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V seriálu Psychologie po kapkách jsme se po dvou letech dostali  
k 15. pokračování. Zkusme si ve dvou číslech shrnout to nejpodstatnější 
z prvních čtrnácti, a to prostřednictvím několika výzev pro trenéry.

sportovní psychologie

Souhrn PSychologie - 1
část

t e x t :  Z d e n ě k  h a n í k
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Psychologie sportovní hry po kapkách LioneL Messi, 

argentinská 

superhvěZda 

fotbaLové barceLony

P řipomeňme si, že jednotící linkou 
všech dílů bylo téma psychologie vý-
konu. Trenéři potřebují diskutovat 

o tomto tématu, seznamovat se s psychologickými 
souvislostmi, dělat si v  nich pořádek, třídit si je, 
aby zapadly do  systému trenérského vědění. Je 
na čase psychologii výkonu oddémonizovat a ne-
bát se o ní nahlas mluvit a psát.

Takto přibližně jsem začal tento seriál před dvě-
ma lety – konkrétně v  březnu 2016. Od  té doby 

jsme v této oblasti ušli kus cesty, o psychologii vý-
konu se začalo mluvit, ale základní apel zůstává.

Herní výkon je jednotou psychického a  fyzic-
kého. Přeci každá akce ve  hře začíná čtením hry 
a rozhodováním, pohyb je realizován až následně. 
Proč tedy tuto optiku neuplatňovat v  odborných 
textech o  sportovních hrách. Zbavme se strachu 
otevřeně mluvit o psychických aspektech výkonu. 
Vždyť, jak se zdá, právě ony rozhodují. A začněme 
u osoby trenéra.

 ZakLadateL unie 

profesionáLních 

trenérů při  Čov

 bývaLý kouČ 

voLejbaLových 

repreZentací Mužů 

Česka a  rakouska

 souČasný 

Místopředseda  

Čov
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„Jediným psychologem  
je trenér“

Trenér plní roli laického psychologa 
a tvůrce pozitivní pracovní atmosféry 
v týmu! Hráči to od něho očekávají!

K tomu dodáváme, že i přesto, že ho-
voříme o trenérovi jako laickém psycho-
logovi, měl by mít jisté znalosti z oboru 
psychologie. A  pokud se vám jakýkoli 
graduovaný psycholog nabízí ke  spolu-
práci s vaším týmem, zeptejte se ho na-
před, u  kterého družstva předtím pra-
coval a  jaké má zkušenosti z  působení 
u družstva týmové hry.

Je vcelku pochopitelné, že i vzdělaní 
trenéři pociťují jako troufalost, možná 
i  drzost, vydávat své názory z  hřiště 
za odborné soudy z psychologie výko-
nu či dokonce vnímat sami sebe jako 
psychology. Navzdory tomu, abychom 
jen donekonečna neomílali výrok „je 
to o hlavě“ a nic víc, je třeba kousnout 
do  kyselého jablka a  pustit se do  „od-
minování“ tajemného pole psychologie 
hry, resp. výkonu.

„Podporujte 
implicitní učení“

Vystavujte hráče si-
tuacím, kdy se navodí 
nedostatek času a  kdy 
musí jednat pomocí 
automatizovaných pa-
měťových vzorů, které 
byly původně zvládnuté 
vědomě a postupně se 
opakovaným tréninkem 
změnily na činnosti au-
tomatické, jež řídí auto-
pilot.

V  trenérském pro-
středí je slyšet nářky, že 
dříve jsme se učili hru 
jinak – na ulici, na louce. 
Dnes to již není možné, 
protože se změnily spo-
lečenské poměry. Ale 
nerezignujme a  vraťme 
prostředí ulice částečně 
i do organizovaného tré-
ninku:

Podporujte spontán-
ní hraní, přirozenost, 
nevázanost a  improvi-
zaci v  neřízených akti-
vitách. Nechte mladé 
hráče zkoušet si různá 
řešení a dozvídat se. To 
vše bez trenérského 
ovlivňování. Tyto formy 
rozvíjí proces tzv. impli-
citního (nezáměrného) 
učení, kdy se do  dlou-
hodobé paměti ukládají 
důležité informace, aniž 
by si hráč něco uvědo-
moval.

  1. VÝZVA: 

  4. VÝZVA: 

„Psychiku nelze oddělit 
od pohybu“

Každá herní činnost je jednotou pohybové-
ho a  psychického. Upřednostnění jedné složky 
na  úkor druhé je chybou. I  tréninkové postupy 
volte s  ohledem na  to, kam má mířit tréninkový 
efekt konkrétního cvičení, a mějte na paměti tuto 
vzájemnou provázanost.

Za  jakoukoliv akcí ve  hře je možno vidět zvlášt-
ní trojjedinost, která je nápadně podobná známé 
pověsti o  třech Svatoplukových prutech, jež jedině 
dohromady vytvářely nezlomnost a sílu. Totéž mů-
žeme sledovat i ve hře. 

•	 čtení	hry
•	 rozhodování
•	 řízení	pohybu

  2. VÝZVA: 

„Jednání	hráče	řídí	autopilot“
Herní myšlení je podporováno „autopilotem“ podvědomí. Název „autopilot“ používáme pro ozna-

čení mechanismu, který spouští podvědomé, automaticky řízené akce. Herní myšlení má kvůli nedo-
statku času ve sportovních hrách menší šanci se prosadit a velení při bleskových rozhodnutích přebírá 
autopilot, který funguje rychleji.

Herní myšlení je králem bez žez-
la. V  mnoha klíčových situacích 
přebírá velení autopilot automatic-
kých procesů. Trénink mládeže by 
měl cílit především na rozvoj auto-
matických pohybových a rozhodo-
vacích procesů hráčů, zatímco tré-
nink dospělých je spíše průběžnou 
reorganizací herního myšlení.

Ve hře lze provádět několik úko-
nů najednou, ale jedině když jsou 
jednoduché nebo zautomatizo-
vané. Jakmile akce vyžadují vě-
domou kontrolu, je obtížné nebo 
nemožné provádět jich několik 
současně.

  3. VÝZVA: 
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„Miřte	do deklarativní	paměti	
hráčů“

Při utváření herních vzorců v  pamě-
ti hráčů se musí myslet na propojenost 
pohybových, mentálních a  emočních 
procesů. To znamená, že přednost má 
zážitek před slovem. Trenérské postupy 
a jednoduché pokyny směřujte do paměti 
procedurální, nikoliv slovní.

„Cit je rychlejší než rozum“
Informace ze hry přicházejí kratší cestou nejprve do emoci-

onálního mozku a současně delší cestou, tudíž o něco pozdě-
ji, do dispečinku mozkové kůry. „Emocionální mozek“ ví, zda je 
něco dobré nebo špatné, dříve, než myšlení přesně pozná, čím 
toto něco je. Cit je rychlejší než rozum.

Vše si vynutil vývoj sportovních her, který trestá každé zpo-
malení hry, a  naopak tomu, kdo hru mentálně zrychlí, poskytu-
je výhodu. Například prudká přihrávka se hůře zpracovává než 
pomalejší. Volná přihrávka zpomaluje hru, a  proto chceme, aby 
se hráči adaptovali na rychlejší přihrávky. Ovšem zárodek útočné 
akce začíná už při zpracování míče, protože v momentu převzetí 
je hráč pod časovým tlakem a musí mít stále v hlavě plán budoucí 
akce. Hráč totiž myslí, jen když má čas. Většinou ho však nemá.

Na každou situaci hráč reaguje nejprve emocionálně a teprve 
následně ji chápe. Čili ještě rychlejší než rozhodovací automat 
je emoční automat, který reaguje v  řádu milisekund. „Rychlé 
emoce“, (odborně prekognitivní emoce) předbíhají myšlení.

Jsou tu po statisíce let budované emoční automaty člověka, kte-
ré slouží k  zachování života. Například, jestliže se člověk dostá-

vá do nebezpečí ohrožení, moudrá příroda ho pro takový případ 
vybavila obecnými emočními spouštěči, které bleskově vyvolají 
reakci, i kdyby člověk tisíckrát nechtěl (obrázek, nervová dráha 
A – červená barva). 

Pro trenéry je ovšem důležité vědět, že kromě těchto univerzál-
ních emočních reakcí jsou tu individuálně specifické emoční reak-
ce, které se budují správným tréninkem. Při akcích pod časovým 
tlakem totiž dokáže hráč automatizovat pohyby i  rozhodovací 
a  emoční automaty. Ty jsou nesmírně důležité a  všechno u  nich 
začíná, a  to platí pro všechny týmové hry, jak naznačuje trenér 
české fotbalové reprezentace Karel Jarolím, když tvrdí, že fotbal 
je o prvním dotyku.

  5. VÝZVA: 

„Předvídání	není	vrozené,	
rozvíjí	se	tréninkem“

Předvídání (anticipace) je jakési třetí 
oko, které „vidí do  budoucna“ a  souvisí 
s  periferním viděním. Jestliže hráč do-
káže nepromeškat ten až brutálně krát-
ký moment, kdy z  přípravného pohybu 
soupeře odhadne jeho záměr a  reaguje 
v předstihu, pak je to mimo jiné i výsled-
kem zbytnělosti třetího oka, díky tisícům 
hodin tréninku a zápasových zkušeností.

„Obecná	inteligence	není	herní	inteligence“
K základní výbavě špičkového hráče patří vysoce rozvinuté procesy herního my-

šlení. Při řešení nejrůznějších situací uplatňuje herní inteligenci, která se liší od in-
teligence obecné. 

Herní inteligence je procesem 
adaptace na herní situace. Je pro-
jevem porozumění logice hry, roz-
lišení podstatného od  nepodstat-
ného. Špičkový hráč tedy operuje 
jinou inteligencí než tou, jíž dobyl 
svět Albert Einstein.

V souvislosti s herní inteligencí se 
často hovoří o herní kreativitě, což 
je zvláštní soubor schopností, kte-

ré umožňují tvůrčí činnost. Ve sportu hovoříme spíše o herní variabilitě a výběru 
vhodného řešení. Variabilita se dá symbolicky představit jako malířská paleta, z níž 
příslušnou barvu i odstín lze vybírat dle potřeby. Originální a  jedinečná řešení se 
ve sportovních hrách rodí zpravidla z perfektních znalostí situací a širokého reper-
toáru zautomatizovaných řešení.

  6. VÝZVA: 

  7. VÝZVA: 

sidney crosby, Lídr hokejových 

šaMpionů pittsburgh penguins

  8. VÝZVA: 
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Česká asociace squashe gratuluje juniorským reprezentantům
k vynikajícímu úspěchu na ME juniorů do 19 let:
Viktor Byrtus – 2. místo v soutěži jednotlivců

Český team – 3. místo v soutěži družstev

inzerCe
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„Hrajte	tady	a teď“

Nebojte se mít osobní prožitky a emoce 
vnímejte jako výzvy, ne jako hrozby! Na hři-
šti i  v  životě buďte v  kontaktu se svými 
prožitky, TADY a TEĎ. Méně se zabývejte 
minulostí a budoucností!

Využívejte v  tréninku i  situačně vzniklé 
negativní emoce. Nevyhýbejte se jim a pra-
cujte s nimi jako s nositeli informací. Nega-
tivních či neužitečných pocitů se tak lehko 
nezbavíte, ale nemusíte jim nutně věřit! 

Emoce jsou inteligentní, emoční inteligence 
pomáhá používat emoce jako informace.

Emoční inteligence rozhoduje o tom, jak 
dobře či špatně dokážou lidé využít svoje 
mentální schopnosti.

Budujte v  tréninku prožitek realizace 
akce, který je pro emocionální paměť nej-
silnějším podnětem a zdrojem sebevědomí. 
Nechte hráče i chybovat a učte je přijmout 
chybnou realizaci jako výzvu.

Povel 
k Pohybu

podvědomé automaty

emoční reakce

uvědomění
herní myšlení

→ →→

→

herní 
situaCe

emoce

čas

↘

„emoce nejsou slepé“
Emoce a kognice jsou dvě odliš-

né funkce, od sebe oddělené, ale 
navzájem se ovlivňující a spolupů-
sobící. Mozek hráče ví, zda je něco 
dobré nebo špatné, dříve, než 
přesně rozpozná, čím toto něco je.

Navoďte v herních cvičeních ne-
dostatek času, aby hráč musel čelit 
mnoha vjemům či emocionálním 
stavům. Nepomáhejte hráčům z ča-
sového a emocionálního nepohodlí. 
Pomozte jim vytvořit návyky, aby 
tomuto tlaku odolali.

Například hněv nemusí být nut-
ně negativní, protože je základem 
důrazu. A  my přece požadujeme 
po  hráčích důraz, který je jakýmsi 
„hněvem v  otěžích“. A  kupříkladu, 
jestliže jde hokejista do souboje se 
soupeřem s  odhodláním či důra-
zem, má větší šanci na úspěch než 
ten, který do něho jde se strachem. 
Strach je v  tomto případě nega-
tivní emocí. Ale jsou situace, kdy 
strach může být dobrým rádcem. 
Třeba když hráč řeší akci, kdy se 
dokáže se díky strachu a  vědomé 
kontrole pohybu vyhnout situaci, 
která by mohla způsobit zranění. 
Každopádně emoce startují ve  hře 
i v životě rychleji než rozum, a tu-
díž je nutné, aby se hráč ve  svých 
emocích vyznal. Je důležité, aby 
emoce pracovaly ve  prospěch 
hráče, a ne naopak. Pro trenéry to 
znamená přivádět hráče do situací, 
kdy emoce úřadují, a chování hráčů 
v  těchto situacích následně trenér-
sky interpretovat.

Trenér by se neměl bát praco-
vat s  frustrací hráčů, kteří v  tré-
ninku zažívají situační neúspěch 
v  řešení situací pod časovým 
a prostorovým tlakem.

  9. VÝZVA: 

  10. VÝZVA: 

Lebron jaMes, doMinantní ikona 

basketbaListů cLeveLand cavaLiers
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