
                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                           

 

SEBEREGULACE ANEB NECHTE MYSLET HRÁČE SAMI ZA SEBE 

Mentální příprava je komplexní záležitost, která ovlivňuje život sportovce a pomáhá mu zlepšit nejen sportovní výkon, ale odráží 

se i v dalších oblastech života. Sportovci se díky mentální přípravě stávají kompetentnější, zodpovědnější, lépe rozumí sami sobě 

a dokážou si v životě i lépe poradit. Součástí mentální přípravy je i seberegulace, kterou trenéři mohou použít jako efektivní 

nástroj ke zlepšení svých svěřenců. 

Co je seberegulace? 

Podle Richardse (2011) „seberegulace označuje proces, ve kterém jednotlivci monitorují, řídí a kontrolují své chování, myšlenky, 

emoce a interakce s prostředím, včetně plnění úkolů, ale i sociálních interakcí“. 

 

Jak začít se seberegulací? 

Společným úskalím mnoha trenérů je potřeba říct hráčům, co musí dělat. Ačkoli to myslí dobře, důsledkem je, že hráči nejsou 

schopni myslet sami za sebe, když jsou na hřišti a kdy musí být rozhodnutí učiněna v milisekundách. 

Jako trenér, začnete s tím, že si uvědomíte, jak jste doposud trénovali své hráče. Každý trénink se zamyslete pár minut nad 

rovnováhou mezi “mluvením“ a “kladením otázek“ a zkuste si upřímně říct, zda není lepší být více zticha. 

 

FÁZE SEBEREGULACE 

1. Příprava  

2. Provedení 

3. Zlepšení  

 

PŘÍPRAVA 

Před tréninkem se hráčů zeptejte: 

V čem jsi dobrý a proč? 

Co chceš nebo v čem se chceš zlepšit? 

Nejlepší způsob, jak zlepšit dovednosti, je stanovit cíle a tyto cíle sledovat. Lidé si mohou stanovit různé typy cílů. 

 

PROVEDENÍ 

Během cvičení se zeptejte hráčů: 

Jak to jde? 

Jak budeš na svém cíli pracovat ještě lépe?  

 

ZLEPŠENÍ 

Po cvičení se hráčů zeptejte: 

Dosáhl jsi svého cíle? 

Co jsi se naučil pro příště? 



                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                           

 

Nemáte čas mluvit se všemi hráči pokaždé, a tak jak to mohu udělat? 

Zejména ve větších skupinách je náročné komunikovat a pokládat tyto otázky pokaždé. Udělejte si tedy 

zvyk zeptat se hráčů, když se připravují na cvičení nebo si některé během cvičení na 10 sekund vezměte 

stranou a zeptejte se, zatímco ostatní pokračují. Nemějte pocit, že se musíte pokaždé ptát každého hráče, 

ale jednoduše prolomte zvyk říkat hráčům pokaždé, co dělají dobře a co ne. Nechte je přemýšlet o svém 

vlastním výkonu.  

Když jednotlivci pociťují odpovědnost za svůj vlastní rozvoj, jsou více zapojeni do své práce a 

pravděpodobněji dosáhnou svých cílů. 

Od jakého věku můžu tuto techniku jako trenér používat? 

Tuto techniku lze použít v jakémkoliv věku. Buďte kreativní při hledání 

způsobů, jak přimět hráče přemýšlet. Nejde ani tak o věk, ale spíše o 

praxi. 

 

 

Pozn. 

Od mladšího žactva je dobré začínat s individuálními pohovory s hráči, např. 1-2 x ročně za přítomnosti 

rodičů (rodiče jsou ale v pasivní roli). Od U15 se role rodičů redukuje a individuální pohovory probíhají mezi 

trenérem a hráčem, v dorosteneckém věku např. 2 x ročně (seberegulace, hodnocení svého progresu či 

výkonu, týmu, klubu, školy atp.) Hráčům můžeme pomoci stanovit cíle. O tom, jak je správně stanovit, se 

dočtete ZDE. 

 
Zdroje: Erasmus+ program, psychologievykonu.cz 
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