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V tenise dnes často rozhoduje kolika a jakými přednostmi hráč disponuje. Jednou ze 

základních herních činností jednotlivce je i forhend. Jak tohoto úderu využívají ti nejlepší 

hráči, bylo i tématem této závěrečné práce. Cílem diplomové práce byla podrobná analýza 

forhendu ve finále Mezinárodního mistrovství Francie 2018, které je vrcholnou akcí roku na 

antukovém povrchu dvorce. 

V teoretické části autor seznamuje čtenáře s tenisem a stručně i s jeho historií. Věnuje se i 

historii French Open, což uvádí čtenáře vhodně do dalšího děje. Rozebírá techniku forhendu a 

další podkapitoly věnuje oblastem, které s problematikou souvisí nebo mají podpůrnou roli. 

Teoretická část je vhodně strukturována, tvoří i dobrý základ pro praktický výzkum. 

Výzkumná část prezentuje metody a výsledky realizované studie. Zvolené metody jsou 

náležitě popsány, kategoriální systém je dobře vysvětlen. Práce obsahuje 3 vědecké otázky a 3 

hypotézy. Některé údaje o hráčích uvedené ve výsledkové části patří spíše do charakteristiky 

sledovaného souboru. 

Výsledková část je přehledná, autor se snažil ze zjištěných dat vybrat prakticky zajímavé 

momenty. Jediný graf, který není úplně názorný či přehledný je graf úspěšnosti a účinnosti 

forhendů v jednotlivých sadách (100% koláčového grafu vlastně tvoří součet úspěšných a 

účinných forhendů, navíc uvedený v %, takže potom celek nedává 100%, zde by bylo lepší 

zahrnout do grafu i chybovost, aby se dalo na problém nahlédnout komplexně a porozumění 

grafu by potom bylo pro čtenáře snazší). 

Přínosem práce je zejména její výsledková část, která může sloužit jako určitá pomůcka pro 

praxi trenérů. Výhodou je relativně přesné zmapování herní činnosti „forhend“ u elitních 

hráčů, kteří mohou sloužit jako vzor (minimálně pro tenis na antuce). Práci hodnotím jako 

zajímavou, praktickou a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

Dotaz k obhajobě: 

 

 

Jak byste odhadl celkovou účinnost úderů v utkání u obou hráčů (průměr pro všechny údery)? 
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