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Abstrakt 

 

Název práce: Porovnání vybraných charakteristik utkání mužů na mezinárodní úrovni 

nižší kategorie. 

 

Cíl práce: Cílem práce je zjistit, jaké je tempo hry na Maia Open 2019 a RPM Prague 

Open 2019, porovnat rozdíl tempa hry v utkáních z prvních a závěrečných kol turnaje 

(semifinále a finále), následně porovnat herní charakteristiky mezi turnaji a zjistit vliv 

podání na tempo hry. 

 

Metody: Použité metody v této práci jsou nepřímé pozorování a systémová notační 

analýza. Pro vyhodnocení celkového průměru všech proměnných na Maia Open 2019 se 

analyzovalo deset utkání. Počet hráčů byl N = 17 s průměrným umístěním ATP 

M = 442,8 ± 272,0. Pro vyhodnocení celkového průměru všech proměnných na RPM 

Prague Open 2019 se analyzovalo deset utkání. Počet hráčů N = 13, z toho hráčů N = 8 

s průměrným umístěním ATP M = 529,0 ± 77,6 a hráčů N = 5 s průměrným umístěním 

ITF M = 832,6 ± 578,6. Sledovanými proměnnými byla doba rozehry, čas pauzy a počet 

úderů. Výpočet tempa hry byl proveden podílem doby rozehry a počtu úderů. Poměr 

zatížení se vyhodnotil podílem času pauzy a doby rozehry. 

       

Výsledky: Průměrné tempo hry na Maia Open 2019 je 1,36 s. Průměrná délka rozehry je 

7,77 s, průměrný počet úderů je 5,70 a průměrný čas mezi rozehrami je 21,11 s. Průměrné 

tempo hry na RPM Prague Open 2019 je 1,33 s. Průměrná délka rozehry je 7,25 s, 

průměrný počet úderů je 5,45 a průměrný čas mezi rozehrami je 21,48 s. V této práci byly 

porovnány první kola turnaje se závěrečnými koly. Průměrné tempo hry bylo 

v závěrečných kolech o 0,02 s rychlejší na Maia Open 2019 a o 0,01 s na RPM Prague 

Open 2019. Poměr zatížení byl o 0,31 větší na RPM Prague Open 2019. Na obou 

turnajích podání zpomaluje tempo hry. 

 

Klíčová slova: tempo hry, tenis, herní výkon, čas, Maia Open 2019, RPM Prague Open 

2019 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title: Comparison of selected characteristics of men's matches on international level of 

a lower category 

 

Objectives: The objective of this thesis is to find out what the game pace was at Maia 

Open 2019 and at RPM Prague Open 2019, and to compare the difference in game pace 

from matches in the first rounds to matches in the final rounds of the tournament (the 

semifinal and final), then compare match characteristics between tournaments and find 

out effect of a serve on game pace. 

 

Methods: The methods used in this thesis are indirect observation and system notation 

analysis. When evaluating the overall average of all variables from 10 matches at Maia 

Open 2019, the number of players was N = 17, with an average placement of ATP 

M = 442,8 ± 272,0. When evaluating the overall average of all variables from 10 matches 

at RPM Prague Open 2019, the number of players was N = 13, thereof players N = 8 with 

an average placement of ATP M = 529,0 ± 77,6 and players N = 5 with an average 

placement of ITF M = 832,6 ± 578,6. The monitored variables were rally time, time out 

length and the number of hits. The game pace was calculated from the rally time and the 

number of hits. The relationship load was evaluated from the time out lenght and the rally 

time.  

 

Results: The average game pace is 1,36 s at Maia Open 2019. The average rally length 

is 7,77s, the average number of hits is 5,70 and the average time between rallies is 21,11 s. 

The average game pace is 1,36s at RPM Prague Open 2019. The average rally length is 

7,25 s, the average number of hits is 5,45 and the average time between rallies is 21,48 s. 

In this thesis, the first rounds were compared to the final rounds of the tournament, with 

the average pace being 0,02 s faster in the final rounds at Maia Open 2019 and being 

0,01 s faster at RPM Prague Open 2019. The relationship load was 0,31 higher at RPM 

Prague Open 2019. On both tournaments the serve were slowing the game pace. 

 

Key words: game pace, tennis, game performance, time, Maia Open 2019, RPM Prague 

Open 2019
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Seznam pojmů 

ATP – zkratka pro Asociaci tenisových profesionálů. 

Elasticita – pružnost svalové a vazivové tkáně (kolagenní vlákna), schopnost vrátit se do 

původního tvaru po předchozí deformaci. 

Flexibilita – pohyblivost, rozsah pohybu v kloubu nebo v kloubním systému (schopnost 

realizovat potřebný nebo maximální rozsah při kloubním pohybu svalovou kontrakcí 

nebo působením vnějších sil). 

Grand slam – největší tenisový turnaj, existují čtyři – Australian Open, French Open, 

Wimbledon a US Open. 

Herní situace – konkrétní úsek sportovního boje, kde se střetávají zájmy osob v ní 

zúčastněných (Carboch, 2011). 

ITF – zkratka pro Mezinárodní tenisovou federaci. 

Jestřábí oko – pomocná videotechnologie při sporném míči na tvrdém a travnatém 

povrchu, využívá se na žádost hráče. 

Maia Open – ATP turnaj v Portugalsku, kategorie challenger 80 s dotací $45,000. 

Podání – úvodní úder každé rozehry. Zpravidla hráč udeří míč nad hlavou s cílem zasažení 

správného soupeřova pole (Carboch, 2011). 

Příjem podání – druhý úder v rozehře. Úder po dopadu míče, kterým se hráč snaží odehrát 

soupeřovo podání a vrátit míč zpět do jeho vymezeného pole (Carboch, 2011). 

RPM Prague Open – ITF turnaj v Praze s dotací $15,000. 

s – sekunda 

VO2max – hodnota pro maximální spotřebu kyslíku za minutu. 

Volej – hraný úder po přechodu na síť před dopadem míče.
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1 Úvod 

Tenisová hra se vyvíjí každým rokem a díky vlivu moderních technologií 

a efektivnějším tréninkovým metodám se tenis zrychluje. Tím se konkurenční boj na 

profesionálních tenisových okruzích stává čím dál těžší. Zejména mladí hráči si své místo 

na pomyslném výslunní vyšších příček světového žebříčku musí vydobýt skrze tvrdou 

práci, plné nasazení a jistou porci štěstí. 

Osobně je pro mě tenis sportem mnoha příležitostí, jelikož i přes výkonnostně 

orientovanou společnost mi tento sport nabídl mnohem více než pouhé údery na dvorci. 

Své aktivity v oblasti tenisu směřuji zejména ke trénování dětí a osobnímu potěšení, které 

mi tato hra přináší. 

Téma práce týkající se tempa hry jsem si vybral především díky svému vedoucímu 

práce, PhDr. Janu Carbochovi, Ph.D. Společně jsme určili primární prvky, které téma 

definují. Pro mě samotného toto téma, jenž navazuje svou výzkumnou částí na moji 

bakalářskou práci, bylo příležitostí porovnat tempo hry na turnajích nižší kategorie 

a vyhodnotit, zda se zásadně liší. 

Teoretická část je rozčleněna na pět podkapitol, které se týkají zejména faktorů 

sportovního tréninku, podání a tempa hry. Nejprve charakterizuji jednotlivé kategorie turnajů. 

Dále se věnuji v obecné rovině sportovnímu tréninku a následně blíže specifikuji jednotlivé 

faktory sportovního tréninku. Poté s pomocí české i zahraniční odborné literatury definuji 

stěžejní prvky u podání. Poslední podkapitolou je tempo hry, které slouží především jako 

teoretický podklad pro výzkumnou část. 

Výzkumná část práce porovnává výsledky u turnaje Maia Open a RPM Prague Open 

z hlediska celkového počtu utkání. Pro porovnání byly definovány následující parametry: 

doba trvání rozehry, čas mezi rozehrami, počet úderů v rozehře, poměr zatížení a tempo hry. 

Následně navazuji na porovnání prvních kol turnaje s koly závěrečnými. Zde objasňuji 

vyzkoumané hodnoty a porovnávám výsledky jak s novějšími výzkumy, tak s těmi staršími. 

Lze tím dobře získat představu o rozdílném tempu hry v rámci prvních a závěrečných kol. 

Uvádím i výsledky porovnání jednotlivých turnajů mezi sebou a zjišťuji také vliv podání na 

tempo hry. Srovnání výsledků nám ukáže rozdílné parametry rozehry a průběhu utkání 

u turnajů nižší kategorie. 
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2 Teoretická část 

2.1 Kategorizace tenisových turnajů 

Profesionální struktura tenisových turnajů je rozdělena na turnaje nižší kategorie 

„Futures“ (ITF), které jsou součástí zastřešující organizace ATP. Organizace ATP se stará 

o turnaje na mezinárodní úrovni. Oba okruhy mají rozdílné přidělování bodů do 

světového žebříčku. Cílem profesionálních tenistů je získat dostatek bodů z okruhu ITF, 

aby jim byla umožněna účast na některém z turnajů ATP, které mají vyšší prestiž a tím 

i vyšší celkovou finanční dotaci. 

2.1.1 ITF World Tennis Tour 

Mezinárodní tenisová federace (ITF) spravuje okruh, který je považován za nejnižší 

úroveň turnajů v rámci mužského profesionálního tenisu. Okruh momentálně nabízí 550 

turnajů hraných v 70 zemích a rozděluje turnaje na dvě úrovně v rámci finanční dotace. 

Jsou to turnaje s dotací $15,000 a $25,000. Okruh je koncipován jako výchozí bod pro 

začínající profesionální tenisty, proto lze říct, že usnadňuje přechod z juniorské kategorie 

do elitní tenisové špičky. Umístění v žebříčku je založeno na celkovém součtu bodů, které 

je vypočítáno jako součet čtrnácti nejlepších výsledků z turnajů. Současný systém 

bodování na okruhu ITF umožňuje získávat body do ATP žebříčku pouze semifinalistům 

a finalistům turnajů s $25,000 dotací. Další úrovní turnajů, která je mezi okruhem ITF 

a ATP Tour, je ATP Challenger Tour (ITF, 2019, 2020a). 

2.1.2 ATP Challenger Tour 

Tenisté s dostatkem bodů z turnajů na okruhu ITF získají přístup do kvalifikací 

turnajů ATP Challenger Tour. Jednotlivé kategorie jsou děleny na Challenger 125, 110, 

100, 90, 80, 50 (ATP, 2020b).  V roce 2019 byl celkový počet turnajů 158. Převážná 

většina se hrála v kategorii 80 (ATP, 2019). Tyto turnaje mají rozpětí dotace od $35,000 

pro kategorii 50 do $168,480 pro kategorii 125 (ATP, 2020a). Je tedy zřejmé, že se hráči 

na této úrovni budou svým herním projevem blíže vrcholovému tenisu na úrovni ATP 

Tour. Při získání dostatečného počtu bodů je hráčům umožněna účast v kvalifikacích ATP 

Tour, která je považována za nejvyšší kategorii pro profesionální tenisty. 
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2.1.3 ATP Tour 

Zde se nacházejí hráči od absolutní světové špičky, až po hráče okolo 300. místa 

světového žebříčku. Nejvyšší kategorií je čtveřice turnajů, tzv. Grand Slamy. Jedná se 

o turnaje s nejvyšší prestiží a celkovou výší dotací. Hlavním cílem všech profesionálních 

tenistů je účast na těchto turnajích. Vítězi turnaje náleží kromě vysoké finanční výhry 

i 2000 bodů do světového žebříčku. Druhou nejvyšší kategorií je turnaj ATP Finals, hraný 

v Londýně a vítězi tohoto turnaje náleží 1500 bodů. Zde se utká celkem osm nejlepších 

tenistů dle světového žebříčku. Dále je kategorie Masters, která vítězi zajistí bodový zisk 

1000 bodů. Příkladem může být turnaj v Indian Wells nebo Madrid Open. Zbývající 

kategorie jsou ATP Tour 500 a 250, kde příslušná kategorie turnaje reprezentuje také 

počet bodů, který dostane vítěz (ATP, 2020b). Vrcholná čtveřice Gran Slamů značně 

převyšuje svou prestiží ostatní turnaje ATP tour, což se odrazí zejména v dotacích turnajů 

nebo větší medializaci. 

2.2 Struktura sportovního tréninku 

Ve sportovním tréninku, jehož cílem je sportovní výkon, se kombinuje snažení 

sportovců, trenérů a odborníků. Nositeli sportovního výkonu jsou ovšem sportovci a jeho 

realizace probíhá ve specifických pohybových činnostech. Obsahem je řešení úkolů, jež 

jsou vymezeny v závislosti na pravidlech příslušného sportu a ve kterých je primárním 

cílem uplatnění maximálních výkonových předpokladů. Výsledné činnosti jsou 

ovlivňovány jak pravidly, tak vnějšími podmínkami, energetickými požadavky na 

organismus a osobnostními rysy. Podat vysoký výkon je žádoucí v jakémkoliv 

sportovním odvětví. Včetně dokonalého provedení, komplexního a odpovídajícího 

projevu tělesných i psychických funkcí jedince za podpory maximální výkonové 

motivace (Dovalil et al., 2012). 

„Obecně můžeme výkon definovat jako výsledek určité činnosti v daném čase 

a podmínkách“ (Měkota & Cuberek, 2007, str. 105). 

V jeho struktuře se odráží celková úroveň speciální a všeobecné připravenosti 

sportovce. Pohybový projev se vyjadřuje mírou vrozených i získaných dispozic jedince, 

který je jednou z podmínek pro podání vysokého výkonu. Kombinace prvků, průběh 

i výsledek dané činnosti jsou chápány jako sportovní výkon (Choutka a Dovalil, 1982). 
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 Při určení časového horizontu v počátku budování sportovního výkonu lze toto 

období jednoduše konkretizovat. Začátek budování sportovního výkonu začíná v den, kdy 

dítě začne trénovat a ke konci dochází v den ukončení sportovní kariéry. 

 Zde je sportovní výkon jako výsledek dlouhodobé adaptace (Choutka a Dovalil, 

1982): 

 

 Obrázek 1. Dlouhodobé formování sportovního výkonu (Choutka a Dovalil, 1982, 

str. 29) 

 

 Samotná struktura sportovního výkonu má jasně vymezené faktory a je rozdělena 

do 5 hlavních odvětví. Některé z nich lze snadno identifikovat, např. somatické. Složitější 

na identifikaci lze považovat koordinační schopnosti, které spadají pod kondiční faktory. 

Tyto vymezené faktory lze také nazvat determinanty sportovního výkonu. Celkový výčet 

faktorů ve sportovním výkonu se dělí na somatické, kondiční, technické, taktické 

a psychické. Jejich vzájemné vztahy, jejich úroveň a úroveň zapojení se rozdílně odráží 

v každém sportovním výkonu. Existují sportovní výkony monofaktoriální, kde je 

dominantní jeden faktor a multifaktoriální, kde se uplatňuje zapojení více faktorů. I přes 

vzájemné odlišnosti různých sportovních výkonu lze kategorizovat model, popsat 

podstatné složky soutěžního výkonu a určit výkonnostní předpoklady. Model respektuje 
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mechanismy pohybových činností, využívá poznatky z anatomie lidského těla a aplikuje 

zde poznatky o lidské psychice (Dovalil et al., 2012). 

 

  Obrázek 2. Model struktury sportovního výkonu (Dovalil et al., 2012, 

str. 18) 

2.2.1 Sportovní výkon v tenisu 

 Vaverka a Černoška (2007) uvádí, že tenis má díky svému charakteru značné 

množství a velkou variabilitu faktorů, které se přímo podílejí na kvalitě výsledného 

sportovního výkonu. Tím pádem lze dosáhnout stejné úrovně výkonnosti u jedinců, jež 

mají různou a individuální strukturu kombinace faktorů v jejich výkonu. 

 Dle Zháněla (2005) se v tenise dělí faktory sportovního výkonu na ty, jež jsou 

limitující pro výkon a na faktory, které výkon ovlivňují. Za velmi důležité považujeme 

právě limitující faktory. V případě nízké úrovně těchto limitujících faktorů má tenista 

značnou výkonnostní bariéru, která lze jen velmi těžko překonat. Důvodem je, že jsou 
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málo kompenzovatelné. Jsou to vybrané faktory, mezi které patří specifické koordinační 

faktory (např. rychlost reakce, rovnováha) a specifické kondiční faktory (např. výbušná 

síla). Výše zmíněné ovlivňující faktory jsou pro výkon důležité, avšak je zde možnost 

částečné kompenzace jinými přednostmi hráče. Zde můžeme zařadit tělesné proporce 

(např. výška, váha), somatotyp hráče a některé kondiční schopnosti (např. vytrvalost). 

 

 

 Obrázek 3. Struktura sportovního výkonu v tenise (Vaverka a Černoška, 2007, 

str. 16) 

 

 Výčet faktorů, které se v tenise podílejí na výsledném výkonu, nelze chápat pouze 

jako součet jejich vzájemných vlivů. Jelikož se tenis řadí mezi multifaktorový výkon, 

který je v zápase vytvářen a ovlivňován velkým výčtem dílčích procesů, vzájemnou 

interakcí vnějších a vnitřních faktorů, důsledkem je také vznik četných vazeb a vztahů 

mezi nimi.  Jako všeobecný, ovšem velmi významný faktor determinující výkon je zdraví 

sportovce, které má značný podíl na celkové rovnováze vnějších a vnitřních faktorů 

(Dovalil et al., 2012). 

Pohled na strukturu výkonu v tenise, která kombinuje limitující i ovlivňující 

faktory, nabízí Stojan (1991). Úroveň techniky a aktuální kondiční úroveň má pro 

sportovní výkon tenisového hráče zřejmý význam. Kromě techniky a kondice, jež jsou 

zahrnuty v souboru faktorů a určují daný výkon, musíme brát v úvahu i mentální 

vlastnosti hráče. Situace, kdy v podmínkách tréninku hráč vykazuje adekvátní fyzickou 

i technickou připravenost, ale v zápase je výkon znatelně nižší. Právě ona psychika hráče 
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může zodpovídat za zhoršení výkonu, protože kondiční i technické faktory se v zápase 

relativně nemění. Realizace výkonu je tedy značně závislá na zápasové atmosféře. 

Případná simulace této atmosféry je v tréninku obtížná, tudíž příprava pro zápas bývá 

nedostačující a pro hráče tedy představuje veliké psychické zatížení. Projevy psychického 

zatížení se projevují ve formě nervozity, vzrušení, zábran nebo strachu. Tyto projevy 

psychického zatížení po překročení určité meze působí negativně na stav hráče. V případě 

nadměrného zatížení lze u hráčů pozorovat snížení přesnosti úderů a horší koordinaci 

svalových reakcí. Výsledkem je poté celé narušení tenisových úderů (Stojan, 1991). 

Vnější faktory hráč nemůže přímo ovlivnit, ale určitá úroveň přípravy může hráče 

připravit na variabilitu vnějších faktorů. Ovšem kvalita dvorce, počasí nebo chování 

soupeře jsou faktory mimo hráčskou kontrolu. 

 

 

Obrázek 4. Sportovní výkon v tenisu (Stojan, 1991, str. 65) 

2.3 Faktory sportovní výkonu 

2.3.1 Kondiční faktory 

Do kondičních faktorů spadají pohybové schopnosti, které se rozdělují na silové, 

vytrvalostní, rychlostní a výrazně determinují sportovní výkon. Hrají zde svou roli 

i koordinační schopnosti, kde je pro využití v tenisu dominující především obratnost. 

Jejich úroveň je závislá na fyziologických základech, ve kterých se odráží funkčnost 

příslušných orgánových systému. Prvotními ukazateli kondičních faktorů jsou možnosti 

energetických systému zajišťovat potřebné dodávání energie pro realizaci pohybových 

činností (Dovalil et al., 2012).  
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2.3.1.1 Rychlostní schopnosti 

Rychlostní schopnosti umožňují provádět požadovanou činnost s maximální 

intenzitou. Jde tedy o schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost, maximálně do 

20 sekund, která vyžaduje vysokou koncentraci volního úsilí. Odpovídající provedení 

pohybu je zásluhou kontrakce příslušných svalových vláken a optimální nervosvalové 

koordinace. Nervosvalová koordinace umožňuje co nejrychleji střídat kontrakci a relaxaci 

svalového vlákna. Typ svalových vláken nám poté určuje předpoklady pro dosažení 

maximální rychlosti. Dělí se na červená vlákna (pomalá), která umožňují delší práci, ale 

s pomalou kontrakcí a bílá vlákna (rychlá), která pracují velmi rychle, ale pouze krátkou 

dobu (Perič a Dovalil, 2010; Severa, 1997). Z hlediska genetiky jsou bílá vlákna nejvíce 

determinovaná a tréninkem jsou nejméně ovlivnitelná. Poměr svalových vláken se může 

v průběhu života měnit. Dochází zejména k degradaci vláken z „rychlých“ na „pomalé“ 

v důsledku převládajícího vytrvalostního charakteru zatížení sportovce. 

 

Rozdělení rychlosti (Perič a Dovalil, 2010; Severa, 1997): 

• Rychlost reakce – tím je dána prodleva pohybové reakce na určitý podnět. 

Je to doba mezi podnětem a zahájením pohybu. Tato doba reakce se odráží 

ve výsledné rychlosti provedení pohybu, zejména u krátce trvající činnosti. 

Vyšší míra taktické připravenosti dobu reakce zkracuje díky zkušenostem 

a taktickým vědomostem. Hráči s dostatečnou anticipací dokáží správně 

vyhodnotit herní situaci a tím reagovat s předstihem, čímž se doba reakce 

opět sníží. 

• Rychlost jednotlivého pohybu – většinou se jedná o jeden rychlý pohyb 

bez vnějšího odporu nebo pouze s malým odporem. Pohyby prováděné 

s maximálním úsilím, ve snaze dosáhnout nejvyšší rychlosti pohybu, jsou 

v poměrně vzájemném vztahu s výbušnou sílou. Po zvýšení výbušné síly 

dojde ke zvýšení rychlosti jednotlivého pohybu. 

• Rychlost komplexního pohybového projevu – neboli lokomoce, která se 

dále dělí na rychlost akcelerace, frekvence a změny pohybu. Tato rychlost 

je nejvíce spjata s využíváním energetického krytí, kvůli opakujícímu se 

charakteru. 
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Herní nároky na hráče tenisu kladou důraz na rozvoj většiny rychlostních 

schopností. Hráč musí reagovat na proměnlivé podmínky hry, změny intenzity 

a dynamiky pohybu. Časté starty a krátké sprinty v různých směrech se zastavením 

a následnou změnou směru běhu jsou typickým projevem pohybu tenisty. Rychlost 

pohybu při úderech je závislá na rychlosti reakce a anticipaci, což s optimálním 

načasováním vede k pohybu s rovnoměrným zrychlením (Severa, 1997). 

2.3.1.2 Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalostní schopnosti, zkráceně vytrvalost, jsou základní složkou fyzické 

kondice a významnou komponentou ve směru zdravotně orientované zdatnosti. Jejich 

úroveň je tedy předpokladem pro dosažení úspěchu v mnoha sportech. Při srovnání 

vytrvalosti a ostatních pohybových schopností, zastupuje vytrvalost určité nadřazené 

postavení a je nejlépe vědecky podložena (Měkota a Novosad, 2005). Vytrvalost chápeme 

jako schopnost odolávat únavě a dlouhodobě provádět určité pohybové činnosti. Výkon 

je závislý na dalších činitelích, např: ekonomika techniky prováděného pohybu; způsobu 

energetického krytí; schopnosti příjmu kyslíku; optimální tělesné hmotnosti; úrovní volní 

koncentrace zaměřenou na překonávání vznikající únavy; druhu vytrvalosti u prováděné 

pohybové činnosti. Předpoklady, které podmiňují úroveň vytrvalosti jsou: genetické 

a somatotypní předpoklady; převaha zastoupení bílých (pomalých) vláken; účinnost 

systému zabezpečující transport a výměnu kyslíku a oxidu uhličitého; automatizace 

pohybových dovedností s vysokou úrovní osvojení u realizovaných pohybových činností. 

Vzhledem k funkcím vytrvalosti ve vedení soutěžního boje, je možné nahlížet na 

vytrvalost i jako na předpoklad pro následné uplatnění taktických dovedností, tvořivosti 

a soutěžní inteligence.  (Měkota a Novosad, 2005; Perič a Dovalil, 2010).  

 

Členění podle energetického krytí (Měkota a Novosad, 2005; Perič a Dovalil, 

2010): 

• Aerobní vytrvalost – výkonnostní předpoklad pro pohybovou činnost 

s vytrvalostním charakterem, kdy štěpení energetických rezerv za přístupu 

kyslíku dodává nezbytnou energii. 

• Anaerobní vytrvalost – tento druh vytrvalosti je charakteristický 

uvolňováním energie štěpením svalového ATP a jeho resyntézou 

v anaerobně alaktátové fázi tvorby energie. Proces probíhá bez účasti 

kyslíku a nevytváří se laktát. Při zatížení nad dvě minuty se energie 
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uvolňuje v anaerobně laktátové fázi, kdy vzniká laktát, který způsobuje 

rychlejší nárust únavy a negativně ovlivňuje funkce CNS. 

 

Členění vytrvalosti podle délky trvání (Měkota a Novosad, 2005; Perič a Dovalil, 

2010): 

• Rychlostní – délka trvání je do 20 sekund a energie je zajišťována zónou 

ATP-CP neboli anaerobně alaktátová zóna. Úroveň této vytrvalosti 

rozhoduje o celkové délce udržení maximální rychlosti a pozdějšímu 

nástupu poklesu rychlosti. 

• Krátkodobá – délka trvání je okolo 2–3 minut a energie je zajišťována 

pomocí laktátové zóny neboli anaerobně laktátová zóna. 

• Střednědobá – délka trvání je v rozmezí 3–8 minut a energie je zajišťována 

anaerobními i aerobními procesy. Jedná se o relativně dlouhé zatížení 

s vysokou intenzitou a díky tomu se postupně zapojují všechny typy 

svalových vláken. 

• Dlouhodobá – délka trvání je v rozmezí 10 minut až několika hodin 

a energie je zajišťována aerobními procesy. 

 

Každá z forem vytrvalosti je v tréninku rozvíjena společně s jinou pohybovou 

schopností, hovoříme poté např. o silové vytrvalosti, rychlostní vytrvalosti atd. Pro 

dosažení maximálního výkonu v konkrétním sportovním odvětví, v našem případě 

u tenisu, je předpokladem dostatečná úroveň speciální vytrvalosti. Ta klade důraz na 

kvalitativní hledisko provádění činností, jako je pohyb po kurtu a celková ekonomika 

prováděných úderů v cíleném zapojení pouze potřebných svalů. Složky jako aerobní 

kapacita organismu, celková vytrvalost, kvalita speciální nervosvalové koordinace 

a úroveň participujících silových a rychlostních schopností podmiňují úroveň speciální 

vytrvalosti (Měkota a Novosad, 2005). 

2.3.1.3 Silové schopnosti 

 Komplex silových schopností, zjednodušeně označeno jako síla, tvoří významnou 

složku tělesné zdatnosti. Síla je tedy schopnost překonávat nebo udržovat vnější odpor 

svalovou kontrakcí, tedy stahem svalu. Dále je silová schopnost kondičním základem pro 

svalový výkon, kde jeho potenciál využití stanovují nároky konkrétního sportovního 
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odvětví. Druhy svalové činnosti se dělí dle svalové kontrakce v závislosti na měnící se 

délce a napětí svalu. Členění silových schopností vychází ze silového potenciálu, který je 

určen rozdílným způsobem zapojení různých svalových skupin a vlastností 

biochemických funkcí. Podle způsobu zapojení svalových skupin a dle svalové kontrakce 

můžeme provést základní rozdělení síly na statickou a dynamickou (Měkota a Novosad, 

2005).  

Statická síla je schopnost vyvinout izometrickou kontrakci. Při této svalové 

činnosti nedochází ke změně délky svalu, ale zvyšuje se jeho napětí. Typický příklad této 

kontrakce je držení rakety ve výměně, kdy svaly předloktí udržují dostatečné napětí pro 

úchop při úderu (Severa, 1997).  

Dynamická síla je schopnost, jež se projevuje pohybem hybného systému díky 

izotonické kontrakci, kdy se délka svalu zkracuje nebo protahuje a napětí se nemění. 

Cílem je tedy dosažení určité rychlosti nebo zrychlení pohybu. Izotonická kontrakce má 

pro hráče tenisu velký význam. Dále ji dělíme podle způsobu využití svalové práce 

a způsobu uvolňování energie na (Měkota a Novosad, 2005; Severa, 1997): 

• Maximální sílu – největší možná síla při maximální volní kontrakci. Tvoří 

základní silový potenciál. 

• Rychlá síla – projevy této síly jsou nezbytné pro efektivní zvládnutí 

techniky, zde o spojení rychlosti a potřebné velikosti svalové síly. Jde tedy 

o schopnost dosáhnout největšího silového impulzu v požadovaném 

časovém intervalu. Dále musíme rozdělit rychlou sílu na startovní sílu 

a explozivní sílu. Startovní síla je dána velikostí síly, která byla dosažena 

na začátku kontrakce do 50 ms, tedy v co nejkratším čase. Explozivní síla 

je schopnost vyvinout maximální zrychlení v konečné fázi pohybu, tedy 

v časovém intervalu delším než 300 ms. 

• Vytrvalostí síla – závisí na úrovni maximální síly a energetickém zásobení 

svalu. Jde tedy o schopnost opakovaně využívat svalovou sílu po 

mnohonásobném opakování pohybu bez výrazného snížení její úrovně. 

2.3.1.4 Koordinační schopnosti 

 Koordinační schopnosti, vzhledem k jejich projevu, propojují svým postavením 

ostatní schopnosti. Charakterizují se jako schopnost rychle se přizpůsobit pohybovým 

požadavkům v měnící se situaci, zvládnout a zdokonalovat sportovní pohyby, orientovat 
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vlastní pohyby podle potřeby a přetvářet formy pohybových činností s požadavky 

měnících se podmínek. Koordinace pohybu má tedy úzký vztah k osvojeným motorickým 

dovednostem a je také předpokladem pro širší skupinu pohybových činností s podobnými 

koordinačními nároky. Komplex schopností obsahuje i kognitivní, motivační 

a emocionální součásti, jejichž podíl se odráží v pohybové učenlivosti neboli docilitě. Je 

třeba chápat koordinaci jako vnitřní řízení pohybu a obratnost jako vnější projev 

koordinace (Měkota a Novosad, 2005; Perič a Dovalil, 2010). 

 

Charakteristika základních koordinačních schopností (Měkota a Novosad, 2005):  

• Diferenciáční schopnost – rozlišuje a nastavuje silové, prostorové a časové 

parametry pohybového úkonu. Svůj význam má pro přesnost a účelnost 

pohybu. Z hlediska zpětné vazby o průběhu pohybu dochází k příjmu, 

zpracování a využití kinestetických informací přicházejících ze svalů, 

šlach, vazů a kloubů, jež jsou využity pro následné řízení pohybové 

činnosti. 

• Orientační schopnost – určuje a mění polohu a pohyb těla v čase 

a prostoru. Svůj význam má především u sledování vlastního pohybu, 

včetně pohybu ostatních hráčů a herního předmětu v čase a prostoru na 

vymezené herní ploše. Vysoká úroveň této schopnosti je spojena 

s výhodnějšími podmínkami pro motorické učení, znamená větší herní 

jistotu a zlepšuje úroveň anticipace. 

• Reakční schopnosti – se vztahují vždy k včasnému zahájení pohybu na 

daný podnět v nejkratším čase, včetně výběru optimálního řešení. Tím 

svůj význam úzce spojují s předpokladem úspěšného provedení 

pohybového úkonu, jelikož včasná reakce na soupeřův úder je pro tenisové 

hráče prioritou. 

• Rytmická schopnost – motoricky stabilizuje pohyb, který svým projevem 

nabývá určité rytmické struktury, jež může být stabilní či proměnlivá. Svůj 

význam má pro osvojování pohybu s využitím kinestetických informací. 

Při tenisovém tréninku je možné rozvíjet tuto schopnost, kdy udržení 

neměnného tempa hry při výměně bude napomáhat konzistentnímu 

provedení úderů. 
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• Rovnováhová schopnost – udržuje celé tělo v určitých polohách 

a napomáhá obnovovat rovnovážný stav při měnících se podmínkách 

prostředí a průběhu pohybové činnosti. Zejména dynamická rovnováha 

neustále reaguje na změny polohy těla a napomáhá v návratu do stabilní 

polohy. Při obranných úderech vyžadujících značné narušení rovnováhy 

dokážou tenisté otočit průběh výměny ve svůj prospěch s využitím 

dynamické rovnováhy. 

 

Jsou uváděny i další dvě schopnosti. Schopnost spojování pohybových prvků se 

projevuje jako dříve osvojené pohybové dovednosti, jež jsou vzájemně spojeny pro 

složitější pohybové jednání. Dále schopnost přizpůsobování, která mění pohybovou 

činnost podle měnících se podmínek. Podmínky vytváří činnosti soupeře, vlastní únava 

nebo herní situace. Přizpůsobování je úzce spojeno se schopností orientace a reakce, tudíž 

vytváří předpoklad pro herní schopnost (Měkota a Novosad, 2005; Perič a Dovalil, 2010). 

Rozdělení koordinačních schopností nám tedy ukazuje jejich vliv na ostatní faktory 

sportovního výkonu. Celistvost propojení je jak mezi ostatními pohybovými 

schopnostmi, motorickými dovednostmi, tak i psychickými procesy, které mají značný 

vliv průběh sportovního utkání.  

 

 Pohled na procentní zastoupení zapojení energetických systémů udává Crespo 

a Miley (2002), kdy pro tenisový zápas připadá 70 % anaerobně alaktátového, 20 % 

anaerobně laktátového a 10 % aerobního krytí. To odpovídá charakteru hry, kdy se střídají 

intervaly odpočinku a zatížení. V některých delších výměnách je možné vetší zapojení 

anaerobního laktátového systému, ovšem výrazně převládá anaerobní alaktátový systém. 

Aerobní systém pracuje v celém průběhu zápasu a hraje nejzásadnější roli 

v delších utkáních, kdy celková doba zápasu dosahuje až pěti hodin. 

 Proto je zásadní vysoká úroveň pohybových schopností tenisty, jež podmiňuje 

dosažení kvalitního výkonu. Jsou to tedy rozhodující a limitující faktory pro celkový 

výkon. Jejich vysoká úroveň dovoluje sportovci lépe oddalovat únavu, urychlovat 

průběžnou regeneraci, udržet psychickou odolnost během utkání a podat konzistentní 

výkon. Pereira et al. (2017) ve své studii zjistili, že vrcholoví hráči dovedou udržet 

koordinovaný pohybový vzorec podání a příjmu na stejné úrovni jak v prvním, tak 

v druhém setu. Nedostatečná úroveň kondičních schopností zvyšuje pravděpodobnost 

vzniku zranění a snižuje hráčské možnosti udržení špičkového výkonu v celkové době 
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trvání turnaje (Crespo a Miley, 2002; Schönborn, 2008). Za nejdůležitější komponenty 

pro herní výkon tenisty jsou považovány koordinace, obratnost, rychlost reakce a výbušná 

síla.  

 

 

Obrázek 5. Procentní zastoupení komponentů pro tenisový výkon (Crespo 

a Miley, 2002, str. 142) 

 

Schönborn (2008) rovněž přikládá velkou důležitost výbušné síle, která je 

využívána např. při startech k míči, výpadu a skoku a při realizaci tenisového úderu. 

Silová vytrvalost hraje roli při dlouhotrvajících utkáních, zejména na antukových 

dvorcích. Hráč musí být schopen i ke konci utkání svým pohybem adekvátně reagovat na 

hru soupeře pomocí silové vytrvalosti dolních končetin. Také v případě horních končetin, 

zejména ramen a dominantní paže, musí být schopen konzistentně odehrávat míče v delší 

výměně. Maximální síla není pro tenisovou hru až tak důležitá, nicméně určuje základní 

svalový potenciál. V momentu příjmu podání se uplatňuje statická síla, kdy dochází 

k výraznějšímu sevření rakety, což umožňuje vrácení míče po soupeřově podání. 

Pro tzv. cit pro míč je rozhodující rychlost reakce a diferenciační koordinační 

schopnost, která rozhoduje o ideálně zahraném úderu středem rakety. Dle Zháněla (2011) 

včasná reakce souvisí i s vlastním pohybem směrem k míči, která musí být realizovaná 

v co nejkratším čase. Hráč musí nejen reagovat na vysokou rychlost míče, ale i na měnící 

se směr v důsledku rotace. Také pohyb protihráče ovlivňuje výběr následného herního 

řešení, což už spadá pod základní schopnosti vnímání, orientace a anticipace (Schönborn, 
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2008). Bollettieri (2017) označuje komplexní rychlost jako schopnost hráče co možná 

nejrychlejšího pohybu po kurtu a zároveň manipulaci s raketou ve více směrech. 

Schönborn (2006) tvrdí, že je úzká spojitost mezi koordinační rovnováhovou 

schopností a tenisovou technikou. Podle něj jsou tři nejdůležitější předpoklady pro 

optimální rovnováhu vzpřímené držení hlavy, horní polovina těla a úderový krok. Udává 

procentní zjištění, že 80 % všech chybných úderů způsobila ztráta rovnováhy při jeho 

realizaci. Dle Zháněla (2011) se řetězení pohybů při úderu, začínající u pohybu dolních 

končetin, pokračující přes pohyby trupu, dominantní horní končetiny a udržováním 

rovnováhy nehrající paže, označuje jako komplexní pohyb, který v momentu kontaktu 

s míčem sloučí vzájemné působení dílčích částí a projeví se jejich společný účinek.  

 

 

Obrázek 6. Fyzické komponenty a pohybové schopnosti vztahující se k výkonu 

v tenisu (přeloženo z: Kovacs, 2007, str. 190) 

 

Současná podoba tenisu inklinuje k rozvíjení těch fyzických komponentů, které 

dokážou adekvátně odpovědět na rychlé tempo hry, výměny založené na výbušnosti, síle 

a rychlosti, kde rychlost podání dosahuje i přes 210 km/h. Soutěžní nároky pro závodní 

hráče z hlediska fyzické připravenosti vyžadují dostatečnou úroveň anaerobních 

schopností. Těmi jsou rychlost, obratnost a výbušnost, vše kombinované s velkou aerobní 
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kapacitou. Závodní hráči v důsledku specifického tréninku, který je koncipován pro 

potřeby efektivně vést tenisový soutěžní boj, vykazují méně než 12 % tělesného tuku 

a více než 50 ml/kg/min VO2max s hodnotami až k 70 ml/kg/min (Kovacs, 2007). Pro 

hráče je zásadní mít dobrou aerobní kapacitu pro průběžné zotavení během hry i sezóny. 

Je doporučováno, aby tenista usiloval o hodnotu VO2max vyšší než 50 ml/kg/min. Je také 

důležité disponovat adekvátní silovou úrovní u všech svalů a kloubů. Hráči by se měli 

soustředit zejména na nejvíce zatěžované oblasti jako rameno, předloktí a zápěstí, bederní 

oblast zad a střed těla. Tenisté mají obvykle menší rozsah pohybu u ramene a bederní 

oblasti zad, spolu se zkrácenými svaly zadního stehna. Všechny tři zmiňované oblasti 

jsou doménou pro optimální výkon, tudíž pokračující rozvoj by se měl primárně 

soustředit na cvičební programy, které dokážou adaptačními podněty tyto oblasti a obecně 

tělesnou zdatnost rozvíjet vhodným směrem (Kovacs, 2006).  

Roetert a Kovacs (2014) uvádí, že kloubní pohyblivost nehraje tak významnou 

roli, tudíž nemusí být na maximální úrovni. Měla by ovšem dosahovat relativně vysoké 

úrovně v případě podání, kdy pro správné a efektivní provedení ramenní kloub dosahuje 

značného kloubního rozsahu. Také u obranných úderů, které pro úspěšné vrácení míče 

vyžadují značné vypětí končetin ve snaze dosáhnout na míč. Crespo a Miley (2002) 

přikládají význam kloubní a svalové pohyblivosti především jako prostředek prevence 

proti zranění. Optimální kloubní pohyblivost také dokáže umožnit lepší zapojení dílčích 

segmentů, které se účastní na řetězci pohybů přenosu sil a energie do úderu. 

2.3.2 Technické faktory 

Pro dosažení vysoké technické úrovně, která je zásadním projevem herního 

výkonu, musí hráč spojit své tělesné i kognitivní předpoklady, při respektování 

biomechanických zákonitostí. Tyto zákonitosti hráči dovolí dosáhnout optimálního 

průběhu techniky úderu. Zrychlení míče je závislé na nápřahu a švihovém provedení 

pohybu. Samotná délka nápřahu bývá rozdílná dle herní situace a druhu úderu. Hráč musí 

vyvinout více síly při kratším nápřahu, aby kompenzoval menší švihové provedení úderu. 

Pohyb by měl být vždy plynulý, rytmický a nápřah přirozeně vedení po křivce ploché 

elipsy. Švihové provedení je doménou zejména u úderu od základní čáry, kdy hráči mají 

dostatek času na nápřah. Podání využívá transfer sil od země, od povrchu dvorce a přes 

kinetický řetězec se přenášejí síly z dolních končetin do finální flexe zápěstí v momentu 

úderu. Zachování správného průběhu pohybu pro daný úder umožní optimálně využít 

svalovou sílu a bude dosaženo největšího účinku. Složky, které určují parametry úderu 
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v okamžiku kontaktu rakety s míčem, jsou následující: rychlost rakety a letícího míče, 

což udává rychlost míče; směr rakety udává směr letu míče, např. kros, po lajně; úhel 

rakety udává rotaci míče; pevnost držení rakety, zpevnění zápěstí a paže udává rychlost 

a směr letu míče; umístění míče na výpletu. Cílem je zahrání středem rakety pro ovlivnění 

rychlosti míče a optimální společný vliv těla hráče a rakety, což zvyšuje úderovou 

kontrolu a švih (Stojan a Brabenec, 1999). Využití svalové činnosti k efektivnímu 

transferu energie do úderu umožňuje tzv. elastická energie neboli svalové předpětí. Tato 

energie se uchová během excentrické fáze úkonu, během protažení a částečně se obnoví 

v koncentrické fázi, ve zkrácení, tudíž je úkon vylepšen. Počátek zamýšleného pohybu 

tedy začíná za pomocí vhodných svalů s vyšším napětím, tudíž čistě klidový stav je 

nežádoucí. Tím pádem tento faktor, jakým je svalové předpětí, významně posouvá 

předpoklad efektivního provedení úderu. To platí pro všechny typy úderu, jako jsou 

podání, údery od základní čáry, volej nebo vrácení podání (Elliott, 2006). 

Každý zahraný úder má svoji techniku, kde se spojuje jak pohyb sloužící 

k umístění míče přes síť, tak i běh a skok, které jsou prostředkem přizpůsobení 

požadavkům hry. Samotná volba hraných úderů je velice závislá na stálých změnách 

situace. Vyšší úroveň technických dovedností má za následek optimální způsob pohybu, 

přesnost úderů a zvládnutí rychlého tempa hry (Jankovský, 2002). Proto má kvalita 

techniky rozhodující vliv na výsledný výkon v tenisovém utkání. Konkrétně úderová 

technika má stěžejní úlohy, jelikož se s její pomocí tvoří samotná hra. Proto se v úderové 

technice velmi významně odráží také pohybové a koordinační schopnosti. V případě 

nedostatečně rychlého pohybu k míči nelze zaujmout optimální postavení, což razantně 

snižuje účinnost úderu. Ztráta rovnováhy se rovněž podepisuje na výsledku snažení 

a způsobuje nejčastěji zahrání míče do autu nebo sítě Schönborn (2006). Při zkoumání 

vlivu technických dovedností na herní výkon bylo prokázáno, že rozlišit výkonností 

úrovně hráčů lze na základě rychlosti míče. Dovednost přesně umisťovat míč 

u pokročilých hráčů měla prokazatelně slabý vliv na herní výkon (Kolman et al., 2018). 

 

Zde je výčet hlavních bodů optimální techniky, které vzájemně ovlivňují herní 

výkon a jsou promítnuty do všech faktorů sportovního výkonu Schönborn (2006): 

• Práce nohou – především díky špičkové práci nohou lze zaujmout 

optimální vzdálenost od míče pro realizaci úderu. Je tedy determinující pro 

výslednou rychlost hráče při pohybu po kurtu. Pro získání nejstabilnější 
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polohy hráči používají tříkrokový systém, kde třetí krok je tzv. úderový 

a slouží jako podpůrná plocha pro zachování potřebné stability. 

• Optimální vzdálenost těla od bodu zásahu míče – ovlivňující faktor je 

rovnovážná schopnost, která napomáhá udržení optimální vzdálenosti. 

V případě špatné vzdálenosti od bodu zásahu míče vzniká obtížné 

zpracování míče, chybný odhad dráhy letu a vysoká pravděpodobnost 

vzniku chyby a tím bodu pro soupeře. 

• Optimální bod zásahu míče – nejdůležitější okamžik celé pohybové 

smyčky, kdy odchylky v řádu centimetrů mají za následek menší razanci 

úderu. Zásadní je i způsob držení rakety, který musí umožnit zásah míče 

před tělem, kdy dochází k optimálnímu přenosu energie. V momentu 

nápřahu a zahájení fáze přenosu sil směrem k míči již nelze měnit záměr 

zahrání míče. Jelikož kontakt míče s raketou trvá pouze 5ms, nelze 

v takovém čase nijak korigovat průběh zásahu. 

• Švih – samotný pohybový vzorec úderu je velmi málo efektivní v případě 

křečovitého napětí ve svalech. Pro úspěšný přenos sil je zapotřebí 

uvolněného švihu, který dovoluje využití rotačních svalů trupu. 

Důvodem negativního svalového napětí mohou být psychické stavy, 

které vznikají zápasovou atmosférou nebo nedostatečnou úrovní 

koordinační připravenosti. 

 

Elliott (2006) uvádí model jednotlivých složek, které ovlivňují výsledné 

podání. Jsou zde zahrnuty jak technické, tak i fyzikální faktory, které ve své 

provázanosti blíže odhalují tento komplexní tenisový úder: 
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Obrázek 7. Model tenisového podání (přeloženo z: Elliott, 2006, str. 394) 

2.3.3 Taktické faktory 

Taktické faktory jsou dovednosti tvořící procesy myšlení. Hráči musí při 

plánování postupů taktického boje zhodnotit vlastní předpoklady a možnosti. Je nutné 

disponovat schopností vlastního jednání, řešit formy jednoduchých či složitých reakcí 

a rozpoznávat soupeřovy slabé a silné stránky. Specifické dovednosti vztahující se 
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k příslušnému sportovnímu odvětví jsou např. vyhodnocení a aplikace vlastní i cizí 

zkušenosti, schopnost kombinovat, využívat formy anticipace i herní inteligence. Tím lze 

určit předpoklady úrovně taktického myšlení (Dovalil et al., 2012). Taktické dovednosti 

vysoce výkonnostních hráčů, oproti hráčům nižších úrovní, jednoznačně dominovaly 

zejména v rozhodovacích úkonech a anticipačních dovednostech. Hráči také disponovali 

propracovanější znalostí taktiky a lépe hledali strategická řešení na základě pozorování 

než hráči na výkonnostně nižší úrovni (Kolman et al., 2018). 

Martinez-Gallego (2018) ve své publikaci shrnuje několik současných studií, 

které se zmiňují o herních i taktických aspektech tenisové hry, jež jsou vyhodnoceny za 

pomoci notačních analýz pro zdůraznění klíčových charakteristik. Zmíněné aspekty 

mohou mít i praktické využití, např. pro trenéry.  Reid et al. (2016) analyzovala rozdíly 

u můžu a žen na Australian Open z hlediska pohybové a úderové dynamiky. Výsledky 

ukázaly, že muži podávali rychleji, měli více přímých podání, vynucených chyb při 

returnu a vyšší procento vyhraných bodů při vlastním podání. Ženy hrály return více 

přímo a míč hrály níže nad sítí než muži. Četnost úderů byla podobná pro obě pohlaví, 

nicméně muži hráli údery vyšší rychlostí a dokázali zahrát vyšší počet úderů do kurtu. 

Z pohledu vzdálenosti, kterou museli hráči urazit během bodu, nebyl u mužů a žen 

nalezen významný rozdíl. Muži ovšem prokázali vyšší průměrnou rychlost při běhu. 

Pozdější studie Kovalchik a Reid (2017) porovnávala herní a fyzické požadavky mezi 

profesionálními a juniorskými tenisovými hráči, kde zjistili následující: profesionální 

hráči měli vetší výhodu při podání; juniorští hráči disponovali vyšším procentem 

„breakových“ příležitostí; profesionálové dokázali obecně vyvinout větší razanci 

a přesnost úderů, což se prokázalo zejména při podání; junioři podávali do středu dvorce 

dvakrát více než profesionálové; u můžu je objem zatížení během zápasu dvojnásobný 

než u juniorů; u juniorských žen je objem zatížení dvojnásobný, v porovnání s ženami 

hrajícími na profesionální úrovni. Nedávná studie Martinez-Gallego et al. (2018) 

analyzovala existující rozdíly mezi získáním a ztrátou bodu, zohledňující objem 

a intenzitu zatížení pohybu s přihlédnutím na hráčskou pozici na dvorci, jako např. 

vítězné údery, nevynucené chyby a efektivnost u profesionálních hráčů. Závěr uvádí 

následující: ti kdo získali bod, využívali více útočnou strategii, kdy zůstávají delší dobu 

v útočných částech dvorce a donutili soupeře uběhnout delší vzdálenost ve vyšší 

rychlosti; pokud hráč ztratil bod ve výměně a nacházel se v obranné pozici, tak v důsledku 

soupeřova tlaku na rychlejší pohyb po dvorci nedokázal z této pozice získat výhodu pro 

potencionální získání bodu; vítězové zápasu disponovali vyšším počtem vítězných úderů 
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a menším počtem chyb; hráči v obraných zónách dokázali získat podobný počet vítězných 

úderů, nicméně vítězové zápasu měli méně nevynucených chyb. Studie od Cui et. al 

(2019) se snažila odhalit rozdíly v technických, taktických a pohybových výkonech 

u profesionálních hráčů tenisu na Grand slamech v závislosti na hráčských zkušenostech 

a relativních kvalitách. Vytvořily se dvě kategorie, ve kterých se identifikovaly herní 

rozdíly na základě zkušenosti. Vysoce zkušení hráči byli schopni herně překonat soupeře 

u podání a returnu. To znamenalo méně dvojchyb, více vítězných druhých podání 

a returnů. Tito hráči také dokázali úspěšně zahrát vítězné míče a „breakové“ příležitosti, 

při pokrytí delší vzdálenosti během výměny. Zkušení hráči hráli rychlejší podání 

a dokázali zahrát více es. Během příjmu podání byl u zkušených hráčů patrný agresivnější 

return. To zapříčinilo sice více vítězných míčů z returnu, ale také více nevynucených chyb 

za menšího pokrytí dvorce. Herní taktika přechodu na síť byla u hráčů přibližně stejně 

často využívána na všech Gram Slamech. To nám ukazuje současný trend v mužském 

tenisu, a to využívat agresivní taktiku na všech typech povrchů. 

 Po dosažení dostatečné úrovně technických dovedností lze realizovat vlastní 

taktické řešení v utkání. Jedním ze znaků herní inteligence může být klamání soupeře, 

což je schopnost utajit herní záměr, po co nejdelší dobu, aby soupeř měl co nejméně času 

na svou herní odpověď. Stojan a Brabenec (1999) uvádí základní rozdělení čtyř způsobů 

pojetí taktiky. Neudělat chybu, hrát dlouhé údery k základní čáře a tím soupeře nepustit 

k útoku, často riskovat vítězné údery a donutit svou hrou soupeře k chybě. To má úzkou 

spojitost herním stylem, který hráč preferuje a je v něm úspěšný.  

 

 Schönborn (2012) rozděluje hráčské styly do tří skupin: 

• Hráči preferující podání a volej – Časté nabíhání na síť a vysoké procento 

hlubokých volejů lze vidět u vyšších hráčů, jelikož dokážou pokrýt větší 

část dvorce. Anticipace a reakce na skvělé úrovni je nutná pro úspěšné 

zakončení po přechodu na síť.  Silná odrazová síla a schopnost rovnováhy, 

bez které by hráč obtížně zpracovával volej. Potěšení z rizika jako odvahy 

psychického faktoru. Vynikající schopnost rychlého rozhodování při 

prohozech soupeře. 

• Hráči agresivní po celém dvorci – Dokážou se přizpůsobit povrchu dvorce 

a mají velmi konzistentní údery od základní čáry a při příjmu podaní, což 

značí špičkovou úroveň koordinačních schopností. Perfektní načasování 

koordinace oko – ruka umožňuje zasahovat míče v kulminačním bodě. 
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Lepší pohyb po dvorci a časté útočení z krátkých míčů dokazuje nejen 

vynikající koordinační schopnosti a předpoklady, ale i minimální 

technické slabiny. 

• Hráči od základní čáry – Vysoký stupeň technické úrovně a herní 

variability umožňuje hráčům hrát velmi přesně umístěné údery 

a disponovat trpělivostí udržovat soupeře pod tlakem. Špičková práce 

nohou s rychlým pohybem po kurtu značí perfektní rychlostní pohybové 

schopnosti a dovoluje hráčům velmi efektivně pokrýt celý dvorec. 

2.3.4 Somatické faktory 

Somatické faktory jsou z hlediska genetiky nejvíce podmíněné. Mezi jejich hlavní 

charakteristiky nejčastěji patří výška a hmotnost. Další charakteristiky jsou složení těla, 

délkové rozměry jednotlivých segmentů těla a tělesný typ. Výška a váha jsou nejsnáze 

měřitelné. Složení těla je chápáno jako poměr mezi aktivní a pasivní tělesnou hmotou 

neboli svalstvem a tukovou tkání. Tento poměr je zásadní pro určení tzv. somatotypu, jež 

definuje somatické faktory. Díky somatotypu lze určit jisté předpoklady pro sportovní 

činnost. V určitých sportovních odvětvích dosahují sportovci vrcholové výkonnosti 

převážně s jedním typem somatotypu, existují ovšem výjimky. Lze kategorizovat tři 

hlavní typy a to mezomorf, ektomorf a endomorf. K vidění jsou také kombinace dvou 

typů např. mezomorfní – ektomorf (Dovalil et al., 2012).  

 Na motoriku, konkrétně tedy na koordinační schopnosti hráče, má vliv tělesná 

výška. Tím pádem jsou hráči s nižší tělesnou výškou obratnější, rychlejší a dokážou 

vyvinout vyšší frekvenci kroků. Oproti tomu vyšší hráči často nedokážou dosáhnout 

takové obratnosti a mají celkovou koordinaci na nižší úrovni. Důležité je však poukázat 

na případ, kdy hráči s rozdílnou výškou mají stejnou motorickou i dovednostní úroveň. 

V tomto případě má vyšší hráč jistou herní výhodu (Bollettieriho, 2017). Studie (Vasilios 

a Tsigelidou, 2018) porovnávala u chlapců a dívek v juniorské kategorii vybrané 

antropometrické charakteristiky, jako jsou BMI index, délky končetin a procento tuku 

v těle. Výsledky u účastníků neprokázaly významný rozdíl mezi výkonem a jejich 

somatotypem. Dokonce i v případě některých dospívajících s nadváhou byl jejich výkon 

adekvátně podaný. Výsledky odrazily vypozorovaná tvrzení, jež můžeme nalézt 

u zkoumání vlivu tělesného složení a výkonu. Statnější atleti mají předpoklad ustát větší 

zátěž a zároveň mají rychlejší růst svalové hmoty. Méně statní atleti mohou být více 

flexibilní a mají předpoklad být rychlejší a mít lepší reflexy. Vyšší atleti budou 
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pravděpodobně schopni podat lepší výkon proti soupeři s podobnou výškou, jelikož se 

budou snažit využít svou výšku a delší končetiny jako výkonu pro efektivnější pokrytí 

větší části kurtu, např. při náběhu na síť. Vzrůstově menší atleti disponují lepší 

rovnováhou, mohou být rychlejší a snáze budou útočit z míčů, jež svou dráhou letí níže.  

Dle Vaverky a Černoška (2007) mají hráči s vyšší tělesnou výškou končetiny 

s delšími nervovými dráhami, kde dochází k přenášení signálu ke svalovému efektoru. 

Prodloužení nervové dráhy způsobuje zpomalení signálu, což se promítá na kvalitě 

koordinace a rychlosti pohybové reakce.  

Na realizaci úderů má výška významný vliv, jelikož vyšší hráči dokážou pokrýt 

vetší prostor dvorce při postupu k síti, smeči a voleji (Schonborn, 2008). S rostoucí 

tělesnou výškou můžeme také pozorovat pozitivní vliv na účinnost podání, díky vyššímu 

bodu zasažení míče, kterého je hráč schopen dosáhnout. Hráčům se tím pádem zvětšuje 

aktivní plocha pro umístění podání, dále mají větší rozsah úhlu, ve kterém podávají na 

soupeřovu plochu. To vše přispívá k vyšší pravděpodobnosti úspěšného podání při 

dosahování větších rychlostí letícího míče od rakety. Vzniká tím souvislost mezi tělesnou 

výškou a rychlostí podání. Na druhé straně můžeme uvést některé z negativních vlivů 

rostoucí tělesné výšky na výkon hry, např. ve ztížených herních situacích. Jedná se 

o podání a prohoz na tělo, údery v obtížné pozici, kdy je narušena rovnováha. Můžeme 

to přisuzovat zhoršujícím se koordinačním schopnostem, které jsou u hráčů menšího 

vzrůstu většinou na vyšší úrovni. Výsledkem je, že volba a realizace taktických řešení 

v utkání s tělesnou výškou značně souvisí (Vaverka a Černoška, 2007).  

 

Vaverka (2010) určuje tři varianty herního stylu v závislosti na tělesné výšce: 

• < 1,80 m – Dominuje jistota, všestrannost a přesnost úderů. Úroveň 

akcelerace, rychlosti a obratnosti je na vysoké úrovni. Vyšší úspěšnost 

získání bodu je u podání s horní rotací. Příkladem je Kohlschreiber 

(1,78 m), Fognini (1,78 m) a Ferrer (1,75 m). 

• 1,80 až 1,90 m (optimální) – Všechny faktory výkonu jsou vyrovnané. 

Hráči dokážou podávat s velkým množstvím variant. Akcelerace, rychlost 

a obratnost je na vysoké úrovni a pohybové předpoklady umožňují 

celodvorcové pojetí hry. Příkladem jsou hráči Tsonga (1,88 m), Štepánek 

(1,85 m) a Nadal (1,85 m). 
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• > 1,90 m – Dominantní úder hry bývá razantní při prvním podání. Hráči 

hrají tvrdé údery od základní čáry a více prosazují herní styl podání – volej. 

Příkladem jsou hráči del Potro (1,98 m) a Isner (2,06 m). 

 

V důsledku velkého spektra tělesné výšky hráčů je také k vidění značný rozsah 

hmotnosti hráčů, který se pohybuje v rozmezí 59–97 kg u mužů a u žen 50–79 kg. 

U sportovců se váha nemusí vztahovat jenom ke konkrétní výšce. Musíme brát v úvahu 

složení těla, jako např. procento podkožního tuku (Vaverka a Černoška, 2007). 

Schönborn (2006) uvádí, že tělesná hmotnost ovlivňuje časový průběh, při kterém se musí 

hráč dostat do optimální pozice, před zahráním úderu. Je zde delší doba při překonávání 

odporu těla, která má při vyšší hmotnosti větší moment setrvačnosti.  

Vztah mezi herním výkonem, tělesných parametrech a délce končetin, jako je 

tělesná hmotnost, délka paže, délka ruky, délka nohy a délka chodidla, byl shledán 

nevýznamným (Ali et. al 2017).  Dopad na výslednou herní techniku je zcela zřejmý již 

z hlediska jiného biomechanického působení na celé provedení tenisových úderů pohybu 

po dvorci. 

 Dle Vaverky a Černoška (2007) roste s tělesnou výškou a váhou také váha 

jednotlivých segmentů těla, což způsobuje pomalejší zahájení pohybu. Přesto nemá 

hmotnost příliš velký vliv na jednotlivé údery ve hře, a proto neovlivňuje techniku. Má 

ovšem vliv na sprinterské výkony a náhlé změny směru, proto vyšší tělesná hmotnost 

snižuje akceleraci potřebnou pro podání nejlepšího výkonu. Sanchez-Munoz et al. (2007) 

ve svém výzkumu zjišťuje somatotyp u 123 elitních juniorských hráčů a jeho vliv na herní 

výkon. V souboru bylo 57 chlapců. Výsledky ukázaly, že nebyl žádný významný rozdíl 

v tělesné výšce a tělesné hmotnosti mezi prvními dvanácti hráči a žebříčkově níže 

postavenými hráči. Oproti tomu prvních dvanáct dívek bylo významně vyšších než 

žebříčkově níže postavené. V porovnání komponent somatotypu se u obou pohlaví 

nenašel významný rozdíl, nicméně rozdíly u dívek mohou více ovlivnit jejich herní styl 

v rámci juniorské kategorie. Somatotyp pro chlapce byl 2,4–5,2–2,9. Martínez-Rodríguez 

et al. (2015) uvádí somatotyp u 26 dospělých hráčů, jež 4 hráli na okruhu ATP. Jejich 

hodnota je 3,3–4,3–2,5. Dále zmiňuje, že jejich hodnota tělesného tuku byla 10,3 %. 

Barbados Tudor et al. (2011) na souboru dospělých tenisových hráčů zjišťuje 

morfologické charakteristiky, jako tělesná hmotnost, svalová hmota dominantní horní 

končetiny a svalová hmota dolních končetin. Vyšší vývojová úroveň těchto charakteristik 

může přispět k razantnějším úderům během hry, což způsobí nižší počet úderů během 
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výměny. Nicméně tvrdí, že tělesná výška, tělesná hmotnost a ostatní morfologické 

charakteristiky, kromě tukové tkáně, nejsou pro výkon limitující. Mají ovšem vliv na 

herní styl, hráčský postoj ke sportovnímu tréninku, výběr taktických řešení a celkovou 

strategii individuálního pojetí hry. 

 

 

Legenda: červené body – somatotyp dospělých hráčů (Martínez-Rodríguez et al., 2015)  

Obrázek 8. Somatotyp tenisových hráčů (upraveno: Sanchez et al., 2007, str. 795; 

Martínez-Rodríguez et al., 2015, str. 1300) 

2.3.5 Psychické faktory 

Psychické faktory mají, obzvlášť v tenisu, rozhodující vliv na výkon. Dle Schönborna 

(2008) jednotlivé faktory ovlivňují výkon až z 90 %. Dovalil et al. (2012) tam zahrnuje 

senzorické schopnosti, motivaci, intelekt a aspirační úroveň, která poukazuje na aktuální 

psychický stav sportovce. 

 Dle Crespa a Miley (2002) úzkost nastává v tom momentu zápasu, kdy hráče 

pohltí pochybnosti a obavy. Nejčastěji k tomu dochází při důležitém stavu hry 

a rozhodujících míčích, které mají na pokračování zápasu zásadní vliv. Jako nejdůležitější 

složku uvádí pozornost. Pozornost řídí hráčovo soustředění na hru, aby se nenechal 

ovlivnit rušivými elementy, které by mohly zhoršit jeho herní výkon. Ke ztrátě pozornosti 

může dojít v důsledku emocionálního nebo fyzického vyčerpání, což se projeví 

i zhoršením načasování úderů a tím vyšším procentem nevynucených chyb.  
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Motivaci rozděluje do 4 kategorií Crespo a Miley (2002):  

• Nedostatečná motivace – osobní problémy, nižší stupeň turnaje  

• přílišná motivace – vidina finanční odměny za vítězství v turnaji  

• negativní motivace – obava z prohry, zkažený poslední míč  

• falešná motivace – motivace trestem v případě prohry 

 

Stojan (1991) k problematice aspirační úrovně uvádí, že je odvislá od mnoha 

faktorů, např. okamžitá forma, síla soupeře, zkušenosti. Projevují se předstartovními 

stavy a trenér má možnost tyto stavy pozitivně ovlivnit, např. zmíněním o soupeřových 

slabých stránkách. Zde uvádí čtyři pocity, které hráč může zažívat. 

 

Obrázek 9. Rozdělení osobního mínění hráče v zápase (Stojan, 1991, str. 68) 

 

 Severa (1993) uvádí, že příliš nízká aspirační úroveň snižuje úsilí hráče a vede 

k neobjektivnímu sebeuspokojení. Příliš vysoká úroveň aspirace vede k rozporu mezi 

přáním hráče a realitou jeho možností, což negativně ovlivňuje jeho psychiku.  Za zdravý 

stav se tedy považuje optimální úroveň motivace a objektivní aspirační úroveň. 

Krane a Wiliams (2010) rozsáhle analyzovaly aspekty vrcholové výkonnosti. 

Identifikovali určitý počet psychologických charakteristik, které asociovali s úspěchem 

u výkonu elitních sportovců. Tyto charakteristiky jsou: sebevědomí; celkový závazek; 

silný výkon; schopnost vyrovnat se se stresem a zábavou; skvělá pozornost a dovednosti 

se soustředit; pozitivní přístup a optimismus; vysoké osobní standardy; velmi dobrý 

soutěžní a před soutěžní rozvoj; schopnost kontrolovat emoce a zůstat řádně soustředěný; 

pohled na úzkost v pozitivním směru; využívat výkonnostní cíle; využívat představivost. 

Mosoi (2013) zkoumá vztah tenisových dovedností a motivace u juniorských hráčů. 

Juniorští sportovci prokázali vysokou úroveň pozornosti oproti sportovcům na průměrné 

úrovni. Sportovci, jež mají údajně vlastní motivaci, soustředí všechnu svou energii na 

vrcholovou výkonnost. Tím pádem tito hráči budou mít osobní zájem hrát tenis pro své 
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potěšení a budou způsobilí k plnění povinností. Budou hrát pro svou hrdost, zábavu, 

pokoření výzvy a uspokojení zvědavosti. Obecně jsou tyto aspekty pro hráče tenisu 

důležitější, než vnější motivace a odměna přicházející z vnějšího prostředí. 

Z dlouhodobého hlediska je vnitřní odměna nejlepším zdrojem motivace, v kontrastu 

s vnější odměnou, která vzbuzuje pouze počáteční hráčský zájem o hru. Anderson et. al 

(2014) při zkoumání optimálního psychického stavu pro vrcholovou výkonnost uvádí, že 

tížený stav plyne ze schopnosti sportovce vykonávat beze změny naučené dovednosti pod 

soutěžním tlakem. Sportovci tento stav ze zkušenosti charakterizovali jako schopnost 

provádět výkon automaticky. Je zapotřebí rozmanitý rozsah psychologických aspektů, jež 

napomáhá dosáhnout stavu pro optimální výkon. V oblastech seberegulace, kontroly 

a důvěry byly především tyto aspekty spojovány s procesem získání a uplatnění 

automatizace, uváděného ze zkušenosti během optimálního výkonu. 

Studie ohledně vlivu dispoziční orientace na výsledek a vnímání motivačního 

klima na různé složky soutěžní úzkosti u tenistů vysoké úrovně uvádí, že mezi vnímáním 

vlastního ega, zahrnutém v motivačním klima, somatickými a kognitivními komponenty 

úzkosti je pozitivní vztah. Na druhé straně dodává, že orientace na ego je negativním 

předpokladem pro soutěžní úzkost. Dále ve výsledcích zmiňuje orientaci na výsledek, jež 

vychází jako významný a pozitivní předpoklad pro sebevědomí Cervelló et. al (2010). 

Harmison (2011) se zabývá emočním profilem a jeho optimálním rozsahem pro dosažení 

nejvyššího herního individuálního potenciálu. Analýza a následná aplikace úpravy 

emočního profilu se provedla u jedné elitní hráčky. Bylo provedeno několik fází úprav, 

kdy výsledný rozsah emocí hráčce pomohl k lepšímu uvědomění ideálního stavu pro 

výkon, určení specifických a sportovně orientovaných úkonů, využití tížených 

psychologických dovedností a strategie pro získání a udržení tohoto emočního stavu. 

Emoce, jež prvotně dominovaly v hodnotách vyšší intenzity byly: prudkost, agresivita, 

energičnost a motivovanost. Po několika intervencích a hledáním optimálního emočního 

profilu se tyto emoce s vyšší intenzitou změnily na: vyděšenost, dravost, zábavu 

a potěšení.  
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Obrázek 10. Upravený emoční profil zobrazující optimální rozsah intenzity emocí 

(Harmison, 2011, str. 240) 

 

Sportovci jsou tedy schopni, za pomoci vyškolených trenérů či jiných odborníků, 

dosáhnout vrcholové výkonnosti a využít ve svůj prospěch větší uvědomění o ideálním 

výkonnostním stavu a jeho specifických náležitostech, jež spadají do psychických 

dovedností náročného dosažení a udržení emočního stavu pro vrcholový výkon. To 

vyžaduje velkou odbornost ze strany sportovců, zejména u osvojování si mentálních 

dovedností, jako je relaxace, kontrola pozornosti a představivost. Zejména systematickým 

zvyšováním povědomí sportovce o správném rozvíjení psychických dovedností, lze 

dosáhnout a pomoci sportovcům v naplnění jejich potenciálu. Sportovní psychologové 

mohou v napomáhání dosažení individuálního a ideálního emočního profilu hrát zásadní 

roli (Harmison, 2011). 

2.4 Podání 

Podání je prvním úderem výměny, které samo o sobě nepodléhá tempu hry, jelikož 

je uváděno do hry bez předchozího odpovědi na soupeřův úder. Zcela logicky je 

považováno za nejdůležitější úder výměny a vyšší účinnosti nabývá na rychlém typu 

povrchu. Podání zásadně ovlivňuje celý průběh výměny a dává hráči možnost 

soustavného herního tlaku na soupeře. Základní typy podání jsou: přímé (s minimální 

rotací); s boční rotací; s kombinovanou rotací (borní a horní rotace). Pro úspěšné 

provedení podání je nutné spojit adekvátní techniku s optimální koordinací pohybu 

(Linhartová, 2009). Dalším parametrem podání je umístění neboli směr letu míče do 
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prostoru pro podání. Hráč má možnost umístit podání ven z dvorce, na tělo nebo na 

T zónu (Torres-Luque et al., 2019; Gillet et al., 2009). 

2.4.1 Tělesné charakteristiky 

Vliv vybraných tělesných a antropometrických charakteristik na rychlost podání 

u elitních juniorských hráčů nese následující korelaci. Ze všech sledovaných 

charakteristik byly vrhy medicin míčem, síla úchopu, rozpětí paží, tělesná výška a tělesná 

hmotnost obzvlášť silně korelující s rychlostí podání. Výsledky mnohočetné regresní 

analýzy indikovaly výše zmíněné kombinace vybraných charakteristik a ukázaly 41–

66 % rozptyl u rychlosti podání chlapců. Výsledky posilují názor, že rychlost podání 

závisí na fyzických schopnostech a vybraných antropometrických ukazatelích. Silně 

závisí také na dalších faktorech, např. technických faktorech. Zejména síla v horní části 

těla se ukazuje jako důležitý aspekt u servisu juniorských hráčů, a to obzvlášť u hráčů 

s vyšší tělesnou výškou a rozpětím paží, díky biomechanickému zvýhodnění. Zatímco 

čistě menší síla v nohách, testovaná protisměrnými skoky, se jeví jako méně důležitá 

(Fett et al., 2018). Další studie zkoumala vztah mezi rychlostí tenisového podání 

a vybranými výkonnostními parametry u juniorských a adolescentních hráčů. Zjistili, že 

výsledná data demonstrují silnou korelaci u antropometrických hodnot, jako tělesné 

výšky, různé izometrické a dynamické výkonnostní ukazatele, např. maximální síla 

a dosažená výška u protisměrných skoků. Data, jež reprezentují izometrickou vnitřní 

a vnější rotaci u horních končetin, prokázala střední korelace pro maximální rychlost 

podání (Hayes et al., 2018). Analýza tělesných a biomechanických faktorů (Gelen et al., 

2009), které determinují rychlost míče během tenisového podání zjistila následující. 

Významný pozitivní vztah pro rychlost míče při podání byl potvrzen u tělesné výšky. 

Dále má pozitivní vliv kloubní rozsah dominantního ramene u vnitřní a vnější rotace, 

včetně hyperextenze trupu. Z pohledu vybraných charakteristik u izokinetické síly, jež 

rozhodně přispívá vyšší rychlosti podání, je zásadní extenze loktu a ramene. Konkrétně 

ramenní vnitřní a vnější rotace, flexe zápěstí a izometrická síla úchopu. Je tedy patrné, že 

výše uvedené tělesné a biomechanické faktory mají intenzivní dopad na rychlost míče při 

podání. 

2.4.2 Soutěžní tlak  

Během utkání hráči čelí tzv. breakovým bodům (BP), které mají na vývoj utkání 

zásadnější vliv než běžné body (RP). Jedná se tedy o zásadní body, jež mohou rozhodnout 



39 

 

o výhře nebo prohře a tím pádem přiměřeně vzbuzují psychický stres. BP považujeme za 

zásadní body a z celé řady faktorů, jež ovlivňují průběh výměny, je právě podání bráno 

jako jeden z dominantních úderů v mužském tenisu, který má na výsledek rozehry vliv. 

Výsledky ukázaly, že hráči získali méně bodů po prvním podání při BP v porovnáním 

s RP. Tito hráči podávali rychleji při prvním podání a pomaleji při druhém podání, když 

čelili BP v porovnání s RP. Nejdůležitějším rozdílem mezi vítězi a poraženými bylo 

procento vyhraných bodů po druhém podání. Tím pádem vítězové byli schopni získat 

více bodů, když čelili BP, zatímco poražení nedokázali udržet svou herní úroveň (Meffert 

et al., 2018). Yazdanparst (2016) uvádí kinematické změny při podání pod soutěžním 

tlakem, který u hráčů následně vyvolává psychický stres. Během simulovaného měření 

bylo zaznamenáno snížení herního výkonu v důsledku výrazně nižšího místa kontaktu 

rakety s míčem při podání. Nicméně rychlost podání byla nezměněna. 

2.4.3 Taktické hledisko 

Notační analýza podání a strategie příjmu podání u mužů na antukovém Grand 

Slamu v letech 2005 až 2006 uvádí následující. Přímé podání (57,6 %) umístěné na 

T zónu (50,3 %) umožnilo podávajícím hráčům získat více bodů, než podání s boční 

(18,3 %) a horní rotací (24,1 %). Pokud hráči zvolili horní rotaci při svém prvním podání, 

dokázali díky tomu získat vysoké procento bodů (52,4 %). Tato varianta byla zásadně 

využívána při druhém servisu (91,6 %) s umístěním na T zónu z pravé části a s umístěním 

míče ven z dvorce z levé části dvorce. Return podání do střední části dvorce umožnil 

přijímajícím hráčům získat více bodů (73,3 % při prvním a 65,9 % při druhém podání), 

než return do vnějších částí dvorce. Výsledky tedy referují o vysokém dopadu prvních 

úderů ve výměně u všech hráčů. Dokonce i na antukovém povrchu, který se považuje za 

pomalý povrch, zůstává podání a příjem podání těmi nejdůležitějšími údery, jež ovlivňují 

výsledek zápasu v moderním pojetí tenisové hry (Gillet et al., 2009). Statistické 

porovnání vzorců podání u mužů a žen na antukovém Grand Slamu v roce 2015 publikuje 

Torres-Luque et al. (2019). Byly zohledňovány proměnné jako: první a druhé podání; 

podání z pravé a levé strany dvorce; směr letu míče (ven z dvorce, na tělo, na T zónu). 

Výsledky ukázaly: muži umisťovali vyšší procento podání na T zónu z pravé strany (35 % 

proti 27,7 %) a ven z dvorce z levé strany (44,1 % proti 36,7 %) při prvním servisu; ženy 

umisťovaly více podání na tělo z obou stran; muži získali vyšší procento bodů při 

jakémkoliv směru letu míče, a to z obou stran po prvním podání oproti ženám, kromě 

podání na T zónu z pravé strany; muži při druhém servisu umisťovali vyšší procento 
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podání do T zóny z pravé strany (28 % proti 21,8 %) a ven z dvorce z levé strany, zatímco 

ženy umisťovaly podání více na tělo z levé strany (41,4 % proti 33,5 %); muži získali 

vyšší procento bodů při druhém podání, pokud byl směr letu míče na tělo z pravé strany 

(54,1 % proti 47,1 %) a do T zóny z levé strany (64,4 % proti 44,1 %). Srovnání pohlaví 

ukázalo rozdíly ve vzorcích podání, kde muži častěji a úspěšněji umisťovali míče do 

vnějších částí prostoru pro podání a ženy měly vyšší procento směru letu míče na tělo 

soupeřky. 

2.5 Tempo hry 

2.5.1 Prostorová a rychlostní charakteristika 

Hráči svůj soutěžní výkon podávají na tenisovém dvorci, který má pevně dané 

rozměry. Dvorec má na délku 23,77 m a 8,23 m na šířku. Tvoří obdélník a uprostřed je 

rozdělen sítí. Tím pádem se každý hráč, v případě dvouhry, pohybuje po ploše 

o rozměrech 11,89 m na 8,23 m. Pro čtyřhru je dvorec široký 10,97 m (Linhartová, 2009). 

Standartní uběhnutá vzdálenost k míči, během jedné výměny, se pohybuje okolo 3–7 m 

(Schönborn, 2008). To potvrzuje naměřená hodnota na antukovém povrchu, která byla 

v průměru 5,8 m (Pereira et al. (2016). Ovšem Cui et al. (2017) uvádí hodnotu 11,5 m. 

Jednoznačně budou hráči urážet delší vzdálenosti během výměny na antuce než na 

travnatém nebo tvrdém povrchu. 

 Z hlediska naměřené rychlosti, kterou hráči dosahují pro realizaci svého 

následujícího úderu, má tato hodnota vliv na intenzitu zatížení a do jistě míry je ovlivněna 

typem povrchu. Následující dvě studie publikují rychlost hráčů během aktivní doby ve 

výměně na antuce a její procentní hodnoty z celkové aktivní herní doby. Dle Hoppe et al. 

(2014) byla ve 34 % celkové aktivní doby ve výměně rychlost hráčů do 7 km/h. V 55,7 % 

celkové aktivní doby rychlost hráčů dosahovala 7–12 km/h, v 7,7 % byla rychlost hráčů 

12–18 km/h a ve necelých 2 % měli hráči rychlost 18–24 km/h. Stejné rychlostí kategorie 

pro každé procentní zastoupení uvedl i Pereira et al. (2016), kde hodnoty byly 79 %, 17 %, 

3,7 % a 0,3 %. Hráči se tedy v 93 % z celkové aktivní herní doby pohybují po dvorci 

rychlostí do 18 km/h (Kilit et al., 2018). 

2.5.2 Doba trvání rozehry 

Doba rozehry má nejčastěji rozmezí 5–15 s a povrch dvorce má na výslednou 

dobu značný vliv. Na antukovém dvorci je doba rozehry 7 s a na rychlém dvorci 5 s 
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(Crespo a Miley, 2002). To podporuje studie od Brown a O'Donoghue (2008), která uvádí 

průměrný čas rozehry na French Open 7,3 s a na Wimbledonu 3,8 s. Novější výzkum od 

Šimana (2018) doplňuje dobu rozehry na Wimbledonu, která byla 5,33 s. Další studie 

z Grand Slamových turnajů uvádějí následující dobu rozehry. Blau (2017) ve svém 

výzkumu, jež se týkal French Open, došel k průměrné době rozehry 7,18 s. Výsledky 

výzkumu od Sklenaříka (2017) z Australian Open stanovují průměrnou dobu rozehry na 

6 s. V pozdějším výzkumu uvádí dobu trvání rozehry 6,25 s, kterou analyzoval na turnaji 

ATP v Milovicích s dotací $15,000 (Sklenařík, 2020).  

Fernandez-Fernandez et al. (2009) podporuje výše zmíněné časy na antukovém 

povrchu průměrnou hodnotou trvání rozehry, ze dvou různých analýz s výzkumným 

souborem tvořeném veteránskými hráči, která byla 7 s. Mírně vyšší hodnotu publikuje 

Mendez-Villanueva et al. (2010), který stanovil čas rozehry na 7,5 s. Všechny uvedené 

výzkumy z Grand Slamových turnajů přehledně shrnuje Carboch et al. (2019). Poslední 

dva výzkumy jsou přehledně uvedeny v souhrnu od Killit et al. (2018). Pro pozdější 

porovnávání budou použity především hodnoty, které se vztahují k antukovému povrchu. 

2.5.3 Četnost úderu v rozehře 

Na četnost můžeme pohlížet z hlediska průměru nebo procentního zastoupení, což 

vyjadřuje četnost konkrétního počtu úderů, po kterém rozehra skončila. Sklenářik (2017) 

zjistil na Australian Open průměrný počet 4,85 úderů a Blau (2017) na French Open 

uvádí očekávaný vyšší počet 5,36 úderů. Na Wimbledonu 2017 byla průměrná četnost 

3,99 úderů (Šiman, 2018). Výzkumy mimo Grand Slamové turnaje uvádějí nižší hodnoty, 

konkrétně 2,2 úderů (Fernandez-Fernandez et al., 2009) a 2,7 úderů (Mendez-Villanueva 

et al., 2010). Procentní četnost úderů v rozehře, která se vztahuje na antukový a travnatý 

Grand Slam z roku 2017 a 2019, uvádí Fitzpatrick et al. (2019) následovně. Na French 

Open byla v 69 % rozehra ukončena do čtyř úderů, 20 % rozeher bylo ukončeno do osmi 

úderů a v 10 % míč přeletěl síť více jak devětkrát. Na Wimbledonu byla v 72 % rozehra 

ukončena do čtyř úderů, 20 % rozeher bylo ukončeno osmi úderů a v 8 % míč přeletěl síť 

více jak devětkrát. Procentní zastoupení počtu úderů na Grand Slamových turnajích 

shrnuje následující tabulka (Schönborn, 2012; Carboch et al., 2019): 
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Tabulka 1. Porovnání počtu úderů (upraveno z: Šiman, 2018, str. 33) 

     

Počet úderu v 

rozehře 

Schönborn 

(2012), 

French open 

Sklenářik 

(2017), 

Australian Open 

Blau (2017), 

French Open 

Šiman 

(2018), 

Wimbledon 

1–4 64 % 59 % 53 % 66 % 

5–8 24 % 27 % 31 % 24 % 

9–12 9 % 9 % 11 % 8 % 

13 a více 5 % 5 % 6 % 2 % 

 

2.5.4 Čas mezi rozehrami 

Tento čas slouží hráčům pro průběžnou regeneraci v průběhu zápasu a umožňuje 

udržení konzistentní úrovně hry. Jedná se tedy o délku odpočinku. Napomáhá tím obnově 

energetických zásob pro efektivní vedení soutěžního boje, určuje výslednou délku aktivní 

hrací doby a celkový poměr zatížení a odpočinku. Aktivní herní čas, dle Schönborna 

(2008), je 8 % na trávě a přibližně 30 % na antuce z celkového herního času. Starší 

výzkumy publikují aktivní hrací dobu na 22,7 % (Fernandez-Fernandez et al., 2009) 

a 21,5 % (Mendez-Villanueva et al., 2010). Šiman (2018) uvádí pouze 13,7 % aktivní 

hrací doby. Poměr zatížení a odpočinku vychází z délky rozehry a délky odpočinku, 

včetně započítání doby pauzy během střídání stran a po skončení setu. Aktuální pravidla 

tenisu stanovují maximální povolený čas mezi rozehrami na 25 s, pro ATP i ITF (ATP, 

2020b; ITF, 2020b). Poměr zatížení tito autoři uvádějí následovně: 1:4,4 (Schönborn, 

2008); 1:2,1 (Fernandez-Fernandez et al., 2009); 1:3,7 (Šiman, 2018); 1:3,6 (Sklenařík, 

2017); 1:3,3 (Blau, 2017). Průměrný čas mezi rozehrami tito autoři stanovují na: 14,2 s 

(Fernandez-Fernandez et al., 2009); 16,2 s (Mendez-Villanueva et al., 2010); 18,8 s 

(Šiman, 2018); 21,5 s (Sklenařík, 2017); 22,4 s (Blau, 2017). 

2.5.5 Rozdíly v tempu hry 

Tempo hry nám vyjadřuje dobu letu míče od jednoho hráče k druhému. Pokud 

chceme tempo hry vypočítat, musíme znát dobu trvání rozehry a počet úderů v rozehře. 

Následně tempo hry získáme podílem těchto dvou hodnot. Jde tedy o množství času, který 

má hráč k dispozici na reakci soupeřova úderu, jež je klíčový pro následné řešení herní 

situace. Carboch et al. (2019) uvádí tempo hry na Australian open 1,22 s (Sklenařík, 
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2017), na French Open 1,34 s (Blau, 2017) a na Wimbledonu 1,27 s (Šiman, 2018). 

Sklenařík (2020) doplňuje tempo hry 1,27 s z turnaje ATP v Milovicích, který má stejný 

tvrdý povrch jako Australian Open.  

Z hlediska srovnání výsledků mezi prvními a závěrečnými koly turnaje můžeme 

očekávat postupnou tendenci k rychlejšímu tempu hry v závěrečných kolech. Ovšem 

Blau (2017) ani Sklenařík (2017) tento předpoklad statisticky nepotvrdili. Dle Blaua 

(2017) bylo tempo hry v závěrečných kolech dokonce o 0,03 s pomalejší a dle Sklenaříka 

(2017) bylo výsledné tempo hry rychlejší pouze o 0,02 s. Pouze Šiman (2018) ve 

výsledcích uvádí významně rychlejší tempo hry v závěrečných kolech turnaje, kde rozdíl 

činil 0,14 s. Tím pádem došlo na antuce ke zpomalení a na tvrdém povrchu ke zrychlení. 

V obou případech s bezvýznamným rozdílem a pouze travnatý povrch disponoval 

významným zrychlením tempa hry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

3 Výzkumné otázky 

3.1 Cíl práce 

 

Cílem práce je zjistit, jaké je tempo hry na Maia Open 2019 a RPM Prague Open 

2019, porovnat rozdíl tempa hry v utkáních z prvních a závěrečných kol turnaje 

(semifinále a finále), následně porovnat herní charakteristiky mezi turnaji a zjistit vliv 

podání na tempo hry. 

 

3.2 Úkoly práce 

• Vyhledání a rešerše literatury 

• Zajistit videozáznamy z Maia Open 2019 a RPM Prague Open 2019 

• Sběr dat z tenisových utkání 

• Zpracování a analýza získaných dat 

 

3.3 Výzkumné otázky 

• Jaká byla četnost ukončení úderů v rozehře na turnaji ATP a ITF    

• Jak se liší sledované herní charakteristiky mezi turnajem ATP a ITF 

• Jak ovlivňuje podání tempo hry? 

 

3.4 Hypotézy 

• Předpokládám, že četnost ukončení v rozehře do čtyř úderů bude vyšší na Maia 

Open 2019. 

• Předpokládám, že tempo hry bude o 0,1 s pomalejší na RPM Prague Open 2019. 

• Předpokládám, že podání zrychluje tempo hry. 
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4 Metodologie práce 

4.1 Popis sledovaného souboru 

V této práci bylo analyzováno celkem deset mužských utkání z Maia Open 2019 

a deset utkání mužů z RPM Prague Open 2019. Jednalo se o záměrný výběr výzkumného 

vzorku, kdy byla snaha vybrat utkání prvních kol, ve kterých nejsou hráči z kol 

závěrečných. U Maia Open se jednalo o sedm utkání prvního kola, dále obě semifinále 

a finále. Na turnaji RPM Prague Open bylo analyzováno pět utkání druhého kola, dále 

dvě čtvrtfinále, obě semifinále a finále. V celkovém součtu se na Maia Open odehrálo 

1187 rozeher ve 189 hrách a 22 sadách. Na RPM Prague Open se celkově odehrálo 1296 

rozeher ve 199 hrách a 22 sadách. Ve sledovaných zápasech byl na Maia Open celkový 

počet hráčů N = 17 a jejich průměrný věk činil 25,5 ± 3,6 let. V době konání turnaje měli 

hráči dle žebříčku ATP průměrné umístění M = 442,8 ± 272,0. Na RPM Prague Open byl 

celkový počet hráčů N = 13 a jejich průměrný věk činil 20,6 ± 3,8 let. V době konání 

turnaje měl počet hráčů N = 8 dle žebříčku ATP průměrné umístění M = 529,0 ± 77,6 

a počet hráčů N = 5 dle žebříčku ITF průměrné umístění M = 832,6 ± 578,6. 

V celkovém součtu úvodních kol turnaje na Maia Open se odehrálo 812 rozeher 

ve 129 hrách a 15 sadách. Ve sledovaných zápasech úvodních kol byl celkový počet hráčů 

N = 8 a jejich průměrný věk činil 27,5 ± 6,2. Jejich průměrné umístění bylo dle žebříčku 

ATP M = 60,6 ± 77,9. V závěrečných kolech se celkově odehrálo 375 rozeher ve 60 hrách 

a sedmi sadách. Celkový počet hráčů závěrečných kol byl N = 4 a jejich věk činil 

31,0 ± 3,3. Průměrné umístění hráčů bylo v době turnaje dle žebříčku ATP 

M = 10,8 ± 9,2. 

Na turnaji RPM Prague Open se v celkovém součtu úvodních kol odehrálo 759 

rozeher ve 113 hrách a 12 sadách. Ve sledovaných zápasech úvodních kol byl celkový 

počet hráčů N = 10 a jejich průměrný věk činil 21,1 ± 4,1.U N = 6 hráčů bylo jejich 

průměrné umístění dle žebříčku ATP M = 522,5 ± 77,8 a u N = 4 hráčů bylo jejich 

průměrné umístění dle žebříčku ITF M = 632,8 ± 424,4. V závěrečných kolech se celkově 

odehrálo 282 rozeher ve 46 hrách a šesti sadách. Celkový počet hráčů závěrečných kol 

byl N = 4 a jejich věk činil 21,5 ± 3,1. Průměrné umístění hráčů bylo v době turnaje dle 

žebříčku ATP M = 540,0 ± 63,2. 
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Při pohledu na krátké období, kdy byl žebříček ATP a ITF rozdělen a který je dnes 

již sjednocen, by predikce průměrného umístění hráčů na žebříčku ATP mohla odpovídat 

přibližně M = 860. 

4.2 Metody sběru dat a analýza utkání 

V tomto výzkumu byla použita metoda nepřímého pozorování. Jednalo se o utkání, 

které byly volně k dispozici z ATP portálu a z Youtube pro ITF turnaj. Byla použita 

notační analýza do předem připraveného, kategoricky rozděleného a přehledného 

systému. Sběr všech potřebných dat proběhl pro vyšší efektivitu během jediné projekce. 

Během projekce docházelo k průběžnému zastavování utkání a měřícího zařízení 

současně, např. při ukončení rozehry, aby bylo možné následně měřit čas mezi rozehrami. 

V případě výrazně nepřesného okamžiku zastavení měření se měření opakovalo od 

začátku, např. sporný míč, který opožděně zahlásí čárový rozhodčí.  

První sledovanou proměnnou byla doba trvání rozehry. K měření doby rozehry byly 

použity stopky. Měření začalo v okamžiku, kdy došlo k prvnímu zásahu míče při podání 

a skončilo při ukončení rozehry. Rozehra byla ukončena v těchto situacích: 

• míč spadl do autu 

• míč skončil v síti 

• míč zasáhl stálá zařízení (veškerá zařízená okolo či nad dvorcem) 

• míč byl zahraný jako vítězný (druhý dopad míče) 

 

Druhou sledovanou byl počet úderů v rozehře. Byl zaznamenáván každý dotyk 

rakety s míčem neboli úder, současně s měřením délky rozehry. V případě přímého bodu 

z podání, kdy hráč pouze lehce škrtal o soupeřovo podání, nebyl tento dotyk rakety 

s míčem počítán jako regulérní úder. 

Třetí sledovanou proměnnou v rámci utkání byl čas mezi rozehrami. Tento čas se 

měřil od ukončení rozehry do začátku rozehry další, tedy do okamžiku dotyku rakety 

s míčem při prvním podání hráče. Tento čas se využil pro zapsání počtu úderů v rozehře 

do záznamového archu. Současně s prvním podáním došlo k zastavení stopek, aby bylo 

možné zapsat naměřený čas. Čas byl zaznamenán i v případě, že první podání nebylo 

úspěšné. Čas mezi rozehrami nebyl zaznamenán v případě, že: 

• proběhla kontrola stopy jestřábím okem 

• hráč diskutoval delší dobu s rozhodčím, např. o zahlášeném autu 
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• hráč si měnil raketu 

• začátek rozehry byl zdržován vyrušováním diváků 

 

Čtvrtou proměnnou bylo tempo hry, které se následně vypočítalo z naměřených 

proměnných. Tempo hry bylo vypočítáno podílem doby trvání rozehry a počtem úderů. 

Rozehry, které sloužily pro ověření hypotézy týkající se vlivu podání na tempo hry, 

měly následující parametry: rozehry nad šest úderů, pouze liftované údery v rozehře a míč 

byl ukončen zahráním do autu na soupeřově polovině dvorce. 

 

Data nebyla započítávána do soboru v těchto případech: 

• hráč se dopustil dvojchyby 

• při hře tie-break (zkrácená hra na konci setu za stavu utkání 6:6) 

• pokud nebyl jasně viditelný druhý dopad míče, např. při prudké smeči soupeře či 

lobu mimo dvorec a stálé zařízení 

 

4.3 Vyhodnocení dat 

Všechna utkání byla zpracována a vyhodnocena jedním hodnotitelem. Při 

vyhodnocování dat bylo využíváno k dosažení výsledků základních deskriptivních 

charakteristik, konkrétně průměr, směrodatná odchylka, absolutní a relativní četnost. Pro 

ověření primárních vyhodnocených dat bylo využito nepárového T-testu pro zjištění 

statistické významnosti. Tato významnost byla zjištěna u doby trvání rozehry, počtu 

úderů v rozehře, doby mezi rozehrami, poměru zatížení a tempa hry, kdy se následně 

porovnala úvodní kola turnaje se závěrečnými koly (semifinále a finále). Dále se mezi 

sebou porovnaly herní charakteristiky mezi turnaji, kde bylo využito párového T-testu 

pro zjištění statistické významnosti. Tato významnost byla zjištěna u doby trvání rozehry, 

počtu úderů v rozehře, doby mezi rozehrami, poměru zatížení a tempa hry. 

Reliabilita u všech proměnných vyšla ≥ 0,98. 
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5 Výsledky a diskuze 

5.1 Celkové shrnutí všech utkání na Maia Open 

5.1.1 Ukončení rozeher dle počtu úderů 

V deseti analyzovaných utkání byl celkový počet rozeher 1187. Zcela 

jednoznačně se zde projevují vlastnosti antukového povrchu, které snižují účinnost 

podání a hráči jsou tudíž schopni míč po podání úspěšně vrátit do hry. Obrázek 11 shrnuje 

procentuální zastoupení ukončení rozehry v závislosti na počtu úderů a tím nám odpovídá 

na naši první výzkumnou otázku. 

 

 

Obrázek 11. Celkové shrnutí ukončení rozeher na Maia Open 

 

S přihlédnutím k 8 % zastoupení rozeher se třinácti a více údery museli hráči 

téměř v jedné z deseti rozeher pociťovat vyšší intenzitu zatížení v důsledku delšího trvání 

průběhu rozehry. Delší trvání rozehry zcela jistě zvyšuje i uběhnutou vzdálenost během 

rozehry. Novější studie od Pereira et al. (2016) uvádí hodnotu 5,8 m, kterou hráči 

průměrně uběhli během rozehry a studie od Cui et al. (2017) uvádí hodnotu 11,5 m. 

Vzhledem k našim výsledkům bych se přiklonil k hodnotě od Cui et al. (2017), a to 

zejména v případech, kdy byla úroveň hráčů na podobné úrovni.  
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5.1.2 Rozdělní počtu úderů v rozehře 

Obrázek 12 ukazuje procentuální rozdělení rozsahů počtu úderů. Lze vidět, že 

v 50 % případů byly rozehry ukončeny do čtyř úderů. Poměrně velké zastoupení mají 

také rozehry ukončené do osmi úderů, a to 31 %.  

 

 

Obrázek 12. Rozdělení počtu úderů v rozehře na Maia Open 

 

I přesto, že nám výsledky ukázaly jednoznačný vliv antukového povrchu, který 

celkově zvyšuje počet úderů v rozehrách, vliv prvních čtyř úderů v rozehře má stále 

převažující vliv na zisk bodu. Na antukových turnajích podobné nebo vyšší úrovně budou 

mít více úspěchu hráči s herním stylem od základní čáry než hráči preferující podání 

a volej Schönborn (2012). 

5.1.3 Průměr sledovaných herních charakteristik a poměru zatížení na Maia 

Open 

Následující tabulka 2 nám nabízí celkové shrnutí průměrných herních 

charakteristik, které jsme v rámci notační analýzy získali. Nejvyšší průměrné hodnoty 

9,09 s pro délku rozehry a 6,61 pro počet úderů mělo utkání Kopriva–Faria. Utkání 

Monteiro–Kolar mělo nejvyšší průměrnou dobu mezi rozehrami, konkrétně 23,76 s. 
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Tabulka 2. Průměrné hodnoty herních charakteristik a poměru zatížení na Maia Open 

Utkání 
Délka 

rozehry (s) 
Počet úderů 

Doba mezi 

rozehrami 

(s) 

Poměr 

zatížení 

Ornago–Lestienne 

 
7,89 ± 6,14 5,63 ± 4,11 23,28 ± 6,21 1:2,95 

Cacao–Radionov 

 
7,16 ± 5,65 5,16 ± 3,84 19,67 ± 5,11 1:2,75 

Brancaccio–Marti 

 
8,98 ± 7,07 6,52 ± 4,69 21,35 ± 4,82 1:2,38 

Cabral–Neuchrist 

 
6,43 ± 4,55 4,78 ± 3,19 21,96 ± 3,99 1:3,42 

Monteiro–Kolar 

 
7,14 ± 5,34 5,38 ± 3,74 23,76 ± 3,69 1:3,33 

Kopriv–Faria 

 
9,09 ± 6,76 6,61 ± 4,62 19,60 ± 3,39 1:2,16 

Cervantes–Nedelko 

 
8,05 ± 6,34 5,84 ± 4,30 17,92 ± 4,50 1:2,23 

Martin–Kovalik 

 
6,54 ± 5,36 4,85 ± 3,47 23,43 ± 4,36 1:3,58 

Lestienne–Domingues 

 
8,47 ± 6,41 6,60 ± 4,47 19,39 ± 4,67 1:2,29 

Kovalik–Lestienne 

 
7,99 ± 7,24 5,66 ± 4,55 20,70 ± 4,69 1:2,59 

Celkem 7,77 ± 6,09 5,70 ± 4,10 21,11 ± 4,54 1:2,77 ± 0,22 

 

Námi naměřená průměrná hodnota délky rozehry je 7,77 s, což je téměř shodný 

výsledek s hodnotou 7 s, kterou již před sedmnácti lety uváděl pro antukové dvorce 

Crespo a Miley (2002). Novější studie od Mendeze-Villanueva et al. (2010) uvádí 

hodnotu 7,5 s, která je našemu výsledku blíže. Tato tendence zvyšování průměrné délky 

rozehry je očekávána díky efektivnějšímu tréninkovému procesu, který má podíl na 

celkovém zvýšení tělesné zdatnosti a specifické tenisové připravenosti (Kovacs, 2007; 

Crespo a Miley, 2002; Pereira et al., 2017). Spolu s délkou trvání rozehry se přirozeně 

zvyšuje i průměrný počet úderů. Ten byl po naší analýze na Maia Open 2019 5,70 úderů. 

Blau (2017) uvádí hodnotu z French Open 2017 5,36 úderů. Rozdíl mezi hodnotami 

průměrného počtu úderů je tedy zanedbatelný. To nám poukazuje na fakt, že i přes značný 

rozdíl v prestiži obou turnajů a nepochybný rozdíl v herním projevu participujících hráčů, 

je průměrný počet úderů téměř shodný. Tím jsou téměř shodné i taktické možnosti, které 

rozehra nabízí z hlediska počtu úderů (Martinez-Gallego et al., 2018). Doba mezi 

rozehrami vyšla v průměru na 21,11 s. Tato hodnota je pod limitem 25 s, který stanovují 

pravidla tenisu (ATP, 2020b; ITF, 2020b). Je také o 0,84 s nižší než hodnota, která byla 
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naměřena na Grand Slamových turnajích (Sklenařík, 2017; Blau, 2017). Ve srovnání 

s Wimbledonem (Šiman, 2018) byla naše hodnota o 2,31 s vyšší. To potvrzuje nutnost 

delšího odpočinku v důsledku delšího trvání rozehry. Výsledkem je menší poměr 

zatížení, než který byl naměřen např. na Wimbledonu (Šiman, 2018). Poměr zatížení nám 

vyšel 1:2,77 a je nejblíže naměřené hodnotě od Blaua (2017), která byla 1:3,3. Nižší čas 

pauzy a tím i menší poměr zatížení lze vysvětlil nižší hráčskou potřebou využívat plný 

povolený limit času mezi rozehrami z důvodu menšího psychického zatížení (Anderson 

et al., 2014), oproti hráčům na turnajích vyšší kategorie. Nicméně rozhodující u poměru 

zatížení je délka rozehry, a tudíž bude ve většině případů poměr zatížení na antukovém 

povrchu menší. 

5.1.4 Tempo hry na Maia Open 

Obrázek 13 graficky znázorňuje tempo hry na Maia Open. Lze vidět, že většina 

utkání má velmi konzistentní tempo hry, jelikož je směrodatná odchylka do 0,05 s. Pouze 

jedno utkání, semifinále Lestienne–Domingues, mělo směrodatnou odchylku 0,16. 

V tomto utkání byl rozdíl zejména v tempu hry ve třetím setu, ve kterém se tempo hry 

lišilo oproti předchozím dvou setům až o 0,28 s. 

 

 
Legenda: Sloupec označuje průměrné hodnoty a červená tečka ukazuje směrodatnou 

odchylku 

Obrázek 13. Tempo hry na Maia Open 2019 
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Nejpomalejší tempo hry mělo překvapivě finále. Příčinou mohl být herní style 

hráčů (Schönborn, 2012) nebo zvýšená únava v důsledku značného množství zápasů 

v krátkém období, která způsobila horší transfer pohybových schopností do herního 

projevu (Měkota a Novosad, 2005; Perič a Dovalil, 2010). Z hlediska konzistentního 

tempa hry musíme brát v úvahu, že většina utkání byla pouze na dva sety. To znamená, 

že Grand Slamové turnaje budou mít větší rozpětí tempa hry napříč sety, což dokazují 

nedávné studie (Blau, 2017; Šiman, 2018). Důkazem je v našem souboru právě semifinále 

Lestienne–Domingues, které bylo sehráno ve třech setech.  Zde jsme však viděli 

opak předpokládané tendence zpomalení tempa hry v pozdějších setech. Na tempo hry 

má tedy větší vliv herní styl, resp. kombinace více faktorů než pouze těch kondičních. 

5.1.5 Porovnání prvních a závěrečných kol turnaje Maia Open 

5.1.5.1 Porovnání ukončení rozeher 

Zde porovnáme první a závěrečná kola turnaje. Jedná se o sedm utkání v případě 

prvních kol turnaje, ve kterých se celkem odehrálo 812 rozeher. Pro závěrečná kola byly 

použity rozehry z obou semifinále a finále, kde byl celkový počet rozeher 375. Obrázek 

14 znázorňuje zastoupení dle počtu úderů.  

 

 

Obrázek 14. Porovnání ukončení rozeher v prvních kolech se semifinále a finále 

na Maia Open 
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Největší rozdíl v ukončení rozehry dle počtu úderů pozorujeme u ukončení 

rozehry po třetím úderu. Vyšší zastoupení ve rozehrách končících třetím úderem mají 

závěrečná kola turnaje, jelikož si jsou hráči v závěrečných kolech výkonnostně blíže, 

tudíž dokážou častěji úspěšně vrátit soupeřovo podání do herního pole. Pro úspěšné 

vrácení podání hráči pravděpodobně více využívali anticipačních dovedností (Kolman et 

al., 2018) a dokázali lépe propojit techniku provedení (Schönborn, 2006) s rychlostí 

reakce (Perič a Dovalil, 2010; Severa, 1997). 

5.1.5.2 Porovnání tempa hry 

Rozdíl tempa hry byl mezi úvodními a závěrečnými koly 0,02 s. První kola měla 

tempo hry 1,37 s a závěrečná kola 1,35 s. Můžeme tedy vidět rychlejší tempo hry 

v pozdějších fázích turnaje. Výsledky nepotvrzují naše předpoklady, že závěrečná kola 

turnaje budou mít nižší tempo hry. Ke stejnému výsledku dospěl i Sklenařík (2017). 

Důvodem bych uvedl prokázaný pozitivní vliv na herní výkon dovednost hráče odehrát 

míč s vyšší rychlostí (Kolman et al., 2018). Konzistentnost tempa hry v prvních kolech 

turnaje byla vysoká, jelikož směrodatná odchylka vyšla 0,02 s. Závěrečná kola turnaje 

měla nepatrně vyšší směrodatnou odchylku 0,07 s, zejména kvůli utkání dvojice 

Lestienne–Domingues. Vyhodnocení za pomocí t-testů je uvedeno v tabulce 3. 

5.1.5.3 Porovnání všech sledovaných proměnných 

Zde v tabulce 3 jsou uvedeny sledované herní charakteristiky a jejich následné 

vyhodnocení t-testy pro vyjádření statistické významnosti. Jedná se o porovnání mezi 

prvními a závěrečnými koly turnaje Maia Open. 

Tabulka 3. Porovnání sledovaných proměnných na Maia Open 

 1. kola 
Semifinále a 

finále 
t-test p 

Průměrná délka 

rozehry 
7,82 ± 0,99 7,67 ± 1,00 0,22 0,83 

Průměrný počet 

úderů 
5,70 ± 0,68 5,70 ± 0,88 -0,01 0,99 

Průměrný čas 

pauzy 
21,01 ± 2,12 21,17 ± 2,06 -0,67 0,95 

Průměrné tempo 

hry 
1,37 ± 0,02 1,35 ± 0,07 0,93 0,38 

Průměrný poměr 

zatížení 
1:2,75 ± 0,51 1:2,82 ± 0,68 -0,19 0,85 



54 

 

Legenda: p – statistická významnost (ano - <0,05) 

 

Hodnota průměrného počtu úderů byla stejná jak pro 1.kola, tak pro semifinále 

a finále. Při rozsahu našeho souboru to vypovídá o značné výkonnostní homogenitě. Při 

pohledu na rozdíly ve sledovaných proměnných je největší rozdíl u tempa hry a následně 

v poměru zatížení. Podobnost těchto hodnot vypovídá o velké konkurenci na okruhu ATP, 

a v důsledku toho o zjevném výskytu podobných herních charakteristik napříč celým 

turnajem. V rámci statistické významnosti nám porovnání úvodních a závěrečných kol 

neukázalo nic významného. 

5.2 Celkové shrnutí všech utkání na RPM Prague Open 

5.2.1 Ukončení rozeher dle počtu úderů 

Celkový počet rozeher v deseti analyzovaných utkáních byl 1296. Pouze 3 % 

rozeher byla ukončena esem, což opět značí snížení účinnosti podání na antukovém 

povrchu. Zároveň můžeme vidět téměř lineární sestupnost ukončení rozeher od druhého 

do jedenáctého úderu. Obrázek 15 shrnuje procentuální zastoupení ukončení rozehry 

v závislosti na počtu úderů a tím nám odpovídá na naší první výzkumnou otázku. 

 

 

 Obrázek 15. Celkové shrnutí ukončení rozeher na RPM Prague Open 
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Důvodem nízkého zastoupení ukončení rozehry esem může být, krom vlivu 

antukového povrchu, celkově nižší razance a účinnost podání (Elliott, 2006), kterou hráči 

dokážou v utkání efektivně využít. To lze vysvětlit nižší kategorií turnaje, jenž s sebou 

nese i účast mladších hráčů, kteří nedisponují tak účinným podáním. Napříč turnajem 

byla vidět tendence k hernímu stylu od základní čáry (Schönborn, 2012), který 

upřednostňují zejména hráči s optimální tělesnou výškou pro tento herní styl (Vaverka, 

2010). 

5.2.2 Rozdělní počtu úderů v rozehře 

Obrázek 16 ukazuje procentuální rozdělení dle čtyř rozsahů, každý s určeným 

počtem úderů. Rozehry do čtyř úderů mají nepatrně nadpoloviční zastoupení a rozehry 

do osmi úderů byly ukončeny téměř ve třetině případů. To nám ukazuje na velkou 

důležitost prvních úderů v rozehrách. Lze tím lépe obeznámit možnosti pro zlepšení 

sportovní trénink u tenistů. Můžeme efektivněji modelovat trénink vytvořením 

přesnějších zápasových podmínek. 

 

 

Obrázek 16. Rozdělení počtu úderů v rozehře na RPM Prague Open 

 

Při srovnání turnajů z obrázku 12 a obrázku 16 je vidět pouze nepatrný rozdíl 

v rozsahovém zastoupení. Nicméně turnaj RPM Prague Open má více rozeher 

ukončených do čtyř úderů. To znamená, že důležitost prvních úderů rozehry je na turnaji 

ITF lehce vyšší. Téměř shodný rozsah naměřil Blau (2017) na French Open. V tom 
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případě nelze říct, že kategorie turnaje má vliv na rozsahové rozdělení ukončení rozehry 

dle počtu úderů. 

5.2.3 Průměr sledovaných herních charakteristik a poměru zatížení na RPM 

Prague Open 

Následující tabulka 4 nám nabízí celkové shrnutí průměrných herních 

charakteristik, které jsme získali v rámci naší notační analýzy. Z pohledu nejvyšší 

průměrné hodnoty 10,27 s pro délku rozehry a 7,59 počet úderů mělo utkání Kopriva–

Nejedly. Utkání Lehecka–Gengel mělo nejvyšší průměrnou dobu mezi rozehrami, 

konkrétně 24,01 s. 

 

Tabulka 4. Průměrné hodnoty herních charakteristik a poměru zatížení na RPM Prague 

Open 

Utkání 
Délka 

rozehry (s) 
Počet úderů 

Doba mezi 

rozehrami 

(s) 

Poměr 

zatížení 

Rikl–Paroulek 

 
7,14 ± 5,34 5,37 ± 3,79 23,21 ± 5,52 1:3,26 

Nejedly–Kodat 

 
10,00 ± 6,95 7,31 ± 4,79 23,45 ± 5,71 1:2,35 

Konecny–Brouwer 

 
6,96 ± 4,64 4,92 ± 3,05 20,38 ± 4,44 1:2,94 

Vrbensky–Marozsan 

 
6,08 ± 4,47 4,64 ± 3,07 22,88 ± 5,32 1:3,77 

Lehecka–Gengel 

 
6,62 ± 4,86 5,24 ± 3,43 24,01 ± 5,35 1:3,63 

Vrbensky–Furness 

 
8,46 ± 5,95 6,31 ± 3,97 20,36 ± 4,59 1:2,41 

Svrcina–Rikl 

 
5,58 ± 3,92 4,37 ± 2,66 17,78 ± 3,65 1:3,18 

Rikl–Vrbensky 

 
5,16 ± 4,13 4,00 ± 2,80 19,77 ± 3,04 1:3,84 

Kopriva–Nejedly 

 
10,27 ± 7,17 7,59 ± 4,95 22,52 ± 4,12 1:2,20 

Kopriva–Rikl 

 
6,20 ± 4,38 4,75 ± 3,06 20,48 ± 4,10 1:3,36 

Celkem 7,25 ± 5,18 5,45 ± 3,56 21,49 ± 4,58 1:3,08 ± 0,18 

 

Průměrná délka rozehry činí 7,25 s. Tato hodnota je téměř shodná s hodnotou dle 

Browna a O'Donoghue (2008), kteří uvedli délku rozehry 7,3 s z French Open. Podobnou 

délku rozehry v rozmezí 7–7,5 s na antukovém povrchu uvádějí i ostatní autoři 
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(Fernandez-Fernandez et al., 2009; Mendez-Villanueva et al., 2010; Blau, 2017). Během 

této doby jsou hráči schopni využívat především výbušnou sílu a obratnost (Crespo 

a Miley, 2002), jelikož interval zatížení nepřesáhl hranici, kdy je úplně vyčerpán ATP-

CP a mění se primární energetické krytí. Hráči tedy ve většině rozeher využívají pouze 

anaerobní alaktátovou zónu, což potvrzují autoři Crespo a Miley (2002). Počet úderů 

v rozehře byl 5,45 a můžeme vidět značné rozdíly u jednotlivých utkání napříč celým 

turnajem. Opět je náš výsledek počtu úderů očekávaně nejblíže výsledku z French Open 

od Blaua (2017). Tento trend zvyšování se počtu úderů v rozehrách lze očekávat 

i v budoucnu. V porovnání se staršími studiemi, např. Fernandez-Fernandez et al. (2009) 

a Mendez-Villanueva et al. (2010), lze vidět patrný vývoj a změny v tenisovém soutěžním 

boji. Spolu s délkou rozehry musíme znát čas mezi rozehrami pro určení poměru zatížení. 

Čas mezi rozehrami byl 21,49 s a stejně jako na turnaji ATP byla hodnota pod povoleným 

limitem dle pravidel tenisu (ATP, 2020b; ITF, 2020b). Náš výsledek na antuce byl téměř 

shodný s výsledkem od Sklenaříka (2017), který byl z tvrdého povrchu. Shodu lze 

vysvětlit vlivem dvou faktorů. Na tvrdém povrchu je čas mezi rozehrami kratší než na 

antukovém povrchu. Dochází zde k ovlivnění na základě kategorie turnaje, kdy hráči na 

turnaji nižší kategorie nebudou tak důsledně využívat plný povolený čas z důvodu 

menšího psychického zatížení. Jde tedy o vztah povrchu dvorce a kategorie turnaje. 

Poměr zatížení je v průměru menší než na Grand Slamových turnajích (Blau, 2017; 

Sklenařík, 2017; Šiman, 2018) kvůli delšímu trvání rozehry a tendenci hráčů nevyužívat 

plně povolený čas mezi rozehrami. 

5.2.4 Tempo hry na RPM Prague Open 

Obrázek 17 graficky znázorňuje tempo hry na RPM Prague Open. Vidíme velmi 

konzistentní tempo hry v jednotlivých utkáních. Nejrychlejší tempo hry mělo utkání 

Lehecka–Gehel a naopak utkání Konecny–Brouwer mělo tempo hry nejpomalejší. Rozdíl 

mezi nimi činil 0,16 s. Tento rozdíl může být především kvůli odlišnému hernímu stylu 

hráčů (Schönborn, 2012) a spojení fyzických komponent (Kovacs, 2017) s tenisovou 

technikou (Jankovský, 2002; Schönborn, 2006). Průměrné tempo hry je 1,33 s a je téměř 

shodné s tempem uváděným Blauem (2017) zejména díky stejnému povrchu. 
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Legenda: Sloupec označuje průměrné hodnoty a červená tečka ukazuje směrodatnou 

odchylku 

Obrázek 17. Tempo hry na RPM Prague Open 2019 

5.2.5 Porovnání prvních a závěrečných kol turnaje Maia Open 

5.2.5.1 Porovnání ukončení rozeher 

Zde porovnáme úvodní a závěrečná kola turnaje. Jedná se o pět utkání v případě 

úvodních kol turnaje, ve kterých se odehrálo celkem 759 rozeher. Pro závěrečná kola byly 

použity rozehry z obou semifinále a finále, kde byl celkový počet rozeher 282. Obrázek 

18 znázorňuje zastoupení dle počtu úderů.  
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Legenda: SF – semifinále a F – finále 

Obrázek 18. Porovnání ukončení rozeher v prvních kolech se semifinále a finále 

na RPM Prague Open 

 

V závěrečných kolech turnaje můžeme vidět větší zastoupení ukončení rozeher po 

prvním a druhém úderu oproti druhým kolům. Toto větší zastoupení vypovídá 

o efektivnějším využití podání, resp. vyšší razanci, přesnějšímu umístění a častějšímu 

získání převahy v úvodu rozehry u hráčů v závěrečných kolech (Torres-Luque et al., 

2019); Meffert et al., 2018). Největší rozdíl můžeme vidět u ukončení rozehry po pátém 

úderu. Rozdíl byl pravděpodobně zapříčiněn důraznějším herním tlakem ze strany 

podávajícího hráče nebo precizní obranou soupeře, což donutilo podávajícího hráče 

ukončit výměnu při svém třetím úderu. 

5.2.5.2 Porovnání tempa hry 

Rozdíl tempa hry byl mezi druhými a závěrečnými koly 0,01 s. První kola měla 

tempo hry 1,36 s a závěrečná kola 1,35 s. Můžeme tedy vidět rychlejší tempo hry 

v pozdějších fázích turnaje. Konzistentnost tempa hry v prvních kolech turnaje byla 

vysoká, jelikož směrodatná odchylka vyšla 0,02 s. Závěrečná kola turnaje měla nepatrně 

vyšší směrodatnou odchylku 0,07 s, zejména kvůli utkání Lestienne–Domingues. Dle 

předpokladu došlo ke zrychlení tempa hry v důsledku selekce výkonnostně lepších hráčů, 

kteří svým herním projevem dokážou tvořit a udržet rychlejší tempo hry. Rychlejší tempo 

hry zkracuje dobu na reakci soupeřova úderu, dobu pro zaujmutí optimálního postavení 
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pro následující úder a dobu pro volbu následujícího herního řešení. Lze tedy říct, že hráči 

mají v závěrečných kolech turnaje vyšší úroveň zmíněných komponent (Kovacs, 2007; 

Severa, 1997; Kolman et al., 2018) než hráči v kolech úvodních. Vyhodnocení za pomocí 

t-testů je uvedeno v tabulce 5. 

5.2.5.3 Porovnání všech sledovaných proměnných 

Zde v tabulce 5 jsou uvedeny sledované herní charakteristiky a jejich následné 

vyhodnocení t-testy pro vyjádření statistické významnosti. Jedná se o porovnání mezi 

prvními a závěrečnými koly turnaje RPM Prague Open. 

 

Tabulka 5. Porovnání sledovaných proměnných na RPM Prague Open 

 2. kola 
Semifinále a 

finále 
t-test p 

Průměrná délka 

rozehry 
7,45 ± 1,12 8,23 ± 0,34 -0,92 0,40 

Průměrný počet 

úderů 
5,49 ± 0,76 6,13 ± 0,66 -1,03 0,35 

Průměrný čas 

pauzy 
21,33 ± 2,52 20,05 ± 0,93 0,63 0,53 

Průměrné tempo 

hry 
1,36 ± 0,02 1,35 ± 0,09 0,29 0,78 

Průměrný poměr 

zatížení 
1:2,94 ± 0,69 1:2,44 ± 0,21 0,97 0,38 

Legenda: p – statistická významnost (ano - <0,05) 

 

Lze pozorovat zvýšení průměrné doby rozehry a počtu úderů v důsledku 

výkonové podobnosti hráčů v závěrečných kolech. Překvapivě je průměrný čas pauzy 

nižší v závěrečných kolech. Důvodem může být vyšší úroveň pohybových schopností, 

zejména aerobní kapacity, která hráčům umožnila rychlejší odbourání únavy během 

utkání (Kovacs, 2006). Poměr zatížení je z celého našeho souboru nejnižší v závěrečných 

kolech. To potvrzuje průběžnou vyšší intenzitu zatížení a tím pravděpodobnost výskytu 

vyšší úrovně kondičních faktorů vytrvalostního charakteru (Kovacs, 2006; Měkota 

a Novosad, 2005; Kovacs, 2007; Perič a Dovalil, 2010 )  u hráčů v závěrečných kolech. 

V rámci statistické významnosti nám porovnání úvodních a závěrečných kol neukázalo 

nic významného. 
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5.3 Porovnání turnajů rozdílné kategorie 

5.3.1 Porovnání ukončení rozeher dle počtu úderů 

Při pohledu na porovnání turnaje ATP a ITF na obrázku 19 můžeme vidět nepatrný 

rozdíl v procentuálním zastoupení ukončení rozeher, zejména v rozehrách do šesti úderů. 

Největší rozdíl 3 % můžeme vidět v rozehrách, které byly ukončeny po čtyřech úderech. 

Tento rozdíl lze přisoudit vyšší herní úrovni hráčů ATP, kteří dokázali svými 

dovednostmi pokračovat v rozehře i po čtvrtém úderu. Hráči na turnaji Maia Open 

dokázali více těžit ze svého podání pravděpodobně díky vyšší taktické vyspělosti (Cui et 

al., 2019) a psychické odolnosti (Anderson et al., 2014). Na turnaji RPM Prague Open 

docházelo nepatrně častěji k ukončení rozehry po druhém úderu podávajícího hráče. 

Přijímající hráči na turnaji ITF měli tendenci častěji ukončit rozehru vítězným úderem po 

soupeřově podání nebo v důsledku kvalitního zahájení rozehry podávajícím hráčem 

nedokázali úspěšně zahrát return do herního pole. V obou případech mohla být 

rozhodující anticipace podání (Severa, 1997; Kolman et al., 2018) nebo rychlost reakce 

pro optimální příjem podání (Severa, 1997; Zháněl, 2011). 

 

 

Obrázek 19. Celkové srovnání ukončení rozeher mezi turnaji 

5.3.2 Porovnání rozdělení počtu úderů v rozehře 

Zde v tabulce 6 lze vidět zřejmou procentuální podobnost počtu úderů v rozehře 

na antukových dvorcích u novějších studií, oproti novějším studiím na tvrdém nebo 
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travnatém povrchu. Turnaj RPM Prague Open má téměř totožné hodnoty jako French 

Open (Blau, 2017), přestože se jedná o turnaje z velmi rozdílné kategorie. Větší rozdíl 

hodnot u turnajů na antukových dvorcích můžeme sledovat při srovnání French Open od 

Schönborna (2012) a námi analyzovanými turnaji. Schönborn (2012) se svými 

naměřenými hodnotami podobá více turnaji ve Wimbledonu (Šiman, 2018), kde je 

travnatý povrch. To nám poukazuje na vývoj tenisových utkání na antukových dvorcích, 

ve kterých je potřeba využívat více kondičních schopností (Měkota a Novosad, 2005; 

Vaverka a Černoška, 2007) vzhledem k delšímu trvání rozeher. Při porovnání námi 

analyzovaných turnajů ATP a ITF si lze povšimnout, že hráči na turnaji ATP měli lehce 

vyšší zastoupení rozeher s větším počtem úderu. Lze předpokládat, že spolu s častějším 

výskytem rozeher s vyšším počtem úderů byla i delší doba zatížení, která svou intenzitou 

navyšovala potřebnou dobu pro dostačující průběžné zotavení v utkání (Kovacs, 2007). 

Hráči ATP tedy museli mít dostatečnou aerobní kapacitu a schopnost odbourávat únavu, 

aby jim nedostatek aerobní připravenosti nenarušil techniku provedení úderu. Hypotéza, 

že turnaj Maia Open bude mít vyšší četnost ukončení rozeher do čtyř úderů se nepotvrdila. 

 

Tabulka 6. Porovnání rozdělení počtu úderů mezi turnaji 

Zdroj 1–4 úderů 5–8 úderů 9–12 úderů 
13 a více 

úderů 

Schönborn 

(2012), French 

open 

64 % 24 % 9 % 5 % 

Sklenářik 

(2017), 

Australian 

Open 

59 % 27 % 9 % 5 % 

Blau (2017), 

French Open 
53 % 31 % 11 % 6 % 

Šiman (2018), 

Wimbledon 
66 % 24 % 8 % 2 % 

Šiman (2020), 

Maia Open 
50 % 31 % 11 % 8 % 

Šiman (2020), 

RPM Prague 

Open 

53 % 30 % 11 % 6 % 
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5.3.3 Porovnání všech sledovaných proměnných 

Tabulka 7 shrnuje rozdíl sledovaných herních charakteristik mezi turnaji 

a odpovídá nám tím na naši druhou výzkumnou otázku. Při srovnání všech herních 

charakteristik nám na turnaji Maia Open vychází mírně vyšší hodnota u průměrné délky 

rozehry o 0,52 s, u průměrného počtu úderů o 0,25 a u tempa hry o 0,03 s. Průměrná délka 

rozehry a počet úderů mohl být vyšší na turnaji vyšší kategorie z důvodu větší konkurence 

na okruhu ATP a tím i více podobné výkonnostní úrovní hráčů, kteří se turnaje ATP 

účastní. Oproti tomu turnaj ITF po analýze ukazuje vyšší hodnoty u průměrného času 

pauzy o 0,37 s a poměru zatížení. K našemu překvapení bylo tempo hry na turnaji nižší 

kategorie vyšší. To nám vyvrací naši druhou hypotézu, že tempo hry bude na turnaji ITF 

pomalejší. Toto zjištění by mohlo vypovídat o tom, že rozhodující faktor u tempa hry 

nemusí být žebříčkové umístění, ale vliv přebírá více preferovaný herní styl hráčů 

(Schönborn, 2012), psychické a taktické faktory sportovního výkonu (Harmison, 2011; 

Kolman et al., 2018; Cui et al., 2019). Srovnání v případě poměru zatížení nám poprvé 

vychází jako statisticky významné. Pro vyhodnocení byl použit párový t-test. 

 

Tabulka 7. Porovnání sledovaných proměnných mezi turnaji 

 
Maia Open 

2019 

RPM Prague 

Open 2019 
t-test p 

Průměrná délka 

rozehry 
7,77 ± 0,94 7,25 ± 1,77 0,99 0,35 

Průměrný počet 

úderů 
5,70 ± 0,69 5,45 ± 1,23 0,71 0,50 

Průměrný čas 

pauzy 
21,11 ± 1,99 21,48 ± 2,01 -0,58 0,58 

Průměrné tempo 

hry 
1,36 ± 0,04 1,33 ± 0,05 2,14 0,06 

Průměrný poměr 

zatížení 
1:2,77 ± 0,53 1:3,08 ± 0,60 -2,59 0,03 

Legenda: p – statistická významnost (ano - <0,05) 

 

5.4 Zjištění vlivu podání na tempo hry 

Zde si odpovíme na naši třetí výzkumnou otázku a hypotézu týkající se vlivu 

podání na tempo hry. Porovnávali jsme průměrné tempo hry s tempem hry z rozeher, 

které měly přesně určené parametry (viz. Metodologie). Z našeho souboru utkání jsme 
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v rámci Maia Open porovnali počet utkání N = 6. Výsledky T-testů ukázaly nevýznamný 

rozdíl u tempa hry klasických rozeher (M = 1,35, SD = 0,05) a tempa hry u rozeher nad 

šest úderů (M = 1,34, SD = 0,04), p = 0,35. V rámci turnaje RPM Prague Open jsme 

porovnali počet utkání N = 9. Výsledky T-testů ukázaly opět nevýznamný rozdíl při 

srovnání klasického tempa hry (M = 1,33, SD = 0,05) a tempa hry nad šest úderů 

(M = 1,30, SD = 0,09), p = 0,13.  Výše uvedené výsledky ukazují, že se nám naše 

hypotéza, dle které podání zrychluje tempo hry nepotvrdila ani u jednoho z turnajů. 

U ATP turnaje vidíme rozdíl 0,1 s ve prospěch delších rozeher. U ITF turnaje tento rozdíl 

činí 0,3 s, kde vidíme rychlejší tempo hry v delších rozehrách. Naše hypotéza vycházela 

z předpokladu, že tenisté na špičkové úrovni využívají podání v maximální míře. 

Současně také pravděpodobně dosáhli na svůj individuální maximální výkon z hlediska 

účinnosti a rychlosti podání. Jejich hodnoty, resp. hodnoty u hráčů z Grand Slamových 

turnajů mohou naši hypotézu potvrdit. Tito hráči budou pravděpodobně mít u podání 

biomechanické faktory využívající optimálně techniku provedení (Gelen et al., 2009) 

a efektivní spojení antropometrických a specifických výkonnostních parametrů na vyšší 

úrovni (Hayes et al., 2018). Z toho důvodu můžeme vidět větší rozdíl na turnaji ITF oproti 

ATP. Na turnaji nižší kategorie totiž participují i juniorští hráči, kteří svou razancí prvního 

úderu výměny zaostávají za průměrným tempem hry. Dle mého názoru, vliv podání na 

tempo hry záleží zejména na hráčích, kteří svými antropometrickými parametry (Fett et 

al., 2018) a tím biomechanickým zvýhodněním dovedou uvádět do hry první úder rozehry 

s větší rychlostí. Dále je majoritní způsob returnu ze strany soupeře. Zejména liftované 

údery a agresivní způsob příjmu podání budou přispívat k rychlejšímu tempu hry 

u rozeher s kratší dobou trvání. 

 

Limitace výzkumu byl menší rozsah souboru hráčů na ITF turnaji z důvodu horší 

dostupnosti záznamů. Dále absence novějších studií zkoumajících turnaje nižší kategorie 

pro výsledků porovnání ve výzkumné části. Přechod hráčů na vyšší úroveň je 

problematický v důsledku veliké konkurence na tenisovém okruhu. Za doporučení bych 

pro příští výzkum, týkající se tempa hry, zvážil opětovnou analýzu ITF turnajů s větším 

souborem hráčů pro docílení přesnějších výsledků a zkoumání kategorie žen pro srovnání 

výkonnostních rozdílů. 
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6 Závěr 

Diplomová práce se věnuje porovnání herních charakteristik turnajů nižší 

kategorie ATP a ITF. Srovnává úvodní a závěrečná kola turnajů a zjišťuje vliv podání na 

tempo hry. Výsledky ukázaly průměrné tempo hry 1,36 s na Maia Open 2019. Průměrná 

délka rozehry činila 7,77 s, průměrný počet úderů byl 5,70 a průměrný čas pauzy byl 

21,11 s. Při porovnání tempa hry prvních kol a závěrečných kol bylo tempo hry 

v závěrečných kolech o 0,02 s rychlejší a nebyla dokázána statistická významnost. Na 

RPM Prague Open 2019 výsledky ukázaly průměrné tempo hry 1,33 s. Průměrná délka 

rozehry činila 7,25 s, průměrný počet úderů byl 5,45 a průměrný čas pauzy byl 21,48 s. 

Při porovnání tempa hry prvních kol a závěrečných kol bylo tempo hry v závěrečných 

kolech o 0,01 s rychlejší a nebyla dokázána statistická významnost. Poměr zatížení byl 

o 0,31 větší na ITF turnaji. Poměr zatížení byla jediná herní charakteristika, která ukázala 

statistickou významnost. 

 Tento výzkum může posloužit trenérům jako předloha pro úpravu tréninkových 

programů v rámci přípravného období sportovního tréninku. Herní přípravu lze 

přizpůsobit konkrétnímu povrchu. Zjištěné hodnoty mohou sloužit pro přesněji 

modelovaný trénink. 
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