příklad
uvedu tenisové utkání. Pokud pociťujeme fyzické problémy při absolvování
(podstoupení) utkání na dva vítězné sety, tak poté do utkání na tři vítězné sety budeme
vstupovat s nízkou důvěrou k zvládnutí takto dlouhého utkání.


Model sportovní sebedůvěry Robin Vealeyové

Vealyová (in Tod, Thatcher, Rahman, 2012) charakterizovala sportovní sebedůvěru
následovně: „Je to stupeň jistoty, kterou jedinci mají ohledně své schopnosti uspět ve
sportu.“ Vealyová představila několik typů sportovní sebedůvěry. Prvním z nich je
odolnost. Odolnost můžeme charakterizovat jako schopnost sportovce soustředit se,
překonávat překážky a opětovně čelit problémům, které se tvoří v procesu sportovního
výkonu. Dalším typem jsou pohybové dovednosti a trénink. Tento typ sebedůvěry je
charakteristický tím, že sportovec dokáže prezentovat své dovednosti, které jsou nezbytné
k provedení zdárného výkonu. Posledním druhem je kognitivní zdatnost, která souvisí
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s jistotou jedince. Sportovec, který disponuje kognitivní zdatností, je schopen udržet
optimální koncentraci na právě probíhající činnost a dělat správná rozhodnutí v závislosti
na vzniklých situacích.
Sebedůvěru ovlivňují dle Vealeyové a kol., (in Tod, Thatcher, Rahman, 2012)
informační zdroje, které jsou uvedeny v následující tabulce. S touto teorií se ztotožňuje i
Gregor (2013).
Tabulka č.4 – Zdroje sportovní sebedůvěry dle Vealeyové a kol (in Tod, Thatcher,
Rahman, 2012)
Zdroj

Sebedůvěru zlepšuje, když sportovci:
Mistrovství

Myslí si, že se jejich dovednosti zlepšily

Předvedené schopnosti

Předvádějí lepší schopnost než druzí

Zástupné zkušenosti

Sledují dobré výkony druhých

Sociální podpora

Věří, že je druzí podporují a povzbuzují

Vedení trenérem

Mají důvěru vevůdcovské schopnosti trenéra

Příprava

Cítí se tělesně a duševně připraveni

Tělesná sebeprezentace

Myslí si, že je druzí vnímají dobře

Příznivost situace

Věří, že situace hraje v jejich prospěch

Příjemné prostředí

V daném prostředí se cítídobře

2.2.3.1 Problémy v oblasti sebedůvěry
Problémů v oblasti sebedůvěry vidí Miley a Crespo (2001) vícero. Za události, které
snižují sebedůvěru, můžeme považovat jakýkoliv negativní vývoj zápasu či chyby
při provádění sportovního výkonu. Tím je například velké množství nevynucených chyb,
chyba z nahraného míče, prohrané utkání proti slabšímu soupeři, ztráta důležitého bodu
či ztráta podání. Dalším problémem u tenistů je často nedostatek sebedůvěry, který se
projevuje v krizových momentech, jakými mohou být například vyrovnaná utkání,
důležité stavy v utkání či určitý typ úderu. Problémy s nedostatkem sebedůvěry mohou
nastat i po řadě prohraných utkání. Přehnaná sebedůvěra je méně často objevující se
problém oproti nedostatku sebedůvěry. Projevuje se především podceněním soupeře.
Sportovec má v tomto případě subjektivní pocit, že jeho kvality jsou vyšší, než tomu ve
skutečnosti je. Nejen skutečné události, ale i pouhé myšlenky ovlivňují sebedůvěru.
Stresující myšlenky ovlivňují úroveň sebedůvěry v negativním slova smyslu. Většinou
jsou tyto myšlenky spojovány s tlakem okolí a vnějších faktorů. Například pokud hráč
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nemá finance na cestování po turnajích a následná výhra by mu je zajistila. Pokud chceme
rozeznat nízkou úroveň sebedůvěry, musíme sledovat momenty signalizující nízkou
úroveň sebedůvěry. Tyto momenty jsou na turnajích nižších kategorií k vidění velmi
často. Hráči se vymlouvají na všemožné potíže, které v zápase nastaly, často i fiktivní.
Dále je možné pozorovat, že hráč se vyhýbá tréninkům i soutěžím. Oproti tomu u
nejlepších světových tenistů, žádné podobné chování po většinu jejich kariéry
nevypozorujeme.
Největší problém v oblasti sebedůvěry vidím jako nedostatek sebedůvěry u
nadějných tenistů. Zvláště v období přechodu z juniorské do seniorské kategorie tenisu.
Velká konkurence a větší zkušenosti hráčů v seniorské kategorii zapříčiní, že hráči mají
těžší zápasy a mohou více prohrávat. Jak jsem již výše popsal, časté prohry mohou
snižovat sebedůvěru.

2.3 Biologická složka
2.3.1 Somatické faktory v tenise
V dnešním světě profesionálního tenisu je velmi těžké se prosadit. Zvláště
v mužské kategorii je velká konkurence. K podání vrcholového výkonu je zapotřebí, mít
několik vybraných složek výkonu na velmi dobré úrovni. Dovalil a kol. (2002) za tyto
složky považuje- psychologické, kondiční, technické a taktické faktory. Značnou roli také
přisuzuje somatickým faktorům.
Nejdůležitějším somatickým faktorem je pro tenisty tělesná výška a s ní spojený
optimální BMI index. „V současném tenise je tělesná výška mnohem důležitějším
faktorem mezi vrcholovými tenisty než např. před třiceti až padesáti lety. Ideální výška
pro tenis je taková, při které hráč dokáže své pohyby optimálně koordinovat."
(Schönborn, 2006). Podstatným prvkem tenisu je podání, které souvisí právě s výškou.
Nejlepší tenisté světa mají často tento úder jako klíčový. Určitou výhodou jsou i
poměrově „delší" končetiny vůči trupu. Tento fakt mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.
Důvodů je hned několik. Lepší úhel při podání, větší rozsah při hraní obranných míčů či
lepší pokrytí prostoru (především ve hře u sítě a nad hlavou). Tenisté mají převahu
mezomorfní složky. Miley a Crespo (2001) ve své knize udávají průměrné hodnoty
somatotypu u profesionálních tenistů a tenistek. Hodnoty u mužů jsou udávány 2-4,5-3 a
u žen 3,5-3,5-3.
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Sám vidím v dnešním pojetí tenisu somatické faktory jako klíčové pro dosažení
vrcholné výkonnosti. Každý hráč má určité somatické parametry. Z toho následně
vychází při vytváření herního stylu. Většina soupeřů, se kterými se utkávám, jsou menší
postavy než já. Jejich devízou (výhodou) je precizní pohyb, díky přirozeně nižšímu těžišti
a z něj vyplývající vysoké reakční rychlosti. Oproti tomu vyšší hráči se snaží využít své
výškové, často i silové převahy a spoléhají na svoje „zbraně“, které jsou povětšinou
podání a forhend.
Zajímavou tabulku vytvořili Vaverka, Černošek (2007), která nám udává
antropometrické veličiny a somatometrické informace, mezi dvaceti pěti nejlepšími hráči
světa z prosince roku 2005.
Tabulka č.5- Somatické a antropometrické údaje u dvaceti pěti nejlepších tenistů
z roku 2005 dle Vaverky a Černoška (2007). n-četnost, x̅- průměr, Medián- aritmetický
průměr dvou prostředních hodnot.
Proměnná

n

x̅

Medián

Minimum

Maximum

Rozpětí

VEK

25

25,19

24,79

19,475

35,61

16,135

TVY

25

1,832

1,82

1,75

1,95

0,2

THM

25

78,32

79

69

89

20

DIF

25

4,88

5

0

14

14

ROH

25

1,274

1,286

1,092

1,372

0,28

BMI

25

23,32

23,25

21,3

24,84

3,54

Legenda:
VEK: Udává v tabulce věk tenistů
TVY: Tělesná výška vyjádřená v metrech
THM: Tělesná hmotnost vyjádřená v kilogramech
DIF: Rozdíl mezi tělesnou výškou a hmotností
ROH: Rohrerův index (udává optimální hmotnost, u mužů 1,2- 1,4)
BMI: Body mass index (index tělesné hmotnosti)
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Tabulka udává zajímavé údaje, přesto však musím podotknout, že se tenis za
posledních patnáct let výrazně proměnil. Například v roce 2005 byl nejvyšším hráčem
mezi dvaceti pěti nejlepšími na světě jedinec, který měřil sto devadesát pět centimetrů.
Dnes jsou pouze v první světové desítce čtyři hráči s výškou okolo dvou metrů. To značí,
že pokud hráči dokáží koordinačně zvládnout náročnost, kterou vyžaduje vrcholný
tenisový výkon, tak mají značnou výhodu oproti nižším hráčům.

2.3.2 Výběr talentů
K tomu abychom začali provozovat určitý sport, je zapotřebí nějaký podnět z okolí.
Často jsou to rodiče, kteří přivedou své dítě k danému sportu na základě jejich předchozí
zkušenosti s daným sportem. Dále to mohou být kamarádi, kteří nám dají povědomí o
určité sportovní disciplíně. V současné době se sport významně propaguje (vytváří
reklama) v médiích či na sociálních sítích. Tyto způsoby zprostředkování informací
mohou dětem sport přiblížit. Některé sporty jako například smíšená bojová umění se za
poslední roky výrazně zpopularizovaly. Tenis nepatří mezi nejpopulárnější sporty, přesto
jeho klady pro oslovení populace jsou značné. Tenisu se ne nadarmo říká „bílý“ sport.
Spojují se v něm prvky pohybu a elegance, což se pro mnoho rodičů stává perspektivnější,
než přihlásit své dítě například na box, kde jsou potenciální hrozby daného sportu zásadně
vyšší. Pro děti může být také značně motivující sledovat své „hrdiny“ v televizi či je
dokonce reálně sledovat. Dříve to byli v Česku tenisové ikony Martina Navrátilová a Ivan
Lendl. Dnes je v mužské kategorii jediným úspěšným zástupcem Tomáš Berdych. Mezi
ženami je situace mnohem příznivější. Troufám si tvrdit, že Petra Kvitová či Karolína
Plíšková mohou být považovány za významné osobnosti naší republiky. Navíc na základě
jejich dosažených úspěchů v kombinaci s nelehkými životními situacemi, kterými si
musely projít, se staly „motivátorkami“ lidí.
2.3.2.1 Postup při výběru talentů
Díky velikosti našeho státu a četnosti populace nemáme k dispozici takový počet
sportovců, potažmo talentů. Vičar (2018) ve své knize popisuje, jak by měl vypadat výběr
talentů.
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Schéma č.1 – Klíčová stádia ve výběru a rozvoji talentu ve sportu dle Vičara
(2018)
IDENTIFIKACE

ROZVOJ

DETEKCE

SELEKCE

V prvotní fázi je nutné detekovat sportovní vlohy u osob, které zatím sport
nevykonávaly. Následující etapou je identifikace. Tento pojem je chápán jako sledování
a objevování nadějných sportovců provozujících sport ve vybrané disciplíně. Selekci
můžeme charakterizovat jako zařazení sportovce k určité disciplíně či do týmu.
Posledním stádiem je rozvoj talentu, který zahrnuje poskytování prostředků ke zlepšení
výkonnosti a dosažení maximálního potenciálu sportovce. S těmito názory se ztotožňuje
i Perič (2006) ve své knize.
Pro výběr talentů je důležité ujasnit si několik základních faktů, které se v tomto
procesu objevují. Vičar (2018) ve své knize uvádí, že čím bude vyšší výkonnostní úroveň
sportovců, tím bude ubývat jedinců, kteří daného výkonnostního stupně dosáhnou.
Značná část populace neodhalí svůj předpoklad k vykonávání určité disciplíny. Relativně
malá část populace vyzkouší určitý sport a jen menšina z nich má pro danou disciplínu
vhodné dispozice. Dalším faktem je, že pokud sportovec ve své disciplíně nenaplní svá
očekávání, často začne provozovat jiný sport. Běžná je v tomto procesu i situace, kdy
sportovec začne stagnovat či mu výkonnost klesne. Tento jev může nastat kdykoliv
během kariéry. Perič (2006) přinesl do této problematiky pojem míra talentovanosti, která
má několik úrovní a popisuje ji na příkladu z oblasti ledního hokeje: „V České republice
hraje v jednom žákovském ročníku cca 1200 - 1500 dětí. Tyto děti projdou za svoji kariéru
několika výběrovými cykly. Mohli bychom předpokládat, že v extraligových juniorských
týmech jsou již „ti talentovaní“, kteří prošli nejméně třemi výběrovými stupni. Jejich
počet je v procentuálním vyjádření 5-7% (80 sportovců). Z těchto hráčů se do seniorské
extraligy prosadí kolem 1,5% a do reprezentace pouze 2-3 hráči (0,15%).“ V ostatních
sportech bývá tato skutečnost obdobná. Často je těžké talent identifikovat. Například
v tenisovém prostředí Rafael Nadal nepatřil v juniorském věku k absolutní špičce.
V seniorské kategorii se z něj ovšem stala tenisová legenda.
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2.3.2.2 Faktory ovlivňující výkonnost sportovce
Abychom dosáhli vrcholné výkonnosti, je zapotřebí splňovat určité předpoklady
k jejímu dosažení. Tyto předpoklady Perič (2006)rozdělil do tří kategorií.


Vnitřní faktory

Tyto faktory jsou charakteristické tím, že souvisí přímo se sportovcem a jsou
dědičné. Řadíme sem somatické, kondiční a psychologické předpoklady. Zvláštní místo
poté zaujímají dovednosti.


Vnější faktory

Vnější faktory můžeme vnímat jako klíčové pro správný vývoj sportovce. Jedná se
především o prostředí, ve kterém se sportovec nachází. Dále jedince mohou ovlivňovat
tréninkové podmínky.


Faktory vlivu okolností

Pro tyto faktory je typické, že jsou dílem náhody. Můžeme sem zařadit například
zranění. Naopak můžou nastat i náhodné situace, které sportovci pomohu, jako třeba
vylosování chtěného soupeře na turnaji. Ale může to být i nalezení sponzora, který
sportovce bude finančně podporovat.
Na výběr talentů nahlížím tak, že dítě by mělo vyzkoušet co nejvíce sportů a
rozhodnout se pro nějaký na základě kladných emocí, které mu sport přináší. Z vlastní
zkušenosti souhlasím s rozdělením Periče (2006), že sportovce ovlivňují vnitřní faktory,
vnější a faktory vlivu okolností. Také si myslím, že sportovní talent je velmi těžké
predikovat (předpovídat) z toho důvodu, že každý člověk je jedinečný a svého
maximálního potenciálu může dosáhnout v rozdílném věku.

2.3.3 Zdraví a regenerace
Přestože se vrcholový sport jeví jako pohledná pohybová činnost, skrývá v sobě
mnoho neduhů, tenis nevyjímaje. Ve vrcholovém tenise je zátěž na organismus sportovce
enormní. Aby se předešlo zraněním či nehodám, je potřeba věnovat čas regeneraci a péči
o své zdraví.
2.3.3.1 Zdraví
Tenis je velmi jednostranně zaměřený sport, ve kterém se využívá rotace těla.
Klíčovými údery v současném tenise jsou podání a forhend. Při obou úderech se rotace
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provádí do stejné strany. To je pro pohybový aparát značně jednostranná zátěž. Dále jsou
kladeny velké nároky na srdeční a oběhový systém. Ferrauti, Maier, Weber (2016)
popisují ve své knize nároky tenisu na opěrný a pohybový aparát člověka. Vliv tenisu na
člověka může být i příznivý. Zpevňování kostí a posilování svalstva je jedním
z pozitivních dopadů na člověka při provozování tohoto sportu alespoň dvakrát týdně.
Značné požadavky jsou i na srdeční a oběhový systém. Průměrná tepová frekvence u
různých výkonnostních kategorií je udávána sto třicet až sto padesát pět tepů za minutu.
V tenise se ovšem při vysoké intenzitě tréninku či zápasu dá přiblížit hráčovu
individuálnímu maximu. Průměrná intenzita výkonu v tenise se pohybuje od čtyřiceti pěti
do šedesáti procent maximální výkonnosti sportovce, ve vrcholovém tenise je to šedesát
až sedmdesát pět procent. Vyšší náročnost výkonu a s ním související vyšší tepová
frekvence je patrná při soutěžním zatížení v závislosti na psychickém zatížení. S těmito
názory se ztotožňuje i Miley a Crespo (2001) a částečně i Schönborn (2006).
V souvislosti s kondičními schopnostmi, vytvořili Blair a kol., (in Ferrauti, Maier,
Weber, 2016) graf, který nám ukazuje riziko kardiovaskulárních úmrtí a onemocnění
rakovinou v závislosti na stavu kondice v USA (úmrtí je udáváno na 10 000 osob ročně).
Graf č.1 - Riziko kardiovaskulárních úmrtí a onemocnění rakovinou v závislosti
na stavu kondice v USA dle Blaira a kol., (in Ferrauti, Maier, Weber, 2016)
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2.3.3.2 Regenerace
Současný vrcholový tenis se za posledních třicet let výrazně proměnil. V závislosti
na této skutečnosti jsou sportovci nuceni trénovat mnohem větší objemy tréninkových
jednotek. Aby toto počínání nebylo ohrožující, je nutné zařazovat do tréninkového
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programu sportovců adekvátní regeneraci. Ferrauti, Maier, Weber (2016) uvádí ve své
publikaci několik druhů regenerace. Jsou jimi spánek, výživa, aktivní zotavení, sportovní
masáž, teplo a sauna, chlad (imerze) či psychologická opatření.
Spánek je klíčový pro správnou funkci těla. V regeneračních procesech má zásadní
vliv. U každého sportovce je potřeba délky spánku značně odlišná. Atkinson (in Ferrauti,
Maier, Weber, 2016) říká, že nedostatek či přebytek spánku má negativní dopad na
správnou funkci CNS a následkem toho, může být snížená výkonnost. Druhou velmi
podstatnou složkou regenerace je výživa. Miley a Crespo (2001) ve své publikaci uvádí,
že je potřeba mít vyvážený příjem proteinů, sacharidů a tuků. Pokud jsou tyto tři složky
v rovnováze, dochází prokazatelně k lepším regeneračním procesům. Pod pojmem
aktivní zotavení si můžeme představit fyzickou činnost s nízkou intenzitou, která nevede
k vyčerpávání organismu. Mondero a Donne (in Ferrauti, Maier, Weber, 2016) říkají, že
cílem aktivního zotavení by měla být obnova metabolické homeostázy (rovnováhy). Mezi
tuto činnost řadíme pomalý běh, jízdu na kole či strečink. Tolik o aktivním zotavení. Za
druh pasivního zotavení můžeme považovat sportovní masáž. Historie masáží sahá
hluboko do dějin lidské existence. Ve sportovním prostředí se jich hojně využívá s cílem
prokrvit a uvolnit přetěžované svalstvo. Masáže jsou u vrcholových sportovců
samozřejmou náplní každého tréninkového dne. Jako poslední dva druhy regenerace jsem
nechal kontrastní změny prostředí, ve kterých se střídá teplo a chlad. Burke a kol., (in
Ferrauti, Maier, Weber, 2016) uvádí, že teplo při povrchovém zahřátí těla, prokazatelně
snižuje bolest. Vzápětí ale dodává, že při vystavení těla vysokým teplotám následně po
silovém tréninku, byly zjištěny menší účinky, než po pobytu sportovce v chladu. Právě
pobyt v chladu jako je např. ledová komora či vana s ledem, se stává stále více využívanou
součástí regeneračních procesů. Leeder a kol. (in Ferrauti, Maier, Weber, 2016) uvádí, že
krátkodobý pobyt v chladném prostředí, působí příznivě proti tvorbě edémů a zánětů. Za
zvlášť významný by pak považovali pobyt v chladném prostředí například při turnaji
Australian Open, který je známý pro své extrémní podmínky. Za zajímavou metodu
aktivní regenerace uvádí, ve své knize Dovalil a kol. (2002) jógu, která je kombinací
pohybové a psychické regenerace.
Myslím si, že nadějní tenisté často podstupují nadměrné tréninkové objemy, které
nejsou kompenzovány adekvátní regenerací, protože již nemají finance či nepřikládají
regeneraci dostatečný význam. Z dlouhodobého hlediska se to při vysoké intenzitě a
objemech tréninků nemusí vyplatit. Často si sportovci mohou nenávratně poškodit zdraví.
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2.3.4 Model dlouhodobého všestranného rozvoje jako prevence
předčasného ukončení kariéry
V současném tenise jsou nároky na všechny složky výkonu mnohem vyšší, než
tomu bylo například před třiceti lety. Na základě tohoto faktu se dnes setkáváme s
myšlenkami klubových trenérů, že klíčovým faktorem pro dosažení vrcholné výkonnosti,
je tréninkový objem. V důsledku těchto idejí vidíme často sportovce v útlém věku, kteří
podstupují nadměrné monotónní tréninkové zatížení. Tento trend vidíme hojně v naší
zemi. Výborné výsledky dosahují chlapci v žákovských kategoriích i na mezinárodní
úrovni. Přechod z dorosteneckého tenisu mezi dospělé je velmi náročný. U českých
tenistů je ovšem vidět značný kontrast ve výsledcích v obou věkových kategoriích. Mezi
dospělými se zkrátka neprosazují. Tento fakt objasňuje Perič (2004) ve své publikaci:
„Předčasné užívání specifických tréninkových prostředků může vést k předčasnému
vyčerpání adaptační kapacity". Na základě této skutečnosti začne výkonnost hráčů
stagnovat. Perič (2004) také říká, že stagnace výkonnosti způsobuje frustraci a následkem
toho dochází k syndromu vyhoření, který může stát za ukončením kariéry.
Abychom předešli těmto problémům, je potřeba dbát na všestranný rozvoj
sportovce během jeho kariéry. Sporty můžeme rozdělit dle Baliye a Hamiltona (1999) na
ty, které vyžadují ranou specializaci a na sporty kde specializaci předchází ještě
všestranná příprava. To znamená, že sporty jako gymnastika, rytmická gymnastika či
potápění vyžadují ranou sportovně specifickou specializaci. Tyto sporty jsou
jednostranné a nemusí jim tedy předcházet všestranná příprava. Oproti tomu máme
sporty, ve kterých je vyžadována všestranná příprava a následná specializace. Mezi tyto
sporty řadíme i tenis. Všechny mají společné, že specializaci předchází trénink, který by
měl rozvíjet všeobecné motorické a technicko-taktické dovednosti.
Níže uvedu dlouhodobý model všestranného rozvoje dle Balyie (2013), který má
pět fází
1) Seznámení se sportem - 6-10 let
V prvotní fázi má být kladen důraz na radost z pohybu, celkový rozvoj sportovcovy
adaptační kapacity a na rozvoj základních pohybových dovedností. Dle Drabika (1996)
může předčasné užívání specifických tréninkových prostředků vést k dřívějšímu
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vyčerpání adaptační kapacity. Dále je také důležité rozvíjet základní pohybové prvky jako
stabilitu, koordinaci, rychlost a obratnost. Děti by měly vyzkoušet co nejvíce sportů. Měly
by se učit správným technikám běhání, skákání, házení. Rychlost, síla a vytrvalost by
měly být rozvíjeny především pomocí her.
2) Základní trénink - 10-14 let chlapci / 10-13 let dívky
V tomto období se děti seznamují se všemi náležitostmi tréninku a měly by se učit
základním dovednostem vybraného sportu. V průběhu tohoto období bychom děti měly
seznamovat s technicko-taktickými dovednostmi a pomocnými prvky výkonu. Tím je
myšleno učit děti správnému rozcvičení, protažení po výkonu, správným vyživovacím
návykům, regeneraci a psychologické přípravě. V tomto období by se děti měly začít
poměřovat s konkurencí. Dle Bompy (2000) by měl být v tomto období poměr tréninků
a soutěží v poměru sedmdesát pět ku dvaceti pěti procentům (s ohledem na věkové a
vývojové zvláštnosti jedince). Během této etapy tréninku trénují sportovci v soutěžních
podmínkách, například ve formě tréninkového zápasu.
V etapě základního tréninku je nezbytné se řídit zákonitostmi senzitivních období.
Sportovci, kteří v tomto období netrénují správně a efektivně, již nikdy nedosáhnou svého
maximálního potenciálu nehledě na nápravný program v pozdějším věku. Důvod, proč
mnoho sportovců v pozdějším věku začne stagnovat, je ten, že v tomto období kladli
přílišný důraz na soutěžení a výkon oproti tréninku.
3) Specializovaný trénink - 14-18 let chlapci / 13-17 let dívky
Tato etapa vývoje by měla přijít po absolvování všech náležitostí základního
tréninku. Poměr tréninkového a soutěžního zatížení se v tomto období mění. Padesát
procent tréninku by se mělo zabývat rozvojem technických i taktických dovedností a
navíc ještě kondičním rozvojem. Zbylých padesát procent náleží soutěžně-specifickému
zatížení. Během tohoto období se sportovci, kteří jsou zdatní v technicko-taktických
dovednostech, učí podávat výkon v rámci rozmanitosti soutěžních podmínek.
4) Vrcholový trénink - 18 a více let muži / 17 a více let ženy
Tato etapa je poslední v kariéře sportovce. Všechny sportovcovy schopnosti a
dovednosti jsou v tomto období stabilizovány a jsou dostupné k podání vrcholného
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výkonu. Trénink je směřován k optimalizaci formy na sportovcovy hlavní soutěžní cíle a
úspěchy. Tato tréninková etapa je charakteristická vysokou intenzitou i objemem
tréninků. Bompa (2000) také uvádí, že poměr mezi tréninkovým a soutěžním zatížením
je v tomto období dvacet pět ku sedmdesáti pěti procentům.
5) Ukončení kariéry
Z vlastního pohledu na celou situaci nahlížím tak, že všestranná příprava v České
republice je značně opomíjená. S touto problematikou mám osobní zkušenost. Model
dlouhodobého všestranného rozvoje jsem ve své kariéře nepodstoupil a následkem toho
se u mě vytvořily limity k dosažení vrcholné výkonnosti. Bohužel nejsem ojedinělý
případ. Tenistů v mé věkové kategorii, kteří podstoupili model dlouhodobého
všestranného rozvoje, je velmi málo.

2.3.5 Zranění
Při jakémkoliv provádění pohybu může vzniknout úraz následkem mnoha různých
faktorů. Ani v tenise se bohužel sportovcům zranění nevyhýbají. Thomas a Busse (in
Ferrauti, Maier, Weber, 2016) uvádí, že se tenis řadí ke sportům s nejmenší četností úrazů.
Také poukazují na fakt, že ve srovnání například s lyžováním či jezdectvím, je v tenise
závažnost zranění značně menší. Schmidt-Wiethoff a Dargel (in Ferrauti, Maier, Weber,
2016) uvádí ve své knize zajímavý fakt, že v profesionálním mužském tenise zůstala
četnost zranění v posledních letech přibližně stejná. Tuto informaci můžeme hodnotit
pozitivně, neboť kvůli zvýšeným nárokům na výkon ve špičkovém tenise bychom
očekávali i vyšší úrazovost.
Ferrauti, Maier a Weber (2016) dělí zranění na nehody a poškození. O nehodě
můžeme hovořit v tom případě, pokud dojde k náhlému zranění. Pro poškození jsou zase
charakteristické chronické obtíže. Příčiny a druhy zranění, popsal a rozdělil ve své knize
Miley a Crespo (2001) následovně. Druhy zranění dělí na přehřátí, zranění z přetížení,
natažení a vymknutí, puchýře, odřeniny a řezné rány. Příčiny zranění zde podrobně
rozepíšu. Nejrozsáhlejší příčinou zranění bývá přetíženost sportovce v kombinaci s
nedostatkem regenerace. Velmi často je zranění také důsledkem špatné techniky. Tímto
způsobem mohou vznikat poranění svalového či kloubního charakteru. Podmínky a
vybavení mohou značně ovlivnit pohyb, při kterém si zranění můžeme přivodit.
Například mokré dvorce či špatná obuv mohou stát za vznikem úrazů. Dále si sportovci
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mohou zranění přivodit, pokud se budou snažit překonat svou maximální pohybovou
mobilitu. Často se tenisté při různých typech úderů dostávají do krajních poloh. V
případě, že se dostanou na hranici své mobility, mohou si přivodit zranění.
Jako hlavní zásady prevence zranění vidí Miley a Crespo (2001) i Ferrauti, Maier,
Weber (2016) nepřetěžování organismu, svědomité zahřátí srdečního systému a svalstva
před výkonem s následným důkladným protažením po výkonu. Důležité je také
nevynechat z tréninkového plánu základní silový trénink.
Myslím si, že zranění plyne většinou z nedostatku systematičnosti v přístupu k péči
o své tělo. Úkolem trenéra není pouze nácvik technických či taktických dovedností, ale i
sdělování informací ohledně správných návyků v oblasti udržování svého zdraví.

2.4 Sociální složka
2.4.1 Vliv sociálního prostředí
Sociální prostředí zásadně ovlivňuje sportovce v průběhu jeho kariéry. Do
kategorie sociálního prostředí můžeme zařadit rodinu, partnera, přátele a trenéra.
2.4.1.1 Rodiče
Klíčovou úlohu zastávají rodiče. Ti ve většině případů dítě ke sportu přivedou a
podporují ho. Podporovat své děti mohou finančně, materiálně či z hlediska
psychologického. Bohužel rodiče sportovce neovlivňují pouze v kladném slova smyslu.
Velmi často je k vidění nadměrná motivovanost rodičů, kteří na vývoj svého dítěte
nenahlíží příliš reálně a ideálně by chtěli, aby z jejich dítěte vyrostl druhý Federer. Často
se pak mladí sportovci dostávají s rodiči do rozepří. To je podle mého názoru zapříčiněno
rozdílnými ambicemi dětí a rodičů. Perič (2012) popisuje ve své knize, že děti mají
primárně radost z prožitku, emocí a pohybu. Důležitou informací je i to, že období
sportovní přípravy dítěte má mít přípravný charakter pro dosažení pozdější vrcholové
výkonnosti. Oproti tomu se dospělí často orientují na výsledek. Přílišný tlak rodičů na
výsledky, může sportovcům znepříjemňovat jejich kariéru či zanechat na nich negativní
dopad po zbytek jejich kariéry, jako například nedostatek sebedůvěry. V nejhorším
případě mohou sportovci po dlouhodobých neshodách s rodiči zanevřít na sport úplně.
Weinberg a Gould (2007) popisují ve své knize, jak by se rodiče měli chovat, aby
sportovce negativně neovlivňovali. Především by měli při soutěžích zůstat v roli diváků
a nesnažit se zastat roli trenéra. Neměli by sportovce kritizovat za technické chyby či jim
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narušovat koncentraci. Podstatné je umět se vcítit do svého dítěte a ve správný čas mu
podat pomocnou ruku. Tím je myšleno povzbudit své dítě, když se mu nedaří, ale vidíme
bojovnost a zápal, se kterým výkon provádí. Kritika od rodiče by měla přijít pouze ve
chvíli, kdy je vidět na sportovci porušení fair-play či „vypouštění“ utkání. Rodiče by měli
být pro děti autoritami. Klid a nadhled nad situacemi vzniklými ve sportovním prostředí
je klíčový. Pokud dítě uvidí, že samotný rodič nemá potřebnou sebekontrolu, projeví se
to negativně v jeho psychických schopnostech a úroveň výkonu bude klesat.
2.4.1.2 Partner
Osobou, která většinou nejvíce ovlivní sportovce v období dospívání či dospělosti
se stává partner. Problémem vztahu často může být velká časová, popřípadě finanční
vytíženost jednoho z partnerů. Je tedy velmi důležité, zda druhý z partnerů dokáže
pochopit situaci ve sportovním prostředí. Často můžeme vidět nedostatečnou toleranci
jednoho z partnerů k vrcholovému sportu. To může vytvářet psychický tlak na sportovce
a tím negativně ovlivňovat jeho výkony. Weinberg a Gould (2007) říkají, že ideální
situace nastává, pokud mají oba partneři podobný systém hodnot a dokáží se vzájemně
motivovat. V tomto případě partnerský vztah příznivě ovlivňuje sportovcovu psychickou
pohodu.
2.4.1.3 Přátelé
Kromě milostného vztahu sportovce ovlivňují ještě přátelé. Ti mohou být z okolí
bydliště, ze školy či sportovního klubu. Slepička, Hošek, Hátlová (2009) říkají, že
vrstevníci ovlivňují sportovce především v období adolescence. I v tomto případě
můžeme hovořit o pozitivním či negativním dopadu vrstevníků na sportovcovu kariéru.
Přínosem může být, pokud vrstevníci provozující daný sport se motivují navzájem.
Uškodit naopak může sportovci, pokud mají vrstevníci jiný hodnotový systém, který
sportovce ovlivňuje. Místo disciplíny, kterou jim dává sport, dávají přednost zábavě
v nejrůznějších formách.
2.4.1.4 Trenér
Posledním faktorem v sociálním prostředí, který ovlivňuje sportovce je trenér.
Trenér je často jedna z nejbližších osob u vrcholových sportovců. Tráví s ním značnou
část každého tréninkového dne. Miley a Crespo (2001) uvádí, jak by měl trenér působit
směrem ke svěřencům. Aby byla práce trenéra organizovaná a smysluplná, musí mít
určitý filozofický koncept. Ten by měl vycházet z jeho získaných zkušeností a reálného
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náhledu na aktuální situaci ve vybrané disciplíně. Zároveň by měl umět odhadnout
možnosti svých svěřenců. Martens (in Miley a Crespo, 2001) popisuje činnost trenéra
následovně: „Práce trenéra spočívá ve výuce, trénování, instruování a v pomoci
poskytované hráčům při získávání dovedností, zvyšování výkonu a dosahování mezí jejich
výkonnosti. Zároveň však předpokládá schopnost rozpoznávání a chápání sociálních,
emocionálních a osobních potřeb hráčů a jejich zajišťování.
Myslím si, že sociální prostředí, ve kterém se sportovec nachází, může výrazně
ovlivnit jeho kariéru. V období žákovských kategorií především rodiče. V dospělosti pak
vídám i u profesionálních tenistů ovlivnění partnerem.

2.4.2 Sport jako životní styl
Populace často vnímá sportovce jako nepříliš chytré jedince, kteří mají správné
geny a vydělávají si „pohádkové“ peníze. Sportovci mohou působit méně inteligentním
dojmem a nezřídka kdy tomu tak skutečně je, ovšem tato představa může být i mylná. Pro
dosažení vrcholného výkonu je potřeba mít ucelený plán a vysokou úroveň volních
vlastností. Sportovci se po většinu své kariéry zaměřují na aspekty svého výkonu, protože
to je pro ně nejpodstatnější. Tím pádem mohou mít vysoké množství a kvalitu znalostí ze
svého oboru.
Myslím si, že profesionální sportovci mají skutečně životní styl spojený se sportem,
protože mu často zasvětí celý život. Vnímám to u sebe i ve svém okolí. Problémem dle
mého názoru bývá, že sportovci jsou jednostranně zaměření a často po skončení kariéry
neví jak se uplatnit či jakým směrem se mají ve svém životě ubírat.

2.5 Vnější faktory
2.5.1 Finanční problematika a podmínky v tenise
Tenis je individuální sport. Z toho plyne celá podstata finanční náročnosti. Sekot
(2006) uvádí, že tenis je vnímaný jako sport pro vyšší sociální vrstvy. Abychom mohli
podat kvalitní výkon, je potřeba mít zprostředkovanou přípravu. S tím souvisí zajištění
trenéra a dvorců, popřípadě sparingpartnera. To při vyšším objemu tréninků může
znamenat značný finanční výdaj pro sponzory hráčů, většinou rodiče. Jedině velkokluby
v Praze a na Moravě dokáží svým nejlepším hráčům poskytnout podmínky pro trénink
zdarma. O víkendu se hráči zúčastňují soutěží. Ty se dělí na turnaje jednotlivců nebo
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soutěžní utkání družstev. Profesionální tenisté hrají soutěže družstev, kde jsou jim
vypláceny za zápasy peníze. Pokud se ovšem hráči účastní turnajů nižší kategorie, musí
zaplatit startovné. Za vítězství v turnaji dostanou jistou odměnu. Bohužel ani na
mezinárodních turnajích nižších kategorií nedosahuje tato odměna závratné částky.
Většina profesionálních tenistů cestuje na turnaje do zahraničí. To může být velmi
nákladné. Hráč musí zaplatit letenky, ubytování sobě i svému týmu, trenérovi za
vykonané služby atd. I na turnajích mezinárodní úrovně se stává, že pokud hráč prohraje
v brzké fázi turnaje, je jeho výdělek nedostatečný k zaplacení všech náležitých
požadavků. Mnoho hráčů tedy poukazuje na nerovnost v rozdělování odměn. Nejlepší
tenisté světa vydělávají ohromné sumy, ale značná část profesionálních tenistů přežívá
„od turnaje k turnaji". Kromě těchto faktorů hraje roli ještě materiální vybavení. V tomto
případě je situace značně individuální. Pomoci mohou hráčům sportovní značky, se
kterými hráči uzavírají smlouvy a ty jim věnují materiální vybavení. Důležitou roli v
kariéře sportovce hrají i podmínky pro trénink. Mezi tyto podmínky můžeme zařadit
zajištění trenéra, dvorců, sparingpartnerů a doplňkové služby. Z vlastní zkušenosti mohu
říct, že mezi tenisty většinou bývá velká konkurence. Trénují mezi sebou pouze ve svém
klubu a vyhýbají se konfrontaci (střetnutí) s hráči z ostatních klubů. Proto i já ve své
kariéře na základě konkurence vnímám nechuť hráčů z ostatních klubů hrát tréninkové
zápasy, takzvané „sparingy“. Zajištění trenéra není jednoduchá záležitost. V dnešní době
je velmi málo kvalitních trenérů. Úroveň jejich činnosti je často žalostná. Problém s
výběrem trenéra jsem sám zažil a stále vidím situaci, která mě dlouhodobě znepokojuje.
Trenéři vnímají tréninky jako potenciální výdělek a nemají potřebnou úroveň. Posledním
důležitým prvkem k vykonávání tréninků je dostupnost tenisových dvorců. Od jara do
podzimu je situace příznivá. Dvorce jsou prakticky v každém městě a je možné si je
pronajmout. V zimě ovšem nastává problém. Vybrané tenisové dvorce se zastřešují, často
bohužel kapacita dvorců přes zimní sezónu není dostačující. Je třeba ještě zmínit, že cena
pronajmutí dvorce v zimě může být i několikanásobně vyšší než v létě. Z důvodu takovéto
finanční náročnosti pak mnoho hráčů nemůže podstupovat optimální tréninkové zatížení.
V neposlední řadě by tenisté měli věnovat čas péči o své tělo. Sportovci tedy ještě obvykle
platí za maséry, fyzioterapeuty a sportovní psychology. Osobně mohu potvrdit fakt, že je
tenis finančně náročný. Myslím si, že především mladí, talentovaní tenisté by měli mít
finančně zajištěnou přípravu a cestování na mezinárodní turnaje. Z důvodu toho, že
přechod z juniorské do seniorské kategorie je obtížný a hráči si povětšinou nevydělají
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dostatek peněz na zaplacení všech náležitostí s tenisem spojených. Toho by se dle mého
úsudku dalo dosáhnout pomocí sponzoringu vybraných talentovaných jedinců.
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3 Výzkumná část
3.1 Cíle a úkoly práce
Hlavním cílem bakalářské práce je zjištění a rozbor důvodů ukončení kariéry u
tenistů, kteří měli předpoklady prosadit se ve vrcholovém tenise a jistou dobu se o to
pokoušeli.
Dílčími úkoly práce jsou:


prostudování odborné literatury v souvislosti s vybraným tématem a sepsání
teoretických východisek práce



sestavení souboru otázek pro následující interview



záměrný výběr čtyř bývalých hráčů tenisu



realizace strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami



analýza informací získaných z rozhovorů



sepsání výsledků a rozborů získaných rozhovorů

3.2 výzkumné otázky
1) Co vedlo nadějné hráče k ukončení kariéry?
2) Dalo se předejít ukončení kariéry?
3) Jak ovlivnil tenis hráče v jeho životě?

3.3 Metodologie práce
3.3.1 Popis sledovaného souboru
Výzkumná část je zaměřena na čtyři tenisové hráče. Soubor je charakteristický tím,
že každý z hráčů byl v minulosti umístěn na žebříčku ATP. Důvodem zařazení těchto
hráčů bylo, že jsem každého z nich sledoval v utkání a známe se delší dobu. Všichni hráči
byli na velmi dobré výkonnostní úrovni. Tato skutečnost byla zapříčiněná tím, že se
během své kariéry věnovali převážně rozvoji všech složek tenisového výkonu.
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3.3.2 Použité metody
Výzkum je v rámci této bakalářské práce proveden kvalitativní formou. Jako
nejvhodnější formu výzkumu jsme zvolili případovou studii. Hendl (2005) popisuje
případovou studii následovně: „V případové studii jde o detailní studium jednoho případu
nebo několika málo případů. Sbíráme velké množství dat od jednoho nebo několika málo
jedinců. V případové studii jde o zachycení složitosti případu, o popis vztahů v jejich
celistvosti.“

3.3.3 Metody získávání dat
Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami
Hendl (2005) charakterizuje tento druh interview následovně: „Strukturovaný
rozhovor s otevřenými otázkami sestává z řady pečlivě formulovaných orázek, na něž mají
jednotliví respondenti odpovědět." Otázky byly vypracovány a stanoveny pro všechny
hráče stejné. Jsou rozdělené do čtyř okruhů.
Zúčastněné pozorování
Hendl (2005) popisuje zúčastněné pozorování jako: „Jedna z nejdůležitějších metod
kvalitativního výzkumu. Zúčastněným pozorováním je možné popsat, co se děje, kdo nebo
co se účastní dění, kdy a kde se věci dějí, jak se objevují a proč." Se všemi čtyřmi
probandy se znám delší dobu osobně, ale především jsem každého z nich viděl při
podávání výkonu. Tuto skutečnost následně využiji ke srovnání výpovědí respondentů a
mým osobním pohledem na dané problémy.
Analýza dokumentů
Dokumenty tvořily doplňující data kvalitativního výzkumu. Použity byly
identifikační údaje a internetově dostupné žebříčky hráčů.

3.3.4 Příprava, kódování a zpracování dat
Technické zaznamenávání dat proběhlo pomocí diktafonu v mobilním telefonu.
Poté jsem vytvořil shrnující protokol. Pro náš výzkum jsem zvolil tuto techniku
transkripce textového materiálu. Hendl (2005) popisuje shrnující protokol následovně:
„Tato technika nezachovává celý text. Předpokládá se, že v textu jsou zbytečná místa nebo
že by jeho kompletní transkripce byla nákladná. Proto se např. hned při poslechu
magnetofonu provádí jistý způsob shrnutí." Následně po přepisu rozhovorů jsem vytvořil
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kódování, na základě nejčastěji vyskytujících se odpovědí. Pro náš výzkum jsem si vybral
otevřené kódování. Pro otevřené kódování je charakteristické lokalizovat témata v textu
a přiřazovat jim označení (Hendl, 2005)

3.3.5 Metody vyhodnocování dat
V bakalářské práci jsem použil analýzu orientovanou na případ. Hendl (2005)
charakterizuje analýzu orientovanou na případ takto: „Analýza orientovaná na případ
uvažuje případ jako celistvou entitu a hledá konfigurace, asociace, příčiny a následky
uvnitř případu, případ-ně provádí komparaci mezi několika málo případy.“

3.3.6 Průběh výzkumu
Probandy jsem oslovil s tím, zda by měli zájem zúčastnit se tohoto výzkumu.
Následně jsem jim vysvětlil důvod provádění výzkumu a také proč jsem si je vybral. S
dotazovanými jsem se setkával v klidném prostředí v období od listopadu 2018 do ledna
2019. Na probandech bylo vidět, že je výběr jejich osoby pro náš výzkum potěšil. Délka
rozhovoru byla od třiceti do čtyřiceti minut. Před rozhovorem podepsali respondenti
informovaný souhlas s poskytnutím rozhovorů. Dotazník pro náš rozhovor jsem sestavil
tak, abych navodil příjemné prostředí a dotazovaný tak dále odpovídal s větší důvěrou.
To jsem provedl tím způsobem, že na začátek rozhovoru jsem vložil otázky ohledně
pozitivních vzpomínek a dosažených úspěchů. Výzkumné otázky jsem rozdělil do čtyř
kategorií. Celkový počet otázek je 28.
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3.4 Výsledky a diskuze
3.4.1 Proband č. 1
MB je muž ve věku dvacet čtyři let. K tenisu ho přivedl otec. S tenisem začínal v
Satalicích a ve svých třinácti letech, přestoupil do klubu TK Sparta Praha. Zde trénoval
několik let až do dospělosti. V kategorii mladší žáci nedosahoval výraznějších úspěchů,
ale v kategoriích starší žáci a dorost začal využívat svých fyzických dispozic a s tím přišly
i úspěchy. Za největší úspěchy považuje druhé místo ve dvouhře a první místo ve čtyřhře
na Mistrovství České republiky v kategorii dospělých. Dalším velmi radostným zážitkem
bylo první vítězství na okruhu ATP, po kterém získal svůj první bod do žebříčku ATP.
Tabulka č.6 - Umístění na celorepublikovém žebříčku hráče MB

#

Klub

ml.
žactvo
cž (BH)

st.
cž (BH)

žactvo

dorost
cž (BH)

2005

SK Satalice

574 (6)

2006

SK Satalice

374 (9)

595 (4)

2007

SK Satalice

238 (1)

302 (9)

2008

SK Satalice

98 (20)

911 (3)

2009

TK Sparta Praha

45 (1)

361 (6)

2010

PSK OLYMP

dospělí
cž (BH)

150 (12)

1123 (4)

Praha
2011

TK Sparta Praha

48 (25)

618 (9)

2012

TK Sparta Praha

23 (35)

372 (12)

2013

TK Sparta Praha

136 (1)

149 (15)

2014

TK Sparta Praha

47 (25)

2015

TK Sparta Praha

62 (20)

2016

TK Sparta Praha

37 (25)

2017

TK Sparta Praha

27 (30)

2018

TK Sparta Praha

42 (25)
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Na základě odpovědí respondenta jsem vytvořil kódování. Podstatné kódy pro náš
výzkum, o kterých se dotazovaný často zmiňoval jsou - finanční situace v době své
kariéry, sebevědomí, kvalita trenéra, úroveň klubu, psychická odolnost, ovlivnění rodiči
a blízkými osobami, očekávání x realita, motivace a mimo-tenisový rozvoj.
Jako hlavní důvod ukončení kariéry uvádí respondent svou nedostatečnou
výkonnost v zápasech spolu s finanční náročností tohoto sportu. Tenis je velmi nákladný
sport a ne každý rodič si může dovolit zajištění všeho potřebného pro maximální rozvoj
svého dítěte. Dotazovaný uvedl, že bez finančního zajištění se nedá cestovat na zahraniční
turnaje a tím pádem je nemožné se prosadit ve světovém tenise. Respondent také uvedl:
„Asi největší roli hrály peníze, že to bylo fakt finančně náročný a jako možnost tam byla
jako nějaký ty peníze sehnat, ale cejtil jsem sám, že je to zbytečný". Z této výpovědi je
zřejmé, že finanční situace hráče ovlivňovala negativně. Bylo mu líto peněz rodičů, kteří
dle jeho výpovědi: „Makali, abych já mohl támhle jezdit, pinkat si a snažit se něčeho
dosáhnout". Z výpovědi probanda je také patrné, že nejspíš nevěřil, že by se mu mohlo
podařit dosáhnout cíle, který si stanovil. Cíl, který dotazovaný měl, bylo dosáhnout stého
místa ve světovém žebříčku: „Věřil jsem, že na to mám, protože ze začátku se dařilo a
věřil jsem, že na to mám, ale prostě potom to bylo těžký, protože jsem zjistil, že to tak
lehký není. Nebyl jsem nešikovnej, ale nějak to nestačilo. Úplně přesně nevím, co za tím
stálo. A cejtil jsem, že je to ztráta času a zbytečně vyhozený prachy rodičů".
Na otázku, zda se proband zkoušel vrátit po ukončení kariéry k vrcholovému tenisu,
odpověděl negativně. Často se ale v dalších fázích rozhovoru zmiňoval o tom, že neví,
jestli to nebyla chyba: „Těžko říct, když to teďka vidím, tak možná jo. Když třeba vidím
některý lidi, se kterýma jsme hráli stejně, tak se to asi dalo se tam dostat. Třeba Šátry
(Jan Šátral- 136 ATP) hraje dobře, ale porazil jsem ho, tak si myslím, že ta šance dostat
se tam byla. Spíš si myslím, že byla škoda, že jsem nepotkal tenisového trenéra, který by
mě někam nasměroval. Na Spartě jsem furt poslouchal, že jsem dřevák, že to nemůžu
nikdy nikam dotáhnout". Z této výpovědi je patrné, že dotazovaný nebyl spokojený s
kvalitou trenéra ani klubu. Tím se nám nabízí otázka, proč nezkusil jiného trenéra nebo
změnit klub. Proband uvedl, že až v posledním roce kariéry zkusil změnit trenéra i klub,
ale ani to už ho nezachránilo od rozhodnutí ukončit kariéru: „Poslední rok jsem trénoval
u nás v klubu, už ne na Spartě, ale ani trenér, ani rodiče to neovlivnili (konec kariéry)".
Možná stálo za zvážení učinit toto rozhodnutí dříve. Ovšem proband sám uvedl, že k
řešení problémů se staví spíš pasivně a nechává věci volně vyplynout. Na otázku zda si
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proband myslí, jestli se mu dalo pomoci, aby mohl pokračovat v kariéře, odpověděl:
„Myslím si, že mít lepší lidi kolem sebe. Třeba netrénovat na Spartě, nebo mít osobního
trenéra. Když teď vidím třeba toho Škocha (pozn. David Škoch, trenér a bývalý
profesionální hráč) s Nouzou jak trénují, tak je škoda, že jsem nepotkal někoho takového."
Za nedostatečnou výkonností v zápasech podle respondenta stály velké výkyvy.
Výkyvy mohly být i z nedostatku sebevědomí. Na otázku, zda za koncem kariéry mohl
stát psychicky problém, odpověděl dotazovaný následovně: „Asi tam byl trochu blok.
Nevěřil jsem sám sobě. Tak půl roku před koncem kariéry jsem začal pochybovat o sobě
víc. Ale pak se něco podařilo, tak jsem byl zase trochu lepší. Problém byl, že jsem měl
hrozný výkyvy. Mentální výkyvy a z toho se odvíjel výkon na kurtě. Ale rodiče na mě tlak
nekladli. Myslim si, že jsem tomu obětoval dost, ale nestačilo to, možná tomu chtělo
obětovat víc ale se správnějšíma lidma". Proband uvedl, že konec kariéry zvažoval půl
roku, ale na intenzitě to nabralo poslední měsíc a pak přišlo konečné rozhodnutí. Při
procesu ukončení kariéry zaznamenával proband následující pocity: „Měl jsem pocit
vyhoření. Nějak to na mě padlo. Přestal jsem si úplně věřit a už se můj výkon nikam
neposouval." Syndrom vyhoření se dle Periče (2004) vyznačuje několika faktory, jedním
z nich je právě předčasné ukončení kariéry. Perič (2004) také říká, že za stagnací výkonu
může stát vyčerpání adaptační kapacity sportovce. Právě kvůli syndromu vyhoření
bychom neměli opomíjet všestrannou přípravu sportovce od dětského věku do dospělosti.
Názor na všestrannou přípravu měl proband následující: „Určitě je důležitá, kor u tenisu.
Je potřeba bejt šikovnej, mít dobrej pohyb. Stává se mi (při trenérské činnosti), že děti
neumí běhat. Myslím si, že to těm dětem chybí." Proband uvedl, že určitý všestranný
základ měl: „Když jsem byl malej, tak jsem chodil do Sokola. Tam jsme právě dělali různý
věci, jako kotrmelce, přeskoky laviček. Pak jsem vlastně hrál softbal na základní škole.
To mi taky pomohlo, tenis hraju levou, v softbale hážu pravou, takže jsem tím
kompenzoval druhou stranu. To mi taky šlo, vlastně přemlouvali mě, abych zůstal u
softbalu." Mimo tenis se proband rozvíjel především v oblasti sportů. Zda měl i zájmy
mimo sport odpověděl: „Spíš jiný sport. Já moc studijní typ nejsem, ale mám střední školu
s maturitou." Aktivně relaxoval při hraní fotbalu a florbalu.
Proband nám sdělil, že ho bavilo hrát tenis, líbil se mu ten sport i život
profesionálního sportovce. Na otázku, jakou motivaci měl pro hraní tenisu, odpověděl
následovně: „Trochu sláva, peníze, asi to, že život toho sportovce je krásnej. Spíš to byla
vnější motivace. Kdyby tam tahle motivace nebyla, tak to hraju jen pro zábavu a nemakám
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tak, jako jsem makal". Dále nám proband sdělil, že ho motivovaly spíše výhry: „Prohry
mě docela bolely. Záleží jak který, když jsem dřel a nestačilo to, tak to bolelo. Když jsem
na toho soupeře měl a prohrál jsem si to sám, tak to nebolelo, ale byl jsem naštvanej."
Mohlo by se tedy zdát, že svou kariéru proband viděl negativně, ale na otázku jak
vzpomíná na svou kariéru, odpověděl: „Mám převážně hezké vzpomínky a byl jsem rád,
že mi to rodiče umožnili." O rodičích a svém blízkém okolí proband mluvil velmi hezky:
„Podporovali mě, co se dalo, nebyl tam žádný tlak. Táta byl z toho hodně špatnej, když
jsem řekl, že končim. Táta, byl hodně zklamanej, že jsem to ukončil z ničeho nic takhle
rychle. Máma to vzala celkem v klidu, že to je moje rozhodnutí, moje věc " Z této výpovědi
je zřejmé, že proband měl v oblasti psychiky stabilní zázemí a nebyl na něj v tomto ohledu
vytvářen tlak. O blízkých osobách se vyjadřoval také pozitivně: „Spíš mě přítelkyně
podporovala, snažila se mě rozmlouvat ten konec kariéry. A z kamarádů, měl jsem
jednoho, kterej mi dělal i kondici a snažil se mě motivovat, takže mě taky podporoval."
Tenis mu přinesl do života dle jeho slov: „Nějaký vítězství, poháry, zážitky, emoce,
procestoval jsem toho dost, naučil mě respektu". Na otázku, zda vnímá nějaká negativa
své kariéry, odpověděl: „Mohl jsem to věnovat jinýmu sportu, třeba tam, kde by mi trenéři
říkali, že mi to jde a chválili by mě. Naopak jsem rád, že jsem tomu sportu věnoval tolik,
že jsem se nedostal na nějakou šikmou plochu."
Po konci kariéry si dotazovaný našel brigádu a šel pracovat, aby vyplnil volný čas,
který vznikl na základě absence tréninků. Sdělil nám také, že tenis pro něj byl na prvním
místě. Podotknul ovšem, že měl nejspíš tenisu věnovat více času. Zodpovědnost za
rozhodnutí ukončit kariéru cítil převážně ke svému otci. Na dotaz zda měl po konci
kariéry psychické potíže nebo nepříjemné psychické stavy odpověděl následovně: „Byl
jsem najednou prázdnej. Jakmile jsem řekl, že konec, tak nějaká vnitřní tíha odešla. Teď
jsem si říkal, co budu dělat. Snažil jsem se celý život něco dokázat a teď vlastně co bude."
Po konci kariéry přešel proband pozvolně k trenérské činnosti ve svém mateřském
klubu, kde nyní trénuje se svým otcem. Sdělil nám, že tenis mu do života dal hlavně
disciplínu, čehož využívá nyní v životě: „Nedělá mi problém, když je práce to, že za ní
vezmu a jedu." Také mu všechny znalosti a zkušenosti získané během kariéry pomáhají
nyní v jeho trenérské kariéře. Zajímavá odpověď byla na otázku, zda přemýšlel v průběhu
kariéry, co bude dělat po jejím konci: „Nad tím jsem nepřemýšlel. Chtěl jsem si pak užívat,
kdybych vydělal ty peníze."
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Shrnutí:
Proband uvedl dva hlavní důvody, kvůli kterým ukončil kariéru, a těmi jsou
nedostatečná výkonnost v kombinaci s přílišnou finanční náročností tenisu. Dle
probandova názoru měl velké výkonnostní výkyvy. Na tuto skutečnost mám vlastní
názor, neboť jsem probanda viděl několikrát při zápase a jednou jsme se společně utkali.
Myslím si, že za velkými výkonnostními rozdíly, stojí psychika hráče. Proband, z toho co
vypověděl a co jsem vypozoroval, nesnáší prohry a kritiku. Tyto dvě věci se mu v
přechodu mezi dospělé tenisty začaly vyskytovat mnohem častěji. Prohry na turnajích
kategorie futures, kde občas zaznamenal úspěch, ale pak například několik proher v řadě
v prvním utkání. Kritika se dle jeho názoru snášela opakovaně ze stran trenérů v jeho
klubu. Tyto dvě věci se ovšem v kariérách tenistů běžně vyskytují, myslím si tedy, že
probandův problém byla nedostatečná psychická odolnost. Řešením by mohlo být,
vyhledat odbornou pomoc u sportovního psychologa. Z mého pohledu měl proband
nevhodnou osobnost sportovce pro hraní tenisu, právě kvůli nedostatečné psychické
odolnosti.
Tenis v životě probanda ovlivnil značným způsobem a nyní již vnímá sport jako
životní styl. Také mu pomohl v oblasti finančního zajištění, protože nyní vykonává
profesi tenisového trenéra.

3.4.2 Proband č. 2
JM je muž ve věku osmatřiceti let. S tenisem začínal v klubu LTC Houštka. Ve
čtrnácti letech mu byla nabídnuta smlouva, v klubu TK Precolor Přerov. Následně se
přestěhoval do Přerova, kde žil a trénoval až do ukončení kariéry. Proband byl součástí
žákovských i juniorských reprezentačních výběrů. Za své největší úspěchy považuje
několikanásobný triumf na mistrovství Evropy a titul mistra světa v soutěži družstev.
Zajímavou informací je, že v sedmnácti letech dokázal na mezinárodním turnaji porazit
Rogera Federera, dnes již žijící legendu tenisu. Můžeme si tedy položit otázku, jak
úspěšný by náš proband mohl být, nebýt autonehody, která se mu v devatenácti letech
přihodila. Nyní působí jako tenisový trenér ve Středočeském kraji.
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Tabulka č.7 - Umístění hráče JM na celorepublikovém žebříčku
ml.
žactvo
cž (BH)

st.
cž (BH)

žactvo

dorost
cž (BH)

dospělí
cž (BH)

#

Klub

1996

LTC Houštka

1997

TK Precolor Přerov

55 (25)

710 (3)

1998

TK Precolor Přerov

15 (45)

626 (4)

1999

TK Precolor Přerov

9 (45)

288 (6)

2000

TK Precolor Přerov

51 (1)

83 (15)

2001

BLTC Brno

78 (15)

2002

BLTC Brno

378 (6)

4 (1)

174 (12)

Následně po přepisu rozhovoru jsem vytvořil kódování. Podstatné kódy pro náš
výzkum, o kterých se dotazovaný často zmiňoval jsou - zdraví, psychické problémy,
autonehoda, ambice, sport, všestranný rozvoj.
Za důvod ukončení nadějné kariéry uvedl proband vážnou autonehodu. Proband
měl prý velké štěstí, že autonehodu přežil. Poté ovšem musel zhruba půl roku pouze ležet
v nemocnici. Do dnes jsou na něm následky autonehody patrné v podobě mnoha jizev.
Následně odpověděl, že v nemocnici stále myslel na návrat k tenisu. Na otázku, zda se
pokusil proband k tenisu vrátit, odpověděl následovně: „Tři roky jsem se zkoušel vrátit,
ale pak už jsem věděl, že to nejde. Vždycky, když jsem zkoušel začít trénovat, praskly mi
jizvy a já musel zpátky do nemocnice". Proband přiznal, že období tří let po autonehodě
pro něj bylo velmi těžké. Nejtěžší chvíle pro něj byly, když konečně začal trénovat, ale
pak se zdravotní stav zhoršil a on musel na tři měsíce přestat s jakýmkoliv pohybem.
Takto se to opakovalo několikrát. Vzhledem k tomu, že proband od malička žil sportem,
tak v tomto období pociťoval nepříjemné stavy: „Po bouračce jsem byl v depresi. Pak
jsem měl náhradní variantu živobytí a to bylo trénování. Ale zhruba ještě dva roky po
bouračce jsem to bral jako hodně velký zklamání. Chodil jsem do baru, tak do sedmi do
rána. Špatný bylo, když jsem třeba půl roku rehabilitoval a připravoval se, že začnu zase
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hrát, jenže pak to zdravotně nešlo a já měl třeba na tři měsíce zákaz veškerého pohybu.
Měl jsem období třeba jednoho měsíce, kdy mě to sežralo". Nemohli bychom se divit,
kdyby respondent litoval toho, co se stalo a přemýšlel nad tím, jak mohl jeho život
vypadat nebýt toho osudného dne. Nic takového jsem ovšem z rozhovoru nevypozoroval.
To dokládá i odpověď na otázku, zda vidí ukončení kariéry jako chybu: „Konec kariéry
beru jako začátek nový cesty". Proband po definitivním ukončení kariéry začal s profesí
tenisového trenéra. Stal se velmi úspěšným trenérem na základě svých hráčských
zkušeností v kombinaci se zdravým rozumem. Na kariéru vzpomíná proband především
v dobrém slova smyslu: „Tenis mi dal životní styl, nastavil cestu v životě. Pomohl mi v
mentálním rozvoji osobnosti v životě.". Na otázku, zda si myslí, že se mu dalo pomoct
nějakým způsobem, aby pokračoval v kariéře, odpověděl: „Asi ne, u mě je to takový
specifický, tím co se mi stalo. S tím se moc dělat nedalo".
Proband měl velké sebevědomí podložené úspěchy. Chtěl být nejlepší na světě.
Dotazovanému se líbil pocit úspěchu, tenis ho bavil. Také miloval životní styl
profesionálního sportovce. Tenisu se v jeho životě podřizovalo vše. Na otázku, jakou
váhu měl tenis v jeho životě, odpověděl: „Byl na prvním místě furt. Byla to moje priorita,
vše ostatní šlo stranou". Jeho mimo-tenisovými zájmy byla všechna sportovní odvětví.
Od mala se věnoval zároveň hokeji, fotbalu i tenisu. Chodil cvičit do Sokola. V deseti
letech se začal specializovat na tenis, současně s ním hrál do třinácti let fotbal. V
tréninkovém centru prý stále podstupovali všestranné tréninky, které podporovaly
komplexní rozvoj tenistů. Relaxoval u hraní her na počítači a playstationu. Dále prý bylo
velmi populární v jeho tréninkové skupině odreagovat se u hraní šipek a kulečníku.
Za své úspěchy vděčí hlavně rodičům, kteří mu obětovali mnoho času a peněz. S
koncem probandovy kariéry se dle jeho slov smířili dříve, než on sám.
Shrnutí:
Náš druhý proband měl velmi nešťastný moment kariéry, který ho poznamenal na
celý život. Myslím si, že právě tento proband měl největší šanci na prosazení se mezi
tenisovou elitu. Z výpovědi bylo patrné, že měl vysokou úroveň sebedůvěry, která byla
podpořena dosaženými úspěchy. S probandem jsme se shodli na tom, že se nejspíš nedalo
předejít autonehodě. V důsledku této události, nemohl dále pokračovat v kariéře ze
zdravotních důvodů. Tenis je pro probanda v životě priorita. Již více než patnáct let se
věnuje trenérské činnosti a za svou trenérskou kariéru, zaznamenal mnoho úspěchů se
svými svěřenci.
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3.4.3 Proband č. 3
MF je muž ve věku třicet pět let. K tenisu ho přivedl otec, který ovšem tenis nikdy
nehrál. Začínal v klubu SK Aritma Praha. Již od mala patřil k české tenisové špičce. Za
své největší úspěchy považuje dvojnásobnou účast ve finále mezinárodních turnajů
futures. Tenisu zasvětil celý život, nyní předává své zkušenosti a znalosti dál jako
tenisový trenér. Zajímavostí v jeho životopise je i to, že zhruba rok vedl bratra tenisové
hvězdy Novaka Djokoviče.
Tabulka č.8 – Žebříčkové umístění hráče MF

#

Klub

ml. žactvo
cž (BH)

st. žactvo
cž (BH)

dorost
cž (BH)

dospělí
cž (BH)

1996

SK Aritma Praha

44 (30)

258 (12)

1997

SK Aritma Praha

8 (1)

87 (20)

1998

SK Aritma Praha

41 (35)

1003 (3)

1999

SK Aritma Praha

12 (1)

504 (4)

2000

SK Aritma Praha

148 (12)

2001

SK Aritma Praha

57 (25)

393 (6)

2002

SK Aritma Praha

35 (30)

232 (9)

2003

SK Aritma Praha

40 (1)

110 (15)

2004

SK Aritma Praha

74 (20)

2005

SK Aritma Praha

48 (20)

2006

SK Aritma Praha

43 (25)

2007

SK Aritma Praha

58 (25)

2008

SK Aritma Praha

53 (30)

2009

SK Aritma Praha

63 (30)

2010

SK Aritma Praha

27 (45)

2011

SK Aritma Praha

23 (45)

2012

SK Aritma Praha

22 (45)

V rozhovoru s probandem MF se nejvíce vyskytovaly následující kódy - zranění,
žebříčkové postavení, vzdělání, zaměstnání, psychika hráče.
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Proband uvádí vícero důvodů ukončení kariéry. Jedním z nich bylo zranění. Lékaři
dlouho nesprávně diagnostikovali problém s ramenem. Následně po doléčení zranění se
probandovy odečetly body kvůli neúčasti na turnajích v době rekonvalescence. Musel
startovat v kvalifikacích turnajů. V té době ovšem přišla zajímavá pracovní nabídka.
Proband celou situaci popisuje následovně: „Měl jsem asi osmnáct bodů na ATP a to mi
zajišťovalo, že jsem mohl hrát kvalitní turnaje. Jenže jsem měl zánět v rameni a tři čtvrtě
roku jsem nehrál, takže veškeré body se mi odečetly, protože jsem je neobhájil. Když jsem
se pak vrátil a začal zase jezdit turnaje, kde jsem začínal zase od začátku, tak mě oslovil
Petr Luxa s nabídkou dělat trenéra v klubu TK Sparta Praha. To už mi bylo asi
šestadvacet a neuměl jsem si moc představit, že se ještě dokážu dostat do světové špičky.
Mohl jsem být třeba čtyři sta na světě ještě, ale to už mi přišlo lepší vzít nabídku na
trénování na Spartě." Proband nám sdělil, že v šestadvaceti letech, když přišla tato
nabídka, tak již chtěl mít zajištěnou budoucnost. Proto se rozhodl tuto nabídku přijmout:
„Chtěl jsem mít zajištěnou budoucnost. Celou dobu jsem studoval. Já nejsem nějakej
střelec. Potřebuju mít věci promyšlený a chtěl jsem dělat něco co má dlouhodobější vizi."
Rozhodnutí v žádném případě nelituje: „To načasování vyšlo dobře. Já pak trénoval
bráchu Djokoviče. Po půl roce spolupráce jsme začali pracovat full-time spolu a on se
výrazně zlepšil." Rozhodování ohledně ukončení kariéry trvalo zhruba dva měsíce.
Po ukončení kariéry se proband k profesionální kariéře vrátit již nechtěl, přesto ještě
zaznamenal zajímavý úspěch: „Ne, že bych se pokoušel vrátit, ale udržoval jsem se,
protože jsem trénoval špičkové juniory. Tím jak jsem neměl ambice, tak jsme třeba s
klukama jeli ze srandy na futures a já tam došel do finále z kvalifikace. Klasicky čistá
hlava. Ale už jsem se vrátit nechtěl." V tenise hraje důležitou úlohu psychika sportovce.
Na otázku, zda za koncem kariéry mohl stát psychický problém, odpověděl proband
následovně: „Myslím si, že psychika. Že větší uvolněnost, kdyby byla, tak výsledky jsou
lepší. Kdybych to bral trochu s nadhledem ty zápasy, tak bych reagoval líp. Možná právě
to jak jsem měl všechno naplánovaný, tak to rozhodlo, že jsem skončil. Kdybych byl větší
střelec, tak jsem možná dosáhl větších úspěchů." Na kariéru vzpomíná proband v dobrém.
Když byl dítě, hodně zápasy prožíval a často býval nervózní. S postupem času si svou
tenisovou kariéru začal užívat.
Proband si myslí, že rekonvalescenci on sám ovlivnit nemohl. Připustil ale, že
kdyby se zdravotní problém vyřešil rychleji, kariéru by nejspíš neukončil. Doba
rekonvalescence byla devět měsíců, ale pouze kvůli špatné diagnóze. Tento zdravotní
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problém mohl být dle probanda vyřešen během dvou až tří týdnů užitím správných
antibiotik. Při rozhovoru s probandem jsem z jeho výpovědí a myšlení vypozoroval
mentální vyspělost. Často jsou sportovci orientováni pouze na sport a mimo-tenisový
rozvoj je jim zapovězen. Náš proband ovšem o své budoucnosti přemýšlel během své
kariéry a neponechal ji náhodě. Respondent má absolvovanou střední školu s maturitou i
bakalářské studium na vysoké škole. Vždy ho prý lákalo podnikání a tak během doby
rekonvalescence zkoušel podnikat. Větší smysl ovšem shledával v předávání svých
celoživotních zkušeností a znalostí v oblasti tenisu. Mentální odpočinek od tenisu
nacházel v golfu, který miluje. Velkou podporou mu v kariéře byli rodiče: „Máma dělala
zázemí. Táta mě přivedl k tenisu, hodně se mi věnoval, podporoval mě, motivoval mě. Do
takových šestnácti se mnou jezdil na turnaje. Od devatenácti jsem si ale dělal všechno po
svým." Proband přiznává, že ze začátku kariéry hrál tenis, protože to chtěl otec. Postupem
času se motivace pro hraní tenisu měnila: „Ze začátku asi protože to chtěl táta, pak jsem
chtěl být lepší než ty druzí. Dostat ze sebe maximum." Cíle v tenise neměl pevně
stanovené.
Proband se s koncem kariéry smířil bez problémů. Situaci po konci kariéry popisuje
následovně: „Já začal trénovat na tý Spartě, takže jsem hned měl jinou činnost a
nepociťoval jsem smutek nebo zklamání z toho, že jsem skončil." Tenis měl a stále má v
životě probanda zásadní úlohu. Tenis naučil probanda mnoho dovednostem. Hlavně v
oblasti mentálního rozvoje člověka. Proband se díky tenisu naučil být trpělivějším
člověkem. Dostal do svého života řád a disciplínu. Z tenisového prostředí má mnoho
kamarádů a v neposlední řadě i zážitků. Negativa své kariéry vidí v tom, že rodiče
obětovali mnoho času, úsilí i financí. Také nám sdělil, že byl tenis pro něj psychicky
náročný. Klady svého hráčského působení nám popsal takto: „Něčeho jsem dosáhl, něco
jsem si vybudoval a něco jsem si vydělal."
Shrnutí:
U našeho třetího probanda jsem shledal jako hlavní důvod ukončení kariéry snahu
o finanční zajištění, což mu jeho kariéra neposkytovala. Úroveň sebedůvěry u probanda
nebyla na takové úrovni, aby ve své kariéře pokračoval, potom co mu byla nabídnuta
lukrativní (výnosná) trenérská smlouva. Také bylo rozhodnutí ukončit kariéru podpořeno
zraněním, které se léčilo devět měsíců. Z výpovědi a pozorování probanda si myslím, že
měl velmi dobrou úroveň kondičních, taktických a psychických předpokladů pro tenis.
Limity vidím v technické složce výkonu. S dotazovaným jsme se shodli na tom, že jeho
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nedostatkem byl forhendový úder, ze kterého nevytvářel potřebný tlak na soupeře. Tenis
probanda ovlivnil značným způsobem, především do další etapy jeho života, trenérské
kariéry.

3.4.4 Proband č. 4
Náš poslední proband FB je šestadvacetiletý muž. S tenisem začínal v Kutné Hoře
se svým otcem. Od mladšího žactva bylo patrné, že je nadaný a oslovil ho klub TK Neridé.
Rodiče dopravovali probanda každý den po dobu šesti let z Kutné Hory do Prahy a nazpět.
Ve čtrnácti letech utrpěl závažné zranění ramena. Rekonvalescence trvala tři roky. V
kategorii mužů dosáhl značných úspěchů. Za nejhezčí zážitek své kariéry považuje finále
turnaje kategorie futures na Slovensku.
Tabulka č.9 – Žebříčkové umístění probanda FB

#

Klub

ml. žactvo
cž (BH)

st. žactvo
cž (BH)

dorost
cž (BH)

dospělí
cž (BH)

2003

LTC Kolín

118 (25)

798 (3)

2004

TK Neridé

48 (35)

2005

TK Neridé

33 (1)

2006

TK Neridé

49 (30)

2007

TK Neridé

23 (1)

2008

TK Neridé

529 (4)

2010

TK Neridé

589 (4)

389 (12)

2011

TK Neridé

56 (1)

137 (20)

2012

TK Neridé

134 (20)

2013

TK Neridé

64 (25)

2014

TK Neridé

44 (25)

2015

TK Neridé

30 (30)

2016

TK Neridé

24 (30)

2017

TC Realsport Nymburk o.s.

30 (30)

458 (6)
837 (4)

Nejčastěji vyskytujícími se kódy v rozhovoru s probandem FB byly - přítelkyně, zranění,
finanční situace, syndrom vyhoření, motivace, ambice x realita, osobnost sportovce.
U našeho posledního dotazovaného FB nebyl důvod ukončení kariéry jediný.
Myslím, že můžeme označit kariéru probanda za komplikovanou. Sám celou situaci
ohledně ukončení kariéry viděl následovně: „Důvodů bylo víc. Zhruba ve čtyřiadvaceti
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jsem začal mít znovu problémy s ramenem, trochu jiný než předtím. Finanční problémy.
Další věc, co si myslím, že bylo hlavní, byl syndrom vyhoření. Přestal jsem mít motivaci,
viděl jsem se někde, kde jsem cítil, že mám být, ale nemohl jsem se tam dostat. Další věc
je i to, že jsem se zamiloval. Jakmile jsem měl partnerku, nedával jsem vše tenisu. Dělal
jsem kompromisy a nedával sto procent tenisu. Řešil jsem vztah a ovlivňovalo mi to
výsledky." Celý proces ukončení kariéry trval rok. Proband ze začátku tohoto období
nechtěl kariéru ukončit, zároveň ovšem kolidovaly jeho ambice s realitou. Po ukončení
kariéry začal pracovat jako tenisový trenér. Tato práce ho ovšem nenaplňovala. Nebyl na
to dle svých slov připraven. Sám sebe viděl jako tenisového hráče, nikoliv trenéra. Dalším
rozhodnutím probanda bylo zkusit se vrátit k profesionální kariéře: „Během 3 měsíců se
doléčilo rameno, sehnal jsem peníze, ale spadly body a začínal jsem od nuly. Zkoušel
jsem to pět měsíců. V tý době jsem ovšem hrál nejlepší tenis. Po pěti měsících přišla
finančně dobrá nabídka na trénování a peníze jsem řešil, takže jsem to vzal." Tento krok
proband s odstupem času hodnotí negativně. Také nám sdělil, že ukončení kariéry
nevnímá jako chybné rozhodnutí a nikdo z okolí ho v této situaci neovlivnil: „Mělo to být
dřív. Neměl jsem se vracet. Utekly mi další příležitosti. Peníze jsem dal ještě do tenisu a
měl jsem je dát do něčeho jinýho." Možný důvod ukončení kariéry proband ovšem
spatřuje i ve své osobní charakteristice: „Pokud se nekončí kvůli zranění, tak je to kvůli
psychice většinou. Celej problém byl, že jsem moc hodnej. Nejsem schopen prodat v
zápase to, co mám natrénováno. Jsem moc slušnej a na kurtu jsem byl s respektem. Někde
jsem zahlásil spornej aut a měl jsem hned špatný svědomí. Moje charakteristika osobnosti
mi snižovala výkon." Dalším problémem se v závěrečné etapě probandovy kariéry stával
nedostatek motivace. Dle slov dotazovaného přestal mít chuť do tenisu. Na otázku, zda
ho naplňovalo hrát tenis, odpověděl následovně: „Ano. Ovšem ne poslední rok a půl
kariéry. Šlo o výsledky, nevyužíval jsem svoje šance, který jsem dostával. Bylo toho tolik,
že jsem přestával mít chuť do tenisu. Dostal jsem se do stavu, kdy jsem vypouštěl zápasy.
Ponižoval jsem sám sebe. Něco jak když někdo zmáčkne čudlík a vypustil jsem to. Před
zraky všech blízkých. To je stav, kde si máš říct konec. Pauza nemohla být, protože na
každym výsledku závisela moje budoucnost. Protože jsem řešil peníze, byl jsem v nejistotě
a ovlivňovaly mě a to tam být nemá."
Zranění ani finanční situaci dle svých slov proband příliš ovlivnit nemohl. Dle
probanda se dalo předejít ukončení kariéry tím, že by se nezamiloval. Na otázku, zda se
dalo pomoci probandovi, aby mohl pokračovat v kariéře, odpověděl: „Problém nastal v
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Tunisku, kdy jsem udělal kompromis kvůli přítelkyni, která tam přiletěla, zůstal jsem v
Tunisu kvůli ní na dva další turnaje. Tam jsem si zranil rameno. Byl jsem unavenej a
neměl tam zůstávat. Kdybych neměl vztah, dělal bych lepší rozhodnutí nezávisle na
někom. Plus kdybych měl víc financí a měl jsem začít s Honzou (trenérem) dřív".
Přes všechny prožité strasti spojené s tenisem, vzpomíná proband na kariéru v
kladném slova smyslu. Situaci vnímá tak, že ačkoliv nenaplnil své cíle, které byly
probojovat se mezi sto nejlepších tenistů světa, tenis mu také hodně přinesl: „Dalo mi to
disciplínu, sebereflexi, samostatnost, chování jak na kurtu, tak v životě, pomohl mi tenis
v dalších kontaktech do života. Nelituju toho. Když jsem tři roky nehrál kvůli tomu
ramenu, tak jsem měl kapelu a dělal jsem hudbu. Žil jsem jiný život, potom jsem se rozhodl
opět hrát tenis a nelituju toho."
Do dnes se ovšem proband zcela nesmířil s koncem kariéry. Na otázku, zda bylo
těžké vyplnit čas, který vznikl na základě absence tréninků, odpověděl: „Bylo. Ale tím, že
jsem měl přítelkyni, tak to bylo lepší. Ale to časové okno, které vznikalo, tam mám doteď.
Vstávat v sedm spát v deset. Teď ten řád nemám. Teď můj standartní den nemá řád."
Proband nám přiznal, že při procesu ukončení kariéry měl nepříjemné pocity, které popsal
následovně: „Schizofrenní. Na jednu stranu jsem chtěl hrát. Nechtěl jsem skončit, ale
střídalo se to. Depresivní, schizofrenní, špatný nálady, nevíš co s životem. Proto ten
proces trval tak dlouho." Za rozhodnutí ukončit kariéru cítil proband zodpovědnost pouze
ke svému trenérovi, protože právě jeho poslední trenér se zasloužil o výrazné zlepšení
výkonnosti.
Mimo tenisovou kariéru se proband zajímal o hudbu. V době tříleté
rekonvalescence byl součástí kapely, ve které hrál na bicí. Dále rozvíjel své znalosti v
oblastech fitness, zdravé výživy, cvičení, masáží a fyzioterapie. Proband nám sdělil, že
se již v útlém věku specializoval na tenis. To může mít za následek již zmiňovaný
syndrom vyhoření či zranění.
Hlavní přínos tenisu do jeho života vidí proband v tom, že může pracovat ve
sportovní oblasti jako tenisový trenér. Nyní působí v Číně v tenisové akademii a přestože
nemá absolvovanou vysokou školu, díky jeho zkušenostem a znalostem v oboru je
nadprůměrně finančně ohodnocen. Také si v důsledku cestování po světě zlepšil úroveň
cizích jazyků či navázal kontakty se zajímavými lidmi.
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Shrnutí:
Důvodů proč proband ukončil kariéru, bylo vícero. S probandem jsme se ztotožnili
v názoru, že hlavním důvodem ukončení kariéry byl syndrom vyhoření. Sekundárními
faktory byly nedostatek financí, zranění a ovlivnění probanda partnerkou. Také hovořil o
problémech s dlouhodobou koncentrací. Prý se nedokázal soustředit na potřebné úrovni
dostatečně dlouhou dobu. Tím se nám nabízí otázka, zda byla osobnost sportovce vhodná
právě pro tenis.
Myslím si ovšem, že se dalo předejít ukončení kariéry, pokud by byly tréninky
probanda od útlého věku, vedeny systematicky. Dle mého názoru, právě „raná
specializace“ způsobila u dotazovaného zdravotní problémy spojené s pohybovým
aparátem a syndrom vyhoření. Tenisem byl dle svých slov proband „posedlý“. Dával mu
do života určitý řád, který nyní, po ukončení kariéry postrádá.
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4 Závěry
Náš kvalitativní výzkum probíhal podle předem vytvořeného plánu a hlavním cílem
bylo zjištění a analýza důvodů ukončení kariéry u čtyř profesionálních tenistů. Myslím
si, že kombinace strukturovaného rozhovoru s otevřenými odpověďmi a zúčastněného
pozorování byla vhodná pro tento výzkum. Také nám pomohla v utváření komplexního
pohledu na danou problematiku. Výpovědi probandů nám přináší jejich názory a pohledy
na životní cesty, kterými si prošli. Aby byla analýza rozhovorů objektivnější, snažil jsem
se uvádět i své postoje k jednotlivým problémům, které jsem utvářel na základě osobní
znalosti probandů a zúčastněného pozorování. Na vědecké otázky stanovené na začátku
výzkumu již nyní dokážeme odpovědět, tím pádem si myslím, že jsme splnili cíle daného
výzkumu.
Hlavní důvody, kvůli kterým probandi ukončili kariéry, byly rozdílné. Velmi
zajímavý je životní osud druhého probanda, který dosahoval vrcholné úrovně, ovšem
s tenisem musel ze dne na den skončit. Společně uváděli první, třetí a čtvrtý proband
problémy s finančním zajištěním. Můžeme tedy říct, že tenisu mnoho obětovali, avšak
návratnost pro ně nebyla dostatečná. Dále byly k vidění právě u těchto tří probandů
nedostatky v psychických faktorech, které negativně ovlivňovali jejich výkon. Můžeme
sem zařadit nízkou úroveň sebedůvěry, psychické odolnosti a syndrom vyhoření.
Dle mého názoru by bylo vhodné, kdyby vybraní tenisté a tenistky dostávali dotace,
které by jim pomohli během přechodu z juniorské kategorie mezi seniory. Tím by se
předešlo negativnímu ovlivňování výkonů hráčů. Tenisté často pociťují psychický tlak,
který vzniká na základě nedostatku financí pro potřeby spojené s tenisem.
Osobně si myslím, že by se na tuto práci dalo navázat, tím způsobem, že bychom
rozšířili počet dotazovaných. Mnoho vrcholových tenistů končí kariéry předčasně a jejich
výpovědi by mohly pomoci ostatním tenistům, aby se vyvarovali chybných kroků, kvůli
kterým by následně kariéry museli ukončit.
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