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Sou!asná situace "v#carského tenisu 

"v#carsk# tenis je velice úsp$%n# - po&et hrá&'/úsp$%nost na ATP

- jedním z d'vod' pro& tomu tak je, )e mají Rogera Federera a Stana Wawrinku 
- siln# faktor, kter# zaji%*uje dostatek zájemc' (d$tí) o tenis

- dal%í z faktor' stávajícího stavu je v#borná sportovní (tenisová) infrastruktura ve "v#carsku
- stát se podílí na nákladech tréninkového procesu, toto platí jak specificky u tenisu tak u sportu obecn$



V#zvy, kter#m !elí "v#carsk# tenisov# svaz 

- mediální tlak - stálé opakování, )e %v#carsk# tenis nebude tak úsp$%n# potom co zakon&í krariéru Roger Federer a 
Stan Wawrinka

- zachování po&t' tenisové základny
- roz%í+it po&et hrajících d$tí, které hrají utkání
- zastavit pokles po&tu d$tí star%ích 12 let, které p+estávají hrát 
- vyt$)it maximum ze základny tak, aby d$ti, které nemají ambice hrát profesionáln$ tenis z'staly u sportu bu, v jiné 

roli (trené+i, fyzioterapeuti atd), nebo m$ly touhu ve sportu pokra&ovat dál na amatérské úrovni a vybudovaly si tím 
celo)ivotní lásku ke sportování respektive k tenisu, m$ly na své tenisové d$tství pozitivní vzpomínky  

"v#cark# tenisov# svaz si je jist#, )e bude do budoucna úsp$%n# (ji) mají v#borné juniory a první v#sledky po uvedení 
nového systému….. )



Zp$soby jak cíle/v#zvy splnit 

1. eduka!ní program pro trenéry s absolutním akcentem na kvalitu 
- neexistence vyjímek, ka)d# kdo se chce v$novat práci s d$tmi v rámci systému %v#carského tenisového svazu 

musí mít adekvátní vzd$lání vedené %v#carsk#m tenisov#m svazem (p+íklad: Martina Hingisová absolvovala 
kurz “licence B” jako v%ichni ostatní frekventanti kurzu se v%ím co k tomu nále)í)

- v%ichni, kte+í jsou zapojení do systému %v#carského tenisového svazu, musí b#t kompetentní ve svém oboru
- JEDNOTNÁ FYLOZOFIE VE VZD-LÁVÁNÍ



Zp$soby jak cíle/v#zvy splnit 

2. vybudovat a aplikovat rozvojov# program, kter# bude motivovat d%ti hrát a lep"it se



Cílem je, aby d$ti hrály… 
- v#zkum potvrdil, )e cca 50% lidí chce b#t sou&ástí kompetitivních událostí, pro zbyl#ch 50% není p+irozen$ “závodní” hraní vlastní

50%  
kompetitivní

50%  
nekompetitivní

Tradi!ní systém 

po 12 roce pokra!ují v 
hraní 

po 12 roce p&estávají hrát  
tenis



Cílem je, aby d$ti hrály… 
- v#zkum potvrdil, )e cca 50% lidí chce b#t sou&ástí kompetitivních událostí, pro zbyl#ch 50% není p+irozen$ “závodní” hraní vlastní

50%  
kompetitivní

50%  
nekompetitivní

“Nov#” systém  

po 12 roce pokra!ují v hraní po 12 roce z$stávají u tenisu



- ve spolupráci s psychology, odborníky na fyziologii, tenisov#mi trenéry atd. byl vybudován systém/program, kter#
má motivovat d$ti k absolvování “tenisové cesty” - tento systém je aplikován pro d$ti do 12 let

-  DLE PSYCHOLO. JSOU PRO  “ZAPÁLENÍ D-TÍ DO SPORTU” KLÍ/OVÉ NÁSLEDUJÍCÍ 3 ASPEKTY:

Rozvojov# program swiss tennis 

1. d$ti musí mít cca 50% %anci usp$t - to se t#ká jak postupn#ch úkol' tak i utkání
0 pokud jsou úkoly &i soupe+i dlouhodob$ moc snadné nedochází k rozvoji a d$ti se “nudí”
0 pokud jsou úkoly &i soupe+i dlouhodob$ moc obtí)né dochází ke frustraci a ztrát$ motivace

2. tém$+ 100% d$tí cítí pot+ebu a je motivováno se v dané oblasti zlep%ovat (dle sv#ch mo)ností) 
3. tém$+ 100% d$tí má touhu své zá)itky sdílet a b#t sou&ástí n$jaké skupiny  



Jak naplnit 3 záklaní p+edpoklady k tomu, aby d$ti tenis bavil?
- rozvojov# program d$tí do 12 let je koncipován pro ob$ skupiny - jak pro sout$)n$ orientované, tak i pro nesout$)n$ orientované

Tento program je jakousi tenisovou %kolou, do které se nastoupí ka)d# nová&ek, kter# vztoupí do tenisové %koly.



Po zapsání do “%koly” si vybere )ák t#m, ke kterému bude nále)et, a pro kter# bude sbírat body 

- zaji%t$ní bodu 3. - sdílet své zá)itky a b#t sou&ástí n$jaké skupiny (Teamwork)
- v rámci jednoho kubu mohou b#t d$ti v jin#ch t#mech…  
- t#my jsou celostátní
- d$ti se svojím t#mem z'stávají po celou dobu “studia”



"kolou se postupuje postupn#m 
zvládnutí:
- zadan#ch úkol'(
- zvládnut#ch dovedností 
- prokázání znalostí 

Zlep%ováním se v dovednostech 
získává )ák body do svého profilu, ale 
také pro sv'j t#m -  Teamwork

Bod 2. - tém$+ 100% d$tí cítí pot+ebu a 
je motivováno se v dané oblasti 
zlep%ovat (dle sv#ch mo)ností), je touto  
metodou zaji%t$n

Status (&erven#, oran)ov#, zelen#) 
NENÍ UR'EN V(KEM, ALE POUZE 
NA ZÁKLAD( DOVEDNOSTÍ 

 - to zaru&í, )e proti sob$ nastoupí d$ti 
na p+ibli)n$ stejné tenisové úrovni. 
(stalo se, )e %estiletá hol&icka byla v 
zelené kategorii a hrála proti jedenácti 
let#m)

Zaji%t$ní bodu 1 - d$ti musí mít cca 
50% %anci usp$t - to se t#ká jak 
postupn#ch úkol' tak i utkání

0 pokud jsou úkoly &i soupe+i 
dlouhodob$ moc snadné 
nedochází k rozvoji a d$ti se 
“nudí”

0 pokud jsou úkoly &i soupe+i 
dlouhodob$ moc obtí)né 
dochází ke frustraci a ztrát$
motivace



A) do zelené kategotie nejsou tabulky, )eb+í&ky atd. 

1áci “pouze” získávají body do svého profilu a pro sv'j t#m 

V zelené kategorii nastává mo)nost volby p+ihlásit se do tzv. licencové sout$)e, co) je systém, kter# je b$)n# ()eb+í&ky atd)   

Nebo m')e hrá& z'stat v tzv. nelicencovém 
systému , kde se postupuje v podobném duchu jako 
ve “%kole”
Zaji%t$na mo)nost pokra&ovat pro ty, kte+í se zatím 
necht$jí tenisu v$novat s ambicí stát se 
profesionálním hrá&em 

NEDOCHÁZÍ K UKON/ENÍ /INNOSTI

50%  
kompetitivní

50% 
nekompetitivní



D)SLEDEK TLAKU NA V*SLEDEK A NEUSTÁLÉ SE POROVNÁVÁNÍ S OKOLÍM 



Jedin$ hrá& a jeho rodi& vidí kolik bod' dít$ získalo, nedochází tak k porovnávání - ka)d# má své tempo zlep%ování se, 
ani) by byl pod tlakem okolí



P+i dosáhnutí ur&ité hranice bod' dostávají )áci mo)nosti si vybrat z t#mov#ch v$cí - odm$na/motivace  






