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Abstrakt 

 

Název práce: 

Analýza forhendu elitních tenistů ve vybraném utkání 

 

Cíl Práce:   

Cílem práce bylo zjistit četnost, účinnost a úspěšnost forhendu elitních hráčů ve 

vybraném utkání French Open 2018. Jednalo se o finálové utkání tohoto turnaje, kde jsem 

analyzoval každý forhendový úder. 

 

Metody:   

Analýza se prováděla pomocí nepřímého strukturovaného pozorování na základě 

uloženého přímého přenosu z finále French Open 2018. Jednalo se o notační analýzu. 

Výsledky byly zaznamenány do předem vytvořených tabulek a následně převedeny do grafů. 

 

Výsledky:     

Výsledky nám ukazují, který hráč jak často používal forhend, u koho byl forhend 

úspěšnější, účinnější a jakým směrem byl zahráván. 

 

Klíčová slova: 

 forhend, četnost, účinnost, úspěšnost 

  



 
 

Abstract 

 

Title: 

Analysis of the elite tennis players for the selected match 

 

Objectives: 

The aim of the work was to find out the frequency, effectiveness and success of the 

elite players in the selected French Open 2018 match. This was the final match of this 

tournament, where i analyzed every forehand. 

 

Methods: 

The analysis was done by observing video recordings of final matches from the French 

Open 2018. This was a notation analysis. The results were recorded in pre-created tables and 

then converted to charts. 

 

Results: 

The results show us which player has used the forhend, where the forhend was more 

successful, more efficient, and in which direction it was played. 

 

Keywords: 

forehand, frequency, efficiency, success rate 
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1 ÚVOD 
 

Tenis, přezdívaný také jako bílý sport, je hra pro dva nebo čtyři hráče. Je to sport, který 

vyžaduje přemýšlení a převládá zde taktická a psychická stránka. Tento krásný a elegantní 

sport mohou hrát lidé od útlého dětství až do stáří. Díky našim současným skvělým tenistům, 

jakými jsou Petra Kvitová, Karolína Plíšková či Tomáš Berdych, neztrácí v České republice 

na popularitě a patří mezi velice vyhledávané a sledované sporty. 

Tenis, jako každý jiný sport prochází určitými změnami a vývojem. Vymýšlí se různé 

moderní vymoženosti, jsou mnohem kvalitnější materiály, vše se zrychluje. Ve své práci jsem 

se zabýval tenisovým úderem, který prošel také určitým vývojem a mnoho tenistů ho 

považuje za nejdůležitější. Jedná se o forhend, v tenise se jedná o jeden z nejčastějších úderů. 

Samotného mě zajímalo, jak vrcholoví tenisté používají forhend a jak jsou při něm úspěšní. 

 Tato diplomová práce částečně navazuje na mou bakalářskou práci, kde jsem se zabýval 

stejnou problematikou, avšak u této práce bych se chtěl zaměřit na jedno utkání a dostat se 

více do hloubky již zmiňované problematiky. Závěrečná práce se skládá ze dvou hlavních 

částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsem se snažil nastínit a přiblížit zkoumaný 

problém, kde jsem čerpal z odborné literatury a částečně z internetu. Cílem této části bylo 

vytvořit jakýsi vědomostní podklad pro pochopení části praktické. Tu jsem prováděl pomocí 

nepřímého strukturovaného pozorování na základě uloženého utkání. Přínos práce bude 

zřetelně ukazovat na to, jaký tenista jak často a jak úspěšně či účinně používal forhend. 

Myslím, že tento výzkum je velice zajímavý a pro nás přínosný v tom, že nám jasně ukáže 

čísla, u kterého hráče je forhend spíše slabinou a u kterého naopak silnou stránkou. Podle 

mého názoru je dnešní vrcholový tenis velice vyrovnaný a rozhodují opravdu detaily. 

Samozřejmě hráči jako Rafael Nadal, Andy Murray, Roger Federer nebo o generaci mladší 

Alexander Zverev nebo Dominic Thiem, převyšují ostatní hráče na špičce žebříku ATP, ale 

nebavíme-li se o těchto hráčích, může opravdu vyhrát každý s každým. Osobně řadím forhend 

mezi nejdůležitější tenisové údery, proto jsem si ho vybral a snažil odpovědět na otázky typu: 

Kdo častěji používal forhend? U koho byl forhend účinnější? Kdo měl forhend úspěšnější? 

Jakým směrem hráči zahrávali svůj forhendový úder? Při běžném sledování tenisu v televizi 

nebo přímo v hledišti je jen málo zřetelné, kdo vyhrává nebo naopak prohrává své míče po 

forhendovém úderu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

2.1  Vznik hry a její původ 

 

První zmínky o hrách s odrážením míče přes síť jsou známy již v antice (Höhm, 1982). 

Nejprve se míč odrážel rukou a později pálkou. V Římě se hrál tzv. triglon, který měl stejné 

rysy jako později tenis.  

V Itálii se setkáváme s hrou, která se jmenovala giocodelpallone, která byla dalším 

předchůdcem tenisu. Tato hra byla velice populární a udržela se po dlouhou dobu. Hrála ji 

tříčlenná nebo čtyřčlenná družstva. Principem této hry bylo, že hráči se rozebíhali z šikmých 

prken a pomocí chráničů, které měli na předloktí, odráželi míče do soupeřova pole do té doby, 

než míč zůstal ležet v jednom poli. 

Národní hrou Basků je pallonejuego de pelota, která vznikla ve Španělsku. Rozměry 

hřiště i stěny jsou závislé na počtu hráčů. Základem hry je odpalování míčku pomocí 

zobákovité pálky chiestry. Pelotu je možné hrát podobně jako tenis, mohou proti sobě 

nastoupit jednotlivci, dvojice nebo dokonce čtyřčlenná nebo šestičlenná družstva. Smyslem 

této hry je házet míč do zdi proti sobě tak, aby se odrazil zpátky do hřiště a soupeř jej 

nechytil. Soupeři si nesmí bránit a překážet. 

Ve 14. století byla ve Francii velice rozšířená hra dlaní – jeu de paume. Hra byla velice 

vítána, jelikož sloužila jako protiklad tvrdým rytířským bojům. Nastupovali proti sobě jak 

muži, tak i ženy a hrálo se i smíšeně. Tuto hru si velice oblíbila šlechta a tak se začali budovat 

nové dvorce. V 15. století se začali používat malé dřevěné rakety, které se postupem času 

zdokonalovali. 

První zmínky o slově Tennis jsou z Anglie z 15. století. Pro vznik slova Tennis máme 

několik vysvětlení, nejpravděpodobnější je, že Angličané převzali od Francouzů slovo Teniz, 

což znamená, v překladu chytej, berte. Od té doby toto převzaté slovo začali psát a vyslovovat 

tennis a pojmenovali tak celou hru. 

2.2 French Open 

 

French Open společně s Wimbledonem, US Open a Australian Open patří mezi turnaje 

velké čtyřky. Jak je již z názvu patrné, tak turnaj se koná ve Francii na antukových dvorcích 
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„Stade Roland-Garros“ přímo v Paříži. Turnaj se koná každoročně na přelomu května a 

června. Mnoho lidí zná tento turnaj pod názvem Roland Garros, tento název vznikl po 

francouzském válečném letci Rolandu Garrosovi, který jako první v roce 1913 přeletěl 

Středozemní moře. 

První ročník tohoto turnaje se konal v roce 1891 pod názvem „Championnat de France“. 

Turnaje se však mohli zúčastnit pouze hráči, kteří měli členství ve francouzských tenisových 

oddílech. Toto opatření platilo do roku 1924. V roce 1925 se Championnat de France stává 

mezinárodním turnajem.  Jak jsem již zmínil v úvodu této kapitoly, French Open se hraje na 

antukovém povrchu, nebylo tomu však tak pokaždé. V začátcích turnaje se hrálo na povrchu 

travnatém a to až do roku 1928, kdy byl u příležitosti pořádání Davisova poháru vybudován 

nový tenisový stadion „Stade Roland-Garros“. Na tomto stadionu je od počátku pouze antuka, 

na níž se hraje dodnes. Areál má 24 kurtů, kde hlavní neboli centrální dvorec poskytuje 

kapacitu téměř 15 tisíc míst. Tento dvorec nese název po francouzském sportovním 

funkcionáři Phillipu Chatrierovi (www.rolandgarros.com).  

 

2.3 Antukový povrch 

 

Antukové dvorce vznikli až jako důsledek problému s travnatým povrchem. Travnatý 

povrch byl velice náročný na údržbu. Návrh na antukový povrch vznikl v Německu jistým 

panem Beckerem. Antukový povrch se vyznačuje svou moučkovou strukturou oranžovo-

červené barvy. Tento povrch se vyrábí z mletých pálených střešních tašek, rozdrcené břidlice 

nebo cihel. Antuka je pórovitá, lehce propouští vodu a zachovává pružnost. Oproti travnatému 

povrchu má výhodu v tom, že si snadněji poradí s vsáknutím a odtokem vody. Nadbytečnou 

vodu pohltí drenáž, která je položena pod antukou. Tento odtokový systém pomocí drenáže je 

velikou výhodou. Při nepříznivém počasí jako je například déšť, dochází na travnatých 

površích k delšímu přerušení utkání než na antuce, kde je voda rychleji vsáknuta a v utkání se 

může pokračovat. Samozřejmě i antukový povrch trpí určitými nevýhodami. Zásadní 

nevýhodou je údržba. Antuka si celkem snadno poradí s vodou, ale naopak v horkých dnech 

kdy neprší, tak je třeba antuka zalívat, aby nedocházelo k prášení. Dále je zapotřebí 

pravidelně válcovat povrch, tak aby nedocházelo k nerovnostem. Po každé hře by se měl 

povrch uhladit pevným a rovným nástavcem (většinou se využívá dřevo respektive prkno), 

kdy se právě zarovnají nerovnosti. Následovat by mělo zametení celého dvorce a opětovné 
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zavlažení. V neposlední řadě nesmíme zapomínat na to, že je potřeba pravidelně antuku 

dosypávat.   

Antuka je bezpochyby nejpomalejším tenisovým povrchem. Míče zde mají vysoký a 

pomalý odskok, hra je oproti jiným povrchům zpomalena a hráči mohou využívat skluzů. Na 

antuce většinou dochází k delším rozehrám a převážně k úderům od základní čáry. Díky 

pomalejším odskokům dokážou hráči doběhnout většinu míčů, které by se jim na tvrdém či 

travnatém povrchu doběhnout nepovedlo. Jelikož antuka tlumí razanci úderů, jsou zde v 

nevýhodě hráči, kteří spoléhají na razantní podání, a naopak jsou zde ve výhodě hráči 

s dobrým příjmem podání a více se projeví komplexnost hráče (Carboch, J., Kočíb, T., 2015). 

Jelikož i antukový povrch klade nároky na údržbu, začaly se vyrábět umělé antukové dvorce, 

kde by měl být povrch více praktický a méně náročný co se týče údržby. Nejznámější umělé 

antukové povrchy jsou Har-Tru American Clay, Canada – Tenn a Classic Clay.  

 

 Har-Tru American Clay – jedná se o antuku zelené barvy, která se vyrábí z 

rozdrceného čediče. Je o něco málo rychlejší než klasická oranžová antuka a dochází 

na ní k pravidelným odskokům míče. Tato antuka je převážně rozšířena v USA. Dle 

internetového portálu Har-Tru (www.hartru.com) mezi hlavní výhody této zelené 

antuky patří – rychle dochází k vysychání vody po dešti, jednoduchá montáž, která 

může být provedena na tvrdém povrchu, opravy antuky jsou levné a nenáročné, 

antuka je šetrnější k tělu a dochází na ní k méně úrazům.  

 Canada – Tenn – tento druh antuky patří mezi nejrozšířenější v Evropě, jež je 

využíván převážně v halách. Má zelenou, zelenošedou a šedou barvu. Hlavními 

výhodami tohoto povrchu jsou dlouhá životnost, minimální údržba, finančně méně 

nákladná na opravy při poškození. Povrch je měkčí a tím šetrnější ke kloubům hráčů. 

V roce 2006 se povrch Canada – Tenn stal oficiálním povrchem Pražského, 

Středočeského, Západočeského, Východočeského a Severomoravského tenisového 

svazu (www.tenis-schmid.cz).  

 Classic Clay – je umělý tenisový povrch, který vypadá jako klasická antuka. Na 

povrchu Classic Clay se hraje stejně dobře, jako na antuce, protože se míč odráží v 

ideálním směru, povrch hráčům navíc umožňuje kontrolovaný skluz. Povrch Classic 

Clay je dokonale rovný, jelikož je tvořen ze zhutněného jemného červeného písku. 

Podklad tvoří červený polypropylenový koberec položený na beton nebo asfalt. Díky 
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skvělým vlastnostem a dlouhé životnosti tohoto povrchu je hrací sezóna prodloužena - 

může se hrát od začátku jara do konce podzimu bez citlivosti na mráz a změny teploty 

(www.tenis-schmid.cz).  

Antuka je v současnosti nejoblíbenější povrch v Evropě a v Jižní Americe a zároveň druhým 

nejčastějším povrchem turnajů okruhu ATP a WTA. 

 

2.4   Technika 

 

V literatuře se setkáváme s mnoha definicemi tohoto pojmu, je však nejasné, která 

definice je nejpřesnější či nejvýstižnější. Dle Schönborna (2006) je technika „specifický sled 

pohybů nebo částí pohybů při řešení pohybových úkolů ve sportovních situacích“. 

Z této definice vychází tři důležité poukazy.  

o Technika je vždy spojována s pohybem 

o Sportovní techniku musíme chápat jako komplex pohybů a částí pohybů, čímž se 

zdůrazňuje, že v tréninku musí být zapojeno celé tělo, včetně kondičních, 

koordinačních, fyziologických a anatomicko-funkčních faktorech. 

o Na závěr jsou uváděna příslušná situační řešení úkolů, což v praxi znamená, že 

technika nesmí být vyučována samoúčelně, ale vždy jako prostředek k účelu, což 

ukazuje na odpovídající metody tréninku. 

 

Dovalil (2002) definuje techniku jako: „Způsob řešení pohybového úkolu v souladu 

s pravidly příslušného sportu, biomechanickými zákonitostmi a pohybovými možnostmi 

sportovce. 

Z této definice plynou jistá kritéria techniky, které nám říkají, že není dominantní jen 

průběh pohybu, ale jeho úspěšnost. Individuální pojetí techniky sportovců a osobité provedení 

se nazývá styl. Na základě informací o vnitřním a vnějším prostředí a jejich propojení, díky 

kterému získáváme ucelený obraz o situaci, vznikají sportovní dovednosti. Vytváření těchto 

propojení se děje na základě smyslových orgánů (zrak, sluch, atd.), které zahrnují proces 

vnímání. 

Ve většině případů, se úderová technika učí podle klasického herního přístupu, nezávisle 

na pozdějším technickém či taktickém způsobu použití konkrétního úderu. Velice často se 
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pilují a ladí technické detaily (jako poloha lokte, sklon ramen, pokrčená kolena atd.), avšak 

takovéto postupy učení, jsou se skutečným utkáním dosti odlišné a mají s ním málo společné. 

Člověk si pěstuje určitou vlastní techniku, bez jakéhokoli smyslu. Když se u hráče rozvine 

technika, která se statisticky aspoň trochu daří, tak je zařazena do herních situací, kde se ale 

hráč udivuje, že nefunguje (Schönborn, 2008). 

Tato technika nefunguje proto, jelikož se hráči ocitají v tělesných a úderových polohách, 

které jsou jim prostě cizí. Jinými slovy: Hráči musí předvést dovednosti, které ještě nemají 

tolik osvojené a zkrátka na ně nestačí. Dokážou možná čistě provést průběh jednoduchého 

pohybu, ten ale nezvládnou obměnit pohybem těla a nepřizpůsobí ho konkrétní situaci. 

 

2.4.1  Úderová technika v tenise 

Už v době, kdy tenis teprve vznikal, došlo k rozdělení techniky tenisových úderů. Chtěl 

bych poukázat, že toto rozdělení se používá dodnes. Jedná se o tři základní způsoby úderů 

(obr. 1.), přičemž největší roli hraje sklon rakety (Koromházová, Linhartová 2008). Mezi tyto 

údery patří přímý úder, úder se spodní rotací a úder s horní rotací, někdy nazývaný jako 

„topspin“. 

 

 

Obrázek 1: Základní typy úderů v tenise (Koromházová, Linhartová 2008) 

2.4.1.1  Údery přímé 

Tyto údery se vyznačují tím, že při úderu je raketa nastavena kolmo, kde směru letu 

míče. Tento typ úderu uděluje míči také nejvyšší rychlost, jelikož ho nezpomaluju náklon 

rakety a odskok je pravidelný (Koromházová, Linhartová, 2008). 
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2.4.1.2  Údery se spodní rotací 

Při těchto úderech je raketa mírně zakloněná a plocha rakety tzv. „otevřená“. Doba 

letu míče je poměrně dlouhá a míč je roztočen kolem vodorovné osy směrem vzadu a vzhůru. 

Pohyby rakety je veden shora dolů (Jankovský, 2002). 

 

2.4.1.3  Údery s horní rotací 

Při tomto posledním typu úderu je charakteristické, že horní okraj rakety směřuje mírně 

vpřed a míč je roztočen okolo vodorovné osy dolů a vpřed. Při tomto úderu má míč velice 

vysokou dráhu letu a odskok je rychlý, vysoký a dlouhý (Jankovský, 2002). 

 

2.5  Současné trendy v technice hráčů 

 

Současná novodobá technika je převážně založena na přizpůsobivosti herním povrchům 

a na univerzálnosti. V dnešním tenise hraje velkou roli podání, to je díky moderním 

technologiím velikou zbraní mnoha tenistů. 

Když pomineme úplné začátky tenisu, kdy tato hra měla pouze některé společné rysy, tak 

můžeme jistě říci, že vývoj taktiky a techniky se jednoznačně změnil (Höhm, 1982). K tomu 

přispívají nové a moderní rakety, míče, výplety a v neposlední řadě úsilí hráčů. My můžeme 

tato slova jen potvrdit, neboť všechny tyto aspekty hrají velikou roli ve vývoji techniky. Tenis 

a vývoj techniky se v dnešní době z části propojil s medicínou a s poznatky a objevy, které se 

týkají biomechanických a fyziologických principů lidského těla. 

 

2.6  Forhend 

 

Forhend je tenisový úder, kdy všechny míče zahráváme vpravo od nás, jsme-li praváci. Je 

to velice oblíbený úder většiny tenistů. Každý hráč by se měl naučit forhend zahrávat jistě a 

tvrdě v obranných fázích hry, ale také přesně a konzistentně při útoku (Applewhaite, 2005). 

Předpoklady pro úspěšný forhend jsou: 

 správné držení rakety - způsob jakým prsty a ruka obejmou držadlo rakety 

 správný pohyb - způsob provedení úderu 

 správná práce nohou a rovnováha 
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Forhend tvoří velkou část dnešní hry a provádí se z každého centimetru tenisového 

dvorce. Přesný, ale zároveň razantní forhend vyžaduje jemné a efektivní pohybové 

dovednosti. Cílem je zaujmout pozici, která umožní zahrát přesný a dostatečně rychlý 

forhend. Aby byl náš forhend úspěšný, musíme být schopni zahrát míče ve všech částech 

tenisového kurtu. Proto bude velmi důležité, jaké držení rakety si pro tento úder zvolíte 

(Bollettieri, 2016). 

Správné držení rakety dle Scholla (2000) je, že prsty ovinou držadlo rakety šikmo 

dopředu, konečky prstů a palec kromě ukazováčku se nachází na jeho zadní plošce. Palec by 

se měl dotýkat prostředníčku a bříško dlaně spočívá na jeho přední plošce. Ukazováček by 

měl být natažený a celé zápěstí lehce zalomené (otevřené). Při pohledu shora, by raketa a 

předloktí měly tvořit tupý úhel. 

 

2.7 Držení rakety – forhendová strana 

 

Při úderu forhendem, se bod zásahu vždy posouvá vpřed a dovnitř (stále ohnutá paže v 

lokti), s rostoucím otočením ruky doprava ve směru západního držení (Schönborn, 2008).  

  

Obrázek 2: Způsoby držení rakety (Schönborn, 2008) 

 

  Toto provedení je velice důležité, jelikož ovlivňuje nejen pohyb při úderu, ale také 

velikost rotace a protažení úderu. Čím dále trefíme míč raketou (až u kontinentálního držení, 
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obr. 2), tím je sice více prostoru pro horizontální pohyb rakety, což je důležité pro zrychlení 

míče, ale o to máme méně prostoru pro vertikální pohyb, který udává rotaci míčku. 

 

2.7.1 Kontinentální držení 

 

V moderním tenise se toto držení rakety při forhendu už téměř nevyskytuje, jelikož se 

s ním nedá zahrát tak kvalitní topspin. Dále z hlediska zdravotního je toto držení také 

nevýhodné, protože držíme raketu prakticky nad úchopem a proti míči působí malý odpor 

ruky. Trpí také loket, který se dá zahrát pouze s vytočenou paží. Kromě těchto negativ se také 

zásah posouvá daleko doprava a od těžiště těla (Schönborn, 2008). 

 

2.7.2 Západní forhendové držení 

 

Při tomto držení rakety, nastává další extrémní případ. Bod zásahu se přesouvá daleko 

před tělo, což přináší mnoho výhod, např., že hráč má mnoho prostoru při pohybu hlavy 

rakety směrem dolu a nahoru, ale zároveň to přináší své negativní stránky, kterými je rychlost 

míče. Při takovémto držení rakety následuje tzv. „stěračové protažení“, které je v této fázi 

naprosto přirozeným následkem anatomických možností. Projevuje se volností loketního 

kloubu (pronace) a ramenního kloubu (rotace nadloktí dovnitř) (Schönborn, 2008). 

 

2.7.3 Východní a polozápadní forhendové držení 

 

Z předešlých dvou držení vyplývá, že při forhendu je třeba doporučit držení rakety mezi 

oběma extrémními způsoby uchopení. Tudíž držení východní a polozápadní, které jsou brány, 

jako hraniční hodnoty.  V moderním tenise, se opravdu doporučuje držení v těsné blízkosti 

nebo mezi těmito dvěma způsoby úchopu. Ve své době tak hrál nejlepší hráč světa Peter 

Sampres a nyní to můžeme vidět u Rogera Federera (Schönborn, 2008). 

 

2.8 Fáze při forhendu 

 

Dále také dle Schönborna (2008) rozlišujeme tři základní fáze při forhendu.  
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 přípravná fáze a nápřah  

  úderová fáze  

  protažení úderu  

Při těchto fázích je velice důležité, aby byl pohyb prováděn plynule. Nejvíce se to týká 

přechodu pohybu mezi úderovou fází a protažením pohybu. Zásahem míčku raketou nesmí 

být pohyb přerušen.  

Levá paže při švihovém pohybu má velice důležitou funkci. Ačkoli ji často připisujeme 

jen význam pro rovnováhu, má úplně jiný hlavní úkol. Při forhendovém úderu pravou rukou 

se snažíme levou ruku tlačit co nejvíce dopředu, abychom dostali levé rameno dopředu a tím 

natočili celou horní polovinu těla bokem. Forhendový úder můžeme také ovlivnit po zásahu 

míčku raketou. Méně zkušení hráči mají tendenci předčasně ukončit protažení rakety, což 

ovlivňuje délku a směr úderu a mnoho hráčů má sklon k tomu, že vedou hlavu rakety přímo k 

levému rameni. Nyní si každou fázi podrobněji rozepíšeme v následujících kapitolách. 

 

2.8.1 Přípravná fáze a nápřah 

 

První fázi v zahrání forhendu je přípravná fáze a nápřah. Přípravná fáze je obvykle 

zahájena pohybem ramen a loktu. V současné technice je nápřah obvykle zahájen rotací trupu, 

následuje vytočení ramen a nohy, která je blíže k míči. Nohy by měly široce rozkročeny, a to 

z důvodu větší stability hráče. Dále následuje vykročení levé nohy (jsme-li praváci) směrem k 

míči. Před zahájením úderu rakety do míče by měla být hlava rakety nad úrovní lokte (Crespo, 

Miley, 2002a).  

 

2.8.2 Úderová fáze 

 

Druhou fází při forhendu je fáze úderová. V první fázi švihu raketa směřuje dolů a 

dosud lehce pokrčené kolena se začínají narovnávat. To je předpokladem pro dosažení většího 

švihu po dráze zespoda směrem nahoru. V další fázi následuje rotace ramen a boků a těsně 

před zahráním míče se loket mírně napíná. Hlava rakety jde tedy při švihu po dráze dopředu 

zespoda a nahoru. Při švihové fázi a až do okamžiku úderu zůstává raketa zavřená a těsně 

před zasažení míče se nepatrně otvírá. V momentu zahrání míče se zápěstí nachází nad 
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držadlem rakety. Hlava rakety by měla být v klidu a náš pohled by měl směřovat na místo 

kontaktu rakety s míčem (Crespo, Miley, 2002a). 

 

2.8.3 Protažení úderu 

 

Poslední fází je protažení úderu a bývá velice individuální. Raketa pokračuje v pohybu 

zahrání míče směrem zespoda nahoru a loket se při dokončení dostává na úroveň ramen. 

Napětí ve svalech slábne a dokončuje se rotace trupu a ramen ( Crespo, Miley, 2002b). 

 

2.9  Změny v technice forhendu 

 

Forhend se během posledních 10 let výrazně změnil. Dnešní hráči jen zřídka používají 

tradiční forhend. Místo toho volí hráči tzv. moderní topspin forhend. Změny ve forhendové 

technice jsou zapříčiněny novými raketami, které jsou větší, lehčí a tužší, než byly klasické 

dřevěné, ve kterých povoloval výplet. Hráči se do dnešního forhendu snaží dát více razance a 

kontroly (Bahamonde, 2001). Na začátku 20. století se tenis neustále vyvíjel a zrychloval, 

samozřejmě se našli hráči jako Fred Perry, Bill Tilden, u kterých byl forhend velice silnou 

stránkou. O 70 let později to byli pro mě už známější tenisté, jako jsou Ivan Lendl a 

BjörnBorg. Aby se hráči mohli přizpůsobovat změnám a stále zlepšovat své údery je velice 

důležité držení rakety. Na začátku vzniku tenisu se nejvíce používalo u forhendového úderu 

základního kontinentálního držení nebo jen občas východního držení. S postupem času se 

přecházelo na polozápadní  a západní držení.  

 

2.10  Moderní forhend 

 

Jak jsem již zmínil v předchozím odstavci, forhend se opravdu neskutečným způsobem 

obměnil. Je zkrátka mnohem agresivnější, přesnější a rychlejší. Dokonce se dá i změřit 

rychlost forhendu, kde jsou rekordní hodnoty u mužů kolem 250 km/h (www.tenisportal.cz). 

Mnoho světových hráčů hraje forhend se silnou horní rotací. Tímto je znám převážně Rafael 

Nadal, který dává míči až extrémní rotaci. Na základě těchto úderů, vzniklo několik nových 

držení rakety. 
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Podle nových moderních metod je raketa při forhendovém úderu držena tak, že vrchol 

úhlu mezi palce a ukazovákem se nachází na horní ploše držadla rakety. Při tomto 

forhendovém držení, můžeme postupným přehmatáváním směrem doprava, měnit typ 

forhendu, který chceme zahrát, a to převážně na míře udání horní rotace (Langerová, 

Heřmanová 2005). Čím více přehmatáváme směrem doprava, tím extrémnější je forhendové 

držení. 

Hlavní příčinou změn v držení rakety při forhendu je nový vývoj raket. U forhendu byla 

jednou z nejdůležitějších změn oproti minulosti přechod z původního kontinentálního a 

východního držení na držení polozápadní a západní. Tato událost je významná a udává míru 

rotace míče a směr protažení úderu. 

 

2.11 Biomechanika forhendu 

 

Biomechanika je obor mechaniky, která zkoumá struktury a funkce biologických 

systémů. Biomechanické principy posuzuje na základě účelnosti pohybu (Schönborn, 2006). 

Podle Crespa a Miley (2002a) jsou hlavními biomechanickými principy, které jsou 

aplikovatelné do tenisu setrvačnost, rovnováha, hybnost, opačná síla elastická, energii a 

koordinační řetězec. 

Rovnováhu Crespo a Miley (2002a) popisují jako schopnost udržet rovnovážný stav 

dynamicky či staticky. Jelikož je tenis spojován s neustálým pohybem hráče, převládá zde 

rovnováha dynamická. Podstatné je abychom udrželi hlavu a tělo v přímé linii, což umožňuje 

působení úhlového a lineárního momentu hybnosti. 

Setrvačnost je odpor, kde se tělo snaží o změnu v pohybovém režimu. Pokud je hráč 

v klidu, jeho, jeho tělo a raketa nejsou v pohybu, mají určité množství klidové setrvačnosti. 

Pro překonání této síly je třeba vyvinout odpovídající sílu proti podložce (Crespo a Miley 

2002a). 

Moment setrvačnosti je veličina, která při tenise hraje takovou roli, že když zahrajeme 

míč pokrčenou paží, je moment setrvačnosti menší, než když míč zahrajeme paží nataženou. 

Na tomto základě je tedy zřejmé, že když míč zahrajeme pokrčenou paží, tak proti rotaci těla 

bude působit menší odpor a tudíž bude snadnější udělit hrající paži vyšší rychlost (Crespo a 

Miley 2002a). 
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Dalším biomechanickým principem je hybnost. Rozlišujeme dva základní druhy 

hybnosti, lineární (působící po přímé dráze) a úhlovou (působící po kruhové dráze). V tenise 

se setkáváme s oběma druhy hybnosti a můžeme říci, že hybnost lineární je přenos váhy těla 

ve směru úderu a hybnost úhlová vzniká při rotaci boků a těla (Crespo a Miley 2002a). 

Elastickou energii hráči získávají hráči díky napětím ve šlachách a svalech. Díky tomuto 

principu jsou hráči v přípravné fázi schopni vyvinout větší sílu (Crespo a Miley 2002a). 

Posledním principem je koordinační řetězec. Ten je složen z mnoha segmentů v těle. 

Optimální vyváženost a koordinace těchto segmentů umožňuje účinný přenos síly od jednoho 

segmentu k druhému. Tyto síly se v koordinačním řetězci postupně sčítají a výsledkem je, 

postupné zrychlování rakety směrem k míči. Tento řetězec je základem pro optimální 

tenisovou techniku úderu. Jestliže nastanou v koordinačním řetězci problémy, mají vliv na 

kvalitu úderu, který může být slabý, chybí mu kontrola nebo dokonce může dojít ke zranění 

samotného hráče (Crespo a Miley 2002a). 

 

2.12  Taktika a strategie 

 

Pojmy taktika a strategie mnoho lidí zaměňuje a neví, jaký je vlastně mezi nimi rozdíl. 

Oba pojmy mají původ ve vojenské oblasti. Ve starém Řecku se používalo slovo „taktika“ při 

použití a vedení zbraně v boji. 

Oproti tomu slovo „stratégos“ bylo používané při dlouhodobém a plánovaném úsilí o 

dosažení určitého cíle s ohledem na zdroje a prostředky. 

Nyní si oba pojmy přiblížíme a definujeme (Schönborn, 2012). 

Začneme pojmem strategie, jelikož tento pojem předchází taktice. Strategií lze označit 

pečlivý myšlenkový plán, který nám zvyšuje šanci na výhru a je založen na existujících 

informací. Strategie je plán, kterým k přihlédnutí ke svým slabým a silným stránkám a také 

k přihlédnutí k slabým a silným stránkám u soupeře, rozhodneme jednat o našem budoucím 

plánu. „Strategie je tudíž přemýšlení a plánování“. 

A nyní k taktice, ta nám říká, jak musíme něco provést, abychom byli úspěšný. Ve 

vojenském smyslu je to využití vojenských prostředků podle času, prostoru a síly. 

V tenisovém utkání sice nejsme ve válce, ale toto tvrzení platí i na kurtu. Pojem taktika 

v tenisovém utkání předpokládá tvůrčí myšlenkovou aktivitu, která na základě vnímání volí 
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správné řešení. Základem tohoto jednání jsou 3 důležité pojmy (instinkt, rozum a 

realizovatelnost). 

Maška (1995) definuje taktiku jako „Schopnost optimálního využití vlastních předností 

a soupeřových nedostatků, vzhledem k okamžitým změnám hry“. 

Taktika se pojí i s technikou, bez technického vybavení nemá taktika význam. Jestliže 

máme alespoň z části osvojené základní, popř. speciální údery, nikde jinde než v utkání si je 

neprověříme (Koromházová, Linhartová, 2008). Každý člověk je v podstatě hráčem, ať se 

jedná o sportovní utkání, o zaměstnání či školu, pokaždé chce prokázat, co umí. 

V tenisovém utkání je taktika jeden z klíčových faktorů k dosažení úspěchu. Jednoduše 

řečeno, jestli chceme dosáhnout vítězství, musíme hrát nejčastěji to, co soupeř nemá rád, a na 

druhé straně co nejvíce hrát své nejlepší údery. Zkrátka využít slabých stránek soupeře a 

upřednostnit své silné. Podle Koromházová, Linharotvá, (2008) je několik zásadních rad, 

kterých by se měl hráč držet. Zde jsou některý z nich: 

 hrát dlouhé míče, aby soupeř nemohl zaútočit 

 nehrát neustále míše na soupeře, šetříme mu tak energii 

 nedávat soupeři zbytečné dary v podobě nevynucených chyb 

 soustřeďte se na přítomnost, zahraný míč už nelze vrátit 

 pochvalte se a povzbuďte po vítězných míčích 

 

2.12.1  Taktika úderů 

 

Bollettieri (2016) popisuje ve své knížce různé vzorce tenisových úderů a pozice na 

dvorci. Představme si, že míč opustí naši raketu, máme na návrat do základního postavení jen 

tolik času, kolik míč potřebuje na to, aby doletěl k soupeři. V průměru tedy asi 1,5 sekundy. 

Jak daleko se při návratu do základního postavení můžeme dostat, když máme tak málo času? 

Většina hráčů zvládne za 1,5 sekundy udělat jen 2 až 3 kroky. Právě proto je důležité chápat a 

provádět údery, které jsou při vytváření bodu vhodné pro naši pozici. Někteří hráči se začínají 

vracet do základního postavení už ve chvíli, kdy provádějí svůj úder. Např. Kei Nišikori se 

začíná vracet do základního postavení uprostřed svého úderu. To umí jen málo hráčů. Krok 

směrem k základnímu postavení ihned po úderu je zásadní, protože na doběhnutí úderu 

soupeře máme jen velmi málo času. 
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Úder vhodný pro naši pozici je úder zahraný směrem nebo způsobem, který nám 

umožní návrat do základního postavení dřív, než soupeř odehraje míč. Např. když jste v rohu 

dvorce, tak odehrání míče křížem poskytuje nejkratší vzdálenost pro návrat do správného 

základního postavení. Těmito údery se hráči snaží chránit své pozice při tvorbě bodů. Žádný 

z hráčů nechce ztrácet zbytečnou energii běháním po dvorci. V současné době každý 

profesionální tenista využívá jisté úderové vzorce. Na začátku každého utkání musí hráč 

udělat základní rozhodnutí, jestli bude zdůrazňovat své přednosti nebo útočit na slabiny 

soupeře vzorcem forhend-forhend nebo bekhend-bekhend. 

Vzorce křižných úderů pro forhend i bekhend jsou bezpečnější z následujících důvodů: 

 Míč musí urazit nejdelší vzdálenost. 

 Míč letí nad sítí v jejím nejnižším bodě. 

 Míč je možno odehrát do největší plochy dvorce. 

Tento vzorec je velmi běžný, zejména když hráči odehrávají míče s vysokou trajektorií a 

prudkou rotací, které nutí soupeře odehrávat riterny nad výši ramen a několik stop za základní 

čarou. Hráč, který z tohoto vzorce odehraje krátký obranný míč, otevře soupeři 90 % svého 

dvorce. 

 

2.12.2 Novodobé trendy v taktice 

 

Trenéři a hráči budou jistě souhlasit, že taktika hraje při tenise klíčovou roli na všech 

úrovních, a že vylepšení taktické a strategické stránky, je nezbytné pro optimální vývoj 

tenisty. Začátečníci a středně pokročilí mají novou metodu tréninku těchto dvou stránek, jsou 

to hry založené na přístupu a porozumění, kde je kladen důraz na pochopení hry a až na 

druhém místě jsou údery raketou do míčku. Tyto nové vyučovací metody lépe pomáhají 

hráčům zjistit, jak se vlastně hra hraje. Jsou zaměřeny na zavedení základních taktických 

pojmů, které jsou používány na všech úrovních hry a jsou klíčem pro základ kompletního 

herního stylu (Cahill, 2002). 
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2.13  Psychologie tenisu 

 

Tak jako v každém sportu hraje velice důležitou roli fyzická, taktické a psychická 

připravenost sportovce. Velice často je opomíjená právě psychická stránka. Přitom psychika 

v tenise hraje jednu z nejdůležitějších rolí (Crespo, 2002). Často bývá právě psychika naším 

největším soupeřem a rozhoduje většinu utkání, kde jsou vyrovnané jiné dovednosti. Každý 

jedinec prochází určitými vývojovými stádii,  které se liší a jsou velice individuální, jedná se 

o fyzické, sociální a psychické (Gallwey, 2012). Právě psychika, která je v reálném životě jen 

těžko trénovatelná a řada lidí si myslí, že je vrozená. Během sportovní činnosti psychické 

stavy vznikají, probíhají a zanikají. Jsou závislé na průběhu a výsledku sportovní činnosti 

(Vaněk, 1984). 

 

2.13.1 Psychologické charakteristiky tenisu 

 

Tenis na rozdíl od jiných sportů (plavání, jízda na kole) není závislý pouze na našem 

výkonu, ale také na výkonu protivníka. Aktuální změny ve hře a okolí, mají za důsledek 

změnu prožívání hry. Z psychologického hlediska se objevují ve hře 3 osy: skóre, čas, herní 

zóny. Čas přestávek má u některých hráčů vliv na výkonnost, protože každému hráči 

vyhovuje jiné tempo hry, někdo má raději pomalejší a někdo dává naopak přednost 

rychlejšímu průběhu. Skóre má za úkol držet hráče v napětí a aktuální výsledek má vliv na 

výkon hráče. Proto z psychologického hlediska rozdělujeme skóre v gamu. Známé body jsou 

aktivační/relaxační, motivační, body rozhodující a psychických stavů. Body aktivační 

relaxační jsou body hned na začátku gemu po pauze, body motivační jsou při vedení hráče 

např. 40:15, body psychických stavů jsou při skóre 30:30 a rozhodující za stavu shoda, 

výhoda či nevýhoda. Nyní k poslední ose – herní zóny, tato zóna nám říká, odkud a kam hráč 

hrál. V průběhu utkání lze vypozorovat, jak působí psychické stavy na hráčovi údery. 

Například v důležitých rozehrách hraje své údery na střed dvorce, jelikož má strach nebo 

naopak k lajnám, čímž riskuje. 

Včetně těchto věcí musí hráč zvládat další úkoly, jako jsou načasování, rozhodnutí, 

rychlost, soustředění atd. Během tenisové utkání musí hráč udělat nespočetně rozhodnutí za 

méně než sekundu. V tenise se také během utkání setkáváme s mrtvými body, kdy si hráči 

mění strany nebo čekají na další rozehru. Tyto pauzy a umění udržet koncentraci ovlivňují 

průběh utkání (Renwick, 2007). 
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2.13.2 Regulace psychických stavů v tenise 

  

Psychický stav je každou vteřinu úplně odlišný, kombinuje emoce, myšlení a psychiku. 

Všechny tyto aspekty prožíváme uvnitř, ale je možné je vidět i na venek, jedná se zvýšený 

puls, rozklepaný hlas, pocení atd. Právě jeho psychické rozpoložení ovlivňuje situaci na 

dvorci. Schopnost udržení těchto komponent v optimu se nazývá mentální síla hráče 

(Renwick, 2007). Udržení dobré sportovní výkonnosti je závislé na tréninku s psychickými 

stavy hráče. Každý hráč jinak reaguje na různé situace, má jiné reakce a proto je s nimi nutno 

tak nakládat. „Dynamika i oscilace jednotlivých komponent psychických stavů je nutnou 

podmínkou trvalejšího udržení sportovní výkonnosti“ (Šlédr, 2006). 

Napětí psychických stavů vzniká z očekávání úspěchu či neúspěchu v utkání. Je 

založené na vnitřních a vnějších jevech vztahující se k utkání. Po utkání je to výsledkem 

naplnění či nenaplnění požadovaného úspěchu. Vaněk (1984) říká, že psychické tenze jsou 

komplikované, díky nepravidelnosti u různých sportovců. Intenzita výkonu souvisí 

s intenzitou tenze a patří tedy mezi zásadní psychologické téma, které ovlivňuje sportovce. 

Průběh je značně ovlivněn osvojením a zkušeností z čehož vyplývá, že je člověk jednodušší 

tyto stavy zvládat, než když člověk není na tyto situace zvyklí. 

 

Prostředky pro regulaci psychických stavů dělíme na: 

 

 Biologické (jídlo, spánek) 

 Fyziologické (dechová cvičení, zahřátí, rozcvičení) 

 Psychologické 

 

Psychologická složka má za úkol hráče připravit do utkání a navodit koncentraci. Během 

utkání závisí regulace psychického tlaku také na povaze hráče a jeho přístupu ke hře. Jedním 

z nejpoužívanějších prostředků k regulaci je tzv. verbalizace, to znamená, že si člověk uleví 

nebo naopak povzbudí, tento prostředek je často viditelný. Další známé prostředky jsou 

rovnání výpletu rakety, výměna míčku. Toto všechno má za úkol stimulovat psychiku hráče. 

Gilbert (2007) popisuje, že zná mnoho hráčů provádět různé rituály, které jim pomohli vrátit 

se zpět do hry nebo rychle vyhrát. Pokud je hráči použili a byli maximálně koncentrovaní, 

nikdo je nevyrušil, tak vše vyhrávali. 
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2.14 Kineziologie 

 

Myslím, že k mému tématu se váže také kineziologie, proto jsem se rozhodl pro vložení 

stručné zmínky o této vědní disciplíně. Zařadil jsem ji z důvodu, že forhend je tenisový úder, 

kde je velice důležitá souhra různých segmentů lidského těla. Jedná se poměrně o náročný 

pohyb, který je podobný hodu či balistickému úderu. 

Kineziologie je vědní disciplína, která se zabývá pohybovou aktivitou (Hoffman, Harris, 

2000). Pojem kineziologie má původ v Řecku a je složena ze dvou slov kinen a logos, což 

v překladu znamená pohybovat se a projev ( Enoka, 1994). 

Základem života je pohyb, pro lidský pohyb je charakteristické střídání pohybových fází. 

Pohybový program je organizovaný soubor jednoduchých pohybových vzorů (Véle, 2006). 

Naše CNS je nastavena tak, aby se snažila pochopit náš pohybový záměr. Řízení naší 

lokomoce probíhá převážně podvědomě, ale pohybový program spouštíme vědomě. Naše 

vědomí sleduje cíl, nikoli průběh pohybu (Véle, 2006). 

Holubářová (2007) říká, že naše pohyby jsou uspořádány do jistých pohybových 

vzorců. Do každého pohybu se zapojují celé skupiny svalů a do daného pohybu je zapojeno 

mnoho kloubů a rovin. Tyto pohybové vzorce v sobě skrývají dvě základní složky. První 

složka je spirální, ta nám zajišťuje rotaci. Druhá složka je diagonální, která nám zajišťuje flexi 

a extenzi buď s addukcí nebo abdukcí. Mezi vzorci horních a dolních končetin je veliký 

rozdíl. U dolní končetiny se vnitřní i zevní rotace provádí jak při extenzi, tak i flexi. Zatímco 

u horní končetiny se zevní rotace provádí při flexi a vnitřní rotace při extenzi.  

 

2.14.1 Kineziologie horní končetiny 

 

Horní i dolní končetina jsou si velice podobni, avšak každá má splňovat jiný účel. 

Horní končetina je spíše komunikační orgán a je pro ni charakteristický manipulační pohyb 

(Dylevský, 2009b). 

Náš manipulační systém používá vědomé obratně-ideomotorické pohyby. Manipulace 

používá vědomé pohyby na základě získaných zkušeností. Ačkoli tyto manipulační výkony 

řadíme do jemné motoriky, jsou zajišťovány motorikou hrubou. Složitější pohyby jsou tedy 

možné provádět pouze při současně dobře pracující motorice hrubé. Jemnou motoriku 

chápeme z hlediska fylogenetického vývoje pouze jako vyšší stupeň motoriky (Véle, 2006). 
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Pletenec ramenní vyžaduje velice dobrou pohyblivost. Horní končetina se skládá 

z mnoha pohyblivých článků a její úkol je časté zkracování či prodlužování. V horní 

končetině je také typické uspořádání svalových skupin, které jsou specificky uloženy, jelikož 

zde převládají vícekloubové svalové jednotky. Pro předloktí jsou charakteristické ploché, 

dlouhé a štíhlé svaly. Svaly ruky obsahují nejmenší motorické jednotky (Dylevský, 2009b). 

Horní končetina je z kineziologického hlediska složena ze tří hlavních segmetů. Prvním 

z nich je kořenový (pletenec horní končetiny) dále střední segment (loketní oblast) a akrální 

segment (ruka a zápěstí). Obě horní končetiny spolu velice úzce spolupracují,ale vedoucí je 

naše dominantní paže (Dylevský, 2009b) . 

 

2.15 Kondice v tenise  

 

Tak jako v každém sportu, tak i v tenise je velice důležitá fyzická připravenost hráčů. 

Čím lepší má hráč kondici, tím by měla být vyšší jeho výkonnost. Kondice může hrát hlavní 

roli v úspěchu hráče. Technická připravenost samozřejmě zaujímá nejdůležitější postavení, 

nicméně samotné hraní tenisových utkání nedokáže hráče dostat do vrcholové formy. Podle 

Kriese (1997) nemá kondiční trénink za cíl pouze nárůst fyzických sil, ale pomůže hráči také 

ke zvýšení sebedůvěry, zlepšení techniky a síly, snížení zranění, oddálení únavy, a 

rychlejšímu zotavení po utkání a těžkém tréninku. Je nutné klást důraz ke specifikám a 

nárokům, jaké tenis na kondici klade. Tenis klade vysoké požadavky na techniku, koordinaci 

a rychlost. Nižší nároky má na vytrvalost a sílu, které však nelze opomíjet. Crespo, Miley 

(2001) řadí součásti fyzické kondice sestupně od nejdůležitější takto: koordinace, obratnost, 

rychlost a výbušná síla, vytrvalost, flexibilita, maximální síla, rychlost reakce a dynamická 

rovnováha. 
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Obrázek 3: Procentuelní zastoupení jednotlivých dovedností v grafu (Crespo, Miley, 

2001) 

  

Tělesná příprava se dělí na všeobecnou a speciální. Jak již z názvu vyplívá, tak cílem 

všeobecné přípravy je komplexní rozvoj základních pohybových schopností za pomoci mnoha 

různorodých cvičení. Tato příprava je jakýmsi základním kamenem a je důležitým 

předpokladem pro rozvoj speciálních pohybových schopností sportovce, v našem případě 

tenisty. Speciální kondiční příprava je odvozena od specifik daného sportu a její obtížnost 

spočívá v maximálním uplatnění pohybových schopností ve sportovních dovednostech, ve 

speciálně vytvářené struktuře pohybu (Meruňka, Kukal 1983). 
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 
 

3.1 Cíle práce 

 

Cílem práce je zjistit četnost, účinnost a úspěšnost forhendu elitních hráčů ve 

vybraném utkání French Open 2018. Jedná se o finálové utkání tohoto turnaje, kde jsem 

analyzoval každý forhendový úder. 

 

3.2 Vědecké otázky 

 

Který hráč používal svůj forhend častěji? 

U kterého hráče byl forhend úspěšnější a u kterého účinnější? 

Do jaké části kurtu hráči umisťovali svůj vítězný nebo chybný forhend? 

 

3.3 Hypotézy 

 

Jelikož se jednalo o finálové utkání, kde předpokládám, že se utkali nejlepší tenisté na 

antukovém povrchu, předpokládám: 

 

 úspěšnost forhendu bude přibližně 90% 

 účinnost forhendu bude přibližně 10% 

 největší zastoupení forhendových úderů (vítězných i chybných) bude u úderu „long 

line“ 

 

 

3.4 Úkoly práce 

 

 studium dané literatury 

 stanovit cíle práce 

 vytvoření kategoriální tabulky 
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 výběr, uložení a sledování vybraného utkání 

 zpracování a analýza naměřených dat 

 porovnání výsledků mezi tenisty 

 porovnání práce s jinými studiemi 
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3.5 METODIKA PRÁCE  

 

3.5.1 Popis sledovaného souboru 

 

Sledovaný soubor tvoří 2 elitní tenisté, kteří jsou v první desítce nejlepších tenistů světa 

v žebříčku ATP. Pro mou práci jsem se rozhodl analyzovat finálové utkání French open 2018 

bez ohledu na to, kteří tenisté v něm budou hrát. Do tohoto finálového utkání se dostali Rafael 

Nadal s Dominicem Thiemem. Tyto tenisty bych rád krátce představil: 

 

Rafael Nadal Parera 

 

Narodil se 3. června 1986 v Manacoru ve Španělsku. Jedná se o španělského 

profesionálního tenistu, nejlepšího antukového hráče historie, olympijského vítěze 

dvouhry v Pekingu 2008 a také olympijského vítěze ve čtyřhře v Rio de Janeiru. Jedná 

se o rekordmana v počtu trofejí z French open, dvojnásobného šampióna Wimbledonu, 

trojnásobného vítěze US open a držitele titulu na Australian open. 

 

Dominic Thiem 

 

Narodil se 3. září 1993 ve Vídni. Jedná se o rakouského profesionálního tenistu, který 

se stal profesionálem až v roce 2011. Ve své dosavadní kariéře vyhrál deset singlových 

turnajů. V rakouském daviscupovém týmu debutoval už jako dvacetiletý. Letošní 

postup do finále French open je prozatím jeho největším úspěchem.  

 

3.5.2 Použité metody 

 

Sledováni byli vždy oba tenisté. Pomocí programu PoweMediaPlayer jsem si mohl ve 

svém počítači pustit utkání, které jsem měl uložené na DVD a mohl ho kdykoli přerušit. 

Sledoval jsem každou rozehru a následně zpracovával data do předem vytvořené tabulky 

v programu Microsoft Excel 2007, která byla v elektronické podobě. Soustředil jsem se 
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převážně na forhendový úder, ale také rozehry, kde nebyl použit forhend nebo rozehra neměla 

více než 2 údery, byla zaznamenána.  

 

3.5.3 Sběr dat 

 

Analýza se prováděla pomocí nepřímého strukturovaného pozorování. Sledované utkání 

jsem si z přímého přenosu uložil do televize a poté zkopíroval na DVD. Následně jsem 

pracoval pouze s počítačem, kde jsem si přehrával utkání právě z DVD. Velice často jsem 

musel utkání přerušovat a přetáčet zpět, abych mohl s jistotou zapsat, kdo kolik zahrál úderů a 

jakým směrem byl zahrán vítězný či zkažený forhend. Sběr dat nebyl tolik komplikovaný jako 

při mojí bakalářské práci, jelikož se jednalo a jediné utkání, které se hrálo bez přerušení. 
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3.5.4 Kategoriální systém v záznamovém archu 

 

Forhend - tento sloupec v záznamovém archu představuje počet zahraných forhendů v jedné 

rozehře u jednoho hráče (1 čárka=1 forhend) 

Winner - v tomto sloupci jsou zaznamenané vítězné forhendy 

Error - v tomto sloupci jsou zaznamenané chybné forhendy 

Long line - v tomto sloupci jsou zaznamenané údery „po lajně“ (podél čáry), ať se jedná o 

chybný forhend či vítězný forhend 

Inside in - v tomto sloupci jsou zaznamenané údery, které hráč „obíhal“ a hrál „po lajně“ (do 

stejné podélné poloviny dvorce), ať se jedná se o chybný či vítězný forhend 

Cross - v tomto sloupci jsou zaznamenané forhendové údery hrané křížem, ať se jedná o 

chybný či vítězný forhend 

Inside out - v tomto sloupci jsou zaznamenané forhendové údery, které hráč „obíhal“ a hrál 

„ven z dvorce“ (do opačné podélné poloviny dvorce), ať se jedná o chybný či vítězný forhend 

Hrálo se 3 + - v tomto sloupci jsou zaznamenané rozehry, kde ani jeden z hráčů nepoužil 

forhendový úder (podání a ritern jsou započítávány) 

1-2 údery – v tomto sloupci jsou zaznamenané údery (eso, dvojchyba a vítězný ritern) 

Nezaznamenaný směr – v tomto sloupci jsou zaznamenány forhendové údery, u kterých 

nebylo zřejmé, jakým směrem je hráč chtěl umístit (př. hráč trefí míč rámem rakety) 

 

Tabulka 1: Příklad analýzy forhendu 

 

Pro lepší vysvětlení mou zvoleného kategoriálního systému uvedu příklad, který je z 2. setu. 

Jedná se o prvních 8 rozeher v setu: 

 

Forhend Winner Error Long line Inside in Cross Inside out Forhend Winner Error Long line Inside in Cross Inside out

IIIIII III

I II

II I I I

I I I

I I

I

I I I

I

Nerozeznatelný směr

ThiemNadal

Hrálo se 3 + 1-2 údery
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1. Rozehra: Rafael Nadal zahrál 6x forhendový úder a Dominic Thiem 3x forhendový 

úder 

2. Rozehra: Rafael Nadal zahrál 1x forhendový úder a Dominic Thiem 2x forhendový 

úder 

3. Rozehra: Rafael Nadal zahrál 2x forhendový úder a Dominic Thiem 1x, nicméně 

udělal nevynucenou chybu, kdy se snažil zahrát „long line“ 

4. Rozehra: Rafael Nadal nezahrál ani jedou forhendový úder, Dominic Thiem zahrál 1 

forhendový úder, který byl vítězný a zahrál ho „inside in“ 

5. Rozehra: V další rozehře zahráli oba tenisté po 1 forhendovém úderu 

6. Rozehra: Rafael Nadal nezahrál ani jeden forhendový úder, Dominic Thiem zahrál 1 

forhendový úder 

7. Rozehra: Rafael Nadal nezahrál ani jeden forhendový úder, Dominic Thiem zahrál 1 

forhendový úder, ale udělal nevynucenou chybu, když se snažil zahrát „long line“ 

8. Rozehra: Ani jeden tenista nezahrál forhendovým úderem a rozehra měla 1 – 2 údery 

 

Tyto anglické ekvivalenty (Winner, Error, Long line, ……) jsem použil, jelikož si 

myslím, že se jedná o celosvětově známé tenisové výrazy. České ekvivalenty těchto termínů 

si uvědomuji. 

 

3.5.5 Analýza dat 

 

Jak jsem již zmiňoval, v této diplomové práci analyzuji forhendový úder, nicméně i 

rozehry bez použití forhendového úderu, jsem zaznamenával (viz. příklad: Tabulka 1). 

Nezbytnou věcí bylo, jak se rozhodnu posuzovat ritern, který jeden z tenistů odehraje 

forhendem a jaké si zvolím kritérium mezi vynucenou a nevynucenou chybou z forhendového 

úderu. Ritern jsem se rozhodl v mé práci nezapočítávat mezi forhendové údery, jelikož se 

jedná o specifický úder. Rozdíl mezi vynucenou a nevynucenou chybou jsem zaznamenával 

subjektivně a pouze podle svého pozorování. Když jeden z hráčů nebyl v časové ani 
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prostorové tísni a chyboval po forhendovém úderu, jednalo se o nevynucenou chybu a tento 

forhend byl zařazen mezi chybné. Když hráč byl v časové nebo prostorové tísni a zahrál svůj 

forhend chybně, tak jsem tento úder nezaznamenával mezi chybné, ale pouze jako zahraný 

forhendový úder. Samozřejmě když jeden z hráčů zahrál forhendový úder a druhý se ho snažil 

vrátit také forhendovým úderem a zároveň byl pod časovým nebo prostorovým tlakem 

z čehož plynula chyba, nejednalo se o chybný úder, ale o vítězný míč. U obou tenistů budu 

statisticky propočítávat četnost jejich forhendového úderu, úspěšnost a účinnost. Výsledky 

budu vyhodnocovat pomocí absolutní a relativní četnosti. U účinnosti a úspěšnosti budu 

pracovat pouze s chybným nebo vítězným forhendem. Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy je, že 

úspěšnost jsou odehrané forhendové údery, od kterých se odečtou chybné forhendy. Zatímco 

účinnost jsou pouze vítězné forhendové údery. U těchto dvou statistik budu dále 

zaznamenávat, jakým směrem byly forhendové údery zahrávány. 
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3.6 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

 

Ve výsledkové části nejprve důkladně představím oba tenisty. Dále vypíši soupeře, 

s kterými se oba hráči na turnaji utkali a jakým rozdílem zvítězili. V první části budu 

výsledky prezentovat v každém setu zvláště, nejprve obecný průběh utkání a poté se zaměřím 

pouze na forhend, tento set si ještě rozdělím na vítězné forhendové údery, na chybné 

forhendové údery a směry jejich zahrávání. Pro přehlednost dosažených výsledků použiji 

grafy. Poté budu výsledky porovnávat mezi oběma tenisty. V závěrečné části analyzuji celé 

utkání a porovnám u každého tenisty zvlášť a v závěru budu srovnávat mé výsledky, které se 

budou týkat pouze forhendového úderu s všeobecnými statistikami z tohoto utkání a jinými 

odbornými studiemi zaměřené na toto téma. 

 

3.6.1 Rafael Nadal 

 

Věk: 32 let 

Váha: 85 kg 

Výška: 185 cm 

Narození: Manacor, Mallorca, 

Spain 

Trenér: Carlos Moya, 

Francisco Roig 

Umístění v žebříčku 

ATP: 

1. Místo 

 

Rafael Nadal přezdívaný jako „antukový král“ se v žebříčku ATP drží v první desítce 

nejlepších hráčů už od svých 18 let. S 11 tituly z Roland Garros je historicky nejlepším 

hráčem tohoto turnaje, kde překonal legendárního Björna Borga, který ovládl tento turnaj 

šestkrát. V posledních letech neprošel do finále pouze v roce 2015 a 2016 hlavně kvůli jeho 

vleklým zdravotním problémům. Rafael Nadal je hráč hrající levou rukou, což je na okruhu 

ATP vyjímka. V první dvacítce nejlepších hráčů světa bychom marně hledali jiného hráče 

hrající levou rukou. Typické pro Nadala je právě jeho forhendový úder. Míči dokáže dát 

neuvěřitelnou horní rotaci, díky které míče po odskoku zrychlí a odrazí se vysoko. Ve svých 

32 letech patří mezi nejzkušenější tenisty. V tomto roce má za sebou 32 utkání, ve kterých 
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30x vyhrál a pouze 2x prohrál. Za celou svou kariéru na profesionální úrovni odehrál 1090 

utkání, ve kterých 903x zvítězil a pouze 187x odešel jako poražený. Může se pyšnit celkem 

83 tituly a výdělkem přes 100 milionů dolarů (www.atpworldtour.cz). 

Nyní si pojďme ukázat s jakými soupeři se Rafael Nadal na French open 2018 utkal.  

 Kolo:   Soupeř:  Výsledek:   

1. kolo   S. Bolelli  6:4, 6:3, 7:6 

2. kolo   G. Pella  6:2, 6:1, 6:1 

3. kolo   R. Gasquet  6:3, 6:2, 6:2 

4. kolo   M. Marterer  6:3, 6:2, 7:6 

5. čtvrtfinále  D. Schwartzman 4:6, 6:3, 6:2, 6:2 

6. semifinále  JM. Del Potro  6:4, 6:1, 6:2 

 

3.6.2 Dominic Thiem 

 

Věk: 24 let 

Váha: 82 kg 

Výška: 185 cm 

Narození: Wiener, Neustadt, 

Rakousko 

Trenér: Günter Bresnik 

Umístění v žebříčku 

ATP: 

7. místo 

 

Dominic Thiem je talentovaný rakouský tenista, kterému je teprve 24 let. Bez ohledu 

na jeho věk, si oblíbil mnoho fanoušku po celém světě. Od roku 2012 kdy se stal 

profesionálem, se stále zlepšuje a s každým rokem vyhrává více a více titulů. Jedná se o 

pravorukého tenistu a jeho nejoblíbenějším povrchem je právě antuka. Jeho hra je především 

založena na razantních a přesných úderech od základní čáry, ovšem i v jiných herních 

situacích si dokáže poradit. V žebříčku ATP se jedná o jednoho z mladších a 

nejperspektivnějších tenistů. V tomto roce Thiem odehrál celkem 46 utkání, ve kterých 36x 

zvítězil a pouze 10x odešel jako poražený. Za celou svou dosavadní kariéru na profesionální 

úrovni odehrál 326 utkání, ve kterých 207x vyhrál a 119x prohrál (www.atpworldtour.cz). 

Nyní si pojďme ukázat s jakými soupeři se Dominic Thiem na French open 2018 utkal.  
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 Kolo:   Soupeř:  Výsledek: 

1. kolo   I.Ivaska  6:2, 6:4, 6:1 

2. kolo   S.Tsitsipas  6:2, 2:6, 6:4, 6:4 

3. kolo   M.Berrettini  6:3, 6:7, 6:3, 6:2 

4. kolo   K.Nishikori  6:2, 6:0, 5:7, 6:4 

5. čtvrtfinále  A.Zverev  6:4, 6:2, 6:1 

6. semifinále  M.Cecchinato  7:5, 7:6, 6:1 

 

Ve finálovém utkání zvítězil Rafael Nadal po setech 6:4, 6:3 a 6:2. Můžeme říci, že Nadal 

ovládl tento turnaj suverénně. Ze 7 odehraných utkání ztratil pouze jediný set ve čtvrtfinále 

s argentincem D.Schwartzmanem. Oproti tomu Dominic Thiem ztratil za celý turnaj 3 sety a 

to ve 2., 3., a 4. kole. Nicméně s ohledem na jeho věk je to úžasná statistika. 

Finálové utkání, které se hrálo 10. června od 15:00 na hlavním kurtu Philippa Chartiera 

sledovalo bezmála 15 000 diváků. Průběh hry odpovídal papírovým předpokladům, a sice že 

Rafael Nadal byl favoritem nejen tohoto utkání, ale celého turnaje. V následujících tabulkách 

můžeme vidět průběh utkání. 

1. Set (na podání začínal Nadal) 

Nadal 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 

Thiem 0 0 1 2 2 3 3 4 4 4 

2. Set (na podání začínal Nadal) 

Nadal 1 2 3 3 4 4 5 5 6 

Thiem 0 0 0 1 1 2 2 3 3 

3. Set (na podání začínal Thiem) 

Nadal 0 1 2 3 3 4 5 6 

Thiem 1 1 1 1 2 2 2 2 

 

Začátek 1. a 2. setu Dominicu Thiemovi nevyšel zcela jistě podle jeho představ. U obou 

setů se dostal do ztráty a zbytek setu se snažil dohánět svou ztrátu. Na můj vkus dělal příliš 

nevynucených chyb, které ho stály důležité míče. V utkání jsem vypozoroval, že Thiem 

v přestávkách mezi jednotlivými „gamy“ působil poměrně nervózně a komunikoval nejspíš 

s trenérem. Třetí set sice Thiem začal vítězně, nicméně ve třetím „gamu“ prohrál své podání a 
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podle mého názoru to bylo rozhodující pro vývoj celého třetího setu.  Oproti tomu jeho soupeř 

Rafael Nadal působil celé utkání velice jistě. Za zmínku stojí pouze část utkání a to konkrétně 

začátek 3. setu, kdy si Nadal vyžádal „Medical time“, jelikož měl problémy s prsty své levé 

ruky. Myslím, že se jednalo o křeče, které ho chytali do prstů. Po ošetření Nadal dohrál toto 

utkání a s přehledem vybojoval jedenáctý grandslamový titul na French open. 

 

3.6.3 1. Set 

 

Obrázek 4: Všeobecná statistika 1. setu (www.rolandgarros.com) 

 

 

Z těchto všeobecných statistik lze vyčíst, že hodně odlišná čísla jsou v úspěšnosti 

prvního podání. Zde měl Rafael Nadal jasnou převahu, kdy z 24 prvních podání hned 20 bylo 

úspěšných. Oproti tomu Dominic Thiem z 32 podání bylo 14 neúspěšných a pouze 18 

úspěšných. Další velice rozdílní čísla se týkají vyhraných bodech po riternu, u Rafaela Nadala 

je úspěšnost rovných 50% a u Dominica Thiema pouze 25%. Poslední a možná nejdůležitější 

statistikou je rozdíl v počtu nevynucených chyb, za celý první set Nadal chyboval pouze 5x, 

zatímco Thiem 12x. 
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Tabulka 2: Analýza forhendu v 1. setu 

 

 

V prvním  setu bylo přesně 70 rozeher. V 22 případech byli rozehry, kde nebyl použit 

forhendový úder. Konkrétně se jednalo o 3 rozehry, ve které bylo 3 a více úderů bez použití 

forhendu, jedná se o 24., 43. a 48. rozehru. Ve zbylých 19 rozehrách nebyl použit forhend, ale 

rozehra měla 1-2 údery. 
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A nyní k forhendovému úderu: 

Rafael Nadal zaznamenal v prvním setu celkem 49 forhendů. Z tohoto úderu 5x 

chyboval a 5x zahrál vítězný míč. Vítězné míče umístil 2 x „inside out“, 2x „long line“ a 1x 

„cross“. Chybné míče se snažil umístit 3x „long line“, 1 x „inside out“ a 1x nezaznamenatelný 

směr. 

Úspěšnost a účinnost forhendové úderu v 1. setu Rafaela Nadala: 

49 celkem - 5 chyb  

1% = 0,49 → 5 : 0,49 = 10,2 

Úspěšnost: 100 – 10,2 = 89,8% 

Účinnost: 5 : 0,49 = 10,2 % 

Dominic Thiem zaznamenal 70 forhendů, to je o 21 forhendů více než jeho soupeř. 

Zároveň ale 6x chyboval a 8 x zahrál vítězný forhend. Vítězné míče umístil 2x „inside out“, 

4x „cross“ a 2x „long line“. Chybné míče se snažil umístit „3x long line“, 1x 

nezaznamenatelný směr, 1x „cross“ a 1x „inside out“. 

 

Úspěšnost a účinnost forhendového úderu v 1. setu Dominica Thiema: 

70 celkem - 6 chyb 

1% = 0,7 → 6 : 0,7 = 8,6 

Úspěšnost: 100 – 8,6 = 91, 4 % 

Účinnost: 8 : 0,7 = 11,4% 

(Pozn. u všech výpočtů jsem desetinná čísla zaokrouhloval na jedno desetinné místo nahoru) 
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Obrázek 5a a 5b: Účinnost a úspěšnost hráčů v 1. setu po forhendovém úderu 

 

 

Z grafů můžeme vidět, že ačkoli Dominic Thiem prohrál první set v poměru 6:4, tak 

jeho forhendový úder byl účinnější i úspěšnější. Z obrázku 4: Všeobecná statistika prvního 

setu, můžeme vidět, že hlavně nevynucené chyby a to nejspíše po bekhendovém úderu byli 

mnohem častější než u Rafaela Nadala. Za zmínku také stojí to, že u Dominica Thiema 

z celkových 9 vítězných míčů hned 8 zahrál po forhendovém úderu. Rafael Nadal měl 

v prvním setu 10 vítězných míčů a díky forhendovému úderu jich zaznamenal 5. Zbylých 5 

zahrál vítězně jiným úderem. 
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Obrázek 6a, 6b, 6c a 6d: Směry vítězných a chybných forhendových úderů hráčů v 1. setu 

               

 

               

 

Z úspěšných a neúspěšných forhendových úderů můžeme vidět, že statistiky jsou 

poměrně stejné, liší se pouze v tom, že Dominic Thiem udělal o jeden chybný forhendový 

úder navíc, kterým se snažil zahrát „cross“. Jinak směry chybných forhendových úderů jsou 

totožné. 

2 

2 

1 

Směr vítězných 
forhendových 
úderů Rafaela 

Nadala 

Inside out

Long line

Cross

2 

2 

4 

Směr vítězných 
forhendových 

úderů Dominica 
Thiema 

Inside out

Long line

Cross

1 

3 

1 

Směr chybných 
forhendových 
úderů Rafaela 

Nadala 

Insede out

Long line

Nezazname
natelný
směr

1 

3 

1 
1 

Směr chybných 
forhendových 

úderů Dominica 
Thiema 

Inside out

Long line

Cross

Nezazname
natelný
směr



44 
 

Co se týká směrů vítězných forhendových úderů tak oba tenisté zahráli 2x „inside out“ a 2x 

„long line“, ale u Dominica Thiema jsem zaznamenal 4 vítězné „crossy“ oproti 1, který 

zaznamenal Rafael Nadal. 

3.6.4 2. Set 

 

Obrázek 7: Všeobecná statistika 2. setu (www.rolandgarros.com) 

 

 

V 2. setu můžeme podle všeobecných statistik vidět, že úspěšnost prvního podání se 

otočila. V tomto setu se první podání dařilo Dominicu Thiemovi, který z 28 podání, 22x podal 

podle pravidel. Zatímco Rafael Nadal z 32 podání, zvládl podat pouze 19x. Tato statistika se 

totálně liší oproti 1. setu, kde si tenisté vedli obráceně. Další statistika, která je odlišná, jsou 

vítězné míče, těch měl více Dominic Thiem a to konkrétně o 8. Dominic Thiem bohužel 

dominoval i ve statistice nevynucených chyb, kterých udělal 12, zatímco Nadal pouze 7. 

Možná i díky této statistice ovládl Rafael Nadal i druhý set. 
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Tabulka 3: Analýza forhendu ve 2. setu 

 

 

V druhém setu byl celkový počet rozeher přesně 60, což je o 10 méně než v 1. setu. 

V 18 případech nebyl použit forhendový úder. V 8 případech se hrála rozehra, která měla více 

než 3 údery, ale přesto nikdo z tenistů nezahrál forhendem. Ve zbylých 10 rozehrách jsme 

mohli vidět eso, dvojchybu nebo podání a vítězný ritern. 
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A nyní k forhendovému úderu: 

Rafael Nadal ve 2. setu zahrál 75 forhendových úderů, což je o 26 úderů více než v 1. 

setu. Z těchto 75 forhendových úderů udělal pouze 4 nevynucené chyby a 3x zaznamenal 

vítězný míč. Ze 4 chybných úderů, 2x chyboval tak, že směr byl nezaznamenatelný, 1x 

„cross“ a 1x „long line“. Vítězné míče Rafael Nadal nasměřoval 1x „long line“, 1x „cross“ a 

1x „inside in“. 

Úspěšnost a účinnost forhendové úderu v 2. setu Rafaela Nadala: 

75 celkem – 4chyby 

1% = 0,75 → 4 : 0,75 = 5,3 

Úspěšnost: 100 – 5,3 = 94,3% 

Účinnost: 3 : 0,75 = 4% 

Dominic Thiem ve 2. setu zaznamenal 56 forhendových úderů, což je o 14 méně než 

v 1. setu. Z 56 forhendových úderů zaznamenal 5 chybných a stejně jako Rafael Nadal 3 

vítězné. Chybné forhendové údery se Thiem snažil zahrát 2x „crossem“ 2x byl 

nezaznamenatelný směr a 1x „long line“. Všechny 3 vítězné míče byli zahrané „inside out“. 

Úspěšnost a účinnost forhendové úderu v 2. setu Dominica Thiema: 

56 celkem – 5 chyb 

1% = 0,56 → 5 : 0,56 = 8,9 

Úspěšnost: 100 – 8,9 = 91,1% 

Účinnost: 3 : 0,56 = 5,4% 
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Obrázek 8a a 8b: Úspěšnost a účinnost hráčů ve 2. setu po forhendovém úderu 

    

 

Tento set skončil výhrou Rafaela Nadala 6:3. Oproti 1. setu už zde má Nadal vyšší 

číslo u úspěšnosti, nicméně jeho účinnost je stále menší. V tomto 2. setu Rafael Nadal měl na 

svém kontě 6 vítězných míčů a z toho hned 3 po forhendovém úderu. Dominic Thiem 

zaznamenal 14 vítězných míčů, ale pouze 3 po forhendovém úderu. Z těchto údajů vyplývá, 

že Dominic Thiem používal spíše jiné tipy úderů, u kterých se 11x jednalo o vítězný míč, ale 

přesto vzhledem k výsledku tohoto setu musel velice často chybovat. 
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Obrázek 9a, 9b, 9c a 9d: Směry vítězných a chybných forhendových úderů hráčů v 2. setu 

   

 

   

Ačkoli oba tenisté zahráli 3 vítězné forhendové údery, každý z nich měl jiné umístění. 

Zatímco Rafael Nadal jejich umístění střídal, tak Dominic Thiem všechny vítězné údery 

zahrál jedním směrem. 

O 1 chybný forhendový úder navíc má na svém kontě Dominic Thiem, jinak jsou tyto grafy 

velice podobné grafům z 1. setu. Oba dva hráči zahráli 2x chybný forhend, kde nešel 
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zaznamenat směr, 1x se snažili o „long line“ a Dominic Thiem chyboval 2x po „crossu“, 

zatímco Rafael Nadal pouze jednou. 

 

3.6.5 3. Set 

 

Obrázek 10: Všeobecná statistika 3. setu (www.rolandgarros.com) 

 

 

Ve 3. setu, který skončil výhrou Rafaela Nadala (6:2), můžeme vidět, že ve všech 

statistikách měl španělský tenista navrch kromě statistiky vítězných míčů. Zde byl o jeden 

vítězný míč lepší rakouský tenista. Ze všech setů měl Dominic Thiem právě v tomto 3. a také 

posledním nejvíce nevynucených chyb a to konkrétně 18. Úspěšnost prvního podání byla také 

nejslabší a to pouze 45%.  Ačkoli výsledek byl celkem jednoznačný, tak Rafael Nadal udělal 

nejvíce nevynucených chyb ze všech setů (12). Z celkových 10 vítězných míčů, zahrál Rafael 

Nadal 6 forhendovým úderem. Dominic Thiem zahrál 11 vítězných míčů a 5 z nich bylo po 

forhendovém úderu. 
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Tabulka 4: Analýza forhendu ve 3. setu 

 

 

V posledním setu tohoto utkání jsme viděli 57 rozeher. To je nejméně ze všech setů. 

V 15 rozehrách žádný z tenistů nepoužil forhendový úder. Ve většině případů, kde nebyl 

použit forhendový úder se hrály 1-2 údery, takovýchto případů bylo 13. Pouze 2x se hrála 

delší rozehra, která měla 3 a více úderů a nebyl použit forhendový úder, jedná se o 21. a 44. 

rozehru v tomto setu.  
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A nyní k forhendovému úderu: 

Rafael Nadal v tomto setu zahrál 67 forhendových úderů. To je o 8 méně než v 2. setu, 

ale o 18 více než v 1. setu. Z těchto 67 úderů udělal pouze jednu chybu, když chtěl zahrát 

„cross“. Vítězných míčů zahrál 6, což je ze všech setů nejvíce. Forhendové údery byly 

zahrány 2x „inside out“, 2x „cross“, 1x „inside in“ a 1x „long line. 

 

Úspěšnost a účinnost forhendové úderu v 2. setu Rafaela Nadala: 

 

67 celkem – 1 chyba 

1% = 0,67 → 1 : 0,67 = 1,5 

Úspěšnost: 100 – 1,5 = 98,5% 

Účinnost: 6 : 0,67 = 9% 

 

Dominic Thiem v tomto setu zahrál 65 forhendových úderů. To je o 9 forhendových 

úderů více než v 2. setu a o 5 méně než v 1. setu. Thiem udělal 9 nevynucených chyb, což je 

nejvíce ze všech setů a 5 úderů bylo vítězných. Chybné údery se Thiem snažil umístit 4x 

„long line“, 3x „cross“ a 2x nezaznamenatelný směr. Vítězné míče byly zahrány 2x „cross“, 

1x „inside in“, 1x „inside out“ a 1x „long line“. 

 

Úspěšnost a účinnost forhendové úderu v 3. setu Dominica Thiema: 

65 celkem – 9 chyb 

1% = 0,65 → 9 : 0,65 = 13,8 

Úspěšnost: 100 – 13,8 = 86,2% 



52 
 

Účinnost: 5 : 0,65 = 7,7% 

 

Obrázek 11a a 11b: Úspěšnost a účinnost hráčů ve 3. setu po forhendovém úderu 

 

   

 

Z těchto grafů lze jednoduše odvodit, kdo tento set vyhrál. Rafael Nadal ho vyhrál 

v poměru 6:2. Úspěšnost jeho forhendového úderu byla 98,5%, to je nejvíce ze všech setů. 

Rafael Nadal udělal pouze jednu jedinou chybu, proto je toto číslo tak vysoké. Naopak 

Dominic Thiem udělal v tomto setu nejvíce chyb, díky tomu je jeho úspěšnost nejslabší ze 

všech tří setů a to „pouze“ 86,2 %. Co se týká účinnosti, tak s ohledem na předchozí 2 sety, je 

statistika průměrná. 
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Obrázek 12a ,12b ,12c a 12d: Směry vítězných a chybných forhendových úderů hráčů v 3. 

setu 

 

   

  

 

V tomto setu měl o 1 vítězný míč navíc Rafael Nadal. Jednalo se o vítězný míč 

zahraný „inside out“. Jinak se statistika mezi oběma tenisty neliší. Oba zaznamenali vítězný 

míč 2x po „crossu“, 1x „inside in“ a 1x „long line“. 

 Samozřejmě u chybných forhendových úderů je statistika zcela odlišná, zatímco Rafael 

Nadal zaznamenal pouze jedinou chybu, kdy se snažil zahrát „cross“, tak Dominic Thiem 
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zaznamenal 9 chyb. 4x se snažil zahrát „long line“, 3x „cross“ a 2x se jednalo o 

nezaznamenatelný směr. 

 

3.7 ANALÝZA UTKÁNÍ 

 

Obrázek 13: Všeobecná statistika utkání (www.rolandgarros.com) 

 

 

Ve všech zaznamenaných statistikách měl Rafael Nadal převahu, kromě 2 statistik. 

Jedná se o esa, které Rafael Nadal nezaznamenal ani jedno a Dominic Thiem 7 a vítězné 

míče. Těch měl více Dominic Thiem. Především nevynucené chyby byly největším 

problémem Dominica Thiema. 

 

Statistika forhendového úderu: 

Trochu překvapivě zaznamenali oba tenisté úplně stejný počet forhendových úderů za 

celé utkání. Oba zahráli přesně 191 forhendových úderů. Dominic Thiem zaznamenal 16 

vítězných míčů a Rafael Nadal 14, to je z mého pohledu vyrovnaná statistika. Když tyto 

vítězné míče porovnáme s všeobecnou statistikou utkání, tak můžeme konstatovat, že Nadal 
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z celkových 26 vítězných míčů zahrál 14 forhendovým úderem, což je více než polovina. 

Oproti tomu Thiem z celkových 34 vítězných míčů zahrál forhendem 16 míčů, což je méně 

než polovina. Z tohoto pohledu lze odvodit, že Thiem používal k získání vítězných míčů více 

jiných úderů, než Rafael Nadal. Naopak u statistiky počet chybných úderů, už šlo odvodit, 

kdo utkání dominoval. Rafael Nadal udělal po forhendovém úderu pouze 10 chyb, zatímco 

jeho soupeř 20 chyb.   

 

Úspěšnost a účinnost Rafaela Nadala:  Úspěšnost a účinnost Dominica Thiema: 

191 celkem – 10 chyb     191 celkem – 20 chyb 

1% = 1,91 → 10 : 1,91 = 5,2    1% = 1,91 → 20 : 1,91 = 10,5 

Úspěšnost: 100 – 5,2 = 94,8%   Úspěšnost: 100 – 10,5 = 89,5% 

Účinnost: 14 : 1,91 = 7,3 %    Účinnost: 16 : 1,91 = 8,4% 

 

Obrázek 14a a 14b: Úspěšnost a účinnost hráčů v utkání 
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Z celkového pohledu na utkání můžeme konstatovat, že výsledky se liší. Ačkoli měl 

Rafael Nadal větší procento úspěšnosti forhendového úderu, tak účinnost byla menší než u 

Dominica Thiema. Z těchto dosažených výsledků můžeme usoudit, že Rafael Nadal zahrával 

své forhendy jistěji a dělal méně nevynucených chyb. Oproti tomu Dominic Thiem více 

chyboval, ovšem snažil se častěji zahrát vítězný forhendový úder, což se mu také povedlo. 

 

Obrázek 15a, 15b, 15c a 15d: Směry vítězných a chybných forhendových úderů v utkání 
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Vítězné míče tenisté rozmisťovali do různých směrů v různém poměru. Rafael Nadal 

byl u této statistiky komplexnějším tenistou a rozmisťoval své údery rovnoměrněji do různých 

částí tenisového dvorce. Dominic Thiem nejvíve zahrával „cross“ a „inside out“, každý 

z těchto úderů zahrál celkem 6x. 

Z pohledu na graf chybných forhendových úderů můžeme vidět, že oba tenisté nejvíce 

chybovali, když se snažili zahrát „long line“. Thiemův počet chybných forhendů byl četnější 

ve všech zahraných směrech kromě směru „inside out“. Thiemovou druhou největší slabinou 

po úderu „long line“ byl pokus o „cross“. U Nadala se jednalo o jiný směr, a sice 

nezaznamenatelný směr. 
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4 DISKUZE 
 

Pro mou diplomovou práci jsem rozhodl sledovat finálové utkání French open 2018. Pro 

toto utkání jsem rozhodl ještě před tím, než jsem věděl, kdo ho bude hrát. Bezesporu se do 

finále takového turnaje můžou dostat pouze hráči s aktuálně nejlepší formou na světě.  

V mé práci jsem si zvolil několik vědeckých otázek, na které bych se nyní rád zaměřil. 

První otázka zněla: Který hráč používal svůj forhend častěji? 

Zdá se to být až neuvěřitelné, ale oba hráči za celé utkání použili svůj forhendový úder ve 

stejném počtu. Myslím, že je to dílem velké náhody a mnoho takových utkání, kde by oba 

hráči zaznamenali úplně totožný počet jednoho úderu nebude. Dominic Thiem i Rafael Nadal 

zahráli ve finále French open 191 forhendových úderů. 

Druhá otázka zněla: U kterého hráče byl forhend úspěšnější a u koho účinnější? 

Odpověď na tuto otázku nám ukazuje obrázek č. 14a a 14b.  Z pohledu celého utkání měl 

větší úspěšnost forhendového úderu Rafael Nadal, jeho úspěšnost tvořila 94,8 %. Oproti 

Dominicu Thiemovi, který měl úspěšnost 89,5%.  Naopak lehce účinnější forhendový úder 

měl Dominic Thiem. Jeho statistika tvořila 8,4% a Nadalova 7,3%. Tato statistika se liší o 

pouhé 1,1%, proto se dá říct, že účinnost byla spíše vyrovnaná. Nicméně musím konstatovat, 

že tyto statistiky se v každém setu lišily.  

V 1. setu byl v obou statistikách lepší Dominic Thiem, kde jeho úspěšnost byla 91,4% a 

účinnost 11, 4%. Zde vítěz utkání Rafael Nadal byl mírně horší s úspěšností 89,8% a 

účinností 10,2%.  

V 2. setu zlepšil Rafael Nadal svou úspěšnost a díky tomu byl v této statistice lepší než jeho 

soupeř. Nadalova úspěšnost byla 94,7%, zatímco Dominica Thiema 91,1%. V účinnosti 

forhendového úderu však stále zaostával. Thiemova účinnost tvořila 5,4 % a Nadalova přesně 

4%. 

Ve 3. setu už Rafael Nadal měl lepší obě statistiky. Jeho úspěšnost byla 98,5% a účinnost 9%. 

Thiemova úspěšnost byla 86,2% a účinnost 7,7%. 

Dominic Thiem se první dva sety pohyboval s úspěšností lehce nad 90%. Jeho účinnost byla 

však v 2. setu horší o 6% než v 1. setu. Jeho 3. set byl z hlediska úspěšnosti úplně nejhorší, ale 

na druhou stranu byla jeho úspěšnost vyšší než v 2. setu.  
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Rafael Nadal se s úspěšností každým setem zlepšoval, a ve 3. setu měl obdivuhodnou bilanci 

98,5 %, kdy udělal pouze jedinou chybu. S pohledem na jeho účinnost to bylo kolísavé, ale 

nejvíce se mu dařilo v 1. setu, kdy jeho účinnost byla 10,2%. 

Třetí otázka zněla: Do jaké části kurtu hráči umisťovali svůj vítězný nebo chybný 

forhend? 

Odpověď na tuto otázku nám ukazují obrázek číslo 15a, 15b, 15c a 15d. Z pohledu na tyto 

obrázky, musím říct, že tenisté se snažili umisťovat své forhendové údery do různých částí 

dvorce. Nestalo se, že by jeden z tenistů měl vyloženě oblíbené místo, kam by se stále snažil 

hrát své údery. Rafael Nadal byl v tomto směru ještě trochu komplexnějším tenistou než 

Dominic Thiem. Jeho vítězné údery rozmisťoval poměru 4 : 4 : 4 : 2, zatímco Dominic Thiem 

v poměru 3 : 6 : 6 : 1. Z tohoto poměru je vidět, že Dominic Thiem nejraději využíval dva 

směry, kam celkem 12x zahrál vítězný úder.  Jednalo se o směry „inside out“ a „cross“. Díky 

těmto statistikám můžeme říci, že Dominic Thiem používá spíše diagonální údery. Chybné 

údery jsou ve velice podobných poměrech jako vítězné. Nadalovi chybné údery jsou 

v poměru 4 : 2 : 1 : 3, kdy nejvíce chyb bylo po úderu „long line“. Dominic Thiem má více 

chybných úderů a jeho poměr je 8 : 6 : 1 : 5. Nejvíce chyb bylo stejné jako u Rafaela Nadala, 

když se snažil zahrát „long line“. 

Z těchto výsledků lze odvodit, že Rafael Nadal nemá nějaký oblíbený úder do části dvorce, 

kde by zahrával vítězné údery nebo kde by příliš často chyboval. Naopak u Dominica Thiema 

se dá říct, že rád používal údery „inside out“ a cross“, které byli účinné. Naopak úder „long 

line“ je pro Dominica Thiema spíše slabinou. 

Před započetím tohoto výzkumu jsem si také stanovil hypotézy. U první hypotézy 

jsem předpokládal, že úspěšnost bude přibližně 90%. Podle dosažených výsledků můžu říct, 

že tato hypotéza se potvrdila. Rafael Nadal dokonce předčil má očekávání, jelikož jeho 

úspěšnost byla 94,8%. Dominic Thiem měl 89,5%, což potvrzuje mou hypotézu. Dále jsem 

předpokládal, že účinnost těchto elitních hráčů bude okolo 10%. Tuto hypotézu spíše splňuje 

Rafael Nadal, který měl účinnost 9%. Dominic Thiem u této hypotézy zaostává o 2,3%. 

Poslední hypotéza se vztahovala ke směrům zahrávaných forhendových úderů. Zde jsem 

předpokládal, že oba tenisté budou nejvíce využívat úderu „long line“. Tato hypotéza se 

naplnila pouze z části a to konkrétně pouze u chybných forhendových úderů. U této statistiky 

oba tenisté opravdu využívali tento směr nejčastěji. Nicméně u vítězných směrů se tato 

hypotéza nenaplnila. Přesnou odpověď můžeme vidět na obrázku 15a,15b,15c a 15d. 
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Před 2 lety jsem vypracoval bakalářskou práci na velice podobné téma (Chlumecký, 

2016). Také jsem sledoval úspěšnost a účinnost forhendového úderu elitních tenistů. Jednalo 

se o náhodně vybraných 10 utkání ve Wimbledonu 2016. V každém utkání jsem sledoval 50 

náhodně vybraných rozeher, ve kterých jsem také zkoumal úspěšnost a účinnost 

forhendového úderu. Nyní bych rád tyto výsledky porovnal právě s výsledky z mé diplomové 

práce. V bakalářské práci dosahoval nejlepší úspěšnosti britský tenista Andy Murray, jeho 

úspěšnost byla 92,8%. Naopak hráč s nejmenší úspěšností byl John Isner. U tohoto hráče je to 

samozřejmě ovlivněno stylem jeho hry. Tento hráč klade největší důraz na podání, tudíž 

rozehry nejsou moc dlouhé. Jeho úspěšnost byla pouhých 69,6 %. Ohledně účinnosti byl 

nejlepším hráčem Jo-Wilfried Tsonga, jeho účinnost byla 15,8 %. Ve srovnání s mou 

diplomovou prací se úspěšnost příliš neliší, liší se zde spíše účinnost, kterou měl Jo-Wilfried 

Tsonga o 7,4% vyšší než Dominic Thiem. Samozřejmě tyto výsledky jsou ovlivněny mnoha 

faktory. Jednalo se o travnatý povrch, styl hry soupeře zde hrál velkou roli a již zmiňovaných 

50 rozeher bylo sledováno náhodně. Hráč se mohl nacházet v určitém rozpoložení a výsledky 

tudíž nejsou zcela objektivní. I v mém výzkumu jsou zcela odlišná čísla mezi 1. a 2. setem. 

Právě proto jsem se rozhodl v této práci navázat a zaměřit se pouze na jedno utkání, které 

jsem sledoval celé, a výsledky ukazují objektivní čísla. 
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5 ZÁVĚR 
 

Cílem práce bylo zjistit četnost, úspěšnost a účinnost forhendu elitních tenistů ve 

vybraném utkání French open 2018.  

Tato práce nám poskytla dané výsledky ve vybraném utkání v počtu zahraných 

forhendových úderů, jejich úspěšnosti a účinnosti. Co se týče četnosti, tak výsledky ukazují, 

že tenisté použili stejný počet forhendových úderů, což považuji za shodu náhod ve své práci. 

Z pohledu na statistiky účinnosti a úspěšnosti nám čísla jasně a objektivně ukazují, kdo 

z tenistů měl úspěšnější a kdo účinnější forhend. Ačkoli utkání vyhrál Rafael Nadal, tak jeho 

forhendový úder nebyl účinnější než úder Dominica Thiema. V práci jsem zaznamenával také 

směry vítězných či chybných úderů, zde se ukázalo, že Rafael Nadal rozmisťoval své vítězné 

i chybné údery rovnoměrněji do různých částí tenisového dvorce. Z tohoto pohledu je podle 

mě komplexnějším tenistou. Když se vrátím k hypotézám, které jsem si stanovil před tímto 

výzkumem, tak musím konstatovat, že z větší části se hypotézy potvrdily. Průměr úspěšnosti 

hráčů je 92,15% a průměr účinnosti je 7,85%. Podle předpokládané hypotézy se tyto čísla liší 

opravdu minimálně a dovolím si tvrdit, že zde se tyto dvě hypotézy potvrdily. Co se týká 

směrů zahrávaných míčů, tak zde jsem předpokládal, že vítězné i chybné míče budou tenisté 

zahrávat „long line“. To se potvrdilo pouze u chybných forhendových úderů. U vítězných 

míčů měl Nadal stejný počet ještě u dvou zahrávaných směrů. Zatímco Thiem zahrával své 

vítězné údery převážně diagonálně. 

Variant na navázání mé diplomové práce je jistě dost. Výzkum by šel provést na jiném 

povrchu, než kterým je antuka. Sledovaný soubor by mohli tvořit probandi jiné věkové 

kategorie nebo by šlo sledovat pouze české tenisty. Právě porovnání mých výsledků 

s výsledky pouze českých zástupců by mohlo poukázat na nedostatky českých hráčů. 
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