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V seriálu Psychologie po kapkách v druhém dílu po sobě shrnujeme 
obsah předchozích patnácti kapitol. Minule jsme začali s formulováním 
10 nejdůležitějších výzev v oblasti aplikované psychologie sportovního 
výkonu, skončili jsme u pojmu emoční inteligence. V tomto čísle 

pokračujeme dalšími pěti výzvami.
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Z d e n ě k  h a n í k

„Učení v prostředí zbaveném napětí“
V  současném světovém vrcholovém spor-

tu je vytvářen velký tlak na  hráče, aby pře-
devším nechybovali. Ovšem přejdeme-li 
do  tréninku dětí, budeme spíše tleskat nosi-
teli Nobelovy ceny za etologii Konrádu Loren-
zovi, který píše, že „učení je možné jen v poli 
zbaveném napětí“. Jinak řečeno, těžko se 
může dítě učit, když bude mít strach udělat  
chybu.

Učení musí probíhat v prostředí zbaveném 
napětí. Vyvarujte se u  začátečníků vytvářet 
naučené strachy způsobené nepřiměřeným 
tlakem. Ve strachu se dítě nemůže učit. Náro-
ky zvyšujte až úměrně věku.

Děti jsou od  přírody zvědavé. Při zvědavém 
chování se dítě nebojí „myšlenkově“ experimen-
tovat a nabité zkušenosti ukládá v paměti („ad 
acta“), aby je mohlo v budoucnu v případě po-
třeby znovu použít. Hybatelem zvědavého cho-
vání je přirozená potřeba člověka. V nezávazné 
hře je tomu podobně. Dítě, které není zatěžová-
no strachem z následků chyby nebo nezdaru, ex-
perimentuje s řešením situací i s novými pohyby 
a nabité zkušenosti ukládá v paměti.

Umožněte začátečníkům uplatňovat přiro-
zenou zvědavost ve všech možných herních 
situacích. Nechte dělat děti někdy i  chyby, 
když cítíte, že jsou zanícené hrou.

  11. VÝZVA: 

„Vraťme ulici a louku do tréninku“
Generace hráčů, narozených v 50. a 60. 

letech minulého století (dnešních padesát-
níků a šedesátníků), se utvářela jinak než 
ta současná. Sami se sešli na plácku, urči-
li si pravidla hry, sami si soudcovali, sami 
pro sebe hru analyzovali, sami o  ní mezi 
sebou diskutovali. Každý z nich přirozeně 
poznával, jestli je dobrý, nebo špatný hráč. 
Nepotřeboval k tomu potvrzení trenérem.

Současné děti se spontánně nescháze-
jí na  hřišti či na  ulici, jelikož rodiče mají 
strach pouštět je ven. Ale princip platí stej-
ně jako za „starých časů“. Hráč se nejlépe 
učí sám, emocionálním prožitkem v  her-
ních (životních) situacích. Emocionální vý-

znam některých podprahových informací 
ve hře a v  tréninku je hráčem registrován 
v emocionálním mozku, ačkoli si to neuvě-
domuje. Dochází k tzv. implicitnímu (nezá-
měrnému) učení. 

Nebojte se čas od  času nechat děti 
zkoušet, experimentovat, ano - i  herně 
„lelkovat“ (těkat, bloumat). Žádný strach, 
vnímají velmi intenzivně, především emo-
cionální obsahy (implicitně), i když to tak 
nevypadá! Poskytněte jim prožitek „ulice 
a louky“ z dřívějších časů. Nemusíte mít 
jako trenéři úplně všechno pod kontrolou 
(ani nebudete).

Hráč zažívá libost z  úspěšného zvlád-
nutí složité situace, kterou ukládá, či  
nelibost, kterou přijímá jako výzvu pro 
zítřek. A  zítra se pokouší ji překonat.  
Trenér tu není od  toho, aby neustálým 
poučováním a  komentováním zničil tolik 
důležitý proces sebe-učení a sebe-hodno-
cení.

Trenér je manažerem, odborníkem 
i  moudrým rádcem. Není středem svě-
ta, ani vlastníkem pravdy. Vzdělává se, 
aby věděl, ne proto, aby neustále po-
učoval a  rušil přirozený spontánní vývoj  
hráče.

  12. VÝZVA: 
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„Temperament je stálý vnitřní terén“
Už v  minulosti lákalo te-

oretiky hledání odpovědi 
na  otázku, zda existují ty-
pické psychické vlastnosti 
úspěšného hráče. 

Lze vystopovat, jakými 
psychologickými kvalitami 
disponují Krmenčík, Erat 
či Satoranský? Mají nějaké 
společné rysy, soubor psy-
chických vlastností, které má 
mít ideální hráč? 

Trenér se v  chování hrá-
čů musí umět orientovat! 
Například rozpoznat, co 
je u  hráče situační jednání 
a jaké má souvislosti, a co je 
naproti tomu životní postoj. 
Nebo co je vrozený, relativ-
ně neměnný rys osobnosti,  
a co se naopak dá tréninkem, 
výchovou či osvětou ovliv- 
nit.

Škatulkování hráčů do sku- 
pin podle jistých společných 
vlastností je typickou tenden-
cí trenérů. Má to své logické 
a  správné důvody, ale i  zce-
la chybná očekávání, která 
spočívají v  tom, když se tre-
nér domnívá, že mu rozčle-
nění hráčů podle vlastností 
umožní nějaký psychologický 
model nebo mustr a  ulehčí 
psychologickou práci s  jed-
notlivci. Tady se rozhodně 
utká s  jedinečností každé 
hráčské osobnosti.

Ještě dávno před začátkem 
našeho věku byly rozlišeny 
čtyři hlavní rysy lidských 
povah podle převládajících 
tekutin v těle (krev, sliz, žluč 
a černá žluč) na sangvinika, 
cholerika, flegmatika a  me-
lancholika. 

  14. VÝZVA: 

„Představa je předpokladem učení“
Aby si hráč mohl osvojit 

pohyby, které vidí, musí si 
o nich nejprve vytvořit po-
hybovou představu. Jedná 
se o  plán průběhu pohy-
bu i  představu výsledné 
situace. Vlastní pohyb je 
neustále s  představou prů-
běhu porovnáván. S  při-
bývajícími zkušenostmi 
jsou nesrovnalosti mezi 
představou a  provedením 
postupně minimalizovány. 
Pohyb je automatizován 
a u některých výjimečných 
jedinců vzniká mistrovské 
provedení. Slovní instrukce 
trenéra sice dokáže zapojit 
hráčovu fantazii, nicméně 

slovo je méně vhodným in-
strumentem pro vytváření 
představy pohybu. Slovo 
totiž míří do  vědomí, kte-
ré neovládá zautomatizo-
vaný pohyb. Naproti tomu 
podvědomí nepracuje se 
slovní (sémantickou), ale 
s  tzv. procedurální pamě-
tí. Paměť na  slova je jiná 
než paměť na  procedury, 
čili pohyb se dá perfektně 
naučit i bez jediného slova 
instrukce – prostě nápodo-
bou.

Dítě napodobuje jen teh-
dy, když alespoň částečně 
chápe.

  13. VÝZVA: 
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Ernst Kretchmer za-
ujal myšlenkou, že tem-
peramentové vlastnosti 
a nejdůležitější psychické 
poruchy souvisí se stav-
bou těla. Sheldon si také 
všímal somatotypů a  je-
jich vztahu k osobnostním 
vlastnostem. Sheldonova 
typologie nás už z hledis-
ka sportu zajímá zásadně. 
Nabízelo by se dokonce 
tvrzení, že mezomorf je 
ten typ, který pro sport 
hledáme. Do  jisté míry je 
to pravda. Generalizace 
by mohla být ovšem ne-
bezpečná, jelikož každá 
sportovní hra (včetně her-
ních postů) si žádá jiné 
somatotypy hráčů, a s tím 
pravděpodobně souvisejí-
cí psychické vlastnosti.

Existují další typo-
logie, ale podstatnější 
pro trenéra je vědět, 
že temperament se 
projeví už v  dětství 
a  zůstává stálý. Není 
zásadně ovlivnitelný 
ani tréninkem, ani vý-
chovným působením. 
Mohli bychom v  tom 
smyslu parafrázovat 
psychologa Říčana, 
že temperament není 
centrem hráčské 
osobnosti, je to spí-
še jakýsi jeho trvalý 
„vnitřní terén“.

lZe VystopoVat, jakými psychologickými kValitami disponUje tomáš satoranský? 

má spolU s michaelem krmenČíkem Či martinem eratem nějaké spoleČné rysy 

ideálního hráČe? trenér se V choVání hráČů mUsí Umět orientoVat!
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„Motivaci sytí potřeby“
Motivace je vnitřním stavem, který pod-

něcuje jedince k aktivitě směrem k určitému 
cíli. Je hybatelem chování. Potřeby člověka 
totiž vytvářejí motivy a ty jsou psychologic-
kou příčinou motivace, která spouští cho-
vání. Uspokojení potřeb ovlivňuje spokoje-
nost člověka. Čili motivace je vnitřní stav, 
na  rozdíl od  motivování, což je vnější po-
bídka. Vnější pobídkou mohou být v životě 
například školní známky, peníze nebo třeba 
i  pochvala trenéra. V  tomto smyslu moti-
vovat znamená vyvolat zvnějšku motivaci 
k nějaké činnosti. Abraham Maslow popsal 
hierarchii potřeb (viz. grafika).

Uspokojení potřeb nižších, například 
fyziologických či potřeby jistoty, má podle 
Maslowa přednost před uspokojením po-
třeb vyšších, tedy například potřeby úcty 
a uznání. Lze však uvést mnoho příkladů, 
že to neplatí vždy. Z hlediska sportu se bu-
deme zajímat především o  potřeby vyšší, 
jako jsou například potřeby výkonu, sou-
náležitosti, uznání i nejvyšší potřeby – se-
berealizace.

Ovlivňování chování hráče zvenčí ov-
šem rovněž musí počítat s  vnitřními po-
třebami hráče. Zaprvé by měl hráčům 
pomáhat, aby v  sobě odhalovali skryté 
touhy, které se třeba neprojevily z obav re-
akce okolí (nechce vybočit z řady) a u dětí 
to platí dvojnásob. Tímto způsobem lze 
postupně u  hráčů posilovat zálibu ve  vý-
konu, zátěži, tréninku i ve hře. A to už je 
vlastně to zadruhé: sportovní život v mo-
delu prohra – výhra a  působení trenéra 
buduje správné postoje hráčů k  činnos-
ti, ke  hře, pohybu, sportovnímu  režimu 

a  hodnotám, které jsou svázány se spor-
tem. Tím dochází ke změnám v hierarchii 
potřeb člověka, jelikož utvořené postoje, 
které bývají poměrně trvalé, jsou vlast-
ně novými potřebami – motivy. U dětí se 
vlastně motivování do určité míry překrý-
vá s učením a výchovou. Zde bohužel na-
stávají nenapravitelné chyby, když někteří 
trenéři, a  především rodiče, nechápou 
smysl působení na modelující se hodnoto-
vý systém dítěte.

Cílem trenérského i rodičovského sna-
žení je vychovat komplexní bytost, nikoliv 
egoistické monstrum, zaměřené pouze 
na boj a úspěch jako jedinou hodnotu ži-
vota. Proto nepřeceňujte vliv motivování 
a  nechte to více na  přirozené motivaci 
dětí k pohybu a ke hře.

  15. VÝZVA: 

Fyziologické 
potřeby

Hladu, žízně, spánku, 
odpočinku, sexu,  

útulku

Potřeba  
jistoty

Bezpečí, ochrana, 
péče, pomoc

Potřeba  
náležení, lásky

Přijetí druhými, přátelství, 
být milován 

a moci milovat

Potřeba  
úcty a uznání

Sebeocenění, prestiže, 
„motivy JÁ“

Potřeba  
seberealizace

Realizovat plně svůj  
tvůrčí potenciál  

a růst

Uspokojení  
nižší potřeby  
má přednost  
před 

uspokojením 
vyšší

abraham maslow

1908-1970

Dva významné úkoly trenéra:
Rozpoznávejte rozdílné potřeby 

hráčů čili zdroje jejich motivace, 
a podle nich s hráči pracujte.

Pomáhejte hráčům budovat žá-
doucí postoje a  hodnoty, které se 
stanou novými potřebami, motivy, 
a tudíž budoucím zdrojem motivace.
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