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I. ČÁST – Základní orientace v problematice práce s psychikou dětí a  

                 mládeže v prostředí VaV sportu 

 

1. Popis základních kategorií – „psychika“ a „psychologie“ 
 

2. Související kategorie – psychoterapie, psychiatrie, pedagogika, filozofie 
 

3. Role a význam psychiky v kontextu sportovního výkonu dětí a mládeže 

 

3.1 / psychika je jednou z podmínek kvality vlastního sportovního výkonu 

3.2 / psychika je jednou z podmínek efektivity tréninku 

3.3 / psychika je jednou z podmínek efektivity růstu výkonnosti 

3.4 / psychika je jednou z podmínek míry využití výkonnostního potenciálu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.5 / je jednou z podmínek rozvoje osobnosti a charakteru dětí a mládeže 

3.6 / je jednou z podmínek kvalitativní transformace člověka (trenéra, rodiče …) 

3.7 / je jednou z podmínek celkové kvality života jedince 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.8 / psychika je jednou z podmínek případného destruktivního vlivu VaV sportu 

3.9 / psychika je jednou z podmínek nápravy destruktivních vlivů VaV sportu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Metodika práce s psychikou dětí a mládeže v prostředí VaV sportu 

 

4.1 / OBLAST ZACÍLENÍ A PRINCIP ZMĚNY 

4.2 / KDO – trenér + rodič, sportovní psycholog, nedirektivní kouč, mentor … 

4.3 / FORMA – trénování, formování, ovlivňování, doprovázení, zvládání, léčení … 

4.4 / ZPŮSOB – tréninkem, osobním příkladem, koučováním, „uchem“, PSPT … 

4.5 / PODMÍNKY KVALITY PRŮBĚHU PSYCHOLOGICKÉ PÉČE 
 

 kvalita vztahu / přirozený a průběžný proces péče / odbornost 
 

4.6 / UPOZORNĚNÍ!! 
 

 zásah do psychiky člověka může probíhat z vědomé i nevědomé úrovně 

 odezva na zásah do psychiky dítěte probíhá zejména na nevědomé úrovni 

 

Poznámky: 

 

 



II. ČÁST – Pravidla pro práci s psychikou děti a mládeže v prostředí  

                  vrcholového a výkonnostního sportu 

 

5.1 / Každý „poskytovatel psychologické péče“ by měl být pro její poskytování 

kompetentní a měl by být ochoten, nést odpovědnost za její kvalitu 

 

5.2 / Práce s psychikou dětí a mládeže v prostředí VaV sportu by měla být 

primárně zaměřená 

 

 na rozvoj jejich osobnosti a charakteru 

 na rozvoj jejich autenticity a svobody myšlení 

 na rozvoj jejich kompetence pro práci s vlastní psychikou 

 na aktivaci jejich výkonnostního potenciálu 

 

5.3 / Bezprostředně odpovědnou osobou za kvalitu práce s psychikou dětí a 

mládeže v prostředí VaV sportu je trenér 

 

5.4 / Trenér si uvědomuje, co v oblasti psychologické péče se svými svěřenci dělá.  

Je schopen to popsat, vysvětlit a zdůvodnit. 

 

5.5 / V případě, že trenér na požadovanou formu psychologické péče odborně 

nestačí, aktivuje – za souhlasu rodičů, a s vyjasněním si odpovědnosti za tento 

krok – interního nebo externího odborníka 

 

5.6 / Rodič má právo znát způsob práce trenéra s jeho dítětem v rámci všech 

složek výkonu, včetně práce s psychikou dítěte 

 

5.7 / Další pravidla … prosím, doplňte 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ČÁST – Konkrétní doporučení a tipy pro praktickou práci s psychikou  

                   děti a mládeže v prostředí VaV sportu 

 

1. / Pracujte, jako rodiče a trenéři na svém vlastním rozvoji. Vést druhé budete 

schopni jenom do té míry, do jaké to dokážete sami se sebou. 

 

2. / Ujasněte si svá vlastní filozofická a teoretická východiska. Právě ty formují vaše 

postoje a přístupy, a dávají konkrétní tvar vašim intervencím a zásahům. 

 

3. / Ujasněte si otázku smysluplnosti sportování vašich dětí a svěřenců. Všichni 

nakonec jednou s vrcholovým sportem skončí a vstoupí do „života po životě“. 

 

4. / Akceptujte své vlastní limity a omezení. Vaše kompetence spočívá v kvalitní 

sebereflexi, nadhledu nad procesem sportování vašeho dítěte nebo svěřence, a ve 

schopnosti, prakticky se vypořádat s vlastními nedostatky. 
 

 

5. / Poskytněte svým dětem a svěřencům optimální poměr bezpodmínečného přijetí 

a přijetí s podmínkou 

 

6. / Akceptujte povahové rozdíly mezi holkami a kluky, a volte tomu odpovídající, 

vhodný přístup 

 

7. / Buďte připraveni na určitou změnu osobnosti a psychického profilu vašeho 

dítěte a svěřence s nastupujícím věkem, a v této souvislosti jim pomozte zejména 
 

 vypořádat se s nastupujícím pocitem úzkosti, jako důsledku růstu uvědomění a 

pocitu odpovědnosti za výkon 

 s rozvojem jejich autenticity (schopnosti „být sám sebou“) a s nalézáním 

vhodných způsobů jejího uplatňování 

 

8. / Dejte si pozor na nadměrné a zbytečné, kontraproduktivní „psychologizování“. 

 

9. / Nevnímejte tělesnou hmotnost vašich dětí a svěřenců jako složku výkonu. 

Hranice k destruktivnímu dopadu opačného přístupu je velice tenká!! 

 

10. / Důvěřujte svým dětem a svěřencům, a buďte připraveni je doprovázet na 

jejich cestě sportovním, i mimo-sportovním životem 



 

11. / Veďte své děti ke skutečnému vrcholovému tréninku  

12. / Rozvíjejte optimizmus svých dětí a svěřenců 

13. / Posilujte jejich sebedůvěru 

14. / Pomáhejte jim zvládat jejich případnou nadměrnou impulzivitu 

15. / Rozvíjejte jejich emoční inteligenci, naučte je pracovat s vlastními pocity 

16. / Rozvíjejte jejich sociální inteligenci 

17. / Rozvíjejte jejich vnímavost, všímavost, uvědomování, sebereflexi 

18. / Učte je zaměřovat pozornost 

19. / Soustřeďte se na komunikaci, včetně řeči těla – svoji vlastní / vašich svěřenců 

20. / Zasahujte „on line“ 

 

 

PROCESOVÁ OPATŘENÍ – trénink / závody / izolace 

 

21. / Trénujte s vašimi svěřenci psychiku, jako jednu ze složek výkonu 

22. / Nefixujte vaše děti a svěřence na výsledek. 
 

 cíle stanovujte výkonově a procesově 

 naučte se vyhodnocovat míru odevzdaného aktuálního potenciálu 

 porovnávejte své svěřence se sebou samým 

 

23. / Uzavírejte „tvary“ – pokusy, tréninky, závody, výjezdy 

24. / Uzavírejte emoční doprovody daných událostí – pokusů, tréninků, závodů … 

25. / Hledejte se svými dětmi a svěřenci konkrétní způsoby zvládání psychické záteže 

26. / Veďte své děti a svěřence ke svépomoci při práci s vlastní psychikou 

 

Poznámky: 
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