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Mojim cieľom nie je len kritizovať. 
Chcem ponúknuť vlastný pohľad 
na riešenie niektorých konkrétnych 
nedostatkov, ktoré sa vyskytujú 
v slovenskom tenise. Nemám ambí-
ciu nikomu vnucovať svoje názory. 
Budem rád, keď sa mi podarí vyvolať 
diskusiu k danej problematike, alebo 
aspoň dať zainteresovaným podnet 
k  zamysleniu sa. Tí, ktorí ma po-
znajú, vedia, že sa tenisu venujem 
aktívne už viac ako 30 rokov, či 
už v  mladosti ako vrcholový hráč 
alebo neskôr a  doteraz ako tréner. 
Takže moje nasledujúce myšlienky 
sú podporené dostatočne bohatými 
skúsenosťami...

Realita

Na úvod by som rád konkrétne 
pomenoval skutkový stav v  akom 
sa nachádza väčšina našich hráčov, 
od žiakov až po daviscupových 
reprezentantov, či fedcupové repre-
zentatky. Čerpám pritom z osobných 
rozhovorov s hráčmi, z ich vyjadrení 
v médiách, z rozhovorov s trénermi 
a rodičmi hráčov a v neposlednom 
rade zo sledovania ich výkonov 
v zápasoch, či už naživo, v televízii 
alebo cez internet...

Vieme, že tenisový výkon má svo-
ju fyzickú časť (technika, kondička) 
a  mentálnu (taktika, psychika). Ja 
vidím hlavné rezervy práve v men-
tálnej časti výkonu našich hráčov. 
V nedostatočnej taktickej a psychic-
kej pripravenosti.

Rád by som upriamil pozornosť 
na tieto hlavné negatívne javy, ktoré 
som spozoroval u hráčov: 
◆  Úplné zlyhávanie vo všetkom, 

čo sa hrá na body, resp. ne-
schopnosť zopakovať tréningový 
výkon v  súťažnom alebo do-
konca ani v prípravnom zápase.
Počítanie stavu ich natoľko ruší 
a stresuje, že sa nedokážu koncen-
trovať na svoj výkon a často v tejto 
panike predvádzajú hru na hony 
vzdialenú od svojho štandardu.

◆  Kolísavosť a  nestabilita výkonu, 
neschopnosť udržať si úroveň 
svojho výkonu počas jedného 
zápasu, turnaja, resp. sezóny.
Ich hra je charakteristická množ-
stvom výpadkov a  útlmov. Pár 
gemov dokážu zahrať ako z veľ-
kej knihy. No vzápätí ich výkon 
klesne na nulu a oni sa už nedo-
kážu “vrátiť do zápasu“. Alebo 
v  jednom kole porazia favorita 
turnaja, no v  ďalšom prehrajú 
s oveľa slabšie hrajúcim súperom. 

◆  Nevyužitie, nenaplnenie svojho 
talentu, neschopnosť dostať zo 
seba maximum svojho potenciálu 
počas celej svojej kariéry.
Často počúvame od rodičov a tré-

nerov, že ten alebo tá mali na viac 
ako dosiahli. Títo hráči väčšinou 
končia svoju kariéru predčasne. 
Lebo už nedokážu čeliť sklamaniu 
z nenaplnených očakávaní zo strany 
ich okolia a v konečnom dôsledku aj 
svojich vlastných očakávaní...

Hráči nevedia,
čo majú robiť

Keď sa títo hráči potom vyjadrujú 
k  svojim výkonom a  výsledkom, 
stretávame sa najčastejšie s takýmito 
komentármi: „dnes mi to tam ne-
padalo... zrazu mi odišlo podanie... 
nedokážem si vysvetliť, prečo som 
hral tak zle... dúfam, že na ďalšom 
turnaji to bude lepšie... spanikárila 
som... neverila som si v dôležitých 
stavoch... mal som príliš veľký reš-
pekt zo súpera...a pod.“

Ako vidno, všetky tieto vyjad-
renia majú jedného spoločného 

menovateľa – títo hráči buď neve-
dia, čo konkrétne majú robiť, aby 
začali hrať lepšie, alebo - keď to aj 
vedia - tak to nedokážu z nejakého 
psychického dôvodu zrealizovať.

Toto považujem za najpodstat-
nejší výsledok pozorovania našich 
hráčov a  jedným dychom chcem 
podotknúť, že sa mi zdá značne alar-
mujúci. Keď totiž jeden tenista ide na 
kurt ako na ruletu, kde musí pasívne 
čakať či padne alebo nepadne jeho 
číslo, keď nehľadá riešenia, keď 
pripustí, že nie je schopný vedome 

Veríme v potenciál
 našich hráčov?

Pre náš mesačník píše tenisový tréner Emil MIŠKE

Týmto príspevkom by som 

rád oslovil všetkých tých, ktorí 

cít ia potrebu niečo zlepšiť 

u slovenských hráčov a hráčok. 

Oslovujem všetkých, ktorým 

sa zdá, že naši hráči nedosahujú optimálne 

výsledky. 

Tony NADAL, strýko a kouč svetovej jednotky, vždy pozorne sleduje svojho 
zverenca Rafaela NADALA
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ovplyvniť svoj výkon a uspokojí sa 
s  tým, že je to mimo neho a  jeho 
výkon závisí od osudu, šťastia alebo 
smoly, tak asi niečo nie je v poriad-
ku. A nejdeme po tej správnej ceste...

Je mnoho faktorov, ktoré vstupujú 
do vývoja tenistu a ovplyvňujú jeho 
výkonnosť, či už pozitívne, alebo 
negatívne. Tieto faktory sú objek-
tívne (vonkajšie), ako aj subjektív-
ne (vnútorné). Medzi objektívne 
faktory patrí jeho okolie, napríklad 
rodina, škola, tréneri... Ja, keďže som 
tenisový tréner, by som sa rád v na-
sledujúcich riadkoch venoval tomu, 
čo môžeme robiť my tréneri pre to, 
aby sa naši hráči stali samostatnejší 
v  rozhodovaní, zodpovednejší, 
sebavedomejší a uvedomelejší, teda 
aby boli schopní vedome ovplyvňo-
vať svoj výkon na kurte.

Verím, že túto snahu uvíta každý 
jeden rodič. Kto by nechcel, aby 
prostredníctvom tenisu nadobudlo 
jeho dieťa tieto schopnosti, tak 
prepotrebné aj do bežného života!.

Na radu jedného dobrého priateľa 
som si po dlhých, skoro 20 rokoch 
každodenného intenzívneho tréner-
ského chlebíčka, doprial posledné 
mesiace totálny oddych a  vystúpil 
som z  kruhu, aby som sa mohol 
venovať veciam, na ktoré som dlho 
nemal čas. Dobre som urobil. Tento 
odstup mi pomohol v dvoch veciach: 

◆  Získal som nadhľad, ktorý mi 
chýbal v kolotoči riešenia každo-
denných trénerských povinností 
a úloh.

◆  Oveľa detailnejšie som sa začal 
zaoberať fenoménom, ktorý sa 
derie do popredia takmer v kaž-
dej oblasti života, kde sa pracuje 
s  ľudskými zdrojmi, a  najmä 
vo vyspelom svete sa stal naje-
fektívnejšou formou prístupu 
k  ľuďom. Týmto fenoménom je 
KOUČING.

Dovoľte mi, aby som najprv 
v  krátkosti vysvetlil čo koučing 
v skutočnosti je a taktiež poukázal na 
tie jeho prvky alebo princípy, ktoré 
považujem za mimoriadne užitočné 
pre nás, trénerov.

Čo je koučing
(alebo von z omylu)

Pre čo najvýstižnejšie objasnenie 
podstaty koučingu uvediem zopár 
citátov z kníh autorov, ktorí sú po-
važovaní za zakladateľov moderného 
koučingu.

„Koučovanie je štýl riadenia ľudí, 
ktorý je protipólom prikazovania 
a kontroly...“

„Koučovaný nezískava fakty od 

kouča, ale s pomocou kouča ich sám 
nachádza...“

„Koučovanie skôr, než by niečomu 
učilo, pomáha učiť sa...“

„Skúsený kouč len málokedy navr-
huje riešenie...“

„Cukor a  bič sú často používané 
motivačné stimuly. Pokiaľ ale zaob-
chádzame s  človekom ako s  oslom, 
tak je veľmi pravdepodobné, že sa aj 
ako osol bude správať...“

„Vedieť dobre koučovať je schop-
nosť a  čiastočne aj umenie, ktoré 
nie je možné zvládnuť bez hlbšieho 
pochopenia jeho súvislostí a  bez 
dostatočných skúseností a praxe. Len 
tak je možné využiť úžasný potenciál, 
ktorý koučovaný má...“

„Krása koučovania spočíva v tom, 
že preniká pod povrch, ide k podstate, 
je mimoriadne účinné a  môžete ho 
používať aj bez toho, aby ste sa pýšili 
titulom z psychológie...“

Ako jasne vidno, moderné kou-
čovanie nemá nič spoločné s  tým, 
čo väčšina z nás pozná z tenisových 
kurtov. Obraz trénera alebo rodiča, 
ktorý spoza plota, alebo priamo na 
lavičke, hustí do hráča počas zápasu 
rady a pokyny nie je v skutočnosti 
nič iné ako len inštruovanie.

Základným nástrojom kouča sú 
totiž otázky a umenie dobrého ko-
uča tkvie v schopnosti klásť správne 
otázky správnym spôsobom.

Čo sme prežili,
to v nás zostáva

Každý z  nás veľmi dobre vie, že 
s tým, na čo prídeme sami, sa naj-
lepšie stotožníme a zároveň si to aj 
najlepšie zapamätáme. To, čo sme 
sami prežili, sami zistili, alebo pocí-
tili, zostáva v nás navždy. Zatiaľ čo 
to, čo nám niekto povie alebo ukáže, 
nám za nejaký čas vyprchá z hlavy. 
Preto koučing používa otázky, aby 
zapojil u  koučovaného jeho vedo-
mie (zamyslieť sa nad odpoveďou), 
pomohol k  samostatnosti v  roz-
hodovaní (sám prijať rozhodnutie) 
a  naučil zodpovednosti (za svoje 
rozhodnutia).

Cieľom koučingu teda je, aby 
konečné rozhodnutie o tom, čo, ako, 
kedy, kde a pod. urobil koučovaný. 
A aby tak robil z vlastnej vôle a po-
treby. Odmenou za to je zvyšovanie 
jeho uvedomelosti, samostatnosti 
v  rozhodovaní, zodpovednosti 
a  v  konečnom dôsledku aj seba-
dôvery.

„Pre posilňovanie sebadôvery je 
dôležité mať možnosť rozhodovať 
sa, úspešne jednať a  uvedomovať 
si zodpovednosť za svoje rozhod-
nutia a činy.“ 

Rozdiel medzi koučom a inštruk-
torom je v tom, že zatiaľ čo inštruk-
tor učí svojho zverenca len to, čo vie 
on sám, odovzdáva mu len tie vedo-

mosti, ktorými sám disponuje, tak 
kouč sa snaží využiť celý potenciál 
koučovaného, ktorý môže byť často 
väčší ako je potenciál kouča. Učiteľ, 
inštruktor alebo manažér, budú 
mať vždy sklony ukazovať a hovoriť 
druhým, ako majú niečo robiť – väč-
šinou tak, ako ich sám tomu niekto 
naučil alebo ako odporúčajú knihy. 
Inak povedané, učia študentov alebo 
podriadených robiť veci tak, ako ich 
robia oni sami. Odovzdávajú svojim 
žiakom štandardné a  „správne“ 
postupy, ktorých aplikácia v  praxi 
vedie k tomu, že spočiatku dosahujú 
lepšie výkony. Potlačujú pritom ich 
individuálne preferencie a jedineč-
né vlastnosti. Okrem toho, že je 
tento prístup jednoduchší, udržuje 
závislosť ľudí na „odborníkovi“, čo 
posilňuje jeho ego a vytvára ilúziu 
moci. Naproti tomu koučovanie 
zlepšuje vnímanie reality a  rozvíja 
také schopnosti, ktoré sú potrebné 
pre vlastné zdokonaľovanie nezá-
visle na návodoch a odporučeniach 
iných ľudí.

„Kouč nepristupuje ku koučova-
nému ako k prázdnemu poháru, kto-
rý treba naplniť, ale ako k semienku, 
v ktorom sa skrýva potenciál byť raz 
dubom.“

(V  nasledujúcom čísle pokra-
čujeme v téme druhou časťou pod 
názvom Využitie koučingu v  tré-
nerskej praxi).

Medzi legendárnych svetových tenisových koučov patrí Nick BOLLETTIERI

Veríme v potenciál
 našich hráčov?
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Metodická príloha Slovenského tenisového zväzu

Nechcem, aby došlo k nedorozu-
meniu a niekto nadobudol dojem, že 
koučovať je to isté ako hodiť človeka 
do vody a čakať, že sa naučí plávať. 
Pre lepšie pochopenie koučingu 
v našej  trénerskej praxi uvediem 
jednoduchý príklad...

O umení klásť otázky

Jeden z  najčastejších pokynov, 
ktorý počujeme u  trénerov po-
čas tréningu je: „Sleduj loptu.“                       
Sledovať loptu je bezpochyby v teni-
se mimoriadne dôležité a množstvo 
hráčov s  tým má veľké problémy. 
Príkaz „Sleduj loptu“ ale k tomu roz-
hodne nikomu nepomôže. Keby boli 
takéto príkazy efektívne, dobrých 
tenistov by bolo u nás rozhodne viac.

Keď som bol na kurte ako hráč 
nervózny a tréner mi povedal „Ne-
rozčuľuj sa“, rozhodne mi nepo-
mohol zbaviť sa nervozity, skôr 
naopak...

V  momente, keď teda príkazy 
nevedú k požadovanému výsledku, 
nastal čas na otázky.

Ako som už spomínal, koučing je 
umenie klásť správne otázky. Poďme 
sa najprv pozrieť na tie, ktoré sú 
nesprávne...

◆  „Sleduješ loptu?“ Ako zare-
aguje hráč na takú otázku? 
S najväčšou pravdepodobnos-
ťou defenzívne a  takisto ako 
v škole, keď sa učiteľ opýta žiaka 
či dáva pozor, pravdepodobne 
zaklame. 

◆  „Prečo nesleduješ loptu?“ 
Takto formulovaná otázka vy-
volá, tentoraz už ale silnejšiu, 

obrannú reakciu. Niektorí sa 
možno pokúsia svoje správa-
nie zdôvodniť: „Sledujem ju“, 
„Neviem“, „Pretože som sa 
sústredil na to, či správne držím 
raketu“...

Takéto otázky, ako vidno, nie sú 
príliš efektívne. Skúsme sa pozrieť 
na iné otázky:

◆  „Akú rotáciu má lopta, ktorú 
sa chystáš odohrať?“

◆  „Ako vysoko lieta lopta nad 
sieťou?“

◆  „Rotuje lopta po dopade na 
zem rýchlejšie alebo pomalšie 
než predtým?“

◆  „Ako ďaleko je lopta od súpe-
ra, keď dokážeš určiť akú má 
rotáciu?“

Toto sú otázky celkom iného 
kalibru. Na rozdiel od iných otázok 
alebo príkazov vedú k tomu, že:

◆  Prinútia hráča, aby sledoval 
loptu, pretože inak by nedoká-
zal odpovedať...

◆  Hráč sa musí oveľa viac sú-
strediť, pokiaľ chce správne 
odpovedať...

◆  Odpovede sú hodnotiace, 
ale popisné. Nevedú pre-
to ku zbytočnej sebakritike 
a  nepoškodzujú hráčovu se-
badôveru...

◆  Kouč získa opakovanú spät-
nú väzbu, ktorá mu umožní 
overiť si presnosť hráčových 
odpovedí a tým aj úroveň jeho 
koncentrácie...

Dôvody, prečo stále používame 
neefektívne príkazy typu „Sleduj 
loptu“ sú dva:

1.  Doteraz sme sa nezaoberali tým, 
či je náš postup efektívny, pretože 
„vždy sa to tak robilo“.

2.   Viac nás zaujíma, čo hovoríme, 
než čo to prináša našim hráčom 
a ako to vnímajú.

O koučingu sa popísalo vo svete 
množstvo kníh a pochopiť ho a stať 
sa dobrým koučom vyžaduje roky 
tréningu. Mojím cieľom však nebolo 
agitovať, aby sme sa všetci stali kouč-
mi a nič iné nerobili, len kládli našim 
zverencom otázky. Som si vedomý, 
že pri našej práci musíme rozdávať 
aj inštrukcie a  pokyny, najmä u 
mladších resp. začínajúcich tenistov, 
ktorí ešte nemajú dostatočné vedo-
mosti a  skúsenosti. Malý chlapec, 
začínajúci s  tenisom, nemá odkiaľ 
vedieť ako sa hrá forehand, a preto 
sa ho na to nemôžeme začať pýtať... 
Mali by sme však byť schopní rozlíšiť 
ten moment vo vývoji hráča, kedy 
čoraz viac treba začať klásť dôraz na 
zvyšovanie jeho vedomia, na nado-
budnutie schopnosti samostatne sa 
rozhodovať, na preberanie  vlastnej 
zodpovednosti a  tým pádom na 
posilňovanie jeho sebadôvery.

Príklad Cibulkovej

Keď som tento rok v máji sprevá-
dzal Dominiku Cibulkovú na turnaji 
v Ríme, mal som možnosť zistiť, aká 
je úroveň jej sebapoznania, nakoľko 
pozná hru svojich súperiek a  ako 
vidí do tenisu celkovo. Pozitívne 
hodnotím, že Dominika sa nielen 
živo zaujímala o moje postrehy a ná-
zory, ale rovnako zanietene rozprá-
vala o sebe a svojich skúsenostiach. 
Keďže Domču poznám od malička, 
musím sa priznať, že som bol veľmi 
príjemne prekvapený tým, koľko 
cesty ušla a ako veľa toho vie o sebe, 
o súperkách a tenise. Očividne musí 
byť veľmi vnímavá, keď v  takom 
mladom veku dosiahla takú vysokú 

úroveň poznania. Píšem o tom preto, 
aby som ilustroval príklad hráčky, 
ktorá dospela na úroveň, kde by 
tréner mal len veľmi málo inštruovať 
a oveľa viac koučovať. Tréner takejto 
hráčky by mal oveľa viac vychádzať 
z  jej vlastných potrieb, ušiť jej hru 
podľa jej prirodzenosti, počúvať ju 
a  nechať ju spolurozhodovať o  jej 
ďalšom napredovaní. V prípade, že 
by sme takejto hráčke začali vnuco-
vať našu predstavu a ona by si zase 
musela zvykať na niečo nové, by 
sme urobili to isté, ako keby sme sa 
postavili pred ňu a ukázali jej veľký 
transparent z  nadpisom: TY TO 
NEVIEŠ, ROB TO PODĽA MŇA! 
Akú asi bude mať takáto hráčka se-
badôveru na kurte, keď jej ustavične 
budeme dávať najavo aká je nesamo-
statná, nezodpovedná a neschopná 
sa rozhodovať?...

Rešpektujme hráčov

Keď teda nechceme, aby naši hráči 
nevedeli prečo prehrali zápas, alebo 
prečo hrali zle, keď nechceme, aby 
si počas zápasu nedokázali sami po-
môcť, keď nechceme, aby museli len 
dúfať, že na ďalšom turnaji to snáď 
bude lepšie, pomôžme im objavovať 
ich vlastnú individualitu a jedineč-
nosť. Začnime sa ich častejšie pýtať 
a  ukážme im, že veríme v  ich sa-
mostatnosť. Uvedomme si, že nikto 
nás nemôže poznať lepšie ako my 
sami. Akceptujme túto skutočnosť aj 
u našich hráčov a prestaňme im my 
oznamovať akí sú, čo potrebujú a čo 
je pre nich najlepšie. Namiesto toho 
im dajme šancu, aby sa čo najlepšie 
spoznali a rešpektujme ich.

Všetci veľkí šampióni histórie, ale 
aj súčasnosti, boli resp. sú osobnosti. 
Keď chceme, aby naši tenisti začali 
dosahovať ešte lepšie výsledky, mali 
by sme prestať degradovať ich od za-
čiatku ich kariéry na hlupákov, ktorí 
musia len poslušne a bezhlavo plniť 
naše príkazy, ale začnime v  nich 
prebúdzať osobnosti, aby raz mohli 
naplno využiť celý svoj potenciál 
a nestali sa “len“ našou kópiou. 

Využitie koučingu 
 v trénerskej praxi

Pre mesačník Tenis píše tréner Emil MIŠKE

V predchádzajúcom čísle nášho 

mesačníka otvoril tenisový tréner 

Emil Miške tému o  koučingu. 

Dnes v nej pokračuje, píše o jeho 

využití v tréneskej praxi.
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