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Abstrakt 

 

Název:   Analýza rozehry v závislosti na podání 

 

Cíle:   Cílem této diplomové práce je zjistit délku rozeher u elitních hráčů 

v závislosti na typu a směru podání v mužské tenisové dvouhře na Australian Open 

2019.  

 

Metody:  Analýza tenisových utkání se zakládala na nepřímém strukturovaném 

pozorování videozáznamů z Australian Open 2019. Informace jsem zaznamenával 

pomocí notační analýzy, díky které jsem zjišťoval závislost délky rozeher na typu 

a směru podání. 

 

Výsledky:  Slouží ke zjištění taktického pojetí hry u profesionálních hráčů a jako 

podklady pro tréninkový proces. 

 

Klíčová slova: tenis, taktika, strategie, tvrdý povrch, výměna 

  

  



Abstract 

 

Title: An Analysis of the Dependency of Rally Length on the Type and The Direction 

of Tennis Serve 

 

Objectives: The aim of this diploma thesis is to determine the length of tennis rallies 

in dependency on the type and the direction of tennis serve in men´s tennis singles at the 

Australian Open 2019. 

 

Methods: The analysis of tennis matches at the Australian Open 2019 is based on 

indirect structured video observation. Information leading to the analysis were recorded 

by the notational analysis. 

 

Results: The diploma thesis serves to identify the tactical concept of professional 

players as well as a basic for the training process. 

 

Keywords: tennis, tactics, strategy, hard court, rally 
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1 ÚVOD 

 

Tenis je celosvětově rozšířeným sportem, který lze hrát v každém věku. Většina 

lidí si pod tímto pojmem představí dva hráče stojící na základních čarách proti sobě, 

které dělí tenisová síť. Jejich cílem je zahrát malý tenisový míč přes síť o jednou více 

než soupeř. Touto charakteristikou se dle mého názoru řídí i mnoho trenérů, kteří své 

svěřence nutí, v tréninkovém procesu, ke stereotypním cvičením. Je opravdu nezbytné 

hrát v tréninku nudné nekonečné výměny, skládajících se ze spousty forhendu 

a bekhendů křížem? 

Dle mého názoru to nutné není. Určitě je potřeba, aby hráči věřili svým úderům 

a měly je precizně natrénované. V žákovských kategoriích často vítězí tenisté, kteří 

oplývají schopností hrát dlouhé, vysoké a liftované údery doplňující o perfektní kondici, 

která jim umožňuje doběhnout téměř každý míč. Realita je v moderním tenise jiná. Ne, 

že by hráči neměli technicky dokonale zvládnuté údery, ale hlavně agresivita, 

přímočarost a kvalita podání rozhoduje o úspěšnosti hráče v utkání. 

Proto se ve své diplomové práci budu zabývat vztahem délky rozeher 

v závislosti na typu a směru podání. Na tuto problematiku se v dnešní době zaměřuje 

stále více zkušených trenérů a analytiků. Jako příklad mohu uvést Richarda Schönborna 

nebo Craiga O´Shannessyho. Z jejich analýz víme, že tenis již není sportem, který by 

oplýval nekonečnými délkami výměn. Proto jsem se rozhodl, i po konzultaci 

s vedoucím práce Mgr. Tomášem Kočíbem, zaměřit se na tuto skutečnost a spojit jí 

s vlivem nejdůležitějšího úderu, kterým je podání. 

Domnívám se, že úspěšnost, umístění a typ podání má přímý vliv na délku 

rozeher. Proto se v teoretické části budu zabývat strategií, taktikou a různými 

variantami prvního a druhého podání. 

Ve výzkumné části se zaměřím na rozbor dat délky rozeher a závislosti podání 

z  utkání elitních tenistů na Australian Open 2019. 

V současné době jsme svědky mnoha různých herních stylů, které se liší 

v technických, psychických i fyzických aspektech. Analýza těchto dat by nám měla 

posloužit ke zjištění taktického pojetí profesionálních hráčů a dále jako poklady pro 

tréninkový proces.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

2.1 Historie taktiky 

 

Výrazným krokem ke vzniku tenisu přispěl v roce 1874 britský major 

W. C. Wingfield, který přihlásil na londýnském patentovém úřadě pravidla hry, která se 

nazývala sféristika. O rok později byla pravidla hry pozměněna a hra pojmenována 

lawn-tennis. Dvorec byl již pravoúhlý, pole pro podání byla na obou stranách, 

podávající musel stát za základní čarou a míč při zahájení hry musel letět úhlopříčně. 

Prvním klubem, který tyto pravidla začal používat, byl All England Croquet Club. 

Jak se tenis průběhem času měnil ze společenské zábavy k hodnotnému sportu, 

vyvíjela se i taktická stránka této hry. Z počátku byla hra velmi zdlouhavá, hráči čekali 

na míč, než dopadne a hráli jej až po jeho kulminaci, proto hra probíhala pouze od 

základní čáry. Po roce 1900 se údery začaly hrát bez spodní rotace, i díky tomu se hra 

alespoň trochu zrychlila a docházelo k častějším prohozům protihráče na síti. Po 

zahájení wimbledonských turnajů se technické dovednosti hráčů začaly výrazně 

vylepšovat. Vítěz prvního Wimbledonu S. W. Gore využíval ve hře náběhu na síť 

a volejů. O tenisové prvky jako smeč a podání horem se zasloužili bratři 

W. a E. Renwhawovi. Všechny tyto údery vedly ke zrychlení hry a vzniku útočného 

tenisu. Postupem času hráči začali zdokonalovat svoje úderové přednosti, ať to byl 

A. F. Wildinger, který často měnil tempo své hry, Američan McLoughlin se svým 

dělovým podáním či W. T. Tild s celodvorcovým pojetím tenisové hry. Hráči začali 

měnit tempo hry, střídali dlouhé tvrdé údery s krátkými se spodní rotací a přecházeli 

často od základní čáry k síti. 

K výrazné změně technicko-taktických prvků docházelo v 70. letech minulého 

století, zasloužili se o to Bjorn Borg, Chris Evertová a Jimmy Connors, ti začali hrát 

bekhend obouruč a dostali se do čela světových žebříčků. I v dnešní době dochází 

k neustálému progresu tenisové hry, která je způsobena zdokonalováním materiálu 

raket, výpletů či tenisových míčů. Nejde určit taktika, která by byla v tenise 

stoprocentní, protože ta se musí přizpůsobit povrchu dvorce, povětrnostním 

podmínkám, protihráči či aktuální formě (Höhm, 1982). 
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2.2 Taktika 

 

„Taktikou se chápe způsob řešení širších a dílčích úkolů, realizovaných 

v souladu s pravidly daného sportu. Spočívá ve výběru optimálního řešení strategických 

a taktických úkolů. Ten však bezprostředně souvisí s technickými aspekty, takže 

realizace taktických záměrů je možná jedině prostřednictvím techniky (Dovalil, 2012). 

Jedná se o způsob vedení boje kolektivu či jednotlivce, jehož cílem je vítězství 

nebo vytvoření co nejlepšího výsledku v utkání (Choutka, Dovalil, 1991). Její důležitost 

se projevuje hlavně v etapě vrcholového a speciálního tréninku. Důvodem je věková 

a vývojová závislost (Perič, 2008). 

Lichner (1983) popisuje taktiku jako způsob hraní zápasu, kterým se hráč snaží 

přivést soupeře do nepříznivé situace a poté dosáhnout vítězství. Realizuje se taktickým 

myšlením, které se dělí na vnímání, analýzu herní situace a její poznání, myšlenkové 

řešení herní situace a motorickou realizaci herní úlohy.  

Sportovní taktika je umění vést sportovní boj. Pojem taktika ve sportu zahrnuje 

více či méně účelné způsoby chování sportovce nebo celého týmu, které jsou vždy 

podřízené určitému úmyslu a plánu zaměřenému na dosažení soutěžního cíle (Matvejev, 

1982). 

Jansa (2007) popisuje taktiku jako uskutečnění vlastní strategie v průběhu 

daného utkaní či soutěže, při které jsme nuceni řešit určité konfliktní situace. Chápeme 

ji jako nějaké operativní řešení. Pokud není taktika předem procvičována a zvládnuta, 

jedná se o improvizaci. 

Důležitým předpokladem taktiky je hráčská inteligence (Severa, 1993). Její 

podstatou je schopnost postřehnout a předvídat souvislosti, účelně se podle toho chovat 

a umět se přizpůsobit měnícím se podmínkám hry (Lichner, 1983). 

Mezi intelektové schopnosti řadíme především různé formy složitých 

a jednoduchých reakcí, schopnost koordinovat vlastní jednání, rychlé rozhodování, 

pohotovou orientaci ve složitých zápasových situacích, schopnost tvořit a kombinovat 

hru a schopnost předvídat soupeře. Dalším důležitým faktorem taktické přípravy je 

schopnost jedince představovat si situace, které mohou při utkání nastat. Tyto percepční 

vzorce nám v soutěžním utkání pomáhají vybrat optimální řešení. V mnoha sportech se 
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taktika na výkonech podílí minimálně např. plavecké sprinty, atletické sprinty či 

sportovní gymnastika. Ve vytrvalostních sportech se taktika projevuje tak, že atlet 

dokáže správně rozvrhnout síly po celý svůj závod. Největší podíl taktiky na výkonu 

sportovce se projevuje ve sportovních hrách a v úpolových sportech. To je způsobeno 

tím, že soutěžení probíhá v přímém kontaktu s protihráčem a v proměnlivých 

podmínkách (Jansa, 2007).  

Na zvolení správné taktiky se podílí mnoho faktorů. Dovalil (2012) mezi tyto 

faktory řadí: typ soupeření, délku sportovního utkání, možnosti kontaktu se soupeřem 

a počet spoluhráčů. 

Máme dva různé typy soupeření. První z nich je soupeření souběžné, při kterém 

mají soupeři stejný cíl, a vítězství jednoho neznamená prohru druhého. Mezi sporty 

s tímto typem patří gymnastika, plavání a atletika. Druhým typem je protichůdné 

soupeření, při kterém mají soupeři různé cíle, a vítězství jednoho znamená prohru 

druhého. Jedná se o úpolové sporty a sportovní hry (Dovalil, 2012). 

Zvolenou taktiku v různých typech sportovních výkonu ovlivňuje i délka utkání. 

Tu můžeme dělit, dle Dovalila (2012), na krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou. 

Při krátkodobé délce utkání, nelze během výkonu měnit strategický plán. Jedná se 

o sporty jako je přeskok nebo vrh koulí. U střednědobé délky utkání lze měnit 

strategický plán pouze minimálně. Do této kategorie patří sporty jako plavání na sto 

metrů či běh na čtyři sta metrů. Posledním typem délky utkání je dlouhodobá, kdy lze 

měnit strategický plán jakkoliv. Patří sem hokej, fotbal nebo basketbal. 

Další faktor, který mění taktiku v různých typech sportovních výkonů je 

možnost kontaktu s protihráčem. Tu můžeme dělit na individuální, kdy sportovci 

soutěží za sebou postupně a výsledek je konečný, například v gymnastice. Dále pak 

nepřímý kontakt se soupeřem, kdy sportovci soutěží současně. Sem řadíme běh 

v drahách, plavání, volejbal nebo tenis. Poté dělíme na přímý, kdy výkon probíhá 

současně a je zde možný tělesný kontakt se soupeřem, který však nesmí ovlivnit výkon. 

Mezi sporty s přímým kontaktem můžeme řadit triatlon, vytrvalostní běh a cyklistiku. 

A posledním dělením je na přímý cílený kontakt, kdy soupeři díky přímému kontaktu 

zlepšují svůj výkon. Jedná se například o sportovní hry nebo úpolové sporty (Dovalil, 

2012).  
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Posledním faktorem, který ovlivňuje taktiku ve sportovním výkonu je množství 

spoluhráčů. Dovalil (2012) tuto kategorii dělí na jednotlivce, skupiny a družstvo. 

U jednotlivců provádí sportovní výkon pouze jedinec. Jako příklad uvádí hod oštěpem 

a vrh koulí. Pokud sportovci soutěží ve skupinách, znamená to, že jednotlivci provádí 

sportovní výkon po sobě a výkony se sčítají. Příkladem můžou být družstva 

v gymnastice nebo štafetový běh. Jestliže provádí současně sportovní výkon více 

jedinců proti stejnému počtu protihráčů, jedná se o družstva. Příkladem můžou být 

sportovní hry jako basketbal, hokej a fotbal. 

Taktiku můžeme také dále třídit, hlavně u sportů, u kterých se soupeří 

protichůdně, na fázi útočnou a obrannou. V mnoha sportech lze pozorovat tyto dvě fáze 

soupeření. V týmových sportech se útočná taktika projevuje hlavně v době, kdy 

družstvo drží předmět, se kterým se hraje. Obranné a útočné fáze se mohou střídat 

pravidelně – tenis, volejbal, či nepravidelně – fotbal, házená, hokej. V úpolových 

sportech se útočná taktika projevuje tím, že se sportovec snaží nad svým soupeřem 

dostat určité výhody k překonání jeho odporu. Naopak obranná taktika, když se snaží 

zabránit, aby nad ním tuto výhodu sportovec získal. Obě tyto taktiky spolu úzce souvisí, 

proto je důležité věnovat pozornost oběma těmto případům (Dovalil, 2012). 

 

2.3 Taktická příprava 

 

Dovalil (2012) vysvětluje taktickou přípravu jako proces osvojování 

a zdokonalování dovedností, vědomostí, postupů a schopností, které umožňují hráči 

vybírat v aktuální sportovní situaci nejlepší řešení a toto řešení poté úspěšně uskutečnit. 

Tato složka sportovního tréninku se zabývá způsobem vedení boje a jeho 

uskutečňováním v krátkém časovém úseku. Pokud hráč plně neovládá technické 

a kondiční prvky, je velmi těžké taktické pokyny uplatňovat. Před každým utkáním je 

důležité zvolit si strategii, kterou bude hráč v zápase dodržovat. Jedná se o určitý 

promyšlený plán, s přihlédnutím na možnosti své i soupeře. Jen při dodržení této 

koncepce je možné na vrcholové úrovni sportovní boj vyhrát. V průběhu utkání dochází 

ke konfliktním situacím, při kterých se střetávají zájmy obou protihráčů. Jansa (2012) 

zmiňuje, jak tyto situace může sportovec řešit: 
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 Improvizací – velmi důležitým prvkem je kreativita, řešení nalézá hráč, 

až v momentu, kdy dochází ke konfliktní situaci 

 Algoritmy – hráč vybírá jednu z předem připravených variant, kdy si 

může vybrat z určitého počtu řešení. 

 Vzorce – jedná se o řešení, které je důležité předem natrénovat 

a zvládnout. Je zde pevně dán postup, jakým by se hráč měl v dané 

konfliktní situaci řídit. 

Taktická příprava je při porovnání s jinými složkami sportovního tréninku daleko 

obtížnější, komplikovanější a trvá delší dobu. Je podřízená duševnímu vyzrání každého 

jedince. Proto ve sportech, které jsou takticky náročnější, dosahují sportovci 

vrcholových výsledků až ve vyšším věku (Dovalil, 2008). 

 

2.4 Strategie a taktika tenisové hry  

 

Taktika i strategie jsou kognitivní činnosti, které se odehrávají v centrální 

nervové soustavě. Jejich propracovanost a složitost závisí na individuálních 

schopnostech a dovednostech hráče. Schönborn (2012) charakterizuje strategii jako to, 

co hráč musí udělat, aby vyhrál a taktiku jako to, co musí udělat, aby byl schopný 

vyhrát. Hlavním cílem taktiky je dostat soupeře do prostorové a časové nouze. Nebo-li 

nechat protihráče běhat tak, abychom ho svojí přesností a rychlostí zahraných úderů 

dostali do časového tlaku a přinutili ho k nevynuceným chybám. 

Strategii charakterizuje Dovalil (2008) jako dopředu promyšlený plán, založený 

na určitých poznatcích, který by měl sportovce dovést k nejlepšímu výsledku v soutěži. 

Před každým utkáním by si hráč měl vytvořit strategický plán, který se odvíjí od cíle 

v soutěži, výkonnosti soupeře, strategie soupeře, vlastní výkonnosti, informacích 

a podmínkách, kde se bude utkání odehrávat.  

Hráči i trenéři si jsou vědomi, že taktika má výrazný vliv na výkon v tenise. 

Ovšem hlavně trenéři si nejsou vědomi, jak úspěšně trénink taktiky zařadit do 

tréninkového procesu. Každé taktické jednání je spojeno s individuální technikou, 

psychickou a fyzickou připraveností hráče i soupeře. Proto je důležité naučit hráče 

v průběhu zápasu své taktické záměry měnit (Ferrauti, Maier, Weber, 2016).  
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V dnešní moderní hře vrcholové úrovně je mnoho nových a rozdílných 

taktických prvků, které se velmi liší od minulosti. Tenisté jsou v dnešní době silnější, 

vyšší, rychlejší a hbitější. Technologický pokrok tenisových raket je obrovský, změnilo 

se na nich zcela vše, od materiálu, tvaru či celkově jejich vlastností. Ke zrychlení 

tenisové hry přispěl i fakt, že hráči začali více využívat váhy svého těla při provádění 

úderu. Proto jsou výměny mnohem rychlejší a hráčů s agresivním pojetím hry přibývá. 

Všechny tyto faktory se projevily v moderním tenise, a proto se stále vyvíjí i taktické 

pojetí hry (Crespo a Reid, 2002). 

Miley a Crespo (2002) popisuje strategii jako stanovení nebo rozvoj určitého 

herního plánu, zatímco taktiku, jako realizaci tohoto herního plánu v utkání. Strategie 

i taktika se mění dle úrovně hráče. Pro začátečníka je nejdůležitější míč udržet co 

nejdéle ve hře a vyvarovat se nevynucených chyb. Proto je zbytečné určovat svěřencům, 

kteří teprve rozvíjejí, nacvičují a zdokonalují základní tenisové dovednosti, složité 

taktické herní plány.  

Skutečný důvod celkové změny taktiky v posledním desetiletí vidí Schönborn 

(2012) hlavně v nesmírném pokroku topspinové techniky, který byl rovněž rozhodující 

měrou ovlivněn právě technologií a vývojem tenisových raket. Velké rozpětí variační 

schopnosti při udělování množství rotace, tj. rychlosti a přesnosti míče, nevyhnutelně 

změnilo celou zápasovou strategii, a tím i zápasovou taktiku. Stálá hra na síti se stala 

loterií, protože vynikajícím rychlým a přesným riternům a prohozům se dá díky 

skvělému topspinu jen sotva vzdorovat. Nepromyšlený nebo soupeřem vynucený 

přechod na síť je v moderním tenise velmi riskantní krok. 
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2.4.1 Faktory ovlivňující hru v utkání 

 

Mezi faktory, které ovlivňují hru v utkání, řadí Miley a Crespo (2001) hráče, 

prostředí a soupeře. 

Tabulka č. 1: Faktory ovlivňující hru (Miley a Crespo, 2001) 

Hráč Prostředí Soupeř 

 Pochopení taktického 

záměru 

 Herní úroveň 

 Fyziologický vývoj 

 Technické schopnosti 

 Herní styl, úroveň 

tréninku a zkušenosti 

 Mentální 

charakteristiky 

 Soutěživost 

 Povětrnostní 

podmínky – 

nadmořská výška, 

slunce, déšť, vítr 

 Povrch dvorce – 

rychlé, střední, 

pomalé 

 Další vlivy prostředí 

– čas, rozhodčí, 

diváci, psychologické 

faktory 

 Stejné jako hráč 

 Volba úderů - pozice 

hráče a míče, taktický 

záměr 

 Dráha letu míče - 

výška, směr, rychlost, 

rotace, délka 

 Slabé nebo silné 

stránky protihráčovy 

taktiky 

 

2.4.2 Všeobecné principy strategie a taktiky 

 

Mezi základní principy strategie a taktiky řadí Miley a Crespo (2002) tyto: 

1. Jistota oproti riziku – primárním cílem každého hráče je hrát údery takové, 

aby protihráč nebyl schopný vrátit je přes síť či do dvorce zpět. Tohoto cíle 

může hráč dosáhnout dvěma způsoby. 

 Hrát údery opatrně, trpělivě a s jistotou, snažit se o udržení míče ve 

hře. 

 Hrát údery riskantně, snažit se vyvinout na soupeře nátlak útočnou 

hrou, která donutí protihráče k chybě. 

V začátcích hráčova vývoje by se měl trenér snažit o schopnost svěřence udržet 

míč ve hře. S postupem času a zlepšováním jeho dovedností by měl být hráč schopný 

využívat své jistoty k hraní úderů na hraně rizika, tak aby dokázal přinutit soupeře 

k chybě. 
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2. Hrát dlouhé míče do hloubky pole  

Tenista by se měl snažit hrát míče s dostatečnou délkou blízko k základní čáře. 

Díky těmto dlouhým míčům udrží hráč soupeře za základní čárou a nutí ho vracet údery 

s vysokým odskokem či údery, které dopadají před čáru podání. Z těchto míčů pak hráč 

může lépe zaútočit nebo využívat údery s většíma úhly. 

3. Využívat soupeřových slabin 

Častokrát hráči nemusí ukončovat výměny pomocí vítězných úderů, stačí se 

naučit využívat soupeřových slabin. Každý tenista má určité nedostatky, proto je 

důležité naučit se rozpoznat, které to jsou.  

4. Znovu zaujímání pozic 

Hráč by měl být schopný po odehrání úderu co nejdříve se vrátit do pozice, 

z které může pokrýt celý dvorec. Výrazně tím zmenšuje možnost dostat se do defenzívy. 

Tenista by se měl vrátit přibližně do středu dvorce, a to nejlépe ještě před odehráním 

úderu soupeře. 

 

Jankovský (2002) zmiňuje tyto strategické zásady: 

1. Soustředit se na hru a dosáhnout co nejvyšších cílů. 

Hráč by měl vypustit při utkání všechny rušivé elementy, měl by se soustředit 

jen na probíhající hru, soupeře a vnímat hlášení rozhodčího. 

2. Nepovažovat zápas se silnějším soupeřem za předem ztracený 

a nepodceňovat slabší protihráče. 

Proti silnějšímu soupeři hrát klidně a riskantněji, protože slabší hráč nemá co 

ztratit. Zároveň nechodit na kurt odevzdaně s tím, že zápas proti hráči, který je výše na 

žebříčku, nemůže vyhrát. 

3. Věřit si na dvorci a zachovat klid. 

I po nevynucených chybách a pokažených úderech by si měl hráč stále věřit, 

neskládat zbraně a držet chladnou hlavu. Tím, že dává hráč soupeři najevo svoje 

negativní emoce, posiluje jeho klid a sebedůvěru. Je důležité udržovat si stále pozitivní 

přístup. 
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4. Snažit se o dodržení předem stanovené taktiky, která přináší úspěch 

a zároveň měnit taktiku, která úspěch nepřináší. 

V praxi se můžeme setkat s hráči, kteří při vedení, z obav z prohry, svoji taktiku 

změní, začnou hrát obranný tenis, snaží se udržet míče ve hře i přes to, že jejich útočná 

hra fungovala. To může zapříčinit rozehrání soupeře, který se tím může dostat zpátky do 

hry. Naopak pokud zvolená předzápasová taktika nevychází, je dobré alespoň dočasně 

svůj plán pozměnit. Případně mít alternativní strategii a taktiku. 

5. Zaměřit se na své silné stránky a využít slabin soupeře. 

Pokud zjistíme, že soupeř má jeden ze základních úderů slabší, snažíme se 

většinu rozhodujících úderů mířit na jeho nedostatek. Pokud zjistíme, že je soupeř slabší 

na sítí, snažíme se ho pomocí kratších míčů nebo stopbalů na síť nalákat. Zároveň je 

důležité, využívat svých silných stránek. 

6. Hrát kreativně, využívat pestrosti hry a snažit se překvapit soupeře. 

Významnou složkou hry je moment překvapení, snažit se měnit pestrost úderů, 

měnit délku míčů a střídat údery prudké a volnější. Dále využívat postavení na dvorci 

s náběhy na síť. Soustředit se při úderu na sebe a ne na soupeře. Kombinovat při hře 

razanci a kontrolu nad údery.  

7. Tajit vlastní taktiku a záměry, snažit se odhadnout soupeřovy úmysly. 

Soupeře lze oklamat postavením těla a nohou, snažit se do poslední chvíle 

skrývat svůj záměr. Zároveň sledovat soupeře hned po odehrání úderu a přečíst jeho 

další úmysl. Důležité je soustředit se vždy na svoji hru, jakmile se hráč rozhodne pro 

úder, tak ho už neměnit. 

8. Snažit se získat důležité body. 

Zkoncentrovat svoje síly na zisk důležitých bodů je pro vítězství zásadní. Body, 

které znamenají výhru gamu, setu či zápasu jsou rozhodující. První dva míče v gamu 

jsou často rozhodující, což nám v průběhu pomůže hrát volněji a můžeme hrát více na 

hranici rizika. Zkušený tenista by měl umět rozpoznat důležité body a rozhodovat 

o nich svoji agresivní hrou. 
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Od každého taktického pravidla v tenise existují tucty výjimek. V podstatě se 

jedná o to, zahrát míč o jednou více přes síť než soupeř. Jak toho hráč dosáhne už je 

druhořadé. Jestli se mu to povede útokem na síti, trpělivou hrou od základní čáry nebo 

unavením soupeře, to záleží jenom na hráči (Koromházová, Linhartová, 2008). 

 

2.4.3 Herní plán 

 

Herní plán aplikuje strategii na dané utkání. Zdůrazňuje využití předem 

stanovených taktických pokynů a postupů. Vytváří se na základě silných a slabých 

stránek hráče a soupeře (Martens, 2004). 

Každý hráč by měl jít na dvorec s určitým herním plánem, pokud je to možné 

měl by mít i plán záložní. Díky těmto plánům je tenista schopný pochopit, jak využít 

své přednosti vůči slabinám soupeře, a jak chránit svoje slabiny před přednostmi 

protihráče. Bollettieri (2017) zdůrazňuje vytvoření efektivního herního plánu k dosažení 

vytyčeného cíle. Je důležité přizpůsobit svůj plán hernímu stylu, který hráče 

charakterizuje. Skvělí hráči mají vždy herní plán nebo strategii, se kterými jdou do 

zápasu, a které odráží jejich herní styl a taktické přednosti s přizpůsobením se danému 

soupeři. 

 

2.4.4 Herní styl 

 

Herní styl vyjadřuje konkrétní uskutečnění herní strategie v daném utkání. Je 

výrazně ovlivněn kvalitou protihráče a jeho strategií (Vaverka, 2010). 

Ve starší literatuře může narazit na herní styly pod pojmem herní systémy, které 

Lichner (1983) popisuje jako, promyšlené postupy, které vedou k nejvýhodnějšímu 

způsobu využití situace hry. Stejně jako řada ostatních autorů rozeznává systémy 

útočné, obranné a celodvorcové. 

Taktika, kterou hráči používají, úroveň agrese v jejich hře, rozhodnutí, která 

dělají a předvídatelné vzorce jejich chování jsou často v souladu s jejich osobností 

a odrážejí přednosti ze souboru jejich dovedností. Bollettieri (2017) rozděluje herní 

styly na obranné, útočné a vyrovnané. Mezi obranné herní styly patří vraceč, obránce 
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základní čáry a obranář. Útočné styly třídí na střelce a útočného hráče. Vyrovnané styly 

dělí na agresivní hráče od základní čáry a celodvorcového hráče. 

 

Vraceč 

Jedná se o herní styl, který je velmi bezpečný a snaží se vyhnout chybám. Jeho 

zbraní je konzistentnost úderů, rád hraje dlouhé výměny, ve kterých jen zřídka riskuje. 

Tento styl je velmi účinný hlavně u začátečníků a středně pokročilých, protože v těchto 

kategoriích vítězí převážně ten, kdo udělá méně nevynucených chyb. Sklon k vracení 

míčů má svůj původ v nedostatku sebedůvěry v sebe samého hrát agresivnější tenis. 

Jejich údery nemají příliš velkou razanci, snaží se hrát dlouhé a vysoké míče s dopadem 

k základní čáře. Jedná se o hru nervů, kdo vydrží udržet míček déle ve hře. Tento styl 

dokáže soupeři otrávit radost ze hry, protože nikoho neporazí vlastní dovedností, ale 

hráč porazí sám sebe (Bollettieri, 2017). 

Schönborn (2012) tento herní styl nazývá jako kontrolujícího hráče, jenž se 

vyznačuje kvalitními údery od základní čáry, které nejsou tak razantní, aby dokázal 

ukončit výměnu. Jeho technika je na vysoké úrovni. Snaží se kontrolovat hru díky své 

trpělivosti a čeká na chyby soupeře. Tento hráč má velmi dobrý pohyb po dvorci, 

vysokou úroveň anticipace a vnímání hry. 

 

Obránce základní čáry 

Jedná se o herní styl hráče, který má větší záběr, je zkušenější a ostřílenější než 

typický vraceč. Je přesvědčen, že soupeře může porazit pouze svoji houževnatou 

defenzivní hrou od základní čáry. Tento styl hráče se už umí prosadit i do ofenzivní hry 

a dokáže i zaútočit. Jeho předností je schopnost udržení míče ve hře a kvalitní fyzická 

připravenost, která mu umožňuje doběhnout každý míč. Tito hráči mají naučené vzorce 

s vysokým procentem úspěšnosti, tak aby se vyhnuli odkrytí dvorce svému soupeři. 

Tato strategie je úspěšná proti střelcům, kteří zahrají v zápase mnohem více 

nevynucených chyb než vítězných úderů. Mezi hlavní představitele obránců od základní 

čáry řadíme Lleytona Hewitta, Davida Ferrera nebo Michaela Changa. Bollettieri se 

domnívá, že hráči s tímto herním stylem budou mít v současnosti velké problémy vyhrát 

Grand Slam (Bollettieri, 2017). 
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Tento styl je dle Jankovskýho (2002) založen převážně na úderech od základní 

čáry. Většinou je využíván na pomalých površích. Obránci základní čáry nejsou pro 

diváky moc atraktivní, protože se vyznačují stereotypní a defenzivní hrou od zadní čáry. 

Hráč tohoto typu využívá dlouhé údery s horní rotací. 

 

Obranář 

Jedná se o hráče, kteří se často pohybují v oblasti za základní čárou tzv. obranné 

zóně (Applewhaite, 2005). Obranář si je vědom, že mnoho soupeřů upřednostňuje 

útočnou a agresivní hru. Při útoku je agresor často nejvíce zranitelný, v tu chvíli dává 

příležitost obranáři udeřit. Tito hráči často ve výměně kombinují různé škály míčů 

a zároveň často mění tempo hry. Soupeře se snaží nalákat do útoku a využít jeho 

razance. Obranáři jsou spokojeni s defenzivní pozicí a hrají dlouhé míče na základní 

čáru. Čekají na chyby protihráče, protože obranář ví, že vítězných úderů je méně než 

nevynucených chyb. Mezi nejlepší obranáře v moderním tenise patří Andy Murray 

(Bollettieri, 2017). 

 

Střelec 

Tento herní styl je charakteristický velkou mírou rizika a málo kdy se vyplácí. 

Mnoho hráčů ho má v oblibě, protože mají radost po brilantně zvládnutém vítězném 

úderu. Většina tenistů shledává tento styl za nejatraktivnější. Střelec se snaží o efektivní 

údery z jakéhokoli a kteréhokoli místa, proto je často až překvapivě nebezpečný. 

Velkým problémem tohoto herního stylu je udržet konzistenci svých úderů po celý 

zápas. Jen těžko dokáže zvolnit a měnit tempo hry. Často předvádí tenisové údery na 

hranici rizika, z čehož plyne mnoho nevynucených chyb, kvůli kterým zápas prohraje. 

V moderním tenise se vyskytují hráči, kteří svoji agresivní hru dokážou skloubit 

s vynikající hrou po celou dobu utkání. Mezi tyto výjimečné tenisty řadíme Rogera 

Federera nebo Serenu Williamsovou (Bollettieri, 2017). 

Tento herní styl má smysl hlavně na površích s rychlým odskokem míče, který 

nutí hráče k útočné hře. Vyžaduje velmi dobrou fyzickou připravenost a rychlou reakci 

hráče (Jankovský, 2002). 
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Útočný hráč 

Jedná se o herní styl hráčů, kteří jsou úspěšní při zahájení a zakončení výměn. 

Útoční hráči mají problémy s výměnami od základní čáry. Preferují rychlý přesun k síti 

a vyhýbají se dlouhým výměnám. Snaží se tvořit hru a využívají často kombinace 

podání-volej, ritern se spodní rotací s přechodem k síti, tak aby co nejdříve ukončili 

bod. Tento styl se snaží vyvíjet na soupeře co nejdříve tlak. Útočný hráč musí mít tvrdé, 

variabilní podání a kvalitní techniku riternu. Mezi tenisty preferující tento herní styl 

můžeme řadit Iva Karloviče, Stefana Edberga nebo Rogera Federera (Bollettieri, 2017). 

Tito hráči se nebojí hrát stylem podání a volej. Mají tvrdé podání a protihráče se 

snaží přinutit k chybě z riternu. Vyznačují se vysokou úspěšností anticipace a vnímáním 

protihráčových úmyslů. Mezi jejich další vlastnosti patří vysoká míra odvahy, ofenzivní 

myšlení a malá trpělivost v delších výměnách (Schönborn, 2012). 

 

Agresivní hráč od základní čáry 

Tito hráči se snaží tvořit hru, vyvíjí na soupeře tlak a mají výborné obranné 

schopnosti. Jejich velkou zbraní je skvělý pohyb od základní čáry a vysoká fyzická 

připravenost. Jsou schopni udržet míč ve hře, hrát dlouhé výměny a rozhazovat údery 

od jednoho rohu k druhému. Snaží se připravit si útok a při zkráceném míči hrají 

vítězné údery do otevřeného dvorce. Nemají problém s postupem do hloubky dvorce, 

tak aby mohli hrát liftované voleje. Využívají kombinace dvou až tří míčů k zakončení 

bodu. Tito hráči mají většinou velmi dobrý forhend a ostatní údery konzistentní. Mezi 

hráče, kteří upřednostňují agresivní herní styl od základní čáry, řadíme Marii 

Šarapovovou nebo Serenu Williamsovou (Bollettieri, 2017). 

Tito hráči dokážou využívat celou polovinu svého dvorce k přechodu do útoku. 

Využívá pestrosti svých úderů tak, aby byl schopen co nejdříve zaútočit. Tento styl se 

hlavně na rychlém povrchu přibližuje ke stylu útočnému (Jankovský, 2002). 

 

Celodvorcový hráč 

Jedná se o herní styl hráče, který je velmi dobře takticky připravený. V průběhu 

zápasu dokáže svoji taktiku variabilně měnit v závislostech na slabinách a přednostech 

protihráče. Je schopný vyvíjet tlak po celý zápas. Tento hráč má od každého stylu 



23 

 

trochu, umí hrát agresivně od základní čáry, dokáže bránit, a když je to potřeba, dokáže 

být i střelcem. Jen zřídka hráči celodvorcového typu zkazí vlastní míč, nemají mnoho 

slabin a jsou velice nepředvídatelní. Mezi celodvorcové hráče řadíme Novaka 

Djokovice, který je schopen hrát to nejlepší z každého herního stylu a má vyrovnaný 

útok i obranu (Bollettieri, 2017). 

Tento hráč je schopný přizpůsobovat se různým povrchům dvorce a dokáže 

měnit styl hry. Má přesné údery od základní čáry a velmi dobrý ritern. Při delších 

výměnách dokáže držet postavení blízko základní čáře, zasahuje údery v kulminačním 

bodě nebo hned po odskoku. Mezi jeho další vlastnosti patří vysoká kondiční úroveň, 

málo technických slabin a široká variabilita při řešení složitých situacích (Schönborn, 

2012). 

 

Rozdělení těchto stylů lze považovat pouze za orientační. Ve vrcholovém tenise 

se styly velmi často prolínají. Hráči v dnešní době dokážou měnit způsoby hry podle 

svého soupeře. V minulosti by se do tohoto rozdělení dal začlenit ještě jeden typ. Je to 

hráč defenzivní, vyznačoval se hlubokým postavením za základní čárou, který využíval 

maximálních topspinů. V dnešní době by se tito hráči na profesionálním okruhu 

neprosadili, a proto se tato skupina prakticky nevyskytuje (Schönborn, 2012). 

Tenisoví hráči si většinou osvojují herní styly, které jsou založeny na jejich 

individuálních psychických, taktických, fyzických a technických předpokladech. Vliv 

při osvojován herních stylů, může mít i volba hráčského vzoru v útlém věku (Bollettieri, 

2017). 

 

2.4.5 Herní situace 

 

Dle Stojana a Brabance (1999) se v tenisovém zápase opakuje stále těchto pět 

herní situace: 

1. Hráč podává – všechny body v zápase začínají pro hráče na podání 

podáním.  

2. Hráč přijímá – 70 – 85% všech bodů začíná pro přijímajícího hráče 

riternem (zbytek jsou esa, dvojchyby, chybné riterny). 
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3. Hráč zasahuje míč od základní čáry – dle povrchu dvorce, na kterém se 

utkání hraje. 

4. Hráč útočí podáním nebo nabíhaným míčem – poté přijde volej, smeč 

nebo vítězný úder. 

5. Hráč se brání prohozy nebo loby. 

 

V žádném utkání neexistuje žádná jiná herní situace. Těchto pět situací je 

všechno, co může hráč v zápase očekávat nebo čeho se může obávat. To je také vše, co 

musí hráč trénovat. Měl by se omezit na cvičení a opakování těchto situací. Taková 

cvičení nazýváme modelový trénink – modelový zápas. Nejčastěji opakované situace 

v zápase jsou podání a ritern. (Stojan, Brabanec, 1999). 

 

2.4.6 Typy úderů z taktického hlediska 

 

Z taktického hlediska rozlišují Miley a Crespo (2001) čtyři typy úderů. Jako 

první zmiňuje vítězný úder, kterým se hráč snaží získat bod ve svůj prospěch. Dále pak 

přípravný úder, ten popisuje jako úder, při kterém hráč usiluje o vytvoření podmínek, 

díky kterým by mohl zahrát vítězný úder. Třetím typem úderu je neutrální, ten nemá 

žádný konkrétní cíl. Posledním úderem je obranný, při tom se snaží hráč zamezit 

soupeři provést vítězný úder. 

Schönborn (2012) rozděluje dále údery na ofenzivní a defenzivní. Ofenzivní 

úder definuje jako „úder, nad nímž má člověk kontrolu, který hraje nebo může zahrát 

s vědomým úmyslem, s přesným stanovením cíle a optimální rychlostí. Takovým úderem 

chce hráč vést hru, rozhodnout, postavit soupeře před problémy, při něm je pánem 

situace na dvorci a diriguje dění při hře.“ Mezi klíčové útočné údery řadí první a druhé 

podání, ritern, údery z ostrých úhlů, vítězné míče po čáře, bekhend a forhend hraný 

zevnitř ven, tvrdé údery od základní čáry do rohů kurtu, topspinové voleje a překvapivé 

údery jako je lob nebo stopbal. 

Defenzivní úder popisuje jako „úder, který se už nedá optimálně kontrolovat, při 

kterém je hráč při vlastním rozhodování silně omezený nebo zahnaný do úzkých.“ Jedná 

se například o pozdě hrané údery za tělem nebo míče hrané po doběhnutí velmi nízko 

nad zemí a tím hráč nemá plnou kontrolu nad těmito údery. 
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2.5 Podání 

 

Je to úder, kterým začíná hra. Hráč si při něm nadhazuje míč do výšky a udeří jej 

v poloze nad hlavou. Je pohybově velmi náročný. Složitý pohyb ruky se dělí na čtyři 

fáze: spodní nápřahový oblouk (časově vázaný na nadhození míčku druhou rukou), 

smyčku za hlavou, vlastní úderovou fázi a protáhnutí úderu. Podle způsobu zásahu 

míčku rozeznáváme přímé a rotované podání (Lichner, 1983). 

Každý tenista má možnost začínat polovinu všech gamů servisem. Při jeho 

zdařilém pokusu může hráč získat přímý bod z podání, eso, nebo dostat soupeře do 

defenzívy, zásluhou jeho slabému riternu. Pokud má tenista neúčinné podání, které 

protihráč kvalitně vrátí, hrozí podávajícímu, že se hned v úvodu výměny dostane pod 

tlak, a tím i ztráta míče (Vaverka, 2010). 

Podání by mělo být důležitou výhodou každého hráče. Jedná se o úder, ke 

kterému je nutná vysoká technická zdatnost a koordinace. Elitní hráči s kvalitním 

podáním jsou schopni měnit rychlost, směr a typ rotace (Applewhaite, 2005). 

 

2.5.1 Charakteristika prvního a druhého podání 

 

Podání mohou ovlivňovat různí činitelé, ty Vaverka (2010) rozděluje na 

techniku provedení, tělesnou výšku, explozivní sílu a realizaci strategie v daném 

okamžiku. Primárním cílem prvního podání je potřeba dosáhnout maximální rychlosti, 

dostat soupeře do ofenzívy a vytvořit si tlak, který vede k získání bodu, případně získat 

bod pomocí esa či přímého bodu. Úsilí, které je vytvořeno při snaze dosáhnout 

maximální rychlosti podání, může vést k chybě, to znamená dopadu míče do sítě nebo 

do autu.  

Jedná se o nejdůležitější úder v tenise. Má zásadní význam na průběh dané 

rozehry a výsledek celého utkání (Peréz a Nussbaum, 2006). Podání nemůže soupeř 

nijak přímo ovlivnit, hráč si sám určuje, kdy míč odehraje, jakou razanci zvolí, a do 

jakých míst bude podávat (Höhm, 1982). Úspěšné podání s maximální rychlostí je podle 

Borna (1995) nejdůležitější zbraň v tenise. Jedná se o jeden z typických znaků útočné 

hry. Vyjma prvního podání je významné klást důraz i na druhé rotované podání. Höhm 

(1982) o druhém podání píše, že hráč je tak silný, jak silné je jeho druhé podání. Mělo 
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by být pro soupeře nepříjemné délkou, výškou odskoku a změnou směru díky rotaci.  

Bez špičkového podání se lze v dnešním moderním tenise jen těžko prosadit.  

První podání bychom měli častěji umísťovat do slabšího úderu svého protihráče. 

Ve většině případů se jedná o bekhend. Kromě toho, že podání můžeme umísťovat 

vpravo či vlevo od soupeře, neměli bychom zapomínat umísťovat jej doprostřed pole 

pro podání, tedy na tělo soupeře. Doporučená razance je mezi 70% – 80%. Hráč by měl 

být schopen podávat konzistentně a dostat alespoň 70% podání do dvorce (Miley a 

Crespo, 2001). 

U druhého podání by hráč měl usilovat o to, aby 100% podání letělo do dvorce. 

Měl by být schopen měnit rotace a prudkost tak, aby si soupeř nebyl jistý, kam míč 

poletí. Pokud má hráč slabší druhé podání, měl by zůstávat u základní čáry a počítat 

s tím, že soupeř bude mířit příjem pravděpodobně do jeho slabšího úderu (Miley 

a Crespo, 2001). 

Podání je v tenise nejtěžší a koordinačně nejnáročnější úder. U začátečníků 

a mírně pokročilých hráčů kvalita provedení často zaostává za ostatními údery 

(Majerník, 1998). Pokud se chce hráč naučit kvalitnímu podání, musí dle Mileyho 

a Crespa (2001) dodržovat zásady jednoduchosti provedení, plynulosti provedení 

a správného držení.  

 

2.5.2 Typy podání dle rotace 

 

Höhm (1982) dělí podání na přímé, s boční rotací a s kombinovanou rotací. 

U přímého podání mají hráči více forhendové držení. Míč letí přímočaře a není mu 

udělena žádná rotace. Při tomto podání dochází k maximální rychlosti míče 

s pravidelným odskokem. U Podání s boční rotací dochází ke kontinentálnímu držení 

rakety. Míč je odehrán z jeho pravé strany a dochází k roztočení zleva doprava podél 

jeho svislé osy. Míč se důsledkem boční rotace při letu stáčí stranou a odskok je nízký 

a do strany. U podání s kombinovanou rotací je držení kontinentální. Míč je nadhozen 

více dozadu, tak aby bylo možné dát mu boční a současně horní rotaci. Trajektorie letu 

míče je po oblouku s vysokým odskokem stranou. 
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2.5.3 Umístění podání 

 

Zásluhou střídání umístění podání udržujeme soupeře v nejistotě, kam míč 

odehrajeme. Jeho nejistotu můžeme zvyšovat tím, že po úspěšném podání budeme 

nabíhat na síť. Jedná se o moment překvapení, který by se během hry neměl stát 

pravidlem. Proto je důležité, aby si podávající hráč v průběhu hry všímal, které podání 

a umístění dělá soupeři největší potíže (Born, 1995). 

Podání můžeme dle Šafaříka (1978) umísťovat ke spojnici čar pro podání – „na 

téčko“, ke středu pole pro podání – „na tělo“ a diagonálně – „ven z dvorce“. 

 

2.5.4 Taktický cíl podání 

 

V dnešním moderním tenise hráč na podání uhraje přibližně 1,5-2,5 krát více 

bodů než hráč, který je na příjmu. Cílem podání je vytvořit na soupeře tlak tak, aby 

podávající hráč byl schopný alespoň dva následující údery tvořit hru. Tenista by měl 

dokázat uvést do hry minimálně 66% svých prvních podání. S každým druhým podáním 

snižuje svoje šance na získání bodu (Stojan a Brabanec, 1999). 

 

2.5.5 Vliv povrchu na podání 

 

Na každém povrchu získává hráč různé výhody a nevýhody, které si musí 

uvědomovat při přípravě dané strategie. Na travnatých a betonových dvorcích těží 

hlavně hráči s tvrdým a přesným servisem, díky kterému se mohou dostávat v úvodu 

výměn do útoku. Naopak na dvorcích antukových, které jsou pomalejší, nemá podání 

takový význam. Více zde záleží na konzistentnosti úderů a koordinačně-pohybové 

úrovní. Dle statistik Vaverky (2010) je dokázáno, že nejvyšší úspěšnost prvního podání 

je na Wimbledonu. Z největší pravděpodobností to souvisí s tím, že se hráči pečlivě 

připravují a věnují větší pozornost nácviku a zdokonalování podání na tento turnaj. 
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2.5.6 Efektivita podání 

 

Zásadní význam k úspěšnému podání vyjadřuje vztah mezi rychlostí servisu 

a tělesnou výškou hráče. S rostoucí výškou hráče se zvyšuje úhel pro udeření míče 

a místem dopadu do pole podání. Jedná se o efektivitu podání, která se zobrazuje 

koeficientem efektivity. Tenisté s nižší tělesnou výškou, nemohou odehrávat podání 

s takovou razancí, protože křivka letu míče musí být více zakřivená. Tito činitelé 

podstatně působí na kvalitu provedení, procentuální vyjádření závislosti těchto faktorů 

u žen činí 27% a u mužů 36%. Tělesná výška působí na rychlost podání zhruba jednou 

třetinou. Na zbylých dvou třetinách se podílí kvalita techniky provedení podání, 

explozivní síla, strategie a taktika (Vaverka, 2010). 

Z anatomického hlediska by tenisté měli být vyšší postavy. Díky tomu mají 

tvrdší servis a větší dosah k míčům. Norton a Olds (1996) uvádějí u tenistů Top 100 

ATP v roce 1995 průměrnou výšku 185 cm a hmotnost 76,1kg (+/-6cm/kg). Málokdy se 

můžeme setkat s hráči, kteří jsou vyšší než dva metry, mají sice kvalitnější podání, ale 

horší pohyb po dvorci. Hranice pro nejmenší a úspěšné hráče je 175cm. U žen se 

průměrná výška pohybuje okolo 175 cm (Grasguber, Cacek, 2008). 

Za uplynulých třicet let se tělesná výška u tenistů zvýšila o více než 10 cm, 

u tenistek je tomu o 9 cm. Většina elitních tenistů je vyšší než populace. I na okruhu 

ATP můžeme zpozorovat velké výškové rozdíly, mezi nejmenší hráče řadíme Oliviera 

Rochuse nebo Diega Schwarzmana, naopak k nejvyšším patří John Isner a Ivo Karlovič. 

Mezi těmito tenisty je výškový rozdíl téměř 40 centimetrů. Tělesná výška hráče je tedy 

faktor, který ovlivňuje sportovní výkon v tenise, ale zároveň to není limitující faktor 

(Perič, Suchý, 2010). 

 

2.5.7 Úspěšnost podání 

 

Hra každé rozehry je zahájena, když míč dopadne do pole pro podání, je tedy 

bráno jako úspěšné. Dalším měřítkem úspěšného podání je fakt, zda bod získáme tak, že 

protihráč dosáhne na míč, ale nevrátí ho zpátky do dvorce, jedná se o přímý bod 

z podání nebo pokud získáme bod esem. Úspěšnost podání se určuje tedy tím, zda míč 

dopadl do pole pro podání nebo mimo něj (Vaverka, 2010).  
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2.5.8 Účinnost podání 

 

Účinnosti podání je dána výsledkem působení na protihráče a ovlivněna 

zahájením vzájemného působení ve prospěch podávajícího nebo naopak přijímajícího 

hráče. Vaverka (2010) zmiňuje různé varianty účinnosti podání ve vztahu podávajícího 

a riternujícího hráče: 

Tabulka č. 2: Účinnost podání mezi podávajícím a riternujícím (Vaverka, 2010) 

Varianta Podání Příjem 

1. 

Eso, přímý bod 

Cílový efekt servisu je závislý na jeho rychlosti a 

přesnosti 

Hráč ztrácí bod 

2. 

Rychlé, kvalitní podání, dobře umístěné 

Pomalý příjem umožňuje útočný úder, vede 

k převaze 

Hráč je pod tlakem, pomalý 

příjem na střed dvorce 

3. 
Průměrné podání, střední rychlost, umístěné 

v blízkosti soupeře 

Kvalitní příjem, podávající 

hráč ztrácí výhodu, 

vyrovnaný začátek výměny 

4. 
Nízká rychlost podání, neumístěné 

Podávající hráč se dostává do defenzívy 

Kvalitní příjem, výhoda pro 

přijímajícího hráče, dostává 

se do ofenzívy 

5. Chybné podání – aut, síť, dvojchyba Přímé získaní bodu 

 

Účinné podání Stojan a Brabanec (1999) hodnotí podle kvality umístění, délky 

dopadu míče, míry rotace a rychlosti. 

Každé zahájení hry by mělo být pro podávajícího hráče výhodou a pro 

přijímajícího nevýhodou. Snahou hráče na podání je uvést míč do hry co nejrychleji. 

To přináší pozitiva zmiňované v tabulce u bodu 1 a 2. Pokud se rychlost a přesnost 

podání snižuje, výhodu při výměně získává soupeř. Z toho důvodu je důležité zahajovat 

hru co nejčastěji prvním podáním (Vaverka, 2010).  
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2.6 Kategorizace sportovní úrovně hráčů 

 

Jak zmiňuje Dovalil (2009), donedávna platilo rozdělení pohybových aktivit do 

třech různých kategorií. Ty se skládaly z tělesné výchovy, pohybové rekreace a sportu 

jako takového. Tělesná výchova byla určitá pohybová aktivita, provozovaná převážně 

ve škole nebo armádě, která byla zaměřena na celkový rozvoj jedince a jeho tělesnou 

zdatnost. Cílem bylo udržení zdraví a vytvoření kladného vztahu k pohybu. Pohybovou 

rekreací bylo myšleno provozování nějaké činnosti, která se zaměřovala na obnovení sil 

jak fyzických, tak duševních a příjemné využití volného času. Sport byl charakterizován 

jako sportovní činnost, která vedla k dosahování maximální výkonnosti hlavně 

v různých soutěžích, turnajích a utkáních. Dokument, ke kterému se Česká republika 

zavázala, Evropská charta sportu, definuje sport jako všechny formy tělesné činnosti, ať 

už se jedná o činnost organizovanou nebo neorganizovanou. Jejím cílem je zdokonalení 

a projevení psychické i tělesné kondice, rozvoj sociálních vztahů a dosahování 

soutěžních výsledků. Dovalil tuto chartu upřesňuje a rozděluje na sport školní, rekreační 

a závodní. 

 

2.6.1 Masový sport 

 

Základem je masová tělesná výchova, která sleduje především dosáhnutí tělesné 

dokonalosti, vyjadřující vysokou úroveň zdraví, všeobecného rozvoje pohybových 

schopností a zvyšování tělesné zdatnosti celého obyvatelstva. Masová tělesná výchova 

přispívá k rozvoji morálních vlastností a plní i další důležité úlohy, jakými je zvyšování 

obranyschopnosti a způsob využití volného času (Meruňka, 1983). 

 

2.6.2 Výkonnostní sport 

 

Výkonnostní sport navazuje na masový sport s cílem sportovního zdokonalování 

talentovaných jedinců. Sportovní příprava začíná v určitém věku, který je pro danou 

sportovní specializaci optimální. Pomáhá zvyšovat úroveň všestranného rozvoje 

pohybových schopností, což je důležitý předpoklad pro dosažení vysokých sportovních 

výkonů. Talentovaní jedinci mají díky výkonnostnímu sportu, systematickou 
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tréninkovou prací, rozvíjet komplex potřebných vlastností a schopností, které umožní 

sportovci přiblížit se k mistrovskému výkonu ve své specializaci. Výkonnostní sport je 

tedy významným činitelem, zodpovídajícím za přípravu budoucích vrcholových 

sportovců. Tuto náročnou úlohu je možné splnit jen řešením náročných požadavků na 

vědeckém základě, který umožní hlubší proniknutí k podstatě tréninkového procesu 

(Meruňka, 1983). 

 

2.6.3 Vrcholový sport 

 

Vrcholový sport koncentruje nejtalentovanější jedince, jejichž kvality byly 

objeveny právě díky systematickému tréninku v oblasti výkonnostního sportu. Hlavní 

charakteristikou vrcholového sportu je maximální výkonnost. Tento faktor získává stále 

významnější postavení a prakticky všechno se podřizuje jeho růstu. Masové rozšíření 

tenisu vytváří podmínky pro výběr nejtalentovanějších hráčů. Ti potom přechází na 

vyšší formu tréninků, postavených na vědeckém základě a realizovaných 

prostřednictvím tréninkových středisek mládeže případně středisek vrcholového sportu 

(Meruňka, 1983). Střediska vrcholového sportu jsou základní organizační článek 

systému vrcholového sportu, sdružující nejlepší sportovce pod vedením kvalifikovaných 

trenérů (Lichner, 1983). 

Pro trénink ve vrcholovém sportu je typické mimořádně vysoké zatížení 

sportovce. Hráči musí podřídit svůj režim nárokům tréninku. Aby byl hráč schopen 

splnit nároky, které jsou od něho požadovány, musí mít odpovídající podmínky – 

materiální, finanční, sociální a zároveň tréninkový proces musí probíhat pod odborným 

vedením trenéra či instituce (Choutka, Dovalil, 1991) 

 

Vrcholoví i výkonnostní tenisté mají už dostatek zkušeností a informací aby byli 

schopni hrát kvalitní tenis. Poté co projdou mládežnickými kategoriemi, je možné 

s nimi trénovat cvičení, která zlepšují jejich taktické myšlení a jejich psychickou 

odolnost. V tréninku je možné využívat australského systému, kdy hráči trénují pod 

vedením trenéra mezi sebou. Tento systém umožňuje dosáhnout velké intenzity při 

tréninku. Americký a evropský systém tréninku je charakteristický rozehráváním 
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trenéra z koše. U výkonnostních i vrcholových hráčů platí zásada dlouhodobé přípravy, 

která je vedena výhradně individuálně (Mečíř, 1995).  

V dnešní době je hlavně v mužském tuzemském tenise složité dosáhnout 

kvalitních výsledků na okruhu ATP. Mnoho talentovaných hráčů se nedokáže prosadit 

v dospělé kategorii. Příprava na vrcholový tenis je dlouhodobý proces. Ve dvanácti 

letech by měl hráč ovládat základní tenisové dovednosti. Maximální výkonnosti by měl 

dosahovat mezi dvaceti až třiceti lety věku (Perič, Suchý, 2010). 

 

2.7 Počet a doba trvání míčových výměn 

 

Schönborn (2012) ve své knize Strategie + taktika v tenisu, poukazuje na 

důležitost prvních dvou úderů přijímajícího nebo podávajícího hráče, pro vítězství 

v zápase. Podle jeho výzkumných výsledků je v moderním tenise v průměru přes 

polovinu všech bodů zakončeno maximálně po dvou úderech a téměř tři čtvrtiny všech 

výměn nejvýše po třech úderech obou hráčů. 

V současné době je velmi snížený počet úderů každého hráče. Četnost úderů 

v jedné výměně činí u mužů 2,1-2,4 na trávě, 5,1-5,8 na tvrdém povrchu a 6,7-6,8 na 

antukovém dvorci. V ženské kategorii je počet úderů nepatrně vyšší. Z toho plyne, že 

hráč má průměrně k dispozici jen 1,2 úderů na travnatém povrchu, 2,6 úderů na tvrdém 

povrchu a 3,5 úderů na antukovém povrchu v jedné výměně. Tento nízký počet vede 

tenisty k vytvoření tlaku již při podání případně při příjmu (Schönborn, 1998). 

Na tvrdých površích je dle Schönborna (2008) 37-42% bodů ukončeno 

nejpozději po riternu. Šestým úderem je na tvrdých površích ukončeno zhruba 79% 

všech bodů a na antukovém dvorci je to 62% všech bodů. S přibývající četností výměn 

míčů se rozhoduje stále méně bodů. Začátku každé rozehry přísluší tedy velký význam. 

Rozehru definuje Süss a Buchtel (2009) jako část hry od doby, kdy je míč 

podáním uveden do hry, do chvíle, kdy jeden z hráčů nedokáže pravidly vymezeným 

způsobem vrátit míč do předepsaného pole. 

Při grandslamovém turnaji French Open 2009, bylo více než 50% všech výměn, 

jak u žen, tak i u mužů, ukončeno nejpozději po dvou úderech každého hráče. V mužské 

kategorii připadaly v průměru takřka dvě třetiny – 62,7% všech uhraných bodů na první 
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čtyři údery a více než jedna třetina – 34,9% byla rozhodnuta pouze po příjmu nebo 

podání (Schönborn, 2008). 

Proto má v mužském tenise na výsledek utkání obrovský význam podání 

a příjem. Zhruba 80% všech výměn v mužské i ženské kategorii je rozhodnuto 

maximálně po osmi úderech, to znamená čtyři údery od každého hráče (Weber, 2010). 

Craig O´Shannessy je hlavním analytikem Australian Open. Ten v roce 2015 

vytvořil statistiky, které se týkaly počtů úderů na tomto turnaji. Rozdělil délku výměn 

na kategorie od 0-4 údery, 5-8 úderů a 9 a více úderů. Výsledkem těchto dat bylo, že 

70% všech sledovaných výměn u mužů a 66% u žen bylo v kategorii 0-4 údery. To 

znamená, že oba hráči zahráli pří výměně maximálně 2 údery. V kategorii 5-8 úderů 

měli muži 20% a ženy 23%. V poslední kategorii, která obsahovala 9 a více úderů měli 

muži 10% a ženy 11% (Coppini, 2016). 

Analýza z druhého týdne Australian Open 2015, tedy od čtvrtého kola do finále, 

nám dokazuje, jak krátké výměny se v moderním tenise vyskytují. Průměrná délka 

všech výměn v mužské kategorii byla 4,2 úderů a už žen dokonce ještě méně, pouze 3,7 

úderů. To znamená, že ženy neodehrály v průměru ani dva údery na bod (Holcomb, 

2016). 

Tenisoví experti dokonce tvrdí, že nejobvyklejší délkou tenisové výměny je 

pouze jeden úder. Tato skutečnost se děje okolo 30% celkových výměn. To znamená, že 

hráč zahraje podání do předepsaného pole a míč se už nevrátí zpět do dvorce 

(Tennishead Editor, 2019). 

Je tedy velmi důležité, aby hráči pochopili, jak jsou první čtyři údery ve výměně 

rozhodující. I ze statistik O´Shannassyho na U.S. Open bylo zjištěno, že v prvním týdnu 

turnaje muži odehráli 69% a ženy 64% všech bodů do čtyř úderů. Pouze 12% bodů 

v mužských zápasech a 11% bodů v ženských zápasech bylo odehráno na devět a více 

úderů (O´Shannessy, 2016a).  

Množství výměn v kategoriích má i přímý vliv na výsledek utkání. Hráči, kteří 

v roce 2015 na U.S. Open vyhráli více výměn v kategorii 0-4 údery, vyhráli i tento 

zápas (O´Shannessy, 2016b). 

Většina diváku si vždy pamatuje výměny, které jsou dlouhé, dramatické, 

působivé, zajímavé, a tím i lépe zapamatovatelné. Kratší výměny si jsou velice 
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podobné, a proto jsou pro diváka méně poutavé a nezůstávají v jeho paměti (Schönborn, 

2012). 

Tyto výsledky charakterizují pojetí hry současného moderního a profesionálního 

tenisu. Dnešní hráči jsou mnohem agresivnější a snaží se co nejdříve vyhrát bod. Proto 

je nezbytné už od mládí rozvíjet odpovídající techniku tak, aby postupem času mohla 

být uplatňována tato strategie a taktika. S krátkými výměnami souvisí i doba zatížení 

hráče, která se v posledních dvaceti letech výrazně změnila. Doba zátěže se zkrátila, ale 

intenzita výměn se naopak zvýšila. Oproti minulému desetiletí se čas zatížení snížil 

o více než 10%. Tato skutečnost se projevuje i v promyšlenosti současné taktiky, 

přípravou a plánováním výměn. Pro moderní způsob hry je důležité včasné hraní míče, 

správné postavení při úderu od základní čáry, jednoduché a krátké nápřahy, silné využití 

rotace těla, vysoká reakční a odrazová síla a mnoho dalších faktorů, důležitých ke 

správné hře vedoucí k úspěchu. Proto je nutné řadit tyto herní situace do tréninku a učit 

se technice v odpovídajících situací (Schönborn, 2012). 

Aby byl hráč schopný rychle zakončovat výměny, musí se v tréninku 

konstruktivně rozvíjet taková technika, která nám zaručuje vysokou kvalitu všech 

úderů. Díky té, jsou hráči schopni úspěšně a rychle ukončit bod. Osvojování techniky 

musí směrovat k vysoké efektivitě. Proto je nutné, přizpůsobovat tréninkový proces 

takovým situacím, které při zápase nastávají. Mnoho trenérů se v tréninku vzdaluje 

skutečnosti a obsahu reálného utkání.  Proč by hráči měli trénovat to, co v zápase 

nepotřebují a vůbec se v něm nevyskytuje. Často trenéři do tréninkových jednotek 

zařazují cvičení, která obsahují dlouhé výměny. Není pochyb, že je potřeba v průběhu 

rozvoje techniky používat tyto drily. Ty však souvisí se specificky vytyčeným cílem 

daného cvičení, hlavně pokud nacvičujeme určité kondiční prvky. Při většině forem 

nácviku, jak při osvojování techniky, tak při nácviku techniky by se mělo u každé 

výkonnostní kategorii, používat krátkých sérií opakování úderů, střídavě mezi sedmi až 

dvaceti údery na hráče, po nichž by měla následovat pauza na zotavení, která by měla 

trvat okolo 10-30 sekund (Schönborn, 2008). 

Nejčastěji se v zápase používá podání a ritern, proto by se měly tyto údery 

trénovat, co nejvíce. Na všech površích je v průměru, více než 50% všech rozeher 

zakončeno poté, co každý hráč odehraje pouze dva údery. Z tohoto důvodu Stojan 

a Brabenec (1999) doporučují intenzivně trénovat podání a vítězný úder od základní 

čáry, podání a volej, ritern a prohoz, ofenzivní ritern a náběh na síť. 
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2.8 Analýza utkání z hlediska taktiky 

 

Analýzy tenisového utkání jsou prospěšné a nutné k získání podstatných 

informací, které mohou pomoci trenérovi a hráči při plánování přípravy. Cílem 

hodnocení utkaní by dle Miley a Crespo (2001) mělo být zhodnotit správnost zvolené 

taktiky a strategie, formulovat nové cíle, zhodnotit psychickou připravenost hráče, zjistit 

účinnost zvolené taktiky, zdokonalit hru do příštích zápasů a zvýšit sebevědomí. 

Výkon jedince lze posuzovat z různých hledisek a oblastí. Můžeme hodnotit výsledky 

realizovaných akcí v utkání, nebo proces, jak k těmto akcím docházelo. Oba tyto 

aspekty jsou úzce spjaty s technikou a taktikou (Süss, Buchtel, 2009). 

 

2.8.1 Výsledky, které nám analýza může ukázat 

 

1. Vývoj, průběh a obecné informace z utkání 

Analýza z utkání nám může pomoci zjistit, kolik získal hráč důležitých bodů, 

jakou měl hráč sérii vyhraných a prohraných bodů a zároveň úspěšnost zisků prvních 

bodů v gemech a setech. 

2. Statistické hodnoty – vynucené a nevynucené chyby 

Díky statistickým hodnotám můžeme zaznamenávat množství vítězných úderů, 

procento prvních a druhých podání, veškeré využívané údery, počet úderů ve výměně, 

umístění podání, riternu a ostatních úderů. 

3. Časové údaje – trvání výměny, doba přestávek mezi výměnami 

Můžeme zaznamenávat trvání přestávek po ztraceném či získaném bodu, 

procento celkového hracího času nebo reálného času. 

4. Taktické záměry úderů 

Dále je možné zaznamenávat údery vítězné, obranné, přípravné a neutrální. 
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5. Chování hráče 

Z chování hráče můžeme vypozorovat, zda byl hráč v danou chvíli uvolněn, dále 

jeho reakce na sporná rozhodnutí rozhodčího, reakce vůči okolí a publiku, ostatním 

hráčům na vedlejších dvorcích, ale i jeho kladné a negativní reakce (Miley a Crespo, 

2001). 

 

2.8.2 Způsoby záznamu informací 

 

V tomto případě je důležité, aby si každý trenér vytvořil vlastní metodu 

zaznamenávání informacích o utkání a byl schopný ji přizpůsobit různým hráčům 

a situacím. Miley a Crespo (2001) doporučují zaznamenávat informace do tabulek, 

počítačů, poznámkových bloků nebo pomocí videozáznamů. 

Severa (1997) dále zmiňuje, že techniku zaznamenávání můžeme rozšířit 

o grafický záznam, nahrát na magnetofon nebo o písemný zápis. 

 

2.8.3 Etapy analýzy utkání 

 

Miley a Crespo (2001) rozděluje analýzu utkání na fáze plánování, kdy trenér 

určuje cíl analýzy. Dále na fázi pozorování, kdy trenér sleduje klíčové vlastnosti 

důležité pro cíl analýzy. Poté na fázi vlastního záznamu, kdy dochází k zaznamenávání 

a sledování objektu, a nakonec na fázi rozboru naměřených dat a vydedukování závěrů. 

 

2.8.4 Hodnocení utkání 

 

Aby bylo hodnocení utkání efektivnější, musí trenér zaznamenávat přesně to, co 

chce hodnotit. Dále si musí před začátkem utkání určit, co vlastně bude hodnotit. Je 

důležité, aby před hodnocením utkání, měl pečlivě uspořádané záznamy svého 

pozorování. Pokud se blíží chvíle, kdy trenér bude s hráčem probírat utkání, je dobré, 

aby si vše dopředu důkladně promyslel. Není vhodné hodnotit utkání s hráčem ihned po 

utkání. Je potřeba dát hráči čas, aby si srovnal své emoce. Při hodnocení utkání je 
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vhodné navodit pozitivní atmosféru, aby si hráč nemyslel, že ho trenér bude jen 

kritizovat. Z hodnocení utkání je důležité vyvodit jasné závěry a neupínat se pouze na 

odehraný zápas (Miley a Crespo, 2001). 

Psychický stav hráče po odehraném utkání je závislý na výsledku utkání, 

hráčově psychice, zkušenosti a sebeovládání. Bezprostředně po utkání, by měl mít hráč 

dostatek klidu na to, aby si srovnal své pocity z odehraného zápasu. V případě nutnosti 

trenér vytkne hlavní chyby, kterých se hráč dopustil. Očekává se, že trenér kritizuje 

hráče věcně. Trenér by měl hodnotit utkání objektivně vzhledem k hráčově přípravě na 

zápas a schopnostem. Závěr hodnocení by měl vždy směřovat k vytyčení dalších 

vyšších cílů. Důležité je nepřehánět důsledky z prohry. Z neúspěchu by se měl hráč do 

dalšího utkání poučit, aby stejné chyby už neopakoval (Höhm, 1982).  

 

2.9 Australian Open 

 

Jeden ze čtyř největších turnajů (French Open, US Open, Wimbledon) se hraje 

vždy v průběhu ledna. První turnaj na mezinárodním mistrovství Austrálie probíhal 

v roce 1905 v Melbourne. Dříve neměl turnaj stabilní dějiště a pořadatelství se střídalo 

na dvorcích v Sydney, Melbourne, Brisbane a Adelaide. Od roku 1988 se hraje na 

kurtech v Melbourne Park. Jedná se o jediný grandslamový turnaj, který se koná na jižní 

polokouli (Janksovský, 2002). 

Tenisové povrchy můžeme dělit na měkké a tvrdé. Na tvrdých površích 

očekáváme rychlejší tempo hry, u které je první podání základním předpokladem 

a agresivní ritern úspěchem hry (Hoskins-Burneyová Carrington, 2015). Od roku 2008 

se hraje na středně tvrdém akrylátovém povrchu s názvem Plexicushion, který má oproti 

Rebound Ace povrchu, na kterém se hrálo dříve, lepší konzistenci a méně zadržuje 

teplo. V témže roce se změnila i barva povrchu, ze zelené na modrou (Tiley, 2008). 

Rebound Ace působil negativně při extrémních teplotách, které na turnaji panovaly. 

Tento povrch měl veliké problémy s pružností a v nejteplejších dnech se jeho vlastnosti 

měnily (Jankovský, 2002). Oficiální míče, se kterými se na kurtech v Melbourne hraje, 

jsou od roku 2019 Dunlop, do té doby se hrálo s míči od firmy Wilson.  

Pohár pro vítězku ženské dvouhry je pojmenován po pětinásobné šampiónce 

Daphné Akhurstové a nese jméno Daphne Akhurst Memorial Cup. V letošním roce jej 
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vyhrála japonská hráčka Naomi Osakaová. Pohár pro vítěze mužské dvouhry nese 

název Norman Brookes Challenge Cup a jeho vítězem byl v letošním Australian Open 

srbský tenista Novak Djokovic. Nejúspěšnějším tenistou tohoto turnaje je v otevřené éře 

Novak Djokovic, kterému se povedlo Grand Slam vyhrát již sedmkrát. Tenistkou 

s největším počtem titulů je Američanka Serena Williamsová, která má rovněž sedm 

vítězství (Tennis Australia, 2019). 

Mezi české hráče, kteří vyhráli Australian Open patří v mužské kategorii Ivan 

Lendl a Petr Korda. V ženské kategorii se to povedlo dvakrát Haně Mandlíkové. 
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 
 

Ve výzkumné části se věnuji cílům a metodám, které jsou použity v diplomové 

práci. Dále analyzuji data z pozorovaných videozáznamů z Australien Open 2019, po 

kterých následuje interpretace výsledků a vyhodnocení. 

 

3.1 Cíl práce 

 

Cílem této diplomové práce je zjistit délku rozeher u elitních hráčů v tenise 

v závislosti na typu a směru podání v mužské dvouhře na Australian Open 2019. 

 

3.2 Úkoly práce 
 

Pro dosažení cíle, jsem si určil tyto úkoly: 

 Provést rešerši literatury a najít podobné výzkumy. 

 Za pomoci studia odborné literatury sepsat teoretická východiska práce. 

 Vytvořit seznam otázek. 

 Vytvořit záznamový arch a vybrat hráče, kteří budou pozorováni. 

 Uskutečnit analýzu utkání a zaznamenávat ji do archů. 

 Analyzovat naměřená data a interpretovat výsledky. 

 

3.3 Výzkumné otázky 
 

Hendl (2005) definuje výzkumnou otázku jako tázací větu, na kterou hledáme 

odpověď ve spojitosti s daným problémem. V našem případě se jedná o zjištění délky 

rozeher v závislosti na typu a směru podání. Na základě studia odborné literatury jsem 

vyhotovil tyto výzkumné otázky: 

 Kolik procent rozeher je ukončeno 1-2/3-4/5-8/9+ údery? 

 Jaký je rozdíl délky rozehry mezi prvním a druhým podáním? 

 Jaký je rozdíl délky rozehry dle umístění podání? 

 Jaká je závislost mezi délkou rozeher a strany, ze které hráč podává? 
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4 Metodika práce 

 

Data získaná z videozáznamů nám poskytují zvukový i vizuální záznam, díky 

tomu jsme schopni probíhající utkaní zpomalit, přeskočit, přetočit či zastavit a vzniká 

tedy čas k zapisování do předem připravených archů nebo tabulek. Pokud by se 

zaznamenávaly hodnoty v reálném čase, bylo by velmi obtížné všechny data správně 

zapisovat (Martin, Bateson, 2009).  

 

4.1 Popis výzkumného souboru 

 

Výzkumný soubor tvoří deset profesionálních hráčů z okruhu ATP. Analýza 

těchto hráčů byla vytvořena na základě nepřímého pozorování videozáznamů 

z grandslamového turnaje Australian Open 2019. Sledoval jsem pět utkání s tím, že 

v každém zápase byly zaznamenávány hodnoty obou tenistů. Byli vybráni ti tenisté, 

kteří se probojovali do osmifinále tohoto turnaje. Od každého hráče bylo zapsáno 

padesát bodů na podání. V celém výzkumu bylo analyzováno pět set bodů. Hráči se 

v době konání turnaje pohybovali od 1. do 57. místa na žebříčků ATP. Všechny níže 

uvedené informace o hráčích, byly dostupné na webové stránce atptour.com.  

 

Novak Djokovic 

Srbský tenista, který se narodil v Bělehradě. V době konání turnaje bylo 

Djokovičovi 31 let. Od roku 2003 se pohybuje na profesionálním okruhu ATP. Je to 

pravák, který hraje obouručný bekhend. Měří 188 cm a váží 77 kg. Jeho trenérem jsou 

Marian Vajda a Goran Ivanisevic. Ve své kariéře vyhrál již šestnáct grandslamových 

titulů, včetně toho na Australian Open 2019. V době konání turnaje se nacházel na 

prvním místě žebříčku ATP. Jedná se o trpělivého hráče od základní čáry, který má 

dobré podání i příjem.  

 

 

 



41 

 

Rafael Nadal 

Španělský profesionální tenista od roku 2001. Je to levoruký hráč, který hraje 

bekhend obouruč. V době konání turnaje bylo Nadalovi 32 let a byl na druhém místě 

žebříčku ATP. Měří 185 cm a váží 85 kg. Jeho rodným místem je Mallorca. Jedná se 

o nejlepšího antukového hráče všech dob. Ve své kariéře vyhrál devatenáct 

grandslamových titulů, z toho dvanáct na French Open. Dále vyhrál zlatou medaili ve 

dvouhře na Olympijských hrách v Pekingu a čtyřhru na Olympijských hrách Riu de 

Janeiru. Jeho trenérem je Carlos Moya a Francisco Roig.  

 

Roger Federer 

Švýcar, který se narodil v Basileji. V době konání turnaje mu bylo 37 let 

a nacházel se na třetím místě žebříčku ATP. Je profesionálem od roku 1998. Jeho 

tělesná výška je 185 cm a hmotnost 85 kg. Jedná se o pravorukého hráče s výborným 

bekhendem jednoruč. Jeho trenéry jsou Ivan Ljubicic a Severin Luthi. Mnoho 

odborníků považuje Federera za nejlepšího tenistu všech dob. Ve své kariéře se 

nepřetržitě držel ve světové desítce od roku do 2002 do roku 2016. Vyhrál dvacet 

grandslamových titulů. 

 

Alexander Zverev 

Jedná se o německého tenistu narozeného v Hamburku. V době konání turnaje 

bylo Zverevovi 21 let a byl na čtvrté pozici světového žebříčku ATP. Nejvýše se 

nacházel na třetím místě žebříčku. Jeho tělesná výška je 198 cm a hmotnost 90 kg. 

Jedná se o pravorukého hráče s obouručným bekhendem. Jeho trenérem je jeho otec 

Alexander Zverev a v minulosti trénoval i pod vedením Ivana Lendla. Je to vítěz 

juniorské dvouhry na Australian Open 2014 a Turnaje mistrů 2018. Nejdále se na 

seniorském grandslamovém turnaji dostal do čtvrtfinále na French Open v roce 2018 

a 2019. 

 

Stefanos Tsitsipas 

Řecký tenista narozený v Aténách. V době konání turnaje mu bylo pouhých 

dvacet let. Odborníky je Tsitsipasovi předpovídána slibná kariéra. Při turnaji Australian 
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Open 2019 se nacházel na patnáctém místě žebříčku ATP. Jeho tělesná výška je 193 cm 

a hmotnost 85 kg. Hraje pravou rukou a bekhend jednoruč. Jeho trenérem je otec 

Apostolos Tsitsipas. Je to bývalá juniorská světová jednička a vítěz juniorské čtyřhry ve 

Wimbledonu 2016. Nejlepší výsledek na seniorském Grand Slamu uhrál právě na 

Australian Open 2019, kde došel do semifinále. Je to vítěz Turnaje mistrů 2019. 

 

Milos Raonic 

Tento kanadský tenista, se narodil v černohorském hlavním městě Podgorica. 

V době konání turnaje bylo Raoničovi dvacet sedm let a byl na sedmnáctém místě 

žebříčku ATP. Profesionálním tenistou je od roku 2008. Jeho tělesná výška je 196 cm 

a hmotnost 98 kg. Jedná se o pravorukého hráče, který hraje bekhend obouruč. Jeho 

trenérem je Mario Tudor. Jeho velkou zbraní je tvrdé podání. Mezi největší úspěchy 

patří finále na Wimbledonu 2016, kde podlehl Andy Murraymu. 

 

Daniil Medvedev 

Ruský tenista, který se narodil v Moskvě. V době konání turnaje mu bylo 22 let 

a nacházel se na devatenáctém místě žebříčku ATP. Profesionálním tenistou je od roku 

2014. Jeho tělesná výška činí 198 cm a hmotnost 83 kg. Jedná se o pravorukého hráče 

s obouručným bekhendem. Jeho trenérem je Gilles Cervara. Nejblíže byl k zisku 

grandslamového titulu v roce 2019 na US Open, kde podlehl ve finále Rafaelu 

Nadalovi.  

 

Grigor Dimitrov 

Bulharský tenista, který se narodil ve městě Chaskovo. V době konání turnaje 

mu bylo 27 let a byl na dvacátém prvním místě žebříčku ATP. Je to hráč, který měří 191 

cm a váží 81 kg. Profesionálním tenistou je od roku 2008. Jedná se o pravorukého 

hráče, který hraje bekhend jednoruč a má velmi dobrý pohyb. Jeho trenérem je Andre 

Agassi. Nejvýše se na žebříčku pohyboval v roce 2017 a to na třetím místě. Je to vítěz 

juniorského Wimbledonu 2008 a US Open 2009. Jeho nejlepším výsledkem na 

grandslamovém turnaji seniorů je semifinále z Wimbledonu 2014.  
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Frances Tiafoe 

Američan, který se narodil ve městě Hyattsville ve státě Maryland. Je 

profesionálním tenistou od roku 2015. V době konání turnaje mu bylo 20 let a nacházel 

se na třicátém devátém místě světového žebříčku ATP. V únoru 2019 byl nejvýše 

umístěný na dvacátém devátém místě. Měří 188 cm a jeho hmotnost je 86 kg. Jedná se 

o pravorukého hráče, který hraje bekhend obouruč. Jeho silnými údery je podání 

a velmi topspinový forhend. Jeho trenérem je Zack Evenden. Nejdále se dostal na 

seniorském grandslamovém turnaji do čtvrtfinále na Australien Open 2019. 

 

Tomáš Berdych 

Český profesionální tenista od roku 2002, který se narodil ve Valašském 

Meziříčí. Jeho tělesná výška činí 196 cm a hmotnost 91 kg. V době konání turnaje bylo 

Berdychovi 33 let a nacházel se na padesátém sedmém místě žebříčku ATP. Na 

žebříčku dvouhry se nejlépe nacházel v roce 2015, a to na čtvrtém místě. Jedná se 

o pravorukého hráče s obouručným bekhendem, který na konci sezóny 2019 ohlásil 

konec kariéry. Mezi jeho přednosti patřilo výborné podání, forhend a agresivní hra od 

základní čáry. Jeho trenérem byl Čech Martin Štěpánek. Nejdále se dostal na 

grandslamovém turnaji do finále Wimbledonu 2010, kde prohrál s Rafaelem Nadalem. 

Je to vítěz Davis Cupu z roku 2012 a 2013. 

 

4.2 Použité metody 

 

Metoda nepřímého pozorování 

Dle Gavory (2000), pozorování zahrnuje sledování určité činnosti lidí, její 

záznam, následná analýza a vyhodnocení. U kvantitativně orientovaného výzkumu, 

pozorovatel už předem ví, jak a co bude sledovat. Jedná se tedy o strukturované 

pozorování.  

Hlavní výhodou této metody je, že pozorovatel není tak nápadný a pozorovaný 

subjekt o něm nemusí vůbec vědět. Zásluhou videozáznamů lze docílit toho, že 

naměřená data nejsou ovlivněna soustředěností sledovaného subjektu na pozorované 

jevy (Hendl, 1997).  
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Nepřímé pozorování vylučuje určité faktory, které působí v průběhu přímého 

pozorování. Jedná se například o časový stres a ostatní vlivy prostředí. Možností 

neomezeného opakování, přetáčení a zastavování videozáznamů se zvyšuje validita 

naměřených dat (Psotta, 2003). V této diplomové práci se jednalo o nepřímé pozorování 

videozáznamů, které vysílala televizní stanice O2 Sport. 

 

Notační analýza 

Tato metoda je mnohdy využívána a navrhována při posuzování sportovního či 

herního výkonu, především ve sportovních hrách (O´Donoghue, 2010). Při této metodě 

pozorujeme nějaký jev, u kterého zaznamenáváme určité charakteristiky. 

Smyslem kvalitativní analýzy dat je užitečným způsobem nalézt odpovědi na 

výzkumné otázky. Proces analýzy a sběru dat pokračuje až do okamžiku, kdy je 

dosaženo výzkumného cíle (Hendl, 2012). V našem případě se tedy jedná o zjištění 

délky rozeher v závislosti na typu a směru podání.  

 

4.3 Analýza zpracování dat 

 

Měřené hodnoty byly zapisovány pomocí programu MS Excel 2016, do předem 

připravených tabulek. Nejprve jsem zaznamenával stranu, ze které hráč podával – pravá, 

levá, poté zda podání dopadlo do předepsaného území, a jednalo se o první nebo druhé 

podání, dále zda podání šlo na tělo hráče, do levé či pravé části pole, zda se jednalo 

o eso, dvojchybu a poté jsem počítal délku rozehry mezi hráči, která byla 

kategorizována na 1-2/3-4/5-8/9+ úderů. Zastavování a přetáčení videozáznamů mi 

umožňovalo zpětně přehrávat výměny a provádět i kontrolu, zda jsem data 

zaznamenával správně. Zjištěné výsledky, jsem vyhodnocoval pomocí matematicko-

statistických postupů. K přehlednější interpretaci výsledků jsem využil grafů a tabulek. 
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5 Výsledky a diskuse 
 

V následující kapitole analyzuji naměřená data a interpretuji výsledky. Nejdříve 

budou podrobněji rozepsána data jednotlivých zápasů, která budou poté sjednocena do 

shrnujících grafů. Celkem bylo sledováno 5 zápasů na grandslamovém turnaji 

Australian Open 2019. V každém utkání byla data sbírána od obou hráčů. Jednalo se o 

padesát bodů na podání, přičemž jsem zkoumal délku rozeher v závislosti na typu směru 

podání.  

 

5.1 Sledovaná utkání 

 

V této části budou analyzována jednotlivá data z osmifinálových utkání na 

Australian Open 2019. 

 

5.1.1 Rafel Nadal – Tomáš Berdych 

 

Jednalo o utkání, které se odehrálo 20.1.2019 v Rod Laver aréně. V té době 

figuroval Rafael Nadal na 2. místě žebříčku ATP a Tomáš Berdych na 57. místě. Do 

této chvíle tito dva hráči odehráli proti sobě dvacet tři zápasů, ve kterých vyhrál 

Berdych pouze čtyřikrát. Vítězem utkání se stal Rafael Nadal, který zdolal českého 

hráče ve třech setech 6:0, 6:1, 7:6, přičemž neztratil ani jeden gem, ve kterém podával. 

Analýza tohoto zápasu je specifická tím, že Nadal je levoruký hráč. Na onu 

skutečnost bude brán ohled v celkovém shrnutí všech výsledků. 

 

Tabulka č. 3: Délka rozeher (R.N.–T.B.) 

Počet úderů 1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů 

Rafael 

Nadal 
42% 26% 18% 14% 

Tomáš 

Berdych 
24% 24% 32% 20% 
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V tabulce 3 jsou znázorněná data, jak dlouhé byly rozehry hráčů při jejich 

podání. Největší rozdíl můžeme vidět v kategorii 1-2 údery, kdy pří podání Nadala 42% 

výměn končilo právě v této kategorii. Naopak Tomáš Berdych měl pouze 24%. Zároveň 

se španělský hráč dostával do výměn delších než 9 bodů jen ve 14 procentech. To 

znamená, že při svém podání byl dominantnější. 

V druhé kategorii 3-4 úderů v rozehře, mají oba hráči podobná procenta. Ovšem 

se zvyšujícím se počtem úderů narůstaly procenta u Tomáše Berdycha. To znamená, že 

nedokázal těžit ze svého podání a dostával se do delších výměn. 

 

Tabulka č. 4: Rozdíl délky rozehry mezi prvním a druhým podáním (R.N.–T.B.) 

Počet úderů 1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů 
Úspěšnost 

podání 

Rafael 

Nadal 

1. podání 36% 14% 14% 8% 72% 

2. podání 6% 12% 4% 6% 28% 

Tomáš 

Berdych 

1. podání 16% 10% 14% 4% 44% 

2. podání 4% 14% 18% 16% 52% 

 

Z tabulky 4 můžeme vyčíst vysokou úspěšnost Nadalova prvního podání, která 

dosahuje hodnoty 72%. Stojan a Brabanec (1999) zmiňují, že hráč by měl být schopen 

uvést do hry alespoň 66% svých prvních podání. Naopak Berdychova první podání jsou 

pouze na 44%, což je na profesionálního tenistu velmi nízké číslo. I proto opět můžeme 

vidět největší rozdíl v první kategorii 1-2 údery v rozehře. 

Nízká čísla v řádku druhého podání u španělského hráče jsou způsobená hlavně 

tím, že většinu výměn odehrál přes své první podání. Nejvyšší procentuální zastoupení 

u českého hráče máme u druhého podání v kategorii 5-8 úderů, to znamená, že se hráč 

dostával do delších výměn, to je způsobeno tím, že musel zahajovat hru druhým 

podáním a nedostával protihráče pod tlak.  

 



47 

 

Tabulka č. 5: Rozdíl délky rozehry dle umístění prvního podání (R.N.–T.B.) 

 
Směr 

podání 
1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů Dvojchyba 

Rafaela 

Nadal 

Vpravo 20% 8% 8% 4% 

- Vlevo 12% 6% 6% 4% 

Na tělo 4% 0% 0% 0% 

Tomáš 

Berdych 

Vpravo 8% 0% 4% 0% 

- Vlevo 8% 10% 8% 2% 

Na tělo 0% 0% 2% 2% 

 

Tabulka č. 6: Rozdíl délky rozehry dle umístění druhého podání (R.N.–T.B.) 

 
Směr 

podání 
1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů Dvojchyba 

Rafaela 

Nadal 

Vpravo 4% 10% 2% 4% 

0% Vlevo 0% 2% 0% 0% 

Na tělo 2% 0% 2% 2% 

Tomáš 

Berdych 

Vpravo 2% 0% 0% 2% 

4% Vlevo 2% 2% 6% 12% 

Na tělo 0% 12% 12% 2% 

 

Při analýze těchto dat není brán ohled na stranu, ze které hráč podává. 

V tabulkách 5 a 6 se zabývám pouze umístěním podání z pohledu podávajícího. To 

znamená, že pokud hráč podával z pravé poloviny dvorce směr vpravo je ke spojnici čar 

pro podání (na téčko) a pokud podával z téže strany vlevo, směr podání je diagonální 

směr (ven z dvorce). Pokud hráč stojí na levé polovině dvorce, směr vpravo je 

diagonální směr (ven z dvorce) a směr vlevo je ke spojnici čar pro podání (na téčko). 

Podání, které směřovalo ke středu pole pro podání, je zaznamenáváno jako podání na 

tělo. 

Z taktického hlediska se naměřené hodnoty obou hráčů liší. Je to z důvodu toho, 

že Rafael Nadal je levoruký hráč a předpokládá se, že Tomáš Berdych bude mířit více 

podání na opačnou stranu, než by tomu bylo u hráče, který drží raketu v pravé ruce. 

Tabulka 5 a 6 nám ukazuje, že Rafael Nadal podal celkem 40% všech svých prvních 

podání vpravo, to znamená, že je umísťoval do bekhendového úderu soupeře. Tomáš 
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Berdych umísťoval podání vpravo pouze ve dvanácti procentech. Je to z důvodu toho, 

že nechtěl směřovat podání do forhendu protihráče. Většinu svých podání Berdych hrál 

vlevo tak, aby letěly do bekhendu protihráče.  

 

Tabulka č. 7: Délka rozehry v závislosti na straně, ze které hráč podává (R.N.–T.B.) 

 Strana podání 1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů 

Rafael 

Nadal 

Pravá 24% 10% 10% 8% 

Levá 18% 16% 8% 6% 

Celkem 42% 26% 18% 14% 

Tomáš 

Berdych 

Pravá 14% 18% 14% 8% 

Levá 10% 6% 18% 12% 

Celkem 24% 24% 32% 20% 

 

Z tabulky číslo 7 jsou patrná vyšší procenta v kategorii 1-2 úderů u Rafaela 

Nadala, což je zajisté způsobeno vysokým procentem prvních podání, které známe již 

z tabulky číslo 4. Nejčastěji se u španělského hráče opakovávala situace, kdy z pravé 

strany odehrál míč pouze podáním a poté se už míče nedotkl. Naopak u Tomáše 

Berdycha jsou zastoupeny dvě kategorie stejným procentuálním vyjádřením, a to jsou 

situace, kdy podával z pravé strany, a v rozehře byly 3-4 údery a potom když podával 

z levé strany a v rozehře proběhlo 5-8 úderů.  

Když jsme sečetli procenta v kategorii 1-2 údery, španělský hráč se dostane na 

42% ukončených výměn pouze poté, co odehrál podání. U Berdycha se dostaneme 

pouze na 24%, tohoto čísla dosahuje Nadal jen z pravé strany. Rafael Nadal byl v celém 

zápase dominantnějším hráčem a vycházelo mu prakticky všechno, co zahrál. To Tomáš 

Berdych se velice trápil, což je vidět na výsledcích a naměřených datech. 
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5.1.2 Stefanos Tsitsipas – Roger Federer 

 

Jednalo se o utkání, kdy se potkal nejmladší osmifinalista s tím nejstarším. 

Zápas se odehrálo 20.1.2019 v Rod Laver aréně. Oba hráči se potkali předtím na 

Hopman cupu, kde vyhrál Švýcar 7:6, 7:6. V době konání turnaje byl Tsitsipas na 15. 

místě žebříčku ATP a Federer na 3. místě. Zajímavostí je, že oba hráči hrají bekhend 

jednoruč. Mladý Řek v tomto zápase porazil švýcarského obhájce Australien Open 6:7, 

7:6, 7:5 a 7:6. 

 

Tabulka č. 8: Délka rozeher (S.T.–R.F.) 

Počet úderů 1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů 

Stefanos 

Tsitsipas 
38% 26% 26% 10% 

Roger  

Federer 
46% 20% 26% 8% 

 

U tabulky číslo 8 je největší rozdíl v první kategorii. Roger Federer při svém 

podání téměř polovinu všech bodů odehrál na 1-2 údery. To znamená, že se míče dotkl 

pouze při uvádění jej do hry. Oba sportovci se dostali do nízkých procent v poslední 

kategorii 9+ úderů. U řeckého hráče to činilo pět výměn z celkových padesáti a u 

švýcarského hráče dokonce jen čtyři výměny. Oba tenisté byli velmi silní při svém 

podání, z čehož pramenily krátké výměny. Z padesáti zkoumaných bodů nenastala 

situace, kdy by hráč při svém podání ztratil gem. 

 

Tabulka č. 9: Rozdíl délky rozehry mezi prvním a druhým podáním (S.T.-R.F.) 

Počet úderů 1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů 
Úspěšnost 

podání 

Stefanos 

Tsitsipas 

1. podání 28% 14% 8% 6% 56% 

2. podání 8% 12% 18% 4% 42% 

Roger 

Federer 

1. podání 40% 14% 16% 2% 72% 

2. podání 6% 6% 10% 6% 28% 
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Z celkových 46% v kategorii 1-2 údery u Rogera Federa odehrál Švýcar přes své 

první podání 40% rozeher. Úspěšnost prvního podání měl 72%. Tsitsipasova úspěšnost 

se nachází pod hranicí 66%, které by dle Stojana a Brabance (1999) měli elitní hráči 

dosahovat. I když uváděl řecký tenista míč do hry velmi často po druhém podání, 

dokázal se vyvarovat dlouhých výměn, které by ho stály mnoho sil.  

 

Tabulka č. 10: Rozdíl délky rozehry dle umístění prvního podání (S.T.-R.F.) 

 
Směr 

podání 
1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů Dvojchyba 

Stefanos 

Tsitsipas 

Vpravo 12% 4% 4% 4% 

- Vlevo 12% 10% 2% 2% 

Na tělo 4% 0% 2% 0% 

Roger 

Federer 

Vpravo 20% 12% 8% 0% 

- Vlevo 14% 0% 6% 2% 

Na tělo 6% 2% 2% 0% 

 

Tabulka č. 11: Rozdíl délky rozehry dle umístění druhého podání (S.T.-R.F.) 

 
Směr 

podání 
1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů Dvojchyba 

Stefanos 

Tsitsipas 

Vpravo 2% 0% 2% 2% 

2% Vlevo 4% 4% 2% 0% 

Na tělo 2% 8% 14% 2% 

Roger 

Federer 

Vpravo 6% 0% 6% 4% 

0% Vlevo 0% 2% 2% 2% 

Na tělo 0% 4% 2% 0% 

 

Nejčastěji hráči umísťovali své první podání vpravo z pohledu podávajícího. To 

znamená, že většina míčů letěla do bekendu přijímajícího. V případě Rogera Federera to 

činí 20%, což je 10 podání. Pouze ve dvou procentech případů se dostal k hranici 9+ 

úderů, když uvedl míč do hry prvním podáním. Zajímavý výsledek měření se nám 

nachází v tabulce číslo 11, pokud Stefanos Tsitsipas uváděl míč do hry přes své druhé 
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podání, které umístil na tělo, výměny nejčastěji probíhaly v kategorii 5-8 úderů. To 

může znamenat, že pokud Roger Federer nebyl na příjmu rozhýbán a hrál riterny 

z místa, dokázal se udržet déle ve výměně.  

 

Tabulka č. 12: Délka rozehry v závislosti na straně, ze které hráč podává (S.T.-R.F.) 

 Strana podání 1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů 

Stefanos 

Tsitsipas 

Pravá 24% 14% 10% 4% 

Levá 14% 12% 16% 6% 

Celkem 38% 26% 26% 10% 

Roger 

Federer 

Pravá 30% 10% 10% 4% 

Levá 16% 10% 16% 4% 

Celkem 46% 20% 26% 8% 

 

U těchto dvou hráčů se nejvíce liší procenta v první kategorii 1-2 údery. Při 

podávání z pravé strany výměny mnohem častěji končili jen s jedním odehráním míče 

od každého hráče. Pokud hráči uváděli míč do hry z levé strany, bylo obvyklé, že délka 

výměn se pohybovala okolo 5-8 úderů.  

Oba hráči předváděli nádherný útočný tenis, klíčem úspěchu řeckého tenisty 

bylo získávání důležitých bodů, v koncovkách setů. 
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5.1.3 Grigor Dimitrov – Frances Tiafoe 

 

Jednalo se o utkání, které se odehrálo 20. 1. 2019. v Melbourne aréně. Oba hráči 

se naposled potkali na turnaji v Torontu, kde vyhrál bulharský tenista 7:6, 3:6, 7:6. Toto 

utkání vyhrál mladý Američan 7:5, 7:6, 6:7, 7:5. 

 

Tabulka č. 13: Délka rozeher (G.D.-F.T.) 

Počet úderů 1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů 

Grigor 

Dimitrov 
34% 28% 28% 10% 

Frances Tiafoe 20% 26% 34% 20% 

 

Nejvýraznější rozdíl u obou hráčů se nachází v první kategorii 1-2 údery. Tiafoe 

se pohybuje pouze na 20%, což znamená, že při podání nedokázal na Dimitrova vytvořit 

větší tlak. Výměny při podání Grigora Dimitrova nejčastěji probíhaly na 1-2 údery, což 

může svědčit o jeho kvalitním podání. Naopak Američan se mnohokrát dostával do 

dlouhých výměn, které obsahovaly 9 a více úderů. Nejčastější kategorie, která se 

u Tiafoa objevovala, byla 5-8 úderů ve výměně.  

 

Tabulka č. 14: Rozdíl délky rozehry mezi prvním a druhým podáním (G.D.-F.T.) 

Počet úderů 1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů 
Úspěšnost 

podání 

Grigor 

Dimitrov 

1. podání 22% 16% 18% 4% 60% 

2. podání 12% 12% 10% 6% 40% 

Frances 

Tiafoe 

1. podání 16% 20% 26% 8% 70% 

2. podání 4% 6% 8% 12% 30% 

 

Z naměřených dat vidíme, že Frances Tiafoe dosáhl na úspěšnost prvního podání 

70%. Proto je překvapivé, že se délka rozeher pohybovala v první kategorii tak málo. 
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Naopak Dimitrov po druhém podání dokázal většinu výměn udržet v prvních dvou 

kategoriích a do výměn, které by přesahovaly 9 úderů, se dostával jen velmi zřídka. 

 

Tabulka č. 15: Rozdíl délky rozehry dle umístění prvního podání (G.D.-F.T.) 

 
Směr 

podání 
1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů Dvojchyba 

Grigor 

Dimitrov 

Vpravo 12% 6% 8% 2% 

- Vlevo 10% 10% 10% 2% 

Na tělo 0% 0% 0% 0% 

Frances 

Tiafoe 

Vpravo 8% 10% 2% 2% 

- Vlevo 6% 4% 14% 2% 

Na tělo 2% 6% 10% 4% 

 

 

Tabulka č. 16: Rozdíl délky rozehry dle umístění druhého podání (G.D.-F.T.) 

 
Směr 

podání 
1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů Dvojchyba 

Grigor 

Dimitrov 

Vpravo 6% 6% 6% 4% 

0% Vlevo 2% 0% 0% 0% 

Na tělo 4% 6% 4% 2% 

Frances 

Tiafoe 

Vpravo 4% 2% 0% 4% 

0% Vlevo 0% 0% 6% 2% 

Na tělo 0% 4% 2% 6% 

 

Rozdíl oproti předchozím zkoumaným hráčům je ten, že jak Tiafoe tak Dimitrov 

umísťovali první podání častěji vlevo z pohledu podávajícího. To znamená, že častěji 

mířilo podání na forhend soupeře. Bulhar žádné ze svých prvních podání neumístil na 

tělo soupeře, takže své první podání dobře umísťoval, z čehož mohly plynout i kratší 

výměny. U tabulky 16 můžeme vidět, že oba hráči změnili umístění druhých podání. 

U Dimitrova šla pouze 2% druhých podání do forhendu. Tiafoe umístil 8% druhých 

podání vlevo. S druhým podáním se u Dimitrova zvýšila procenta podání, která byla 

umístěna na tělo Tiafoa. Oba hráči mířili své druhé podání častěji na bekhend soupeře. 
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Tabulka č. 17: Délka rozehry v závislosti na straně, ze které hráč podává (G.D.-F.T.) 

 Strana podání 1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů 

Grigor 

Dimitrov 

Pravá 18% 18% 16% 2% 

Levá 16% 10% 12% 8% 

Celkem 34% 28% 28% 10% 

Frances 

Tiafoe 

Pravá 6% 12% 20% 14% 

Levá 14% 14% 14% 6% 

Celkem 20% 26% 34% 20% 

 

Pokud Grigor Dimitrov podával z pravé strany, 32% výměn končilo do čtyř 

úderů. Když ze stejné strany podával Tiafoe, pouze 18% bylo v prvních dvou 

kategoriích. Ten odehrál z pravé strany většinu výměn mezi 5-8 údery. To může být 

způsobeno i tím, že většina jeho podání mířila do forhendu Dimitrova a ten se díky 

tomu dokázal dostat do delších výměn. Prostřední dvě kategorie jsou u obou hráčů 

podobné, rozdíl můžeme opět vidět v poslední kategorii, když hráči podávali zprava, 

kde Bulhar má pouze 2% výměn a Američan 14%. 

I když v zápase hrál Dimitrov při svém podání kratší výměny a Tiafoe se 

dostával častěji do delších výměn, dokázal Američan v tomto zápase zvítězit. V delších 

výměnách měl Tiafoe převahu a hlavně byl velmi dobře fyzicky připravený. 
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5.1.4 Novak Djokovic – Daniil Medvedev 

 

Utkání se hrálo 21.1.2019 v Rod Laver aréně. Novak Djokovic se nacházel na 

prvním místě světového žebříčku ATP a Daniil Medvedev na devatenáctém místě. Oba 

hráči spolu dříve odehráli dva zápasy a v obou případech vyhrál srbský tenista. Tento 

zápas zvítězil Djokovic 6:4, 6:7, 6:2, 6:3. 

 

Tabulka č. 18: Délka rozeher (N.D.-D.M.) 

Počet úderů 1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů 

Novak 

Djokovic 
26% 30% 26% 18% 

Daniil 

Medvedev 
36% 20% 20% 24% 

 

Zajímavostí na této tabulce dle mého názoru je, že právě světová jednička, 

kterou v době konání Novak Djokovic byl, má tak nízké procento v první kategorii. 

V dnešním moderním agresivním tenise by se očekávalo, že právě hráč, který je první 

v mezinárodním žebříčku ATP bude mít vysoká procenta v prvních dvou kategoriích. 

Vysokých čísel dosahují oba i v poslední kategorii, což může plynout z celodvorcového 

herního stylu obou hráčů.  

 

Tabulka č. 19: Rozdíl délky rozehry mezi prvním a druhým podáním (N.D.-D.M.) 

Počet úderů 1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů 
Úspěšnost 

podání 

Novak 

Djokovic 

1. podání 14% 28% 16% 10% 68% 

2. podání 8% 2% 10% 8% 28% 

Daniil 

Medvedev 

1. podání 32% 16% 12% 14% 74% 

2. podání 0% 4% 8% 10% 22% 

 

Oba hráči mají vysoké procento úspěšnosti prvního podání. Je jen otázkou zda 

vysoká procenta délky rozeher v posledních dvou kategoriích značí málo efektní podání 
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nebo kvalitní příjem hráčů, kterým se dokázali dostat do výměny a nebyli tak pod 

tlakem, kterého se snaží podávající tenista docílit. Téměř v jedné třetině, pokud 

Medvedev uvedl míč do hry prvním podáním, byla výměna ukončena v kategorii 1-2 

údery. Po druhém podání se Rus nejčastěji dostával do výměn, které měly 9 a více 

úderů. Djokovičovy výměny po druhém podání byly nejčastěji v třetí kategorii 5-8 

úderů. 

 

Tabulka č. 20: Rozdíl délky rozehry dle umístění prvního podání (N.D.-D.M.) 

 
Směr 

podání 
1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů Dvojchyba 

Novak 

Djokovic 

Vpravo 6%% 18% 8% 4% 

- Vlevo 8% 10% 6% 4% 

Na tělo 0% 0% 2% 2% 

Daniil 

Medvedev 

Vpravo 18% 8% 4% 6% 

- Vlevo 14% 8% 8% 6% 

Na tělo 0% 0% 0% 2% 

 

Tabulka č. 21: Rozdíl délky rozehry dle umístění druhého podání (N.D.-D.M.) 

 
Směr 

podání 
1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů Dvojchyba 

Novak 

Djokovic 

Vpravo 0% 0% 2% 0% 

4% Vlevo 8% 2% 8% 4% 

Na tělo 0% 0% 0% 4% 

Daniil 

Medvedev 

Vpravo 0% 2% 6% 2% 

4% Vlevo 0% 0% 0% 0% 

Na tělo 0% 2% 2% 8% 

 

Jen malé procento prvních podání u obou hráčů letělo na tělo přijímajícího 

hráče. Většina prvních podání srbského tenisty byla mířena vpravo z pohledu 

podávajícího. To znamená, že přijímající hráč odehrával ritern bekhendem. Naopak 

Daniil Medvedev střídal umístění svých prvních podání a polovinu jich hrál vlevo, tedy 

na forhend soupeře a polovinu vpravo, tedy na bekhend. V tabulce druhých podání 
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vidíme, že oba hráči z padesáti bodů dali 4% dvojchyb. Zajímavé je, že většina druhých 

Djokovičových podání letěla vlevo, tedy na forhend soupeře. Na tuto stranu nezahrál 

Medvedev ani jedno druhé podání. Většina jeho druhých podání mířila na tělo soupeře 

nebo vpravo, na bekhend soupeře. Daniil Medvedem nedokázal po svém druhém podání 

donutit Djokoviče z přijmu rovnou k chybě, takže v kategorii 1-2 údery má vždy 0%. 

 

Tabulka č. 22: Délka rozehry v závislosti na straně, ze které hráč podává (N.D.-D.M.) 

 Strana podání 1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů 

Novak 

Djokovic 

Pravá 14% 14% 14% 12% 

Levá 12% 16% 12% 6% 

Celkem 26% 30% 26% 18% 

Daniil 

Medvedev 

Pravá 14% 12% 8% 20% 

Levá 22% 8% 12% 4% 

Celkem 36% 20% 20% 24% 

 

Pokud Djokovic podával z pravé strany, rozdíly mezi délkami rozeher se o dvě 

procenta lišila jen v poslední kategorii. Jestliže podával z levé strany, nejčastěji se hrály 

výměny v rozmezí tří až čtyř úderů. Pokud Medvedev podával z pravé strany, nejčastěji 

se dostával do výměn, které obsahovaly devět a více úderů, naopak z levé strany 22% 

výměn bylo ukončeno po jednom až dvou úderech.  

V tomto zápase oba hráči velmi dobře riternovali, a i proto docházelo k dlouhým 

výměnám. Zároveň byli tenisté velmi dobře kondičně připravení. V zápase rozhodovala 

hlavně konzistentnost Djokovičových úderů. 

 

 

 

 

 



58 

 

5.1.5 Alexander Zverev – Milos Raonic 

 

Utkání se hrálo 21.1.2019. Cestou do osmifinále Milos Raonic porazil hráče jako 

Kyrgiose a Wawrinku. Ve čtvrtém kole turnaje zdolal německého hráče Alexandera 

Zvereva 6:1, 6:1 a 7:6. Největší zbraní Kanaďana byl výborný servis, po kterém často 

chodil na síť. Tito hráči se potkali již dříve na turnaji v Římě 2017, kde vyhrál Zverev, 

a poté na Wibledonu 2017, kde vyhrál Raonic. 

 

Tabulka č. 23: Délka rozeher (A.Z.-M.R.) 

Počet úderů 1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů 

Alexander 

Zverev 
40% 18% 32% 10% 

Milos 

Raonic 
48% 40% 10% 2% 

 

I když mají oba hráči vysoká procenta v první kategorii, hodnoty u Alexandra 

Zvereva nejsou reálně tak vysoká, jelikož dal v padesáti sledovaných bodech 8 

dvojchyb. To je největší počet dvojchyb ze všech sledovaných hráčů. Skutečná hodnota 

je tedy 24%. Nejvíce výměn tedy odehrál v rozmezí 5-8 ůderů. U kanadského tenisty 

jsou naopak hodnoty velmi vysoké. 88% všech výměn dokázal uhrát v rozmezí 1-4 

úderů. To jsou čísla, kterých nedosáhl žádný jiný hráč. Dokonce 48% všech jeho výměn 

končilo pouze poté, co se dotkl míče jen při podání. Zároveň odehrál při svém podání 

jen 2% výměn, které byly hrány na 9 a více úderů. 

 

Tabulka č. 24: Rozdíl délky rozehry mezi prvním a druhým podáním (A.Z.-M.R.) 

Počet úderů 1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů 
Úspěšnost 

podání 

Alexander 

Zverev 

1. podání 20% 12% 20% 6% 58% 

2. podání 4% 6% 12% 4% 26% 

Milos 

Raonic 

1. podání 44% 32% 0% 0% 76% 

2. podání 2% 8% 10% 2% 22% 
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V tabulce číslo 24 můžeme vidět, že Milos Raonic dosáhl úspěšnosti prvního 

podání 76% a Alexander Zverev 58%. Po prvním podání se nedostával kanadský hráč 

do kategorií 5-8 a 9+ úderů na výměnu. Z toho můžeme soudit, že díky svému podání 

dostával soupeře pod tlak. Pokud Raonic uváděl míč druhým podáním, nejčastěji byly 

výměny hrané na 5-8 úderů. U německého hráče nastávaly nejčastější při prvním 

podáním výměny, které obsahovaly 1-2 a 5-8 úderů. 

 

Tabulka č. 25: Rozdíl délky rozehry dle umístění prvního podání (A.Z.-M.R.) 

 
Směr 

podání 
1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů Dvojchyba 

Alexander 

Zverev 

Vpravo 6% 6% 8% 2% 

- Vlevo 8% 2% 8% 4% 

Na tělo 6% 4% 4% 0% 

Milos 

Raonic 

Vpravo 20% 16% 0% 0% 

- Vlevo 24% 14% 0% 0% 

Na tělo 0% 2% 0% 0% 

 

Tabulka č. 26: Rozdíl délky rozehry dle umístění druhého podání (A.Z.-M.R.) 

 
Směr 

podání 
1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů Dvojchyba 

Alexander 

Zverev 

Vpravo 2% 2% 4% 2% 

16% Vlevo 0% 2% 0% 0% 

Na tělo 2% 2% 8% 2% 

Milos 

Raonic 

Vpravo 0% 4% 4% 0% 

2% Vlevo 2% 4% 0% 2% 

Na tělo 0% 0% 6% 0% 

 

Oba hráči rovnoměrně umísťovali své první podání vlevo i vpravo z pohledu 

podávajícího. Pouze Zverev servíroval pravidelně na tělo soupeře. Milos Raonic umístil 

podání na tělo soupeře, tedy doprostřed pole pro podání, ve 2%. Při druhém podání 

nejčastěji Zverev umísťoval úder doprostřed pole, tedy na tělo soupeře. Poté se snažil 

podávat spíše jen vpravo ze svého pohledu, tedy na bekhend Raonice. Ten opět 
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umísťoval druhé podání pravidelně do forhendu i bekhendu protihráče. Na tělo soupeře 

mířil míč v 6% druhých podání. Největším rozdílem v tabulce je počet dvojchyb, které 

oba hráči udělali. V 16% nedokázal německý hráč vůbec zahájit hru. 

 

Tabulka č. 27: Délka rozehry v závislosti na straně, ze které hráč podává (A.Z.-M.R.) 

 Strana podání 1-2 údery 3-4 údery 5-8 úderů 9+ úderů 

Alexander 

Zverev 

Pravá 26% 6% 18% 2% 

Levá 14% 12% 14% 8% 

Celkem 40% 18% 32% 10% 

Milos 

Raonic 

Pravá 26% 18% 6% 2% 

Levá 22% 22% 4% 0% 

Celkem 48% 40% 10% 2% 

 

Nejvyšších procent oba hráči dosahovali v první kategorii, nyní už ale víme, že 

hodnoty Zvereva jsou zkreslené vysokým počtem dvojchyb. Nejčastější kategorie 

v tomto rozdělení je u německého hráče 5-8 úderů. Kanadský tenista měl nejvyšší 

hodnoty z pravé strany v první kategorii, kdy výměny byl ukončovány ve 26% případů. 

Jestliže Raonic podával zleva, 44% výměn bylo ukončeno do čtyř úderů. 

Raonic v celém zápase podával na vysoké úrovni a snažil se tvořit hru, kdy se 

nebál chodit na síť. Výměny často končily po kombinaci servis – volej. Alexander 

Zverev působil v utkání velmi odevzdaným dojmem. 
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5.2 Celkové shrnutí výsledkové části 

 

V této kapitole shrnuji výsledky jednotlivých zápasů a dále odpovídám na čtyři 

výzkumné otázky, kterými jsem se v této diplomové práci zabýval. 

Pro sběr dat jsem si zvolil grandslamový turnaj Australian Open 2019. V tomto 

turnaji jsem sledoval 5 zápasů a v každém analyzoval oba hráče. 

 

5.2.1 Kolik procent rozeher je ukončeno 1-2/3-4/5-8/9+ údery? 

 

Bylo zkoumáno padesát bodů od každého hráče. První kategorie 1-2 údery 

znamenala, že oba hráči odehráli míč maximálně jednou. Do druhé kategorie 3-4 údery 

jsem zapisoval výměny, které končily nanejvýš po druhém úderu přijímajícího hráče. 

Do třetí kategorie byly zapisovány výměny, kdy se oba hráči dotkli míče maximálně 

čtyřikrát. A v poslední kategorii jsou výměny, kdy hráči odehráli míč dohromady devíti 

a více údery. Celkem tedy bylo sledováno pět set bodu. V níže uvedeném grafu jsou 

shrnuté výsledky, které nám ukazují procentuální zastoupení počtu úderů rozdělených 

dle kategorií. 

 

Graf č. 1: Délka rozeher 
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Nejčastější kategorie, která se zde vyskytuje je 1-2 údery. To znamená, že každý 

hráč v rozehře zahrál maximálně jeden úder. Tato varianta nastala v 177 případech, což 

činí 35,4% z celkových pětiset bodů. Schönborn (2008) zmiňuje, že 37 – 42% bodů na 

tvrdých površích je ukončeno právě ihned po riternu. 

Tato kategorie se nejvíce objevovala při podání Miloše Raoniče, a to ve 48% 

případů. Výrazně nad ostatními vyčníval i švýcarský tenista Roger Federer, který měl 

46%. 

Druhou nejčastější kategorií, která v zápasech nastala, zahrnovala 3-4 údery ve 

výměně. To znamená, že každý hráč se dotkl míče maximálně dvakrát. Tato varianta se 

vyskytla 129 krát, což činí 25,8%. 

Kdybychom sečetli první dvě kategorie, dostali bychom se na 61,2%. Z analýzy 

Craiga O´Shannessyho na Australian Open 2015 vyšlo, že  kategorie 0-4 úderů na jeden 

bod, se vyskytovala v sedmdesáti procentech případů. Tuto hranici výrazně překonal 

kanadský tenista Milos Raonic, který měl 88% rozeher odehraných do čtyř úderů. 

Třetí kategorie 5-8 úderů na výměnu se vyskytovala ve 126 případech, což je 

25,2%. Schönbornovy výsledky z Australian Open byly 20% právě z této kategorie. 

Hráčem, u kterého nejčastěji končily výměny po 5-8 úderech, byl Frances Tiaofe. 

Poslední kategorie 9 a více úderů vznikla pouze v 68 případech, to je 13,6%. 

Coppini (2016) odkazuje na naměřená data od Schönborna z Australian Open 2015, kde 

se hráči v této kategorii pohybovali pouze v 10% případech. Nejvíce rozeher, které se 

hrály na 9 a více úderů, zaznamenal Rus Daniil Medvedev, což může být způsobeno 

tím, že měl proti sobě skvěle riternujícího hráče, Novaka Djokovice. 
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5.2.2 Jaký je rozdíl délky rozehry mezi prvním a druhým podáním? 

 

Do tohoto grafu byla zahrnuta všechna úspěšná podání, tedy veškerá podání, 

která letěla do předepsaného pole.  

 

 

Graf č. 2: Rozdíl délky rozehry mezi prvním a druhým podáním 

 

Z grafu rozdílu délky rozeher mezi prvním a druhým podáním vyplývá, že po 

úspěšném prvním podání se v 26,8% hrálo na 1-2 údery. Ze sledovaného souboru byly 

většinou výměny ukončeny po přímém bodu z podání. To znamená, že přijímajícímu 

hráči se nepovedl usměrnit ritern do dvorce. Nejvyšší úspěšnost prvního podání měl 

Milos Raonic.76%. 

Pokud hráči zahajovali hru přes druhé podání, délka rozeher se zvyšovala. 

Nejčastěji se hrály výměny, které obsahovaly 5-8 úderů. Můžeme tedy vycházet z toho, 

že pokud tenisté riternovali druhé podání, dokázali se dostat do výměny a nebyli pod 

takovým tlakem. 

Celkem bylo zaznamenáno 16 dvojchyb, což je 3,2%. Nejhůře si při podání, 

z hlediska neúspěšných podání, vedl Němec Alexander Zverev, který nedokázal zahájit 

hru v osmi případech.  
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5.2.3 Jaký je rozdíl délky rozehry dle umístění podání? 

 

Do těchto grafů bylo zahrnuto pouze osm tenistů. Zápas Rafaela Nadal a Tomáše 

Berdycha není zařazen z důvodu toho, že španělský hráč hraje levou rukou a varianty 

umístění podání se u obou tenistů liší od zbytku sledovaného souboru.  

V tomto grafu není zohledněno, zda tenisté podávali z pravé nebo z levé 

poloviny dvorce, pouze kam bylo podání umístěno. Pokud hráč podával z pravé 

poloviny a podání letělo ke spojnici čar pro podání, bylo zapsáno jako vpravo, jestliže 

mělo diagonální směr, bylo zaznamenáno jako vlevo, a když letělo ke středu pole pro 

podání, bylo zapsáno na tělo. Pokud hráč podával z levé strany, diagonální směr byl 

vpravo a ke spojnici čar byl vlevo. Sledoval jsem, zda podání letělo soupeři na forhend, 

bekhend nebo na tělo. 

 

 

Graf č. 3 Délka rozehry dle umístění prvního podání 
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Graf č. 4: Délka rozehry dle umístění druhého podání 

 

V těchto dvou grafech je započítáno celkem 386 podání, 14 podání není 

znázorněno, protože tvořily dvojchyby a nedalo se tedy určit, kam míč dopadl. V grafu 

číslo 3 jsem zjistil, že převážná část podání dopadla vpravo nebo vlevo do pole. Podání, 

která letěla na tělo soupeře, bylo vždy nejméně. To je způsobeno tím, že hráči u prvního 

podání více riskují a snaží se ho umístit blíže k čarám tak, aby bylo co nejtěžší pro 

soupeře míč vrátit zpět do dvorce.  

Z grafu číslo 4 můžeme usuzovat, že druhá podání často letěla ke středu pole 

a délka výměn rostla. To může být způsobeno tím, že hráči se snaží hrát více na jistotu. 

I Miley a Crespo (2001) doporučují hráčům při důležitých bodech směřovat své podání 

na tělo soupeře. Z celkového hlediska bylo více podání umísťováno vpravo z pohledu 

podávajícího. To vyjadřuje, že větší množství musel soupeř odehrát bekhendem, který 

bývá v mužském tenise slabším a méně útočným úderem. 

Nejlépe své prví podání umísťoval Miloš Raonič, který pouze v jednom případě, 

směřoval své první podání na tělo soupeře. Jinak umísťoval podání vlevo a vpravo. 

Díky dobrému umístění podání a vysoké razanci, dokázal 88% sledovaných výměn, 

ukončit do čtyř úderů. 

Variantu druhého podání na tělo, nejčastěji volil řecký tenista Stefanos Tsitsipas. 
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5.2.4 Jaká je závislost mezi délkou rozeher a stranou, ze které hráč podává? 

 

V tomto grafu jsou zahrnuty všichni sledovaní tenisté. Bylo zkoumáno tedy 

všech pět set rozeher. V grafu jsou znázorněny hodnoty v procentech, která nám 

ukazují, jaká byla délka rozeher v závislosti na stranu, ze které hráč podával. 

 

 

Graf č. 5: Délka rozehry v závislosti na straně, ze které hráč podává 

 

Z pravé strany dvorce bylo celkem odehráno 265 podání a z levé strany dvorce 

235 podání. To je způsobeno tím, že každý gem začíná z pravé strany, ale nemusí vždy 

končit na straně levé. Z grafu číslo 5 můžeme vyhodnotit, že největší rozdíl je v první 

kategorii, který činí 3,8%. Celkově si myslím, že strana, ze které hráč uvádí míč do hry, 

nemá na délku rozeher výrazný vliv. 
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6 ZÁVĚR 

 

Cílem práce bylo zjistit délku rozeher u elitních hráčů v závislosti na typu 

a směru podání v mužské tenisové dvouhře na Australian Open 2019. 

Výsledky nám ukázaly, jak je tato hra rychlá, a že úspěch v moderním tenise 

závisí na přesném a tvrdém podání. Jako první jsem zkoumal délku rozeher. Po jednom 

úderu od každého hráče končilo 35,4% rozeher. Ve 25,8% případů stačily hráčům 

k ukončení výměny čtyři údery. Delší výměny, při kterých hráči odehráli 5-8 úderů 

nastaly v 25,2% případů a rozehry, které měly více, jak devět úderů se vyskytovaly 

pouze v 13,6%. 

V případě, kdy jsem sledoval rozdíl délky rozeher mezi prvním a druhým 

podáním, jsem došel k závěrům, že po prvním úspěšném podání byla délka výměn 

značně kratší. Ve 26,8% byla výměna po prvním podání ukončena do jednoho úderu 

u každého hráče a v 17,6% byl konec výměny po dvou úderech od každého hráče. 

Pokud tenista zahajoval hru druhým podáním, délka rozeher se zvyšovala u každého 

hráče. Na 1-2 údery bylo odehráno 5,4%, na 3-4 údery 8,2% a na 5-8 úderů 10,8% 

výměn. Opět se tedy dostáváme k tomu, jak je první podání důležité pro moderní tenis. 

Dále jsem zjišťoval délku rozeher v závislosti na umístění podání. Většina hráčů 

umísťovala své první podání do bekhendu soupeře, a to ve 30,5%, z toho 12,75% bylo 

odehráno v kategorii 1-2 údery. Vlevo umísťovali své první podání v 28,75% případů 

a na 1-2 údery bylo odehráno 12% výměn. Zajímavostí u této otázky bylo, že hráči 

prakticky nesměřovali první podání na tělo soupeře. Když bychom se podívali na 

výsledky naměřené u druhého podání, jedná se o nejčastější variantu, která nastala ve 

12% případů. Pokud hráči zahajovali rozehru přes druhé podání, nejvíce se vyskytovala 

kategorie 5-8 úderů na výměnu, kde umístění podání na střed pole bylo zastoupeno ve 

4,75%. Druhou nejčastější hodnotou u druhého podání byla opět kategorie 5-8 úderů na 

výměnu, kdy podání bylo směřováno vpravo, tedy na bekhend protihráče a její hodnota 

byla 3,75%.  

Poslední výzkumnou otázkou bylo, zda existuje závislost mezi délkou rozehry 

a stranou, ze které hráč podává. Z naměřených dat mně nevyšly nijak výrazně se lišící 

rozdíly. Nejvyšší rozdíl byl v první kategorii 1-2 údery, kdy naměřené hodnoty byly 

o 3,8% vyšší z pravé strany než z levé. 
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Z výsledků, které nám tato diplomová práce ukázala, bych jako doporučení pro 

tréninkovou praxi kladl důraz na trénink přesného podání, hlubšího riternu a jednoho 

dalšího úderu od každého hráče. Často se tréninkové jednotky vyznačují zdlouhavým 

a stereotypním pilováním úderů od základní čáry, které v dnešním tenise nemají své 

opodstatnění. Základem pro každého hráče je zajisté zvládnutí precizních forhendů 

a bekhendů. V tréninku elitních hráčů, bychom měli nacvičovat situace, které 

v zápase opravdu nastávají. 

V průběhu tvorby diplomové práce mě napadlo mnoho poznatků, jak tento 

výzkum rozšířit a obohatit. Práce by se mohla zaměřit na elitní hráčky tenisu nebo na 

různé věkové kategorie. Dále by se mohla studie provést na jiném povrchu než je na 

Australian Open nebo bychom se mohli zaměřit na jinou výkonově orientovanou 

kategorii. Právě jiná kategorie by nám mohla ukázat výsledky, které dělí vrcholové 

sportovce od hráčů z nižších lig. 
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