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Zakaždým, keď urobí chybu či prehrá loptu, budú jej ruky 
viac a viac zviazané. Emócie ako stres, hnev a strach narušia 
biochemické procesy v  jej tele, čo bude mať za následok 
stratu koncentrácie, zhoršenie pohybu a  tiež zníženie 
precíznosti technického prevedenia pohybov. Predstavte 
si, aké ťažké je vyrovnať sa s tým pre tak mladého človeka, 
ktorý nemá na to zatiaľ vyvinuté schopnosti a zručnosti. 

Môžeme od niekoho, kto sa nachádza v  takomto 
mentálnom rozpoložení, čakať nadpriemerný výkon?“

Nechal som mu trochu času, aby spracoval to, čo som mu 
práve povedal. 

Potom som pokračoval: „Tým, že prepájate emóciu strachu 
s  tenisovým zápasom, komplikujete svojej dcére život. 
Posielate jej informáciu, že nezáleží na tom, ako veľmi sa 
snažila, aj tak je pre vás sklamaním. Oberáte ju o motiváciu, 
pretože mozog nemá záujem zlepšovať sa v  niečom, čo 
vyhodnotí ako nezmyselné. Keď bude opäť hrať náročný 
zápas, niekoľko drobných vecí z dnešného dňa sa  jej  vybaví 
v podvedomí a dostane strach. Ak budete pokračovať v tom, 
čo robíte, stane sa z nej hráčka, ktorá má zdanlivo všetky 
predpoklady byť úspešná, no v  zápase nedokáže podať 
maximálny výkon. Skúste rozmýšľať o tom, ako vaša aktivita 
ovplyvňuje jej myseľ a  pokúste sa ju ovplyvniť pozitívne. 
Ukážte jej, že aj napriek tomu, že prehrala v zápase, ju stále 
milujete pretože je to vaša dcéra. Nezabúdajte, že vašu 
dcéru posuniete vpred len ak sa bude mať pocit, že je v 
psychologickom bezpečí.“ 

A D A M  T R U H L Á Ř
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MLADÉMU ŠPORTOVCOVI?
AKO NASTAVIŤ HLAVU
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 Hráč tenisu nepotrebuje vedieť len to, ako zahrať 
kvalitný úder, ale aj ako ho trafiť v   tom najdôležitejšom 
momente. Aby to dokázal, vyžaduje si to počas jeho rastu 
od rodičov aj trénera špeciálny prístup. 

Spôsob, akým vnímame situáciu teraz,závisí od toho, ako nás 
ju naučili vnímať v minulosti. 

 Kariéra tenistu ponúka možnosť zažívať opakovane 
podobné situácie. Ako príklad môžeme uviesť takú, v ktorej 
hráč, ktorý vyhrával 5:3, stratil  vedenie a  prehráva 5:6. 
Niekedy jedna výhra môže znamenať posun do vyššej 
ligy, poskočenie v rebríčku či vysokú finančnú odmenu. Je 
preto pochopiteľné, že emócie v  takom dôležitom zápase 
sú potom omnoho intenzívnejšie, pretože telo investuje 
najvyššie možné úsilie do dosiahnutia úspechu. 
 Predstavme si situáciu, v  ktorej sa hráči dostali 
v  tajbrejku ku skóre 5:5. Všetko, čo teraz musia urobiť je 
vyhrať nasledujúce dve výmeny. V takto napätej situácii sú 
bez dychu aj rodičia, tréneri či diváci. Hráčovo sústredenie, 

Mozog: Jeho úloha v športe
Prečo hráč reaguje tak, ako reaguje?

“Naučili ma ako hrať, ale nenaučili ma ako 

vyhrávať.“

                                                                                             

Jakub Krajčír
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ale zároveň aj jeho nervozita dosahuje najvyššiu úroveň. 
Zrazu sa jeden z hráčov rozhodne zahrať riskantný bekhend 
po čiare,akoby dostal do žíl injekciu odvahy. Predtým, ako 
loptička dopadne, sú najpravdepodobnejšie dva scenáre.

 Riskantný bekhendový úder pristane na čiare. Hráč 
získava bod a s ním aj obrovskú dávku sebavedomia, takže 
pohodlne vyhrá aj ďalší bod. Stáva sa víťazom zápasu. Všetci 
podporovatelia šalejú a oslavujú, čím u hráča vytvárajú silné 
pocity eufórie. Na neurofyziologickej úrovni sa v  mozgu 
vyplavil neurotransmiter dopamín, ktorý do mozgu 
zakódoval, že riskovanie sa vypláca. Tento zakódovaný 
mechanizmus bol navyše podporený pozitívnou spätnou 
väzbou rodičov, trénerov a divákov, ktorá sa pripísala k tejto 
spomienke. Celá táto situácia ubezpečila hráča o tom, že je 
schopný triafať riskantné údery kedykoľvek. Toto bol príklad 
správnej mentálnej odolnosti. Samozrejme, že každý rodič 
by bol rád, keby to bol príklad jeho dieťaťa. 

 Riskantný bekhend pristane mimo kurtu. Hráč 
stráca bod. Súper za stavu 6:5 zahrá dobré podanie. 
Predtým sebavedomý hráč je ešte otrasený z nevydareného 
bekhendu a  míňa loptičku, čím prehráva celý zápas. 
Pokiaľ je takýto hráč v kritickom veku rozvoja mentálnych 
schopností (medzi 8-16 rokom) bude mať na jeho budúcu 
úroveň sebadôvery a  pohody enormný vplyv to, ako sa 
v takomto momente bude správať jeho okolie. Ambiciózni 
rodičia, ktorí v neho veria, majú tendenciu takéto situácie 
nezvládať. Obviňujú hráča z toho, že príliš riskoval, čím si 

Scenár 1: Hráč zahrá loptičku do kurtu

Scenár 2: Hráč minie úder 
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prehral celý zápas. Je takýmto správaním možno vychovať 
odvážneho a kreatívneho športovca?

 Organizmus práve prekypuje sklamaním. 
Fyziologické zmeny, ktoré sa dejú, prebiehajú veľmi 
rýchlo. Ešte pred chvíľou bol hráč nervózny, odvážny aj 
sústredený naraz, pretože veril, že môže vyhrať. Takéto 
radikálne emocionálne zmeny sú následkom narušenia 
viery a pravdepodobne nikto z nás ich nezažíva na dennej 
báze.  Momenty, ako tento, ovplyvňujú myseľ hráča veľmi 
výrazne. Je pri tom dôležité si uvedomiť, že my, ktorí sme 
voči nemu v pozícii rodiča alebo trénera, rozhodujeme 
o  tom, akým spôsobom bude reagovať v budúcnosti. My, 
našimi reakciami, formujeme jeho mentálnu odolnosť. 

 Keďže rodičia aj tréner chceli od hráča, aby vyhral, 
je pomerne časté, že prejavujú svoju frustráciu z toho, že 
sa mu to nepodarilo. Celá jeho pamäť je potom zahltená 
negatívnou spätnou väzbou od okolia.Lenže v  takomto 
momente vôbec nezáleží na našich pocitoch. Kľúčové 
je myslieť na budúcnosť hráča a  reagovať podľa toho. 
Ak chceme, aby hráč raz dokázal napĺňať prvý scenár, 
potrebujeme pre budúci úspech, zasadiť do jeho mysle tie 
správne semienka.

Emocionálny kolotoč 

Kormidlo držíme v rukách MY. 

 Položme si nasledujúce otázky: Zvyšuje kritika šancu, 
že hráč v budúcnosti trafí ťažký úder v dôležitom stave? 
Alebo ho učí, že odvaha sa nevypláca? 
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Keď je hráč vo veku okolo trinásť rokov, má pravdepodobne 
celú svoju kariéru ešte len pred sebou. V  niektorých 
športoch to platiť úplne nemusí, ale pri väčšine z nich je 
hráč ešte stále ďaleko pred vrcholom svojej výkonnosti. 
Vytváraním tlaku na výsledky u  trinásťročného dieťaťa, 
znižujeme jeho schopnosť vypestovať si čistú myseľ a zbaviť 
sa emocionálnych výkyvov v  čase, keď bude dospelým 
športovcom a bude to potrebovať najviac. 
 V  čase, keď príde možnosť preraziť a  dostať sa do 
prvej stovky rebríčka ATP, zrazu rodič zistí, že jeho dieťa 
nemá dostatočné nástroje na to, aby zahralo správny úder 
vtedy, keď je najviac potrebný. To, čo si rodič ale neuvedomí 
je, že to boli práve jeho reakcie, ktoré posledných desať 
rokov viedli detskú myseľ opačným smerom od potrebného 
nastavenia. 
 Rodič, rovnako však aj tréner, by si mali uvedomiť, 
že ich slová majú neuveriteľnú moc a  ovplyvňujú smer, 
ktorým sa bude dieťa rozvíjať. Možno si stačí len uvedomiť, 
že v  trinástich rokoch je hráč stále pred rozkvitnutím 
a  takýto riskantný úder môže byť v budúcnosti jeho 
najsilnejšou zbraňou. Odvaha, s ktorou ten úder zahral, 
môže byť práve tým, čoho sa budú jeho súperi v budúcnosti 
obávať. Netreba definovať celú jeho kariéru tým, že sa mu to 
zatiaľ nepodarilo správne vykonať. Namiesto toho ho treba 
podporiť, aby to skúšal opäť, a pravdepodobne to jedného 
dňa dopadne podľa predstáv. Chyby sú dôležitými prvkami 
procesu učenia a jediný spôsob ako tento proces podporiť, 
je vytvoriť okolo detí prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne 
počas toho, ako sa z nich učia.  
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 “Synak, dnes si odohral nádherný zápas. Bol som 
na teba hrdý od začiatku až do konca. Som príjemne 
prekvapený, s  akou odvahou si v  takej náročnej situácii 
zahral ten bekhendový úder. Budem rád, keď sa oň budeš 
pokúšať znova. Som si istý, že raz sa ti to všetko vráti a tento 
úder bude tvojou najväčšou zbraňou.“

 Takouto reakciou pomáha rodič svojmu dieťaťu 
veriť svojim emóciám a  nepochybovať o  sebe, keď sa 
takáto situácia vyskytne znova. Schopnosť dieťaťa trafiť 
v budúcnosti takýto úder do kurtu, tým výrazne narastie. 

 Hráč si potrebuje spojiť správne emócie so správnym 
úderom alebo výkonom. Vtedy, aj keď prehrá, ponesie si so 
sebou motiváciu pracovať tvrdšie, aby to v budúcnosti lepšie 
zvládol. Z toho, čo vyzerá ako negatívna skúsenosť dokáže 
vďaka správnym emóciám vytiahnuť to pozitívne. Vďaka 
tomu potom nebudú jeho sebadôveru v  hre obmedzovať 
vonkajšie faktory ako víťazstvo alebo prehra. 

 Rodič, ktorý reaguje negatívne a  je schopný 
presvedčiť trénera, aby okamžite začal pracovať na 
bekhendových úderoch paradoxne vôbec nerieši aktuálny 
problém. Naopak hromadí tlak na hráča, aby sa na taký 
úder pripravil a  očakáva v  ďalšom zápase iný výsledok. 
Negatívna spätná väzba však  žiaden pozitívny a úspešný 
výsledok neprinesie. Ona len poukazuje na negatívne 
správanie. A keď hráč v  budúcnosti zahrá úder správne, 

Ako by vyzerala ideálna reakcia?

Dokážete rozpoznať paradox? 
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rodič to považuje za samozrejmosť, pretože to predsa 
trénoval a  nepochváli zlepšenie. Tu niekde sa u  dieťaťa 
stráca schopnosť sústredenia všetkej koncentrácie len na 
úder. To sa dookola odvíja v špirále, ktorá ťahá hráča nadol. 
Hráč nie je nastavený zahrať dobrý úder ale vystrašený, 
aby nezahral zlý. Takto sa neprenesie pozitívna skúsenosť 
z odohrania úderu počas tréningu do zápasu. Toto ho stále 
viac a  viac vzďaľuje od dosahovania efektívneho výkonu 
počas kritických momentov hry.

 Tréningové zápasy so sebou nikdy nenesú toľko 
emocionálnej intenzity ako ten naozajstný, súťažný. 
Nazýva sa to situačný kontext.  Aj v prípade, že na tréningu 
ide všetko veľmi dobre, fyziológia športovca sa v  zápase 
úplne mení. Najčastejším faktorom, prečo to nefunguje je 
práve strach. Strach prameniaci z nesprávnej spätnej väzby 
okolia.Je to teda na nás, na akú spätnú väzbu si bude môcť 
spomenúť.  

Prečo to nefunguje v  zápase, ak to funguje na 
tréningu? 

TIP: Je extrémne dôležité odmeňovať správanie, ktoré 
chceme vidieť u  hráča v  budúcnosti. BEZ OHĽADU NA 
VÝSLEDOK. 
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“Koncentrácia je, ak dokážete hrať tenis aj 

vtedy, keď niekto strieľa na ulici zo zbrane.. ”

Serena Williams
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KONCENTRÁCIA

Obrázok 3: Model rozvoja mentálnych schopností - koncentrácia
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 Určite sa už každému aspoň raz stalo, že v zamyslení 
prešiel miesto, kam mal namierené, alebo že mu ušiel čas 
ani nevedel ako, keď sa s  niekým zarozprával.Americký 
psychológ maďarského pôvodu Mihalyi Czikszentmihalyi 
nazval takýto stav mysle “flow.” Deje sa v  ňom to, že 
aktivita, ktorú človek vykonáva, spotrebováva naraz všetku 
mentálnu kapacitu mysle. Ostatné vonkajšie podnety 
mozog eliminuje a do činnosti sú zapojené len časti mozgu, 
ktoré sú potrebné na jej vykonanie. 
 Aby mozog mohol určiť, ktoré časti musí zapojiť 
je potrebné, aby bola úloha jasne definovaná. Preto je 
počas procesu učenia a  osvojovania si nových zručností 
potrebná  jednoduchosť. Vtedy je možné vylúčiť rozptýlenie 
a pozornosť sa môže sústrediť len na to, čo je dôležité. Tiež 
je potrebné, aby mali športovci dostatočné schopnosti 
úlohu splniť a dôverovali si. Rozptýlenie mysle dokážeme 
totiž prekonať iba vtedy, ak o sebe práve nepochybujeme. 
Počas  stavu „flow“ vstupuje telo do špecifickej emočnej 
a kognitívnej zóny, v ktorej funguje mimoriadne efektívne 
a vykonáva činnosť bez vedomého úsilia.  

1. Vedomie a podvedomie sa stanú jedným – je v stave úplnej 
kontroly bez toho, aby sa musel sústrediť a vedome kontrolovať. 

2. Aktivita nemá iný špecifický cieľ —cieľom aktivity je aktivita 
samotná 

3. Mozog synchronizuje telesné procesy (srdcová frekvencia, 
dýchanie, koordinácia...) prostredníctvom zmyslových 
vnemov v  prítomnom okamihu. Prejaví sa to zvýšenou 
kvalitou vnímania, rozhodovania, realizáciou pohybu a 
načasovania ...  

Čo sa deje s hráčom v stave „flow“? 
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 Dokonca aj vnímanie času môže byť vo flow 
skreslené- mnoho hráčov popisuje, že v stave „flow“ majú 
pocit, ako keby mali viac času na to,  čo potrebujú vykonať. 
Stav „flow“ zažívame, ak nechávame mozog pracovať na 
autopilotovi. Ak sa naučíme púšťať autopilota v  športe je 
pravdepodobné, že takýto stav zažijeme častejšie. 
 Ja tvrdím, že pre hráčov stereotypných resp. 
cyklických športov ako sú plávanie alebo behanie je 
prežívať stav „flow“ omnoho jednoduchšie. Ľahšie sa 
totiž dostávajú do automatického stavu práve vďaka 
stereotypnosti pohybu. Mozog v stereotype vypne vedľajšie 
podnety a úlohy sa ujme podvedomie. Naopak v loptových 
hrách je množstvo podnetov, ktoré môžu športovca z flow 
vytrhnúť. Môže to byť napríklad zlý odraz lopty, jej rotácia 
či rýchlosť, rýchlosť vetra, ale aj pohyb súpera. Športy ako 
tenis, hokej, či americký futbal majú navyše v hre veľa 
prerušení, čo sťažuje opätovný návrat k sústredeniu. Stav 
„flow“ je ľahšie dosahovať aj v  adrenalínových športoch. 
Pri zjazde na horskom bicykli alebo splave divokej rieky 
vyhodnocuje mozog situácie ako životu nebezpečné. 
Adrenalín zintenzívni koncentráciu a  telo reaguje len na 
podnety, nevyhnutné na sebazáchovu. 

 Stav „flow“ je absolútny vrchol výkonnosti, ktorý 
sa realizuje na kognitívnej aj motorickej úrovni.  Mozog 
pracuje s maximálnou účinnosťou a všetko sa deje bez väčšej 
námahy. Ako však dosiahnuť, aby bol hráč plne sústredený 
bez toho, aby sa o to vedome pokúšal? Môžeme hráčovi 
pomôcť dostávať sa do stavu „flow“ častejšie? Ukazuje sa, že 

Vytváranie prostredia, ktoré podporuje 
vznik stavu„flow“ 
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môžeme. Ako? Vytvorením podmienok, ktoré budú k tomu 
stimulovať mozog. Čo teda môžeme ponúkať deťom okrem 
priamych rád a priestoru pre skúmanie? Povieme si o tom 
v nasledujúcej časti tejto knihy. 

 Každý tréner si želá, aby boli jeho hráči do 
tréningového procesu plne zapojení. Primeranou výzvou 
pre dieťa je podnet, ktorý je tesne nad jeho súčasnými 
schopnosťami. Pokiaľ sa dieťa plne sústredí a  vydá zo 
seba to najlepšie, je schopné takúto výzvu po jednom 
alebo niekoľkých pokusoch zvládnuť. Štádium záujmu 
a  zvedavosti je pri primeranej úlohe sprevádzané 
uvoľňovaním neurotransmiteru dopamínu, ktorý vyvoláva 
pozitívne emócie. Pozitívne emócie následne urýchľujú 
proces učenia. Ak mozog rozozná, že je potrebné ísť na 
maximum, dá príkaz k  uvoľneniu iného neurotrasmiteru 
noradrenalínu, ktorý aktivuje organizmus a dostane ho do 
plnej pohotovosti. Kombinácia dopamínu a noradrenalínu 
je hlavným chemickým predpokladom stavu „flow“. Výzva 
musí byť teda stanovená tak, aby zohľadňovala individuálne 
schopnosti športovca. Ak budeme deťom pravidelne 
vytvárať prostredie zložené z  výziev, ktoré sú tesne nad 
ich momentálnym limitom a  spojíme ich s  pozitívnymi 
emóciami, dokážeme vytvoriť skvelý základ pre to, aby 
v budúcnosti akceptovali aj ťažšie výzvy. Sme teda naozaj 
schopní nastaviť myseľ športovca tak, aby sám vyhľadával 
výzvy, posúval svoje limity a mal z toho radosť.   

 Ak je dieťa plne pohltené hrou alebo cvičením, 
nemali by sme ho z  tohoto stavu ničím vyrušiť. Dieťa 

1. Zapáľte oheň primeranými výzvami

2. Odstránenie rušivých vplyvov
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je v  tomto okamihu vo „flow“ a  akékoľvek vyrušenie ho 
z neho vytrháva a vracia ho do vedomého stavu.Ako už bolo 
uvedené vyššie, príliš mnoho inštrukcií myseľ preťažuje 
a preťažená myseľ nie je schopná dosiahnuť stav „flow“. Aj 
v prípade, ak potrebujeme dať špecifické  inštrukcie, urobme 
to radšej pred aktivitou alebo až potom, ako sa dieťa z tohto 
stavu dostane. Mali by sme dosiahnuť, aby všetky procesy 
bežiace na pozadí, mohol mozog dieťaťa vypnúť, pretože 
odvádzajú jeho pozornosť od konkrétnej činnosti. 

 Jedna z  vecí, ktoré sa v  tejto dobe pomerne často 
zanedbáva, je nechať deti hrať sa samé. Ak ich chceme 
nechať objavovať a  skúmať zákonitosti svojej hry, nemali 
by mať naplánovaný celý tréning podľa inštrukcií trénera. 
Spontánnosť a samostatnosť športovca najviac podporujú 
neorganizované aktivity, pretože v tej chvíli je rozhodnutie 
v  rukách dieťaťa. Ak tvrdím neorganizované, myslím tým 
ponechať na deti kompletne celú organizáciu od stanovenia 
pravidiel, rozdelenia tímov až po vyhodnotenie. A  vôbec 
nevadí, ak to bude trochu chaotické a  pravidlá nebudú 
úplne štandardné.  Ak im do toho nezasahuje žiaden 
dospelý, sú rušivé prvky výrazne eliminované. Ak si musia 
celú hru zorganizovať samé, poskytuje im to príležitosť 
rozvíjať aj sociálne zručnosti ako je robenie kompromisov, 
či vodcovstvo a  preberanie zodpovednosti. Ak sú na 
ihrisku deti rôzneho veku, mladší kopírujú starších, ktorí 
sú skúsenejší.Navrhujú pre nich nové pravidlá a  tvorivé 
hendikepy, aby sa im vyrovnali. Starší a skúsenejší sa 
zasa na oplátku učia mladším pomáhať a  preberať za 
nich zodpovednosť. V  neorganizovanej aktivite deťom 
nejde prioritne o  výsledok, aj keď prirodzene vyhrávať 

3. Neorganizovaná hra
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chcú. Dôležité je, že sa pri takýchto aktivitách ľahšie učia 
spracovávať prehru a  krivdu. Nakoľko si sami vytvorili 
pravidlá a hru zorganizovali, ľahšie rešpektujú jej výsledok. 
Takáto hra učí deti omnoho lepšie pracovať ako tím 
a  akceptovať dohodnuté pravidlá. Počas neorganizovanej 
hry si deti dokážu zautomatizovať to, čo sa naučili na 
organizovanom tréningu. Toto je veľmi významný prvok 
takejto hry. 
 Pozoruhodným príkladom, aký vplyv na úroveň 
zručností majú neorganizované športové aktivity, sú 
napríklad brazílski futbalisti, ktorí investujú nekonečné 
hodiny svojho času hraním pouličného futbalu a  tým 
pádom sú špičkoví v  práci s  loptou. Ďalšími príkladmi sú 
tiež americkí basketbalisti, ktorí vyrastajú na pouličnom 
basketbale a dodnes sú ďaleko vpredu pred akoukoľvek inou 
krajinou. Tiež generácia zlatých slovenských hokejistov 
trávila v detstve na ulici s hokejkou množstvo času. Podľa 
ich vyjadrení športovali počas týždňa takmer dvadsať 
hodín, no okolo sedemnásť z nich bolo neorganizovaných 
v partii kamarátov na ulici.  

 Skúšanie viacerých športov a  ich hranie vytvára 
u  dieťaťa širokú vnemovú databázu a  rozvíja chápanie 
biomechaniky vlastného tela. Prináša tiež dieťaťu priestor 
spoznať viacero športových aktivít a  vybrať si tú, ktorá 
mu prináša radosť a  je primeraná jeho schopnostiam 
a záujmom. O výhodách aktívneho zapájania sa do viacerých 
športov v  detskom veku sa dá napísať celá ďalšia kniha. 
Rôzne druhy športov vyžadujú odlišné druhy pozornosti 
a  následne rozvíjajú široké spektrum schopností ako je 
napríklad predvídanie alebo periférne vnímanie. Pomáhajú 

4. Multisporting



67

plniť zásobník športovca skúsenosťami, ktoré zefektívňujú 
fungovanie mozgu a  rozvíjajú jeho rozhodovacie 
schopnosti. Olympijskí medailisti robia do veku štrnásť 
rokov v  priemere tri športy. Je to veľmi významný údaj, 
ktorý nemožno ignorovať.  

 Pozornosť je v  športe kľúčovou kognitívnou 
funkciou. Jednou z  vlastností pozornosti je koncentrácia, 
ktorá nám dovoľuje zamerať celú mentálnu kapacitu na 
jeden objekt a eliminovať ostatné podnety. Ľudský mozog 
získava cez zmyslové orgány zhruba jedenásť miliónov 
bitov informácií za sekundu. Spracovať je však za sekundu 
schopný len okolo päťdesiat bitov. Ľudský mozog teda 
musí uprednostňovať a vyberať si informácie, ktorým bude 
venovať pozornosť.
  Na obrázku nižšie je vyobrazený hokejista Zdeno 
Chára, ktorého mozog musí vyhodnotiť veľké množstvo 
dát, aby zvolil ten najlepší možný spôsob, akým rozohrá. 
Jeho zmysly mu ponúkajú prílev podnetov. Zrakový systém 
zbiera informácie prostredníctvom periférneho videnia, 
aby si dokázal vytvoriť celkový obraz situácie na ihrisku. 
Okrem toho musí rovnako vyhodnotiť zvukové vnemy, 
pretože potrebuje vedieť, ako blízko k nemu sa nachádza 
súper a koľko má času na odohratie puku predtým, ako sa 
stretnú v  osobnom súboji. V  tom istom čase jeho mozog 
podvedome spracováva aj čuchové a chuťové vnemy, hoci 
tieto nie sú momentálne prioritou. V  súčasnej situácii 
nie sú pre potreby rozhodnutia mozgu využiteľné. Mozog 

Pozornosť a vnímanie 

“Ako sa dá myseľ preťažiť?”
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hráča sa tiež zaoberá jeho telesnými pocitmi, akými sú 
únava či bolesť po úraze čeľuste. Myšlienky na bolesť a jej 
možné zhoršenie zostávajú stále v  pozadí hráčovej mysle 
a môžu sa občas aj presunúť do vedomej roviny. V takom 
prípade získajú vplyv na rozhodnutia mozgu hráča, ktorý sa 
napríklad začne vyhýbať osobným stretnutiam so súpermi.  
Filter pozornosti slúži na stanovenie priorít zmyslových 
vnemov, ktoré sú potrebné pre efektívne vykonanie úlohy. 
Ak Zdeno Chára podrží puk na hokejke dlhšie, aby umožnil 
spoluhráčovi dostať sa do lepšej pozície, začuje za sebou 
zrazu zvuk súperových korčúľ. Prioritu vtedy dostane tento 
vnem a  spustí sa nový mechanizmus reakcie, ktorý bude 
upravený na základe vnímania nového zvukového podnetu. 
Akonáhle je v  mozgu vykonané rozhodnutie, spustí sa 
nervová reakcia, ktorá aktivuje obvody zodpovedné za 
pohyb. Výsledkom je Zdenova prihrávka spoluhráčovi. 

Obrázok 4: Filter pozornosti: Ako zmyslové podnety súťažia o pozornosť.

Source: Graphic redesign 2020 from Karageorghis, C. I., Terry P.C. (2011). Inside Sport Psychology. 
Champaign, IL : Human Kinetics
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 Vnímanie je subjektívne, čo znamená, že ho formuje 
naša minulá skúsenosť. Naša pozornosť je selektívna – 
filtruje informácie zo získaných údajov. Napríklad, ak 
je hráč, ktorý urobí v  zápase chybu, silne skritizovaný 
svojím trénerom, je pravdepodobné, že v podobnej situácii 
v budúcnosti už bude hrať opatrnejšie, aby sa vyhol kritike. 
V takom  momente však už nebude jeho myseľ koncentrovaná 
na situáciu v zápase, ale bude plne zamestnávaná potrebou 
vyhnúť sa chybe. Rozmýšľanie o tom, ako neurobiť chybu je 
pre mozog informácia, ktorá blokuje jeho kapacitu. Tú by 
bez takéhoto rozmýšľania, mohol využiť na plné sústredenie 
sa na situáciu v zápase. Pozornosť nie je formovaná len 
minulými skúsenosťami, ale aj emóciami, ktoré tieto 
skúsenosti sprevádzajú. To ako tréner aj hráč narábajú 
s  emóciami ovplyvňuje budúce rozhodnutia hráča. 
Je veľmi dôležité si to pri vedení športovcov neustále 
uvedomovať.

 “Aké je skóre?” “Koľko času ostáva do konca?” “Aká 
je tá správna technika?” „Robím to dobre?“ všetky takéto 
myšlienky oberajú hráča o schopnosť mať v hre čistú myseľ. 
V  dnešnej dobe sú prístupy mnohých rodičov a  trénerov 
pretechnizované. Každý má prístup na internet, každý si 
vie pozrieť na You Tube video alebo prečítať článok. Vďaka 
týmto možnostiam si všetci myslia, že na základe takto 
získaných informácií vedia analyzovať technické aspekty 
akejkoľvek aktivity a  naučiť ich. Ľudia tiež veria, že čím 
viac inštrukcií dajú dieťaťu, tým viac mu pomáhajú učiť sa 
nové veci. Toto je veľký omyl nás dospelých. Príliš mnoho 
informácií preťažuje mozog dieťaťa, ktoré sa práve pokúša 
zlepšiť si nejakú zručnosť. Častokrát sa ešte inštrukcia, ktorá 
slúži na jej zlepšenie doplní o ďalšie, ktoré by mali pomáhať 
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zlepšovať už iné zručnosti. V jednom momente však nie je 
možné zlepšovať všetko. Spomeňte si na poslednú situáciu, 
kedy ste potrebovali spraviť niečo dôležité na počítači, 
ale niekto sa s vami chcel rozprávať. Táto aktivita sa vám 
ťažko robila kvalitne. Čím viac ste sa snažili toho človeka 
nepočúvať, tým horšie sa vám koncentrovalo. A to je to isté, 
ako keď športovcovi dávame nadmerné množstvo inštrukcií 
počas hry alebo tréningu. Dieťa by malo mať v pozornosti 
len niekoľko kľúčových bodov, aby sa na ne dokázalo plne 
sústrediť. 

 Prijímanie veľkého množstva informácií, ktoré 
musíme spracovať počas aktivity spôsobuje zahltenie. 
Zahltenie znižuje efektivitu učenia - pre efektívne učenie je 
potrebná čistá myseľ.

 Príklad: Ak hráč skúša viackrát po sebe kopať 
loptu na presne určené miesto v  bránke a  tréner mu po 
každom kopnutí dáva spätnú väzbu v  podobe inštrukcie, 
v  zásade bráni hráčovi v  kalibrácii vlastného pohybu. 
Hráč sa pri nácviku a  zdokonaľovaní zručnosti potrebuje 
ponoriť do intenzívnej koncentrácie. V tejto fáze potrebuje 
hráč objavovať a  navnímávať a  každá inštrukcia zvonku 
je inštrukcia naviac. Pri každej inštrukcii tréner hráča 
z  intenzívnej koncentrácie vytrhne. Zbavuje tým hráča 
možnosti upevniť si zručnosť až do hĺbky podvedomej 
úrovne a presúva jeho konanie len do vedomej roviny.  
 Aby sme lepšie pomohli pochopiť o čom hovoríme, 
predstavme si, že sa pokúšame pristáť s  lietadlom na 
dráhe, ktorej celá šírka je potrebná na to, aby sa tak mohlo 
stať. Toto pristátie predstavuje vykonanie určitej úlohy 
na ihrisku. Ak na dráhu zaparkujeme batožinový vozík, 
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lietadlo nebude môcť pristáť. Tento malý vozík predstavuje 
druhoradú myšlienku, ktorá rozdeľuje dráhu a  robí ju pre 
pôvodnú úlohu nepoužiteľnou. Takýmito myšlienkami 
bývajú očakávania, strach z  chyby, negatívne myšlienky 
a ďalšie procesy, ktoré bežia na pozadí a zaberajú kapacitu 
sústrediť sa na pôvodnú úlohu.

 Ak je pozornosť využívaná správne, môže slúžiť ako 
nástroj na ovládanie tela. Mnoho telesných procesov ako 
sú údery srdca, imunita či  metabolické funkcie je nášmu 
vedomiu neprístupných. Pozornosť je však niečo, čo sme 
schopní ovládať. Sami rozhodujeme o  tom, či budeme 
venovať pozornosť osobe, s  ktorou hovoríme, alebo tej, 
ktorá stojí za ňou. Sami tiež dokážeme potlačiť rozptýlenia, 
ktoré nám ponúka naše vedomie. Lúč pozornosti môžeme 
nasmerovať aj do nášho vnútra, či už na pozíciu niektorej 

Obrázok 5: Vplyv preťaženia na vykonávanie zručností

Zameranie pozornosti 

Pozornosť je ako sval – môžeme ju ovládať
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časti tela alebo na vnútorný dialóg. Rodičia a tréneri sú 
tými, kto učí deti zameriavať pozornosť,ich cieľom by 
malo byť naučiť deti zameriavať pozornosť na veci, 
ktoré sú schopné kontrolovať. Existuje mnoho rozptýlení, 
ktoré deti nebudú schopné ovplyvniť ako napríklad hlučné 
obecenstvo, vzdávajúci sa spoluhráč, diskutabilný verdikt 
rozhodcu alebo čokoľvek iné. Ak nemám schopnosť alebo 
možnosť nejakú vec zmeniť, nemá význam, aby som ňou 
zaneprázdňoval svoju myseľ. Pozornosť je filtrom pre prúd 
prichádzajúcich informácií a  ak naučíme dieťa ako môže 
tento filter využívať vo svoj prospech, zvyšujeme jeho 
šancu naplno využiť aj svoj potenciál. 

 Bol priestor myslieť aj na niečo iné, popri tom, ako 
sme sa pokúšali zamerať pozornosť na vyššie uvedené veci? 
Pravdepodobne nie. Kapacita našej pozornosti je totiž 
obmedzená. Nemôžeme sa sústrediť na príliš mnoho vecí 
do momentu, kým si niektoré nezautomatizujeme. Tieto 
limity pozornosti môžeme v športe využiť v náš prospech, 
pretože ak vedome intenzívne zameriame pozornosť 
nejakým smerom, blokujeme prístup ďalším podnetom 
do mysle. Ak tenista po nevydarenom údere skontroluje 
svoj výplet a zameria sa na svoje dýchanie namiesto toho, 

Úloha: Poďme zamerať počas desiatich sekúnd svoju 
pozornosť nasledovne:

 ● Aké sú zvuky, ktoré sú v našom okolí?
 ● Akú máme chuť v ústach?
 ● Akú máme teplotu pokožky na pravej ruke?
 ● Aké napäté sú svaly našich stehien? A čo tie  
 na tvári?
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aby bol skľúčený, využíva obmedzenú kapacitu svojej 
pozornosti ako výhodu.   
 Snažme sa pripraviť dieťa na náročné situácie tým, 
že ho cez ne jednoducho necháme prejsť.Namodelujme 
napríklad situáciu, že mu súper zahral loptu tesne mimo 
kurtu, no odmieta to uznať. Súperov tréner alebo rodič 
kričia na dieťa a hádajú sa s  rozhodcom a nazývajú dieťa 
podvodníkom.Popri tom všetkom je vonku zima a veterno. 
Ťažká predošlá výmena ho unavila a  hráč je zadýchaný. 
Otázka pre dieťa znie: „Čomu budeš venovať pozornosť?“

 
 V tejto chvíli platí nasledovné pravidlo: Zameraj sa 
na to, čo môžeš kontrolovať. Počasie, hádky a sťažnosti sú 
veci, ktoré priťahujú pozornosť. Ak je však celá pozornosť 
zameraná na dýchanie, napätie vo svaloch či odrážanie si 
lopty o zem – čo sú aktivity, ktoré môže hráč kontrolovať – 
potom pozornosť už nemá miesto pre negatívne podnety. 
Intenzita pozornosti zameranej na určitú úlohu alebo 

Obrázok 6: Zameranie pozornosti na veci, ktoré je možné kontrolovať
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udalosť definuje KONCENTRÁCIU. Skúsený hráč vie, na 
čo má zamerať pozornosť a ako koncentráciu zintenzívniť. 
To, ako dlho je hráč schopný udržať koncentráciu na jednej 
veci sa nazýva TENACITA. Sú športy ako moto-rallye alebo 
formula, kde musí jazdec zostať dlhodobo koncentrovaný 
počas dlhého časového úseku. Sú ale aj športy, kde sa musí 
hráč naučiť prepínať medzi stavmi intenzívnej koncentrácie 
a  uvoľnením. Ak by sa rozohrávač amerického futbalu 
snažil zostať plne sústredený počas troch hodín zápasu, 
nemal by pravdepodobne dostatok energie, aby to vydržal 
a  v  nesprávnom čase by mohlo dôjsť k  malému výpadku, 
ktorý by znamenal stratu zápasu pre celý tím.

 Pokiaľ je potrebné, aby bola pozornosť vedená 
k rôznym úrovniam , hráč musí pravidelne prepínať medzi 
vnútorným a vonkajším sústredením. Vnútorné sústredenie 
prežíva tenista vtedy, keď po výmene plánuje umiestnenie 
svojho ďalšieho podania. V  momente, ako sa postaví na 
čiaru, aby podával, mal by mať v hlave len bod, ktorý chce 
podaním zasiahnuť. To už je vonkajšie sústredenie a on naň 
musí dokázať prepnúť z  predchádzajúceho vnútorného. 
Mnoho neuspokojivých výkonov je možné pripísať tomu, že 
hráči neprepli svoju pozornosť a analyzovali svoje predošlé 
chyby v čase, keď sa mali plne sústrediť na prítomný moment. 
Hráč môže byť vyrušený vonkajším podnetom, akým je 
napríklad nesprávny verdikt rozhodcu alebo nepríjemné 
počasie, ale tiež vnútornými podnetmi ako je sebakritika, 
podceňovanie sa a  rozptyľujúce myšlienky. Tie v  pozadí 
okupujú hráčovu mentálnu kapacitu a hráč tak musí rozložiť 

Vnútorné verzus vonkajšie sústredenie 
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pozornosť medzi hranie hry a tieto myšlienky. Myšlienky sa 
môžu týkať aj techniky, ktorá už predtým bola dostatočne 
automatizovaná. Pravidelne sa vyskytuje situácia, kedy 
hráč necíti loptu alebo puk tak, ako ich cítil deň predtým. 
Aj vynikajúci hráči môžu mať zlý deň a potrebujú vnútorné 
skúmanie, aby zistili chyby v pohybe. Problémom sa stáva, 
ak sa hráč ponára do vnútorného sveta príliš často, namiesto 
toho, aby sa venoval hre samotnej. Keď hráč zameria svoju 
pozornosť von, sústredí sa na to, aby  udrel, kopol, hodil 
alebo strelil objekt do presného miesta bez ohľadu na 
technické prevedenie pohybu. Zameria sa na to, aby dosiahol 
potrebný cieľ.Ak tréner alebo rodič vstúpi do tohto procesu 
radami a inštrukciami, mal by si byť plne vedomý toho, že 
tým spôsobuje zmenu zamerania pozornosti. Napríklad ak 
hráč trénuje podanie na cieľ  a dostáva inštrukcie od rodiča, 
aby viac zapájal zápästie, prepína to hráčovu pozornosť 
zvonka dovnútra. Počas tréningu je akceptovateľné prepnúť 
pozornosť ako súčasť procesu optimalizácie, nemalo by sa 
to však diať často.  V zápase totiž hráč potrebuje v momente 
hry vonkajšie sústredenie a takáto informácia môže byť pre 
neho vyrušením.  

TIP: Tréner by sa mal naučiť rozoznať, kedy hráč potrebuje 
sústredenie do vnútra a kedy von. Ak si tréner myslí, že 
je hráč sústredený dovnútra vtedy, kedy by nemal, mal 
by sa pokúsiť jeho zamerania zmeniť. Rodič by si mal byť 
vedomý toho, že každé jeho slovo počas tréningu alebo 
hry môže mať negatívny dopad na hráčovo sústredenie. 
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 Ak sa športovec nenaučí, ako sa sústrediť na to, 
čo je podstatné (alebo na to, čo je schopný kontrolovať) 
a ignorovať všetko ostatné, jeho pozornosť bude rozptýlená 
ako svetlo žiarovky. Ak sa však dokáže v  prestávkach 
intenzívne sústrediť na čiastkové činnosti ako je dýchanie, 
použitie uteráka alebo zvuk svojich topánok, je jeho 
pozornosť zameraná do jedného bodu podobne ako laserový 
lúč. Ak vidíme, že sú deti vystrašené alebo nahnevané, 
naučme ich vnímať nové, predtým ignorované vnemy, ktoré 

Obrázok 7: Vnútorné verzus vonkajšie sústredenie

Horný obrázok: Sústredenie zamerané von — dieťa má cieľ, do ktorého podáva loptičky bez inštrukcií 
od iného človeka  - sústredí sa na vonkajší cieľ 

Spodný obrázok: Sústredenie zamerané dovnútra – počas toho ako dieťa podáva, dostáva inštrukcie od 
trénera napríklad o tom, že má udrieť loptičku vyššie alebo lepšie zapojiť zápästie – dieťa vníma polohu 

jednotlivých častí tela, jeho sústredenie je teda zamerané dovnútra.

Laser focus
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im pomôžu presmerovať ich pozornosť. Opýtajme sa ich na 
to, ako rýchlo dýchajú, tak sa naučia venovať pozornosť 
svojmu dychu. Alebo sa ich opýtajme ako veľmi sú ich svaly 
napäté, čím ich naučíme regulovať svalové napätie. Ak sú 
deti rozladené počas hry, môžeme mladým hokejistom 
zamerať pozornosť napríklad na preciťovanie korčuľovania. 
Pri tenistoch zamerajme pozornosť napríklad na zvuk 
lopty. Ak deti naučíme venovať pozornosť veciam, ktoré 
im umožnia znovu získať pozornosť, stanú sa športovcami, 
ktorí vedia, čo majú v takýchto situáciách robiť. 

TIP: Tento tip bude užitočný najmä pre hráčov, ktorí 
majú tendenciu príliš premýšľať o  technických prvkoch 
hry. Takéhoto športovca potrebujeme naučiť zamerať celú 
pozornosť na hlavný objekt jeho športu. Ak napríklad 
hrá dieťa bedminton, povedzme mu, aby všetku svoju 
pozornosť zameralo na košík a jeho pierka. V basketbale ho 
požiadajme, aby venovalo pozornosť švíkom na lopte. Môže 
sa pokúsiť čítať logo na tenisovej loptičke alebo futbalovej 
lopte. Ak tam logo nie je, môžeme na ne nakresliť červenú 
bodku a požiadať dieťa, aby ju sledovalo. Je možné, že lopta 
(puk, košík, atď....) pôjde príliš rýchlo na to, aby to dokázalo, 
podstatné na tejto aktivite však je, že ňou dieťa zameriava 
celú svoju pozornosť na hlavný objekt športu, čo posilňuje 
jeho schopnosť koncentrácie. Zameriavanie sa na loptu 
prehodí pozornosť tam, kde je potrebná. Vďaka tomu bude 
učenie a automatizácia rôznych prvkov hry pre športovca 
ľahšia. 

 Takéto cvičenie zameriavania pozornosti môže 
pozostávať z  viacerých úrovní. Môžeme takéto cvičenie 
simulovať v  nepriaznivých podmienkach  ako napríklad, 
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keď je v zápase hlučné obecenstvo, keď je zlé počasie, alebo 
keď hráč prehráva 1:3 na gemy. Je to bežná prax. Napríklad 
Stephen Curry – pravdepodobne najlepší basketbalový 
strelec všetkých čias – je známy tým, že trénuje streľbu 
pri vypnutých svetlách v telocvični. Vo vytváraní rušivých 
vplyvov pre tréning koncentrácie môžeme využiť celú našu 
fantáziu a  vytvoriť výzvy, ktoré v  deťoch vzbudia túžbu 
posúvať svoje limity. 

 Vyššie sme popisovali zameranie pozornosti na 
dýchanie, zvuk lopty alebo puku, atď. Všimnime si, že všetky 
tieto pozorovania sú zamerané na to, čo sa deje v prítomnom 
momente. Ak chceme, aby dieťa dokázalo byť na ihrisku 
plne sústredené, môžeme vytvárať výzvy na zameranie 
pozornosti kedykoľvek počas dňa, nielen v  tréningu. 
Môžeme zamerať jeho pozornosť na jedlo, ktoré práve je, na 
pocit oblečenia, ktoré má na sebe alebo na pocity vo svaloch, 
keď kráča po schodoch. Možností je neúrekom.  Myseľ hráča 
sa neustále pokúša utekať do minulosti alebo budúcnosti. 
Ak urobí chybu, stále sa v myšlienkach k nej vracia, napriek 
tomu, že chyba sa stala už v minulosti. Ak hráč považuje 
nadchádzajúce okamihy hry za dôležité, jeho myseľ sa 
potuluje v  budúcnosti. Ani v  jednom z  týchto príkladov 
nie je možné sa efektívne sústrediť. Pre kvalitný výkon by 
sa hráč mal nachádzať v stave „flow“, teda v stave, kedy je 
cieľom aktivita samotná a nie to, či získa nasledujúci bod 
alebo sa vyhne chybe, ktorej sa dopustil prednedávnom.  

Sústredenie na prítomný moment 

“Práve tu a práve teraz”
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Mal by byť sústredený len na loptičku, ktorá sa k nemu blíži, 
na pohyb brankára alebo na rýchle striedanie. Jeho myseľ 
by mala byť plne ponorená v hre a ostatné podnety by mali 
byť blokované.  

 Takéto sústredenie pozorujeme vtedy, ak sa hráč 
namiesto sústredenia na prítomný okamih pýta na skóre 
alebo výsledky. Táto orientácia pozornosti môže byť 
spôsobená prostredím – ak rodičia hráčovi sľubujú po 
víťazstve odmeny, ak po prehre bude hráč silne kritizovaný 
trénerom alebo ak spoluhráči neustále zvaľujú vinu za 
prehru na rovnakého hráča napríklad brankára. Hráč sa 
aj sám môže stať prehnane orientovaný na výsledok – 
ak chce preskočiť súpera v  rebríčku alebo vyhrať pohár, 
poprípade inú cenu. Tieto dôvody sú tiež podnetom pre 
zameranie pozornosti na výsledok. V  oboch prípadoch je 
toto zameranie pozornosti sprevádzané fyziologickými 
odpoveďami organizmu. Hráč sa nesústredí na každé 
striedanie, hru alebo bod a namiesto toho chce len dostať 
loptičku cez sieť alebo niekam prihrať puk za každú cenu. 
Skrátka len aby to nejako uhral.
 Strach a pochybnosti zväzujú hráčovi ruky a nohy. 
Sympatický nervový systém vďaka tomu aktivuje svaly, čo 
môže viesť k zníženej schopnosti ich koordinácie a chybnej 
technike. Hra so zvýšeným svalovým napätím a  chybnou 
technikou spôsobuje, že hra na ihrisku vyznieva pre hráča 
menej a menej priaznivo, čo vedie k ďalším pochybnostiam 
a strachu. Takto sa hráč dostáva do špirály, ktorá ho vedie 
nadol a jedinou cestou, ako sa z nej dostať, je zamerať sa na 
proces samotný namiesto výsledku.

Sústredenie orientované na výsledky
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 Je dôležité nechať dieťa hrať sa a užívať si zápas bez 
toho, aby sa počas neho sústreďovalo na výsledok. Vhodná 
cesta ako zvrátiť negatívny výsledok je presmerovať 
pozornosť na iný moment, zostať v prítomnom okamihu a 
dodržiavať taktické pokyny.

 Ako je vidieť na obrázku, pomer medzi tromi časťami 
(monitorovanie útoku, monitorovanie obrany a plánovanie) 
zostáva približne rovnaký. To čo sa významne líši je 
množstvo pozornostnej kapacity, ktorú hráč venuje vedeniu 

Distribúcia pozornosti

Amatéri verzus profesionáli – Čomu venujú 

pozornosť? 

Obrázok 8: Rozdiel v zameraní pozornosti medzi nováčikom a profesionálnym športovcom 

Zdroj: Graphic redesign 2020 from Cox, R.H. (2007). Sport psychology: Concepts and applications, 6th ed. 
(New York: NY:McGraw-Hill).
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lopty. Rozdiel v  množstve pozornosti, ktorý je venovaný 
tejto špecifickej činnosti je spôsobený jej automatizáciou. 
Hráči, ktorí sa ešte len rozvíjajú sa potrebujú techniku 
činnosti naučiť a zautomatizovať ju, zatiaľ čo profesionáli 
už takýmto činnostiam nepotrebujú venovať mnoho 
pozornosti a môžu ju tak presmerovať na čítanie hry, taktiku 
a  predvídanie. Automatizácia techniky nielenže uvoľňuje 
miesto v  kapacite pozornosti, ale tiež uľahčuje vstup do 
stavu „flow“. Je ľahšie sa dostať do stavu „flow“ tomu, kto 
dôveruje svojim schopnostiam. Automatizácia prináša 
sebadôveru a pohodu. Znamená to, že profesionálni hráči, 
ktorí zvládli techniku činnosti sa do stavu „flow“ dostávajú 
ľahšie, pretože zapájajú podvedomie. Čím viac je zapojené 
podvedomie, tým efektívnejšie mozog funguje. 
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