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Abstrakt 

 

Název práce: Analýza squashové rozehry z hlediska tempa hry u mužů a žen 

 

Cíl práce: Cílem této diplomové práce je zhodnotit tempo hry z hlediska různých faktorů 

jako jsou: pohlaví hráčů, rozdíl mezi vítězi a poraženými, četnost úderů do různých výšek 

čelní stěny, délka průměrné rozehry a průměrný počet úderů v rozehře a typy úderů. 

 

Metody: Hlavní metoda použitá v této práci je notační analýza. Základem této metody je 

pozorování získaných videozáznamů. Analyzováno bylo celkem 25 různých squashových 

turnajů mužů i žen na okruhu PSA v letech 2017 - 2020. Při měření jsme získávali data o době 

trvání rozehry, počtu a typu úderů v rozehře a době trvání jednotlivých úderů. Z těchto 

získaných údajů jsme přečetli informace o tempu hry a dále je analyzovali a interpretovali ve 

vztahu k tempu a možným proměnným. 

 

Výsledky: Cíl práce byl splněn. Výzkumné otázky byly zodpovězeny. Průměrné tempo hry u 

mužů bylo 1,345 vteřiny, u žen 1,388 vteřiny. Průměrná doba rozehry u mužů trvala 25,06 

vteřiny, u žen 17,22 vteřiny. Výsledky naznačují, že tempo hry u mužů vs. u žen je spojené 

s jinými proměnnými, jiným průběhem utkání i jeho výsledkem. 

 

Klíčová slova: squash, notační analýza, tempo hry, rozehra, výška čelní stěny, typy úderů, 

srovnání mužů a žen ve sportu 

 

 

  



Abstract 

 

Title: Analysis of squash rally pace in male and women matches 

 

Objectives: This paper aims to evaluate the game pace of squash from the perspective of 

various factors, such as: gender of players, difference between winners and losers, number of 

strikes within different height levels of front wall, average duration of a rally, and types of 

strikes.  

 

Methods: The main method used to achieve the objectives of this thesis is the notational 

analysis. This method is based on observing the available video recordings – there were 25 of 

these, obtained from different PSA tournaments in years 2017 - 2020. We were sampling data 

about the duration of a rally, number and type of strikes and a duration of each type. 

Subsequently, we deducted information about the pace of the game and used it to further 

analyze and interpret the pace in relation to possible variables..  

 

Results: The objective of the paper has been completed, as we have answered all the research 

questions. The average pace of the serve is 1.345 seconds for men and 1.388 seconds for 

women, while the average duration of rally is 25.06 seconds for male players and 17.22 

seconds for female players. The results suggest that the game pace, its relevant variables, 

game development and final results are different for male and female squash players.    

 

Keywords: squash, notational analysis, game pace, front wall height, strike type, male and 

women player comparation
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Definice pojmů 

 V následující kapitole jsou vysvětleny základní pojmy, které se ve výzkumu vyskytují. 

Pojmy jsou seřazeny podle četnosti výskytu v diplomové práci. 

Údery: 

Forehand (forhend) způsob úderu, který je hraný na straně těla, kde hráč drží raketu 

dlaňovou částí ruky 

Backhand (bekhend) způsob úderu na odvrácené straně držení rakety 

Drive (lajna) je úder, který letí podél jedné z bočních stěn do zadní poloviny kurtu 

Cross (kros) je úder, který letí z jedné poloviny kurtu na druhou 

Drop (kraťas) je krátký úder, který dopadá do přední části kurtu, nejčastěji blízko boční 

stěny 

Podání (servis) je úder, kterým začíná každá rozehra 

Příjem podání (return) je druhý úder v rozehře po podání 

Boast (boust) je úder, který se před dotykem čelní stěny dotkne stěny boční nebo zadní 

Lob je obranný úder, který slouží k přehrání soupeře 

Volley (volej) je způsob zahrání míče před dopadem na zem 

Kill (kil) je konečný úder, kterým se hráč snaží ukončit rozehru 

Pokyny rozhodčího: 

Stroke je stav hry, kdy rozhodčí přisoudí bod hráči, kterému bylo bráněno ve hře 

Let je pokyn rozhodčího, který nechává opakovat rozehru z důvodu překážení ve hře 

Kurt: 

Tin je autová čára na spodní části čelní stěny 

Nick je spojnice boční stěny a podlahy, po jejím zásahu míč vůbec neodskočí 

Aut je čára, která vymezuje okraj hřiště 

„T“ zóna neboli „téčko“ je střed kurtu, kde se stýká půlící a středová čára. 
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1. Úvod 

Tématem této diplomové práce je Analýza squashové rozehry z hlediska tempa hry u 

mužů a žen. Dosavadní výzkumy se zabývaly převážně četností úderů do jednotlivých částí 

kurtu a fyzickými aspekty herního výkonu ve squashi. V odborné literatuře ale chybí 

relevantní práce, která by se zabývala tempem hry a jeho významem pro průběh a výsledek 

v utkání. Analýze squashových utkání se v minulosti věnovalo jen málo autorů, z jejichž prací 

zde budeme čerpat. Squashové výzkumy bohužel nejsou tak zastoupeny jako výzkumy jiných 

raketových sportů. 

Pro lepší přehlednost a porozumění textu jsme na začátek práce umístili definici 

základních pojmů, které se v práci budou vyskytovat. Jednotlivým úderům, které se v kapitole 

Definice pojmů vyskytují, budeme také věnovat pozornost v kapitole Typy úderů. 

Práce je dále rozdělena na teoretickou část, praktickou část, diskuzi a závěr. Abychom 

mohli sledovat význam tempa hry ve vztahu k jednotlivým proměnným, představíme si 

v teoretické části squash jako sport, jeho historii, zastřešení a turnaje nebo pravidla hry. Ve 

druhém oddílu teoretické části se budeme věnovat činitelům ovlivňující herní výkon, jakými 

jsou taktika, strategie nebo psychika. Následně si představíme pro sport relevantní rozdíly 

mezi muži a ženami a rozebereme si charakteristiky sportovního výkonu. 

V praktické části této diplomové práce sledujeme tempo hry, četnosti úderů, výšku 

odrazů od čelní stěny a typy úderů v 25 utkáních nejvyšší světové úrovně u mužů i žen. Data 

z jednotlivých utkání zaznamenáváme pomocí notační analýzy do záznamových archů. 

Sledujeme také, jaký konkrétní typ úderu byl zahrán a do jaké úrovně čelní stěny ho hráč 

zahrál. Dále zjišťujeme časy úderů v jednotlivých rozehrách, z kterých následně 

vypočítáváme tempo hry. Ze zjištěných dat se snažíme určit jejich korelaci nebo kauzalitu. 

Cílem této práce bylo z naměřených dat zjistit odpovědi na následující výzkumné 

otázky: 

1. Jak se mění v průběhu utkání tempo hry? 

2. Jak se liší tempo hry u mužů a žen? 

3. Jak se u obou pohlaví liší průměrná rozehra? 

4. Jak se liší výběr úderů u obou pohlaví? 

5. Do jaké výšky čelní stěny se obě pohlaví trefují nejčastěji? 
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Pokusíme se zjistit, zdali některé sledované parametry vedou k větší pravděpodobnosti 

vítězství v utkání. Takové parametry se pokusíme najít a dále v závěru této práce 

interpretovat. 

Účelem této práce je vytvořit komplexní pohled na tempo hry ve squashových 

utkáních pro další využití v tréninkovém procesu. 
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2. Teoretická část 

V teoretické části této práce si představíme squash jako sport od jeho pravidel až po 

zastřešení a organizace ve squashi. Charakterizujeme sportovní výkon z hlediska zatížení, 

taktiky, strategie, psychiky a ukážeme si typy hráčů. V neposlední řadě porovnáme sportovní 

výkon u mužů a žen. Seznámení se s těmito tématy nám pomůže lépe pochopit a interpretovat 

jednotlivé výsledky.  

Nejdůležitějším bodem úvodu této diplomové práce bude definovat si samotné tempo hry, 

protože jej budeme používat v celé práci. Tempo hry jsme si určili jako průměrný čas jednoho 

úderu, vypočítáme ho průměrem časů jednotlivých úderů. Definici dále upřesníme v kapitole 

4.1, kde propojíme teorii s praktickým měřením této veličiny.  

2.1 Squash 

 Squash je raketová hra síťového typu, nehraje se však přes síť, ale odrážením míčku o 

stěnu v uzavřené místnosti. Hráči se pravidelně střídají v odehrání míčku a snaží se, aby se 

jejich úder po odehrání dotkl čelní stěny (Süss, a další, 2003). Ke hře na squashovém kurtu 

potřebujeme squashovou raketu, míč a sportovní oblečení. Ve squashi je možné si zahrát i 

čtyřhru, ale to pouze na širších kurtech pro čtyřhru určených. 

2.1.1 Historie squashe 

Za počátky, ze kterých se během staletí vyvinul squash, je možné pokládat francouzskou 

hru „LePaume“ neboli hru dlaní (z francouzštiny le paume = dlaň), jejíž počátky se datují 

k roku 1148. První zmínky o přímých předchůdcích tohoto sportu pochází z Anglie, kde na 

začátku 19. století si ve věznici pro dlužníky Fleet v Londýně krátili dlouhé chvíle mlácením 

do improvizovaného míčku o zeď. Kolem roku 1820 se squash rozvinul do školy Harrow, 

rovněž v Anglii, kde získal i své jméno. Byl pojmenován podle zvuku, který míč vydával při 

hraní. První čtyři kurty byly postaveny v roce 1864 ve škole Harrow a posléze byl squash 

oficiálně prohlášen za sport. Zajímavostí je, že squashový kurt byl k dispozici také na lodi 

Titanic, kde si ho mohli zahrát pasažéři první třídy (Valenta, 1998). 

V České republice došlo k velké popularizaci squashe na začátku 21. století, kdy 

vzniklo mnoho squashových kurtů a center, která squash provozovala. Squash se rozmohl 

kolem roku 2000, kdy se počet kurtů zněkolikanásobil a dostal se do povědomí široké 

veřejnosti. V té době bylo velmi obtížné pronajmout si volný kurt, protože všechny kurty byly 

rezervovány týdny dopředu. První kurt byl postaven v hotelu Forum na konci 80. let. 
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V současné době se po celé České republice nachází stovky squashových center, kde je možné 

si tento sport zahrát (Süss, a další, 2003). 

2.1.2 Pravidla squashe 

 Ve squashi se pořádají turnaje dvouher a čtyřher pro muže i ženy a soutěže týmů. 

Pořádají se jak na národní, tak na nadnárodní úrovni. Jedno utkání trvá v průměru kolem 60 

minut a hraje se na 2 nebo 3 vítězné sety. Počet vítězných setů určuje organizátor turnaje. 

V roce 2020 byl snížen počet vítězných setů ze 3 na 2 z bezpečnostních důvodů, kvůli situaci 

ohledně nákazy Covid19. Hraje se na 11 vítězných míčů a při shodě 10 bodů musí hráč vyhrát 

o 2 body (tiebreak). 

 Hraje se na obdélníkovém kurtu ohraničeném 4 stěnami o rozměrech 9,75m délky a 

6,4m šířky, kurt na čtyřhru je širší. Výška čelní stěny je 4,57m a výška zadní stěny kurtu je 

2,13m. Kurt, míč a raketa musí splňovat požadavky WSF (World Squash Federation).  Na 

podlaze jsou vyznačena dvě podávací území (pravé a levé) a půlící čára rozdělující hřiště na 

šířku, na přední a zadní polovinu. Zadní polovina je ještě podélně rozdělena na dvě stejně 

velké části, do kterých musí být umístěno podání (Süss, a další, 2003). 

 I přestože se ve squashi využívá různých typů míčů a hra může probíhat na různých 

typech povrchů, vlivy jednotlivých variant nejsou v žádné relevantní literatuře zmapovány. 

Squashovou dvouhru hrají 2 hráči na kurtu, rozehra začíná podáním a poté se hráči 

střídají v odehrání míče. O prvním podání rozhodne los. Hráč podává tak, že musí mít alespoň 

jednu nohu v podávacím čtverci. Míč musí zahrát přímo na čelní stěnu nad podávací čáru a 

dále musí míč dopadnout na protější stranu do přijímacího obdélníku. Rozehra pokračuje, 

dokud je každý úder dobrý. Dobrý úder je ten, který doletí na čelní stěnu, aniž by se dotkl 

čáry vymezující aut.  

Rozehra může skončit, pokud nastane jedna z následujících situací: 

1. Míč dopadne 2x na zem 

2. Míč vyletí mimo kurz nebo zasáhne aut 

3. Jeden z hráčů požádá o let 

4. Rozhodčí zastaví hru svým hlášením 

5. Míč zasáhne jednoho z hráčů, jeho oblečení nebo raketu hráče, který není na řadě 

odehrát míč.  
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Takové situace řeší rozhodčí podle pravidel WSF. Na turnajích světové úrovně mají 

hráči možnost se proti tvrzení rozhodčího odvolat, a to pomocí videorozhodčího. Hráč má 

právo požádat videorozhodčího o posouzení sporného momentu jednou za set. Pokud je jeho 

odvolání nesprávné, ztrácí v daném setu možnost dalšího posouzení. Pokud se ukázalo, že 

hráč měl pravdu, ponechává se mu možnost znovu se odvolat. Při rovnosti bodů 10:10, tedy 

tiebreaku, mají hráči možnost využít rozhodčího znovu, a to i pokud tak učinili v průběhu setu 

(World Squash Singles Rules, 2020). 

2.1.3 Zastřešení squashe 

 V následující kapitole si představíme dvě asociace zastřešující squash na mezinárodní 

úrovni. Světová squashová asociace (WSF) zastřešuje 150 národních federací. PSA – 

Professional squash association je orgán odpovědný za organizování turnajů pro profesionální 

hráče.  

Světová squashová asociace 

 Začátky Světové squashové asociace se datují do roku 1967, kdy se v Londýně sešli 

zástupci 7 národů a založili „International Squash Rackets Federation“. Téhož roku Austrálie 

hostila první squashové mistrovství. V roce 1992 změnila jméno na nynější World Squash 

Federation (WSF). 

 Aktuálně má WSF kolem 150 členských států. Asociace zodpovídá za pravidla hry, 

standardy pro rozhodčí a trenéry a specifika vybavení, jako jsou rakety, míčky, kurty a 

ochranné pomůcky. 

 V neposlední řadě WSF organizuje kalendář turnajů pro muže, ženy, juniory a masters 

jak ve dvouhrách, tak ve čtyřhrách.  

PSA (Professional Squash Association) 

 PSA je globální řídící orgán odpovědný za organizaci více než 1050 profesionálních 

hráčů a hráček po celém světě. Spravují více než 200 sportovních událostí po celém světě, 

např. turnaj CIB Egyptian Open, pravidelně pořádaný turnaj s výhledem na pyramidy v Gize. 
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PSA turnaje 

PSA dělí turnaje do následujících dvou kategorií, dle úrovně hráčů: 

• PSA World tour 

o PSA world championship 

o PSA world tour finals 

o Platinum 

o Bronze, Silver, Gold 

• The Challenger tour 

PSA World tour 

 Na turnajích PSA World Tour hrají nejlepší hráči z celého světa. Turnajové úrovně se 

skládají z Mistrovství světa (World Championship), finále turné (World Tour Finals), turnaje 

platinové (Platinum), zlaté (Gold), stříbrné (Silver) a bronzové (Bronze). Mistrovství světa je 

největší událost v roce, na které se sejde 128 nejlepších hráčů. V jednom týdnu intenzivního 

squashe se bojuje o titul světového šampiona.  

PSA World Tour Finals je finále celé sezóny. Dělí se na mužskou a ženskou divizi po 

8 hráčích. Do turnaje se nominuje aktuální světový šampion a sedm vítězů PSA World Tour 

Platinum. 

Platinum turnajů je až 8 v průběhu jedné sezóny a vítězové se kvalifikují do PSA 

World tour finals. Do Gold, Silver a Bronze turnajů se kvalifikuje 24 hráčů podle herní 

úrovně. 

PSA Challenger Tour 

 Challenger Tour je vstupní bod pro nové profesionální hráče na turnaje a porovnání 

s hráči stejné herní úrovně. 

 V této práci jsou analyzována utkání z okruhu PSA World Tour – PSA World 

Championship, PSA World tour finals a Platinum, protože se jedná o nejvyšší hráčskou 

úroveň na světě. 
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2.3 Charakteristika sportovního výkonu 

 Pohybové dovednosti jsou učením získané předpoklady sportovce správně, účelně, 

efektivně a úsporně řešit pohybové úkoly (Dovalil, a další, 2010). 

  

Dovalil (2010) dělí pohybové dovednosti do tří základních skupin: 

• Primární dovednosti 

o Jsou charakteristické nejvyšší mírou všeobecnosti. Jedná se o základní pohyby 

člověka, jako je běh, chůze, skoky apod. 

• Pohybové dovednosti 

o Jsou to pohyby, které nejsou součástí přirozeného vývoje, ale také nesouvisí se 

specializací konkrétního sportovce. Může to být jízda na kole pro lyžaře nebo 

bruslení pro sportovního gymnastu. 

• Sportovní dovednosti 

o Jedná se o dovednosti, které sportovec využívá přímo při výkonu v dané 

specializaci např. přeběh překážek na 110 m nebo střelba golfovým úderem 

v hokeji. 

„Pojem dovednost je ve sportu spojen nejen se způsobem provedení pohybových úkolů, 

ale často i s výběrem pohybového řešení. V těchto případech získává pohybová dovednost 

další rozměr rozšířený o aspekt taktiky: taktické dovednosti představují další komplex 

znalostí, zkušeností a pohybových vzorců, které sportovec využívá pro řešení soutěžních 

situací“ (Dovalil, a další, 2010). 

Sportovní výkon ve squashi ovlivňují tyto faktory: 

• Kondiční 

o Mezi kondiční schopnosti řadíme rychlost, sílu, vytrvalost, koordinaci a 

pohyblivost 

• Technické 

o Specifické úderové dovednosti: drive, cross, drop shot 

• Taktické 

o Analytické schopnosti, výběr optimálního řešení, strategie 

• Psychické 

o Hráčská inteligence, cit pro hru, schopnost koncentrace, anticipace 
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• Somatické 

o Somatotyp, který vidíme na obrázku 1. Modrý puntík představuje ideální 

somatotyp muže, červený ženy. Somatotyp muže by měl být ideálně 

ektomorfní mesomorf. Somatotyp ženy spíše mesomorfní. 

 

• Ostatní 

o Regenerace, kvalita náčiní: raketa, míč 

 

Obrázek 1 - Somatograf squashistů (modře - muži, červeně - ženy) 
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Dále podle Dovalila (2010) pohybové dovednosti v sobě zahrnují i následující taktické 

vědomosti: 

1. Znalost pravidel 

2. Znalost hlavních zásad taktiky 

3. Znalost organizace při vedení sportovního boje 

4. Znalost zásad taktického jednání v konkrétních situacích 

5. Znalost materiálních a klimatických podmínek a možností jejich využití 

6. Znalost zásad zvolené strategie 

Uvedených 6 bodů je základem pro úspěšné zvládnutí herní taktiky. Taktické vědomosti 

souvisí  i s psychickými aspekty herních činností. Více si představíme v kapitole Taktika ve 

squashi. 

2.4 Zatížení ve squashi 

 Squash je rychlá sportovní hra intermitentního (střídavého) typu, pro které je typické 

vysoké zatížení organismu a také velký energetický výdej, který podle Hellera (2018) 

dosahuje 75-79% hodnot maximálního výkonu. Poměr zatížení je 62,5% celkové doby hry, 

což je vyšší než u ostatních raketových sportů, jako je tenis nebo badminton. Montpetit (1990) 

uvádí, že poměr zatížení ve squashi je od 50 do 70%. Dušek (2018) zjistil, že průměrný poměr 

zatížení v utkáních nejvyšší mužské úrovně v České republice je 59%. 

 Fyziologické požadavky jsou do velké míry ovlivněny také hracím povrchem, 

vybavením, vlastnostmi míče, soutěžní úrovní i faktory z okolí, jako je teplota ovzduší a 

vlhkost vzduchu. 

Süss a Matošková (2003) uvádí porovnání kondičního zatížení ve třech raketových 

sportech: tenis, squash a badminton. „Při stejně dlouhém časovém úseku utkání je intenzita 

zatížení nejvyšší u hráče squashe, dále pak u badmintonu a nejnižší u hráče tenisu.“ Shoduje 

se s Melichnou (1999), který uvádí, že squash vykazuje zřetelně vyšší metabolické zatížení 

než tenis a badminton. Je tedy vyšším stimulem pro kardiovaskulární systém. Sharp (1998) 

říká, že se ve squashi kladou vysoké nároky na: kardiorespirační vytrvalost, svalovou 

vytrvalost, explozivní sílu, rychlost a flexibilitu. Dále říká, že elitní hráči squashe mají nízké 

procento tělesného tuku (7-12% u mužů a 18-27% u žen), což souvisí s vysokým 

energetickým výdejem. 
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 Srdeční tep ve squashi se podle Motetita (1990) pohybuje kolem 160 úderů za minutu. 

A podle Sharpa (1998) se tepová frekvence pohybuje mezi 80-95% věku předpovídaného 

maxima (220 tepů – věk). U elitních squashistů v průběhu utkání zjistili vysokou odezvu na 

zatížení, v průměru 86 ± 9% VO2max (maximální množství kyslíku, které dokáže tělo během 

aktivity použít). Hráči se vyskytují v intenzitě vyšší než 90% VO2max průměrně 24 ± 9% 

celkové herní doby, což koreluje s nárůstem laktátu v krvi. Doba hry, kdy se hráči dostali na 

průměrnou tepovou frekvenci 90 a 95% SFmax, dosahovala 69 ± 18 % a 32 ± 25% celkové 

herní doby. 

2.5 Taktika ve squashi 

 Sportovní výkon ovlivňuje více faktorů, jedním z nich je taktika. „Taktická příprava je 

složka sportovního tréninku, která se zabývá způsobem vedení sportovního boje. Zaměřuje se 

na jeho výklady, možnosti a praktická řešení. Taktika je schéma (soubor) možných řešení 

soutěžních situací, vlastní realizace strategie“ (Dovalil, a další, 2010). 

Ve sportovních hrách má taktika zásadní význam, protože připravuje sportovce na 

proměnlivé situace plynoucí z proměnlivosti sportovního boje a učí rychle reagovat na 

dynamické změny soutěžních situací. Současně je však důležité si uvědomit, že taktika se 

v plné míře vyskytuje až u sportovců na vrcholné úrovní, protože je třeba dosáhnout určité 

kondiční a technické připravenosti (Dovalil, a další, 2010). 

 Langhammer (1999) říká, že ve squashi může každý úder vyústit pro hráče jak 

v obrannou, tak v útočnou situaci, proto je důležitě se na takové situace dopředu připravit 

pomocí taktiky. Griffin (2016) uvádí, že je taktika ve squashi velice důležitá vzhledem 

k omezenému prostoru kurtu. Pro hráče je důležité rozeznat, v jaký moment se mají bránit 

nebo kdy mají zahrát útočný úder. Existují jednoduché poučky pro hráče, které pomáhají 

ovládnout rozehru a dostávají hráče do útočných situací: ať soupeř běhá více než my, 

kontrolovat téčko, držet soupeře v zadní části kurtu, hrát dopředu, jen když je soupeř za námi, 

a držet míč co nejblíže u bočních stěn. 

Uvedené aspekty přehledně dělí Hohmann (2010) do čtyř kategorií, které musí být 

vzájemně součinné, aby hráč mohl taktiku uplatňovat co nejefektivněji: 

• „Reakční rychlost  

o Zkušení hráči sportovních her reagují při obecných výběrových herních 

situacích již u nespecifických symbolů rychleji než méně zkušení hráči, což 

souvisí s typologií hráčů, kterou popisujeme v kapitole 2.7. 



20 

 

• Vnímání 

o Zkušení volejbalisté hlásí při volejbalově-specifických testech vnímání při 

ultrakrátké (16,67ms) dia-ukázce obrázků herních situací ve volejbalu třikrát 

rychleji, že rozeznali míč, než méně zkušení hráči. 

• Anticipace 

o Lepší hráči anticipující ve všeobecném testu anticipace. Okamžik dosažení 

konce vyplňujícího ze světelného sloupce přesněji a konstantněji než 

výkonnostně slabší hráči. 

• Rychlost komplexního rozhodování 

o Hráči, kterým se kromě motorického tréninku dostane i teoretické, explicitní 

taktické výuky, zvýší svůj soutěžní výkon více než srovnávací osoby, které 

trénují pouze motoricky“ (Hohmann, a další, 2010)“ 

 

Tabulka 1 - Systematizace sportovní taktiky 

Strategie Taktika 

strategické znalosti taktické znalosti taktické schopnosti taktické dovednosti 

• morální 

pravidla 

• strategická 

pravidla 

• taktická 

pravidla 

• soutěžní 

pravidla 

• vnímaní 

• anticipace 

• taktická paměť 

• reakční 

rychlost 

• koncentrace 

• individuální 

dovednosti 

• částečně 

kolektivní 

dovednosti 

• kolektivní 

dovednosti 

 

 V tabulce 1 popisujeme systematizaci sportovní taktiky podle Hohmanna (2016). Pro 

základy učení taktiky jsou klíčové taktické znalosti, do kterých řadíme taktická pravidla a 

soutěžní pravidla. Po zvládnutí taktických znalostí je třeba se zaměřit na taktické schopnosti, 

mezi které řadíme vnímání, anticipaci, taktickou paměť, reakční rychlost a koncentraci. Tyto 

schopnosti se dají zlepšovat tréninkem. Taktické dovednosti, mezi které řadíme individuální 

dovednost, částečně kolektivní dovednost a kolektivní dovednost, jsou učením získané 

dovednosti. V našem případě se jedná hlavně o individuální dovednosti. Do strategie řadíme 

strategické znalosti – morální pravidla a strategická pravidla. 

„Taktické schopnosti se odrážejí zejména v kvalitě rozhodování o jednání a jeho 

provádění. Je tedy třeba je v zásadě rozvíjet pomocí rozhodovacího jednání v přirozených 
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nebo simulovaných soutěžních situacích. Taktika a psychika jsou důležitými atributy výkonu 

ve všech sportovních disciplínách“ (Hohmann, a další, 2010). 

Základními situacemi ve squashi jsou útok a obrana. Útočné situace nevznikají 

náhodně, je třeba tréninku techniky pro získání kontroly nad rozehrou díky přesným úderům 

k bočním nebo zadní stěně kurtu, kde se míč nejhůře vybírá. Přesným úderem donutíme 

soupeře k chybě, která nám poskytne výhodu útočné situace. V útočných situacích se nejsnáze 

získávají body. 

Naopak v obraných situacích, kdy soupeř získal převahu v rozehře, je třeba zpomalit 

tempo hry pomalým vysokým míčkem do zadní části kurtu, abychom získali čas vrátit se do 

„T“ zóny (Langhammer, a další, 1999). 

 Pro získání převahy v rozehře je důležité ovládat „T“ zónu, prostor uprostřed kurtu, 

kde se protíná středová a půlící čára. Hráč, který je v rozehře častěji v „T“ zóně, ovládá 

rozehru a je útočící hráč. Pro útočícího hráče je snadnější zahrát vítězný úder, proto je pro 

hráče důležité snažit se ovládnout střed kurtu – „téčko“. 

Podle Peráčka a Peráčkové (2018) má didaktický proces v učení taktiky dvě fáze: 

1. Trénink (nácvik) 

2. Uplatnění trénovaných prvků v utkání 

Aby došlo k co největšímu přenosu kognitivních a pohybových struktur v průběhu učení se 

nové sportovní dovednosti, musí být dodržené následující podmínky: 

• Cvičení a jeho obsah musí být co nejpodobnější k samotnému utkání 

• Jednotlivé prvky v rámci tréninku/učení musí být pochopené na intelektuální úrovni 

• Když musí dojít ke změně v průběhu hry, tak v procesu učení/tréninku musí být 

zahrnuto více úkolů, které se můžou přenést do utkání.  

Další 3 pedagogické principy učení taktiky ve sportu: 

• Trénink v zjednodušených podmínkách 

• Kladení důrazu na taktické problémy v přípravných hrách/utkáních 

• Adekvátní náročnost tréninkových technik 
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2.6 Psychika ve squashi 

 Psychika je důležitou složkou sportovního výkonu, kterou nelze opomíjet a je třeba ji 

zapojit do tréninkového procesu stejně jako další složky výkonu. 

 Psychologická příprava je důležitou součástí sportovního výkonu ve sportu a je jednou 

ze složek sportovního tréninku. Je to vzdělávací proces, ve kterém se sportovci učí zvládat 

soutěžní situace, které v utkání mohou nastat. Psychologická příprava by měla probíhat 

pravidelně a zařazovat se do tréninkových jednotek 3x týdně po 15 minutách a jednou za čas 

věnovat psychologické přípravě celou tréninkovou jednotku (Jansa, a další, 2007). 

Dovalil (2010) dělí psychickou přípravu sportovce na dlouhodobou a krátkodobou. 

Krátkodobá i dlouhodobá se navzájem ovlivňují a jsou na sobě závislé. 

Dlouhodobá příprava má za úkol průběžný nácvik a zdokonalování jednotlivých 

psychických dovedností s ohledem na věk sportovce. Utváření osobnosti, zvyšování celkové 

odolnosti nebo posilování soutěživosti jsou jedny z hlavních úkolů dlouhodobé přípravy.  

Krátkodobá příprava vychází z dlouhodobé, ale má specifičtější charakter. Klade si 

krátkodobé cíle v horizontu týdnů, např. přípravu na konkrétní soutěž. Pozornost se zaměřuje 

na zvládnutí předstartovních stavů, koncentraci pozornosti a takzvanou závodní úzkost. 

Z hlediska psychických funkcí, které hrají roli při sportovním výkonu, stojí za zmínku 

zejména skupina procesů nazývaných kognitivní procesy. Ty slouží v obecném měřítku 

k získávání znalostí a porozumění prostředí. Řadí se mezi ně např. přemýšlení, paměť nebo 

řešení problémů a jsou to tzv. vyšší funkce mozku. Z hlediska sportu je nejrelevantnějším 

kognitivním procesem pozornost a vnímání. Na základě pozorování okolí pak může hráč 

cíleně reagovat a přizpůsobovat hru jednak podmínkám a zároveň svému cíli nebo strategii.  

Podle Dobrého a Semiginovského (1998) uplatňují hráči kognitivní procesy s 

následujícími funkcemi: podílet se na orientaci herních činností, rozhodnout se o volbě 

konkrétní herní činnosti, regulovat a kontrolovat motorické provedení herních činností. Mezi 

první typ patří vnímaní herní situace (vlastních i cizích pohybů míče i prostoru). Toto vnímání 

je převážně vizuální, probíhá pod časovým tlakem a jeho cílem je identifikovat podnět, od 

kterého se následně odvíjí další kognitivní procesy.  

V závislosti na tom nastupuje na scénu kognitivní proces zaměřený na rozhodování o 

dalších herních činnostech (typ 2), a to operativní myšlení. Základním předpokladem pro 

stanovení dalších herních činností je tzv. anticipace, neboli předjímání budoucích podnětů. Ta 
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v kontextu her zahrnuje předjímání vlastních i cizích cílů, nebo pohybů míče. Na základě 

prvních dvou uvedených kognitivních procesech, zejména tedy vnímání a anticipace, volí hráč 

nejvhodnější alternativu pro další postup v rámci herní činnosti. Toto rozhodování probíhá na 

základě jak objektivních, tak i subjektivních faktorů. Pro optimální rozhodnutí musí hráč znát 

jednotlivé možnosti vyplývající z pravidel a systému hry. I přes proměnlivost rozhodovací 

situace, její nepřetržitost a časový i psychický tlak, který rozhodování provází, je nutné, aby 

hráč udržel vysokou kvalitu rozhodování po celou dobu herní činnosti. 

Třetí typ kognitivních procesů, tedy typ podílející se na regulaci a kontrole 

motorického provedení herních činností zahrnují zejména procesy řízení aktuálního průběhu 

činností a produkcí dalších nároků na hráče. Kognitivní procesy během herní činnosti 

neprobíhají lineárně, zpravidla se objevují souběžně.  

Hlavním aspektem kognice a psychických procesů obecně, která se během herní 

činnosti uplatňuje, je pozornost. Ve sportovních hrách nese hlavní význam pozornosti její 

distribuce, koncentrace a přepínání, přičemž distribuce a koncentrace jsou trénovatelné 

aspekty. Dle výzkumů vykazují ženy lepší distribuci a muži lepší koncentraci pozornosti. Je 

nutno vzít v potaz, že psychické procesy herního výkonu jsou relevantním faktorem, který 

ovlivňuje celkový výkon a to i přesto, že se obvykle projevují jako nedostatek v motorické 

činnosti. Vedle pohybové stránky se tedy nesmí opomenout ani oblast percepce.  

2.7 Strategie ve squashi 

 „Strategie je předem promyšlený a na základě určitých poznatků vytvořený plán, který 

má vést k dosažení nejlepšího očekávaného výsledku v soutěži“ (Dovalil, a další, 2010).  

Hráči si tvoří strategické plány na konkrétní soupeře, mohou si volit útočné nebo 

obranné strategie. Strategický plán vytvoří základní rámec pro rozhodování v soutěžní situaci. 

Pro konkrétní řešení soutěžních situací je zapotřebí taktika a taktické jednání. Strategie je 

naučené řešení konkrétních herních situací, naopak při nenaučených herních situacích se 

mluví o improvizaci. Podle Langhammera (1999) je důležité uvědomit si svoje silné stránky a 

slabiny soupeře a učinit z nich součást strategie. 

2.8 Typologie hráčů 

Ve squashi rozlišujeme obranné a útočné strategie. Na různé typologie hráčů existují 

různé druhy strategií. Obecně platí, že např. na vysoké hráče se nevyplatí hrát lobové údery, 

protože díky svojí výšce zvládnou zahrát většinu úderů z voleje, tedy bez dopadu míče na 

zem. Proto na takové hráče platí hrát míče co nejblíže k bočním stěnám a do zadních částí 
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kurtu, aby měli menší šanci zahrát úder z voleje. Je dobré si při rozcvičení prohlédnout 

soupeře – jeho pohyby, jak vede úder nebo jak trefuje míč. Analýza soupeřovy hry při 

rozcvičení nám může pomoci zjistit, jakou hru soupeř bude hrát, a může nám poskytnout 

výhodu od začátku utkání.  

Yarrow a Harrison (2009) popsali a pojmenovali typologie hráčů následovně: 

Útočný hráč (z angl. Hard hitter)  

Je to hráč, který se pokusí soupeře přemoci rychlými a razantními údery. Jeho hra 

donutí soupeře více se v rozehře bránit. Většinu svých úderů hrají do spodní části čelní stěny a 

první dopad míče bývá kolem půlící čáry. Nevýhodou takových hráčů je nepřesnost úderů, 

které hrají. Na takové hráče musíme hrát trpělivě a nepanikařit. Tento způsob hry může být 

velice únavný pro oba hráče, ale je důležité v rozehře vydržet co nejdéle, protože siloví hráči 

dělají častěji chyby. Je dobré držet se v „T“ a donutit silového hráče běhat z rohu do rohu. 

Změna tempa hry silovým hráčům také nevyhovuje. Vysoké lobové údery, hlavně křížem přes 

kurt, donutí soupeře opustit „T“ zónu a znemožní zahrát rychlý a silný úder. Udržování 

soupeře v zadní části kurtu je další možností, jak mu neumožnit hrát rychlé údery. Vyvarujme 

se krátkých úderů, pokud soupeř nezahrál boast. Pokud bychom krátký úder zahráli nepřesně, 

soupeř lehce potrestá chybu. Po boastu musí soupeř k rovnému úderu běžet přes celý kurt. 

Technický hráč (z angl. Drop-lobber) 

 Takový hráč se vás pokusí rozběhat po celém kurtu, jeho silná stránka je v přesných 

úderech do všech rohů. Plán takového hráče je unavit soupeře. Takový hráč bývá často starší 

zkušený hráč, který si v průběhu let osvojil techniku a taktiku hry. Zvládá číst hru, díky tomu 

nemusí tolik při hře běhat. Pohyb po kurtu je jeho slabinou, kterou se snaží vyrovnat přesnou 

hrou a dobrým čtením hry. Na takové hráče platí hrát míč co nejblíže k boční stěně a po jeho 

krátkém úderu zahrát také krátký úder, který nestihne doběhnout. 

Běžec (z angl. Runner) 

 Dalším typem hráče je „běžec“. Takový hráč je silný po kondiční stránce, doběhne 

většinu úderů, ale není dobrý v zakončování rozehry. Jeho taktikou  je doběhnout každý míč, 

neudělat chybu a počkat, až chybu udělá soupeř. Takovou hrou dovádí soupeře k šílenství. 

Nutí hrát soupeře více riskantní údery, u kterých je vyšší riziko chyby. Pro běžce není 

problém hrát dlouhá utkání. Proti takovým hráčům je důležité být trpělivý, hrát údery do 

předních částí kurtu pouze v dobrých příležitostech a po předchozím úderu ze zadní části 
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kurtu. Lepší jsou údery podél boční stěny než křížem, protože rovný úder dává soupeři menší 

možnost zaútočit. Častěji využívat hru z voleje, po které se hra více otevře a umožní zahrát 

vítězný úder, který běžec nestihne vybrat. 

Protiútočník (z angl. Counter-Puncher) 

 Counter-puncher se dá volně přeložit jako „protiútočník“. Jeho hra vychází ze hry 

Runnera. Má vynikající kondici a nedělá mu problém běhat po celém kurtu a vybírat těžké 

údery. Nehraje tak často vítězné údery. Snaží se držet kolem středu kurtu, aby mohl využít 

soupeřových nepřesností. Umí dobře přepínat mezi obranou a útokem, proto zvládne vyhrát i 

rozehry, ve kterých se zpočátku musí bránit. Proti takovým hráčům je dobré hrát boast nebo 

dropshot, tedy údery do přední části kurtu. Protože nehraje tak často útočné údery, není 

riskantní zahrát útočný úder. Stejně jako na běžce platí na Counter-punchera hra podél 

bočních stěn do zadní části kurtu. Rozdíl mezi tímto hráčem a „běžcem“ je, že běžcova hra je 

převážně čitelná, hraje jednoduché údery, u kterých nedělá chyby a čeká na chybu soupeře. 

Zatímco „protiútočník“ zvládne ze soupeřova útoku také zaútočit a tím získá bod. 

Útočník (z angl. Attacker) 

 „Útočný“ hráč hraje často útočné údery do přední části kurtu při každém nepřesném 

úderu. Využívá hry z voleje, aby dostal soupeře pod tlak. Často hraje „kill shot“,  nejraději 

křižný kill shot do nicku, kterým se snaží ukončit výměnu. Účinná hra proti útočným hráčům 

je hrát co nejdelší rozehry. Často jim dojde trpělivost a pokusí se rozehru ukončit i za většího 

rizika nevynucené chyby. Proti útočným hráčům hrajeme razantní údery podél bočních stěn, 

aby neměli příležitost ukončit rozehru z nepřesnosti. Po podání buďte připraveni na útočný 

úder, převážně přijímá do přední části kurtu. Buďme aktivní a nezapomínejte se v zadní části 

kurtu, jinak útočný hráč zahraje krátký úder, který nestihneme doběhnout. 

Komplexní hráč (z angl. Complete Player) 

 Takový hráč je rychlý, ale také dobře ovládá raketu. Hrát proti takovým hráčům je 

nejtěžší. Stejně jako Runner doběhne většinu míčů, ale zároveň zvládne zaútočit jako 

Attacker, pokud se mu naskytne příležitost. Takový hráč vypadá, že nemá problém s žádným 

úderem, ale každý má nějakou slabinu. Naším úkolem je takovou slabinu najít a snažit se ji co 

nejvíc využít v náš prospěch. 

Většinou se nedá jednoduše určit, do které kategorie hráč patří, nicméně platí, že jeden 

z těchto typů u hráčů převládá. V průběhu kariéry se způsob hry může lišit a také se mění 
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v závislosti na soupeři, s kterým hráč hraje. Proti lepším hráčům se těžko hraje útočná hra, 

protože je soupeř technicky lepší, zatímco proti méně zkušeným a takticky zdatným hráčům 

se předpokládá, že budeme hrát více útočnou taktiku, např: útočník nebo drop-lobber. Obecně 

platí, že je žádoucí všímat si během utkání styl hry soupeře v co nejvyšší míře a na základě 

pozorování vhodně zvolit nebo přizpůsobit taktiku. 

2.9 Rozdíly mezi ženami a muži 

 V následující kapitole si představíme výzkumy několika autorů, kteří se zabývali 

rozdíly mezi elitními hráči a hráčkami squashe. 

Ghani (2016) uvádí, že muži hrají kratší rozehry než ženy. Muži zahráli průměrně 

252,1 úderů za hru, zatímco ženy zahrály 337,6. Zapříčiňuje to tomu, že muži hrají více 

útočných úderů, z kterých často hrají vítězné údery nebo nevynucené chyby. Hraním dlouhé 

lajny podél stěny do zadní části kurtu dávají minimum šancí soupeři zaútočit a naopak tím 

získávají výhodu v rozehře a dostávají se sami do útoku. Ghani (2016) zjistila, že ženy 

nejčastěji hrají úder do zadní části kurtu podél stěny, nejčastěji podél levé stěny do soupeřova 

backhandu. Rozehru pak většinou útočící hráčka zakončí, jen pokud k tomu má příležitost, a 

to krátkým úderem do přední části kurtu. Reakční časy na jednoduché i složitější podněty u 

obou pohlaví jsou v průměru 5 – 15% vyšší než u průměrné populace.  

Prvním z fyziologických rozdílů mezi muži a ženami je podíl podkožního tuku. Pro 

hráče squashe obecně je charakteristické nižší procentu tělesného tuku. Sharp (1998) uvádí u 

můžu 7-12% tělesného tuku a u žen 18-27%. Shoduje se s Hellerem (2018), který uvádí, že 

muži mají 10-12% tělesného tuku a ženy 15-18%. 

Spotřeba kyslíku v průběhu hry se pohybuje od 2 do 3,5l/min, přičemž u žen je to do 

32 ml kyslíku na kg váhy za minutu a u mužů je to 40 ml na kg váhy za minutu. Energetický 

výdaj je 10-18 kcal za minutu u obou pohlaví. Úroveň kyseliny mléčné po hře trvající 30-

40min se pohybuje od 3,5 do 10 mmol/l, přičemž ženy jsou spíše u spodní hranice a muži u 

horní hranice tohoto rozmezí (Sharp, 1998).  

Z hlediska množství kyslíku spotřebovaného za minutu na kilogram tělesné hmotnosti 

se hodnoty u mužů pohybují kolem 60 ml, u žen pak kolem 50 ml; anaerobní práh je u obou 

pohlaví podobný. Ve Wingate (aerobní test s maximálním usilím) testu má síla dolních 

končetin u mužů průměrné hodnoty 12,5 – 13,5 W/kg, u žen 7,5 – 8 W/kg, což v praxi 

ovlivňuje mimo jiné vytrvalostní složku výkonu. Optimální sledovaná síla stisku rakety je u 
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mužů 400 – 450 N, u žen 300 – 350 N. I zde tedy vidíme rozdílné hodnoty u obou pohlaví 

hráčů. 

Únavový index (fatigue index) u mužů dosahuje průměrné hodnoty -10 až -15 W/s, u 

žen jsou hodnoty podobné, a to -8 až -15 W/s. Na druhé straně obnovovací index (recovery 

index) vyjádřený jako procento výkonu po 4 minutách odpočinku mají muži v hodnotách 95 – 

98%, ženy 94 – 100%. U obou těchto veličin tedy pozorujeme analogické hodnoty u obou 

pohlaví, dá se tedy říct, že z tohoto hlediska relevantní rozdíly nezaznamenáváme.  

Co se týče síly úchopu rakety pro muže jsou typické hodnoty 400-450 N, zatímco pro 

ženy 300-350 N v průběhu zápasu. Síla úchopu je vyšší u profesionálních hráčů, kde může 

dosahovat i hodnoty 600 N a také je silnější pro dominantní končetinu, a to o 13%. Kromě 

vyšší síly úchopu vykazují muži také delší výdrž.  
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3. Praktická část 

 V praktické části si představíme samotnou analýzu soutěžních utkání u mužů a žen na 

okruhu PSA. Na začátku výzkumu jsme si stanovili cíle práce, které jsme plnili. Vytvořili 

jsme výzkumné otázky, na které jsme pomocí úkolů práce hledali odpovědi. Dále si 

představíme výzkumný vzorek a metodiku práce. Na konci této kapitoly si vysvětlíme, jak 

jsme sbírali data, definujeme si jaká data a proč je sbíráme a jak samotná data budeme 

vyhodnocovat. 

3.1 Cíl práce 

 Cílem této diplomové práce je porovnání squashových utkání z hlediska tempa hry u 

mužů a žen v okruhu turnajů PSA. Získané výsledky nám ozřejmí, zda se tempo hry 

v průběhu utkání mění, zjistíme průměrnou délku výměny a průměrný počet úderů ve 

výměně. 

 Dále porovnáme data z mužských a ženských utkání mezi sebou. Data mužských 

utkání z okruhu PSA porovnáme se soutěžními utkáními mužů v České Republice. 

3.2 Úkoly práce 

1. Provést rešerši literatury 

2. Vytvořit záznamový arch pro analyzování dat 

3. Analyzovat 25 utkání mužů a žen 

3.3 Výzkumné otázky 

1. Jak se mění se v průběhu utkání tempo hry? 

2. Jak se liší tempo hry u mužů a žen? 

3. Jak se u obou pohlaví liší průměrná rozehra? 

4. Jak se liší výběr úderů u obou pohlaví? 

5. Do jaké výšky čelní stěny se obě pohlaví trefují nejčastěji? 

3.4 Hypotézy 

1. Předpokládáme, že se tempo hry v průběhu utkání mění. 

2. Předpokládáme, že vítězové hrají v rychlejším tempu hru než poražení. 

3.5 Metodika práce 

 V této diplomové práci bylo analyzováno celkem 14 utkání mužů a 11 utkání žen 

nejvyšší světové herní úrovně pořádané organizací PSA. Nejstarší analyzované utkání je 

z roku 2017. Výzkum obsahuje data z následujících turnajů: 
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• Mužské turnaje: Allam British Open 2017 – 5 utkání, Black Ball Squash Open 2018 – 

3, Allam British Open 2019 – 2 utkání, , El Gouna 2019 – 1 utkání, Grasshopper cup 

2018 – 1 utkání, Qatar World Championship 2019/2020 – 1 utkání, Windy City Open 

2020 – 1 utkání. 

•  Ženské turnaje: El Gouna 2018 – 5 utkání, Allam British Open 2017 – 2 utkání, CIB 

Egyptian Open 2020 – 2 utkání, World Tour Finals 2018/2019 – 1 utkání, PSA World 

Championship 2019/2020 – 1 utkání.  

Jednotlivá utkání byla vybrána náhodně.  

3.6 Výzkumný soubor 

 Pro tuto práci jsme vybrali hráče a hráčky umístěné do 60. místa světového žebříčku. 

Vybrali jsme utkání z více turnajů, od prvních kol po finálová utkání. Celkem v analýze 

figurovalo 11 mužů a 12 žen v 25 utkáních. Průměrný věk mužů byl 27,7 ± 5, let a žen 27,3 ± 

4,5 let. Průměrné umístění mužů ve světovém žebříčku v průběhu utkání bylo 12,5 ± 16,2. 

Ženy byly v době analyzovaných utkání umístěné 7,5 ± 6,7 v žebříčku. Nejlépe umístěný hráč 

byl na 1. místě a nejhůře na 52. místě světového žebříčku. U žen byla nejlépe umístěná hráčka 

na 1. místě a nejhůře na 23. místě žebříčku. Ve výzkumném souboru se vyskytuje pouze jedna 

hráčka, která hrála levou rukou, zbytek hráčů mělo silnější pravou ruku. 

3.7 Sběr dat a měřící procedury 

Hlavní metodou použitou v této diplomové práci byla notační analýza. Pro hodnocení 

herního výkonu se tato metoda využívá nejčastěji a zahrnuje používání určitých jevů a 

zaznamenávání statistik do předem připravených záznamových archů. Sbíraná data se mohou 

týkat pozice, akce, časových informací nebo výsledků konkrétních činností v rámci utkání, 

díky čemuž je notační analýza známa pro výjimečně velký objem sesbíratelných dat. Zatímco 

v počátcích byla data zaznamenávána ručně, díky počítačům se proces mnohonásobně zrychlil 

a zefektivnil. 

Videoanalýzu řadíme mezi tzv. nepřímou analýzu. Hlavní výhodou této metody je 

možnost pozastavit video, posunout vpřed nebo vzad, abychom mohli přesněji určit 

vyskytující se jevy a abychom se vyvarovali chybám. 

 Pro záznam utkání jsme si vytvořili záznamový list v programu MS Excel, ve kterém 

jsme zároveň provedli závěrečnou analýzu dat a vytvořili jsme si databázi pro získaná data. 

V záznamovém listu jsme získávali následující údaje: 
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1. Číslo úderu v rozehře 

2. Jméno utkání – název a kolo turnaje 

3. Číslo utkání - M – muži, W - ženy 

4. Číslo setu 

5. Čas úderu 

6. Kdo úder odehrál (hráč A, hráč B) 

7. Jméno hráče 

8. Preferovaná ruka hráče – pravá/levá 

9. Počet bodů (stav skóre) 

10. Další podávající – hráč, který v dané rozehře podává 

11. Typ úderu – dále si vysvětlíme v kapitole „Typy úderů“ 

Při sběru dat jsme do předem připraveného archu zaznamenávali každý odehraný úder 

v jednotlivých utkáních. Posléze jsme naměřili jednotlivé intervaly mezi údery v rozehrách. 

Údaje získané tímto způsobem jsme z databáze dále využili pro podrobnější analýzu. 

Nejprve jsme si do záznamového archu (obrázek 2) pomocí klávesových zkratek zanesli 

údaje o rozehře – časy, hráče, číslo setu, počet bodů nebo preferovanou ruku hráče a poté 

jsme si přehráli videozáznam znovu a do těchto výsledků jsme si zaznamenali, jaké konkrétní 

údery hráči odehráli. 

 

Obrázek 2 - Záznamový arch 

Všechny údaje z jednotlivých rozeher jsme si dále ukládali v databázi, ze které jsme dále 

vyhodnocovali data, jako je např. tempo hry, četnosti jednotlivých úderů a jiné. 
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Obrázek 3 - Databáze úderů 

 Na obrázku 3 máme databázi úderů se všemi daty potřebnými k pozdější analýze. 

 Hráče jsme si rozdělili na hráče A a hráče B. Hráči A byli vždy vítězové celého utkání, 

naopak hráč B v utkání prohrál. 

Data jsme sbírali z videozáznamů pořízených na turnajích. Videa jsou dostupná na 

internetu na portálu youtube.com nebo na stránkách PSA – psaworldtour.com. 

3.8 Vyhodnocení dat 

Data byla vyhodnocena jedním hodnotitelem. Naměřili jsme 1 utkání mužů a 1 utkání 

žen, z kterých jsme následně vypočítali reliabilitu. Mužské utkání mělo 3 sety a vyskytlo se 

v něm 826 úderů. Reliabilita u typů úderů byla 99,05%. Reliabilita u úderů do třetin čelní 

stěny byla 99,26%. V ženském utkání byly celkem 3 sety, ve kterých bylo odehráno 637 

úderů. Reliabilita měření typů úderů byla 99,12% a při zásahu do výšky čelní stěny byla 

99,21%. Z kontrolního měření jsme vyloučili poslední údery, které mohou skončit různě a 

někdy není rozpoznatelné, kdy přesně rozehra skončila, např. rozhodnutí rozhodčího.  

V mužských utkáních jsme změřili průměrnou časovou odchylku 0,038 vteřiny. U 

ženských utkání byla průměrná časová odchylka 0,032 vteřiny. Tento údaj udává, o kolik se 

průměrně lišily časy úderů mezi normálním měřením a kontrolním měřením. 
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Ve výzkumu jsme analyzovali data pomocí: 

• T-testu Anova 

Pomocí Anovy (analysis of variance) určujeme vztahy mezi nezávislými a závislými 

proměnnými. V analýze jsme využili párové T-testy, nepárové T-testy – porovnání mužů a 

žen, Analýzu rozptylu – u 3 a více jak setů 

• Cohenovo-d 

Jedna z nejužívanějších mír věcné významnosti rozdílů a závislostí, je míra Cohenovo d, která 

je založena na rozdílu průměrů dvou skupin, respektive průměr se dělí směrodatnou 

odchylkou (Cohen, 1988). 

• Efekt size measures (měření velikosti efektu) 

Tento koncept poukazuje a popisuje míry věcné významnosti rozdílů a závislostí. Dle 

Soukupa (2013) „…záměr byl za pomoci uvedených měr měřit v experimentech vliv 

sledovaného efektu. Tyto míry měly měřit rozdíly (souvislosti) mezi experimentální  

a kontrolní skupinou v náhodných experimentech. “  

U všech druhů úderů byla zároveň s typem úderu zaznamenávána také výška úderu, do 

jaké části čelní stěny byl úder zahrán - od spodní části čelní stěny, neboli „tinu“ do výšky 

servisní čáry – 1, dále od servisní čáry do 2/3 čelní stěny – 2, a do horní třetiny čelní stěny – 

3. Takovou analýzou se zatím nezabýval žádný výzkum. Z důvodů střihu kamer se mohlo stát, 

že nebylo zřejmé, do jaké části čelní stěny se hráči trefili. V takových případech se za jméno 

úderu číslo nepsalo. Rozdělení čelní stěny na třetiny si představujeme v obrázku 4. 

 

Obrázek 4 - Rozložení čelní stěny 
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3.9 Typy úderů 

V této kapitole si ukážeme, jaké druhy úderů se v analýze hodnotily a jak byly 

pojmenovány. Pro účely této práce budeme dále užívat anglické zkratky a jména úderů. 

Podání (Servis) 

Podání je úder, kterým začíná rozehra. Podle strany, ze které hráči podávali, jsme 

rozdělili podání na podání zprava – R a podání zleva – L. Dále jsme zaznamenávali, jestli 

hráč podával forhendem – FH nebo backhandem – BH a výšku čelní stěny, rozdělenou na 

třetiny –  2, 3. (příklad: LFH2, RBH3) 

Volej (Volley -V) 

Volej je způsob zahrání úderu, u kterého se míč po odrazu od čelní stěny nedotkne 

země a je hráčem zahrán před dopadem. V takovém případě dá soupeři méně času na reakci a 

může získat výhodu v rozehře. Všechny následující údery můžeme zahrát z voleje nebo po 

dopadu. 

Lajna (Drive - D) 

Drive je úder, který letí podél boční stěny do zadní části kurtu. Drive je udržovací úder 

nebo také obranný, který snižuje soupeřům šanci zahrát útočný úder. Údery, které byly 

zahrány do spodní třetiny čelní stěny, byly nejčastěji zahrány ještě před odrazem od skla, 

zatímco údery ve vrchních dvou třetinách čelní stěny se skla většinou dotkly. Jako lajnu jsme 

určili ten úder, který letěl do zadní části kurtu. Pokud byl druhý dopad před půlící čárou, 

jednalo se buď o kill nebo kraťas. 

Kros (Cross - X) 

Cross patří mezi základní údery do zadní části kurtu, letí z levé části kurtu na pravou 

nebo obráceně. Cross umožňuje hráčům měnit tempo a přesouvá těžiště hry na opačnou stranu 

kurtu. Při nepřesně zahraném crossu existuje větší riziko soupeřova útoku než u drivu. Kros 

jsme definovali jako úder letící do zadní části kurtu na druhé straně, odkud byl úder zahrán. 

Pokud úder dopadl podruhé před půlící čárou, jednalo se o kill nebo kraťas. 

Kraťas (Drop shot - Dr) 

Drop shot, nebo také „kraťas“ je útočný úder, který je hraný co nejblíže tinu a čelní 

stěně. Hráči ho většinou hrají po soupeřově nepřesném úderu a snaží se tím získat přímý bod 
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nebo donutit soupeře k chybě. Nepřesně zahraný drop shot může soupeři poskytnout výhodu 

útočení a prohrát rozehru. 

Boust (Boast - B) 

Boast je úder, který se dotkne nejdříve boční a až poté čelní stěny. Může být jak 

útočný, tak obranný. Útočný boast se většinou dotkne jedné boční stěny, přibližně uprostřed 

čelní stěny, co nejblíže k tinu a poté dopadne 2x na zem, ještě než doletí k protilehlé boční 

stěně. Takový úder se jmenuje dvoustěnný boast a hraje se nejčastěji proto, abychom 

překvapili soupeře. Další útočnou variantou je zahrát boast nejdříve o protilehlou stěnu, 

takový úder se jmenuje reverse boast. Obranný boast se hraje v momentě, kdy míč spadne do 

zadní části kurtu a nejde zahrát jiný úder než právě obranný boast. Většinou se hraje co 

nejvýše proto, aby se stihl bránící hráč vrátit na „téčko“ a stihl doběhnout další úder. Takový 

boast se opět dotkne nejdříve boční stěny, poté čelní a ještě před dopadem na zem se dotkne 

protilehlé boční stěny. V momentě, kdy nejde míč zahrát ani o boční stěnu, je možné zahrát 

míč o stěnu zadní (sklo).  

Lob (L)  

Lob patří mezi obranné údery, které se hrají pro zpomalení hry a získání času pro 

návrat do „T“ zóny. Nejčastěji se hraje po drop shotu, do protilehlého rohu kurtu (nejdelší 

trajektorie), aby se bránící hráč stihl vrátit do „T“ zóny a nedostal se pod tlak. Lob jsme si 

definovali jako úder, který byl záměrně zahraný do horní třetiny čelní stěny pro zpomalení 

hry. Mezi lobem a drivem byla hranice nejtenčí. Občas bylo těžké rozlišit, zda se jednalo o 

drive, který byl vysoký nebo o lob, který byl nízký. Proto pokud hráči zahráli úder do horní 

třetiny čelní stěny omylem (v těžké situaci např. s míčkem u zdi) a dopadl do zadní části 

kurtu, jednalo se o lajnu nebo kros. 

Útočný úder (Kill - K) 

Kill je útočný úder, který se hraje většinou po soupeřově nepřesném úderu. Často 

rozehra po zahraném killu končí. Je to úder, který se dotkne čelní stěny nízko, co nejblíže u 

tinu a ideálně dopadne 2x před půlící čárou. Hráči se často snaží trefit tvz. „nick“, je to roh, 

kde se stýká boční stěna a zem. Při přesném zásahu se míč neodrazí a rovnou se kutálí. Kil 

jsme si definovali jako úder, který musí dopadnout jednou před půlící čárou. Většinou ale 

stihl dopadnout před půlící čárou 2x. Dále se kil vyznačuje razancí. 
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Dále si vysvětlíme herní situace, které mohou nastat v momentě překážení, kontaktu 

nebo jiných sporných situací, které musí posoudit rozhodčí. 

Let 

Let je pokyn rozhodčího, který nechává opakovat rozehru z důvodu překážení ve hře. 

Při takovém bránění je hráč, kterému bylo bráněno, povinen zastavit hru a rozhodčí se podle 

situace rozhoduje, zda hráč dostane Let (nový míč) nebo Stroke (přímý bod).   

No let 

Pokud hráč zastaví hru, ale měl možnost zahrát míč a neohrozil by u toho soupeře, 

dostává od rozhodčího „No let“, čímž přisoudí bod soupeři. Tato situace nastává nejčastěji ve 

dvou momentech. Pokud hráč zastaví hru z důvodu překážení soupeře, ale míč by už 

nedostihl. Druhou možností je, pokud zastaví hru z důvodu překážení soupeře, ale míč by 

zahrát zvládl. 

Stroke 

 Stroke je stav hry, kdy rozhodčí přidělí bod hráči, který zastavil hru z důvodu 

překážení soupeře v zahrání úderu. 

Všechny tyto údery jde dále variovat mezi sebou např.: 

• VD – volley drive 

• VXK – Volley cross kill 

• XL – cross lob 

• XDR – cross drop shot 

Příklad včetně výšky čelní stěny, kam byl úder zahrán: 

• VD1 – volley drive do spodní 1/3 čelní stěny 

• VXDR1 – Volley cross drop do spodní 1/3 čelní stěny 

• VL3 – Volley lob do nejvyšší třetiny čelní stěny 

Ve výzkumu mohla nastat situace, kdy z různých důvodu (nejčastěji opakování záznamu 

z předchozí výměny) nebyl vidět začátek výměny. V takový moment jsme údery nahradili 

otazníkem „?“ a tyto údery se do analýzy nezapočítaly. 

V analýze se celkem objevilo 95 typů záznamů. Vycházeli jsme z 7 základních úderů: 

Drive, Cross, Drop shot, Boast, Kill, Lob a podání. Tyto údery mohou být všechny zahrány 
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z voleje. Dále jsou možné hrát různé kombinace úderů viz výše. U každého úderu jsme 

zároveň zaznamenávali výšku čelní stěny. U podání jsme zaznamenávali, z jakého podávacího 

čtverce hráč podával a jestli podával forhendem nebo bekhendem. V analýze se vyskytly 3 

typy rozhodnutí rozhodčího: let, no let a stroke. Dále jsme rozeznávali 8 typů chyb, které ve 

hře mohly nastat. Rozebíráme je v následující kapitole. 

3.10 Chyby v rozehře 

Rozehra může skončit různými způsoby.  

1. Vítězným úderem = úderem, který soupeř nezvládl vybrat 

2. Chybou = míč se z různých důvodů po odehrání nedotkl čelní stěny nebo zasáhl aut 

3. Rozhodnutím rozhodčího = Stroke, Let, No let 

My se dále budeme věnovat chybám, které v měření nastaly. 

Chybou chápeme to, že míč nedoletěl na čelní stěnu. Předem jsme si definovali 8 

základních chyb, kterých se hráči mohli během rozehry dopustit. Chybu jsme si pojmenovali 

zkratkou E a čísly jsme rozdělili chyby do těchto kategorií. 

1. E1 

Nejčastější chybou, ke které dochází v průběhu utkání, je trefení spodní autové čáry na čelní 

stěně, neboli tinu.  

2. E2 

Pokud hráč zahrál míč nad čelní stěnu (včetně horní autové čáry), jedná se o chybu E2. 

3. E3 

Úder, který letí nad levou boční stěnu, byl pojmenován E3. 

4. E4 

Opakem chyby E3. Pokud úder dopadl nad autovou čáru na pravé boční stěně. 

5. E5 

V momentě, kdy hráč přestřelil zadní stěnu (sklo), jedná se o chybu E5. 
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6. E6 

Druhá nejčetnější chyba v rozehrách byla, pokud míč od rakety nedoletěl na čelní stěnu, ale 

dříve spadl na zem. 

7. E7 

Chyba E7 nastala v momentě, kdy se hráč dotkl míče svým tělem. Mohlo se tak stát před nebo 

i po odraze od čelní stěny. 

8. E8 

Poslední chybou, která se ve rozehrách vyskytla, byl dvojitý zásah raketou. 

Na základě pravidel, které jsme popsali v této kapitole, jsme zaznamenávali data do archů, 

z kterých jsme následně tato data vyhodnocovali. Výsledky si představíme v následující 

kapitole. 

 

Obrázek 5 - Chyby v rozehrách 

Na obrázku 5 jsou graficky znázorněné chyby na kurtu. 
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4. Výsledky 

 V této kapitole budeme vyhodnocovat výsledky výzkumu, které následně v kapitole 

Diskuze budeme vyhodnocovat. Zaměříme se na tempo hry, výšku odrazu míče od čelní 

stěny, hru z voleje, četnosti jednotlivých úderů, pokusíme se zařadit hráče podle herních stylů 

a ukážeme si, kde hráči chybovali a k jakým sporným situacím, které musel rozhodčí soudit, 

došlo. 

4.1 Tempo hry 

 Tempo hry jsme si definovali jako čas potřebný k odehrání jednoho průměrného úderu 

(průměrný čas rozehry/ průměrný počet úderů v rozehře = tempo hry). V tabulce 2 uvádíme 

průměrné časy rozehry a průměrný počet úderů v jedné rozehře u mužů i žen. Průměrný čas 

rozehry u mužů činí 25,06 vteřiny, což je o 7,84 vteřiny více než u žen, které hrají průměrnou 

rozehru 17,22 vteřiny. Průměrný počet úderů za tento čas je u mužů 18,63 úderů za rozehru. 

Ženy zahrají v průměrné rozehře 12,39 úderů. Dle Cohena vychází u průměrných časů 

rozehry velikost efektu d = 2,1. U průměrných úderů na rozehru vychází d = 1,65. 

Tabulka 2 - Průměry - čas rozehry, počet úderů 

Muži   Ženy   

Průměrný čas rozehry (s) 25,06±3,5 Průměrný čas rozehry (s) 17,22±3,9 

Průměrný počet úderů 
na jednu rozehru 18,63±2,3 

Průměrný počet úderů 
na jednu rozehru 12,39±2,5 

 

Z těchto dvou údajů – průměrný čas rozehry a průměrný počet úderů se dále vypočítá 

tempo hry v utkáních. 

V porovnání mužských a ženských utkání byl naměřený signifikantní rozdíl mezi tempem 

hry (výsledek T-testu = 2,583, p = 0,017, d = 0,99, dle Cohenova-D je to vysoký efekt). 

4.1.1 Tempo hry muži 

Tabulka 3 - Tempo hry muži celkem 

Průměr z čas úderu 
Muži Sada 1 Sada 2  Sada 3  Sada 4 Sada 5 

Celkový 
průměr 

Celkový průměr 1,355 1,335 1,356 1,339 1,306 1,345 

 

 V tabulce 3 vidíme průměrné tempo ve všech mužských utkáních. Ve 14 utkáních se 

vyskytlo 53 her o celkovém počtu 18425 úderů. V jednom utkání došlo ke zranění hráče po 
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prvním odehraném setu. Toto utkání bylo zařazeno do celkového tempa hry (tabulka 3), ale už 

se dále nevyskytuje v tabulkách 4, 5 a 6.  

Průměrné tempo hry ze všech analyzovaných úderů je 1,345 vteřiny. V druhém setu se 

tempo hry oproti prvnímu setu zrychlilo o 0,02 vteřiny, ve třetím setu se tempo hry zpomalilo 

o 0,001 vteřiny. Zároveň třetí set je nejpomalejším setem v celém utkání. Tempo ve čtvrtém 

setu je lehce vyšší než v prvních dvou setech, ale o pouhé 0,004 vteřiny, což nemá statistický 

význam. Poslední set je ze všech setů nejrychlejší, druhý nejrychlejší byl druhý set. Čtvrtý set 

byl třetí nejrychlejší. Druhý nejpomalejší byl první set a nejpomalejší set byl třetí set. Analýza 

rozptylu ve všech setech byla nevýznamná. 

Tabulka 4 - Tempo hry muži - třísetová utkání 

Průměr z čas úderu 
Muži Sada 1 Sada 2 Sada 3 

Celkový 
průměr 

Celkový průměr 1,330 1,328 1,357 1,338 

 

 V tabulce 4 máme tempo hry pro třísetová utkání. Jedná se o 4 utkání, což je 3885 

úderů. Celkové tempo hry ve třísetových utkáních je 1,338, což je menší, než je celkové 

průměrné tempo ve všech utkáních. První a druhý set jsou z hlediska tempa hry podobné, liší 

se o pouhé 0,002 vteřiny. V posledním setu můžeme pozorovat snížení tempa na 1,357 

vteřiny. Nejrychlejší tedy byl druhý set, poté první a poslední set byl nejpomalejší. Analýza 

rozptylu ve všech setech byla nevýznamná. 

Tabulka 5 - Tempo hry muži - čtyřsetová utkání 

Průměr z čas úderu 
Muži Sada 1 Sada 2 Sada 3 Sada 4 

Celkový 
průměr 

Celkový průměr 1,376 1,353 1,352 1,338 1,356 

 

Tabulka 5 ukazuje tempo hry v utkáních se čtyřmi sety. V průměrech je zahrnuto 5 

utkání a 7631 úderů. Oproti celkovému průměrnému tempu ze všech utkáních je tempo ve 

čtyřsetových utkáních pomalejší. První sety byly nejpomalejší. Ve druhém a třetím setu se 

tempo zrychlilo a v obou setech bylo prakticky totožné. Poslední set prokazuje zrychlení 

tempa o 0,038 vteřiny. Poslední set má nejrychlejší tempo hry, druhý nejrychlejší je třetí set. 

O 0,001 vteřiny je pomalejší druhý set a nejpomalejší byl ve čtyřsetových utkáních první set. 

Analýza rozptylu ve všech setech byla nevýznamná. 
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Tabulka 6 - Tempo hry muži - pětisetová utkání 

Průměr z čas úderu 
Muži Sada 1 Sada 2 Sada 3 Sada 4 Sada 5 

Celkový 
průměr 

Celkový průměr 1,341 1,323 1,358 1,342 1,306 1,335 

V tabulce 6 vidíme tempo hry pouze pro pětisetová utkání, která jsou čtyři, a v těchto 

utkáních se vyskytlo 6614 úderů. Tempo hry pro tato utkání je rychlejší, než je celkový 

průměr. V prvním a druhém tempu pozorujeme zrychlení oproti celkovému průměru. Třetí a 

čtvrtý set má tempo hry pomalejší. V posledních setech pětisetových utkání je nejrychlejší 

naměřené tempo hry. V pětisetových utkáních byl tedy nejrychlejší poslední set, druhá 

nejrychlejší byla druhá sada. První set byl třetí nejrychlejší, hned za ním byl čtvrtý set a 

nejpomalejší byly třetí sety. 

Pokud porovnáme předchozí hodnoty z tabulek 4, 5 a 6, tak tempo hry v prvním setu 

je nejrychlejší u třísetových utkání. Druhé sety mají nejrychlejší tempo v pětisetových 

utkáních a třetí sety jsou nejrychlejší u čtyřsetových utkání. V tabulkách 5 a 6 můžeme 

porovnat tempo ve čtvrtých setech, rychlejší je u čtyřsetových utkání. Celkový průměr tempa 

hry byl u tří a pětisetových utkání podobný, lišil se o 0,003 vteřiny. Nejpomalejší utkání jsou 

čtyřsetové. Analýza rozptylu ve všech setech byla nevýznamná. 

4.1.2 Tempo hry ženy 

 V následující kapitole si ukážeme tempo hry v ženských utkáních. 

Tabulka 7 - Tempo hry ženy celkem 

Průměr z čas úderu 
Ženy Sada 1 Sada 2 Sada 3 Sada 4 Sada 5 

Celkový 
průměr 

Celkový průměr 1,406 1,378 1,390 1,386 1,376 1,388 

 

 Tabulka 7 nám ukazuje tempo hry u žen ve všech pěti setech a celkové shrnutí. Data 

jsme získali z 11 utkání, která obsahovala 10014 úderů. Celkové tempo hry je 1,388, což je o 

0,043 vteřiny pomalejší. V prvním setu u žen je tempo hry nejpomalejší – 1,406 vteřiny. 

V druhém setu se hra zrychluje o necelé tři desetiny vteřiny. Třetí a čtvrtý set má přibližně 

stejné tempo. Poslední set je stejně jako u mužů nejrychlejší. Druhý nejrychlejší byl druhý set. 

Čtvrtý set byl třetí nejrychlejší. Druhou nejpomalejší byla čtvrtá sada a nejpomalejším setem 

v utkání je první set. Analýza rozptylu ve všech setech byla nevýznamná. 
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Tabulka 8 - Tempo hry ženy - třísetová utkání 

Průměr z čas úderu 
Ženy Sada 1 Sada 2 Sada 3 

Celkový 
průměr 

Celkový průměr 1,381 1,362 1,375 1,373 

  

V tabulce 8 vidíme tempo hry u žen ve třísetových utkáních. Tato utkání obsahovala 

2032 úderů a byla celkem 4. Z těchto údajů vidíme, že třísetová utkání jsou ve všech setech 

rychlejší, než je celkový průměr. První set je nejpomalejší, druhý naopak nejrychlejší. Tempo 

ve třetím setu se oproti druhému zpomalilo o 0,013 vteřiny. Nejpomalejší byl tedy první set. 

Nejrychlejší byl druhý set a mezi těmito sety je poslední set. Analýza rozptylu ve všech setech 

byla nevýznamná. 

Tabulka 9 - Tempo hry ženy - čtyřsetová utkání 

Průměr z čas úderu 
Ženy Sada 1 Sada 2 Sada 3 Sada 4 

Celkový 
průměr 

Celkový průměr 1,511 1,433 1,456 1,434 1,459 

 

 V tabulce 9 můžeme vidět tempo hry u čtyřsetových utkání. Celkem jsme analyzovali 

dvě čtyřsetová ženská utkání o 1616 úderech. Následující údaje mohou být zkresleny 

z důvodu malého počtu čtyřsetových utkání v analýze. První sety u čtyřsetových utkání mají 

nejpomalejší tempo hry ze všech naměřených utkání. Druhý a poslední čtvrtý set mají 

podobné tempo hry. Třetí set je pomalejší než druhý a čtvrtý, ale rychlejší než první set. 

Celkem se jedná v průměru o nejpomalejší sety v analýze žen. Druhým nejpomalejším setem 

byl třetí set. Druhý a čtvrtý set mají podobné tempo, ale těsně je nejrychlejší druhý set. 

Analýza rozptylu ve všech setech byla nevýznamná. 

Tabulka 10 - Tempo hry ženy - pětisetová utkání 

Průměr z čas úderu 
Ženy Sada 1 Sada 2 Sada 3 Sada 4 Sada 5 

Celkový 
průměr 

Celkový průměr 1,362 1,364 1,367 1,363 1,376 1,367 

 

 Tabulka 10 nám představuje tempo hry pětisetových utkání žen. V analýze jsme 

naměřili 5 utkání o 5837 úderech. První sety u pětisetových utkání mají nejrychlejší tempo 

hry ze všech utkání. První čtyři sety mají podobné tempo hry 1,362-1,367, ale poslední set je 

pomalejší. Celkový průměr pětisetových utkání je o 0,021 vteřiny. Analýza rozptylu ve všech 

setech byla nevýznamná. 
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 Z porovnání dat z tabulek 8, 9 a 10 nám vychází nejrychlejší tempo hry u prvního setu 

v pětisetových utkáních. Utkání o čtyřech setech mají naopak tempo hry v prvním setu o 

0,149 pomalejší, než je tempo u pětisetových utkání. Druhé sety jsou u třísetových a 

pětisetových utkání podobné, liší se o 0,002 vteřiny. Utkání o čtyřech setech jsou opět 

nejpomalejší, a to o 0,071 vteřiny oproti nejrychlejšímu druhému setu. Třetí sety jsou 

nejrychlejší u pětisetových utkání, která mají tempo 1,367 vteřin. O 0,008 vteřiny zaostávají 

utkání o třech setech. Opět nejpomalejší tempo můžeme najít v utkání se čtyřmi sety. 

V tabulkách 9 a 10 můžeme porovnat tempo hry u čtvrtých setů, kde vychází tempo 

v pětisetových utkáních rychlejší o 0,058 vteřiny. Průměrné tempo ve všech utkáních vychází 

nejrychlejší pro pětisetová utkání. O 0,006 vteřiny zaostávají utkání se třemi sety a 

nejpomalejší utkání jsou čtyřsetová s tempem 1,459 vteřiny a ztrátou 0,092 vteřiny na 

nejrychlejší – pětisetová utkání. V pětisetových utkáních u žen je tedy nejrychlejší první set, 

za kterým s druhým nejrychlejším tempem je čtvrtý set. O pouhé 0,002 za prvním setem a 

0,001 za čtvrtým setem je druhý set. Třetí set byl druhý nejpomalejší a nejpomalejším setem 

byl naměřen poslední pátý set. 

4.2 Četnost a distribuce úderů 

Pro tuto kapitolu jsme si vybrali čtyři nejvíce hrané údery u mužů i žen, protože jsou tyto 

údery u obou pohlaví totožné. Vybrali jsme úder D1 – drive do spodní třetiny čelní stěny, D2 

– drive do prostřední třetiny čelní stěny, Cross 1 – cross do spodní třetiny čelní stěny a DR1 – 

drop shot do spodní třetiny čelní stěny. Budeme porovnávat jejich tempo v následujících 

histogramech. 

Modrou barvou je vynesen histogram pro údery mužů a oranžovou pro údery žen. 

Histogramy jsou vyneseny pro celkový počet úderů. Ženy zahrály úderů méně, proto je na 

histogramu údajů žen méně, ale to naši analýzu nijak nelimituje. 
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Graf 1 - Histogram úderu Drive 1 

 

 Na grafu 1 vidíme histogram pro úder Drive zahraný do spodní třetiny čelní stěny. 

Výskyty začínají u 0,5 vteřiny. To budou pravděpodobně údery z přední části kurtu. Dále si 

můžeme všimnout dvou četnějších výskytů úderu. První začíná kolem 0,8 vteřiny, kde hráči  a 

hráčky začali odehrávat údery. Jsou to údery hrané kolem servisního boxu, tedy s krátkým 

časem pro zahrání. Můžeme si všimnout, že muži hráli drive přibližně o 0,1 vteřiny dříve než 

ženy.  Kolem 1,5 vteřiny vidíme pokles výskytů. Tento pokles je pravděpodobně z důvodu 

odrazu míče od zadní stěny kurtu. Po odrazu míče od skla mohli hráči míč odehrát, proto po 

1,5 vteřině začíná nárůst výskytů úderu. 

Graf 2 - Histogram úderu Drive 2 

 

 V druhém histogramu (graf 2) porovnáme druhý nejčetnější úder, tím je drive do 

prostřední třetiny čelní stěny. Oproti grafu 1 odehrávají hráči úder později. Hráči tento úder 

začali odehrávat kolem 0,8 vteřiny. Opět vidíme strmější nárůst u mužů. Ti hráli víc úderů do 
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1 vteřinou než ženy. Od 1,2 vteřin výskyty klesají, pravděpodobně ze stejného důvodu jako u 

grafu 1, tedy kvůli odrazu o zadní stěnu kurtu. Druhý nárůst začíná v 1,75 vteřiny. U mužů i u 

žen vidíme přibližně stejný nárůst, pokles je u žen lehce strmější. 

Graf 3 - Histogram úderu Cross 1 

 

 Graf 3 nám představuje úder cross do spodní třetiny čelní stěny. Stejně jako u grafu 1 

začínají výskyty od 0,5 vteřiny. To jsou údery z přední části kurtu, pravděpodobně po 

předchozím krátkém úderu. Všimněme si třech četnějších výskytů odehrání úderu. U všech tří 

hráli muži úder cross dříve než ženy. Od vteřiny 0,6 se jednalo o crossy, které soupeř odehrál 

bez odrazu od boční nebo zadní stěny. Poté vidíme pokles výskytů, pravděpodobně z důvodu 

odrazu míče od boční stěny. Další četnější výskyt odehrání vidíme mezi 1,1-1,5 vteřiny. 

Poslední výskyt začíná od 1,6 vteřiny z důvodu odrazu míče od boční a zadní stěny, hráči 

odehráli míč až po dvou odrazech. 

Graf 4 - Histogram úderu Drop shot 1 
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V posledním histogramu (graf 4) si ukážeme četnosti výskytů u úderu do přední části 

kurtu – drop shot. Z výsledků vidíme, že muži odehrávali úder dříve než ženy. U žen vidíme 

nárůst až kolem 1,1 vteřiny, zatímco muži začali odehrávat drop shot od 1 vteřiny. Pokles 

četností klesá k 1,5 vteřině přibližně stejným tempem u obou pohlaví. 

4.3 Tempo u vítězů a poražených 

V této kapitole si rozebereme tempo hry u vítězů a poražených u mužů i u žen. 

Tabulka 11 - Tempo hry muži -  vítězové a poražení 

Průměr z čas úderu Sada 1 Sada 2 Sada 3 Sada 4 Sada 5 
Celkový 
průměr 

Tempo hry vítězové 1,345 1,317 1,344 1,323 1,292 1,332 

Tempo hry poražení 1,365 1,353 1,368 1,356 1,321 1,359 

 

V tabulce 11 vidíme průměrné tempo hry u mužů ve všech 5 setech a celkový průměr. 

Můžeme vidět, že vítězové hrají v průměry všechny údery rychleji než poražení. V prvních 

setech je rozdíl nejmenší, a to 0,020 vteřiny. V druhých setech je naopak rozdíl v tempu 

největší – 0,036 vteřiny. Ve třetích setech je rozdíl 0,024 vteřiny a ve čtvrtých je rozdíl druhý 

největší, a to 0,034 vteřiny. Rozdíl v tempu v posledních setech je 0,028 vteřiny. Celkový 

průměrný rozdíl je 0,027 vteřiny. Tempo hry mužů se dle Cohenovo-D prokázalo věcnou 

významností ve druhých setech d = 0,76, ve třetích setech d = 0,59, ve čtvrtých setech d = 1 a 

v pátých setech d = 0,59. Největší věcná významnost (vysoký efekt) byla naměřena u čtvrtých 

setů, ostatní sety měly střední efekt. V celkovém průměru všech setů a v prvních setech byla 

naměřena věcná významnost d < 0,5. 

Tabulka 12 - Tempo hry ženy – vítězky a poražené 

Průměr z čas úderu Sada 1 Sada 2 Sada 3 Sada 4 Sada 5 Celkový průměr 

Tempo hry vítězky 1,388 1,396 1,382 1,402 1,384 1,390 

Tempo hry poražené 1,423 1,360 1,398 1,369 1,367 1,386 

 

 Tabulka 12 nám ukazuje rozdíl v tempu hry u žen mezi vítězkami a poraženými. U žen 

vidíme menší rozdíl v tempu než u mužů. Vítězky hrály dokonce nepatrně pomaleji než 

poražené, a to o 0,004 vteřiny. První sety mají vítězky rychlejší o 0,035 vteřiny. V druhých 

setech mají tempo hry o 0,036 vteřiny pomalejší. V třetích setech je opět tempo hry rychlejší 

u vítězek. Čtvrté a poslední sety už hrály vítězky pomaleji než poražené, a to ve čtvrtých 

setech o 0,033 a v pátých setech o 0,017 vteřiny. Dle Cohena bylo naměřeno u všech pěti setů 

malý efekt (d = 0,2-0,4). Celkový průměr všech setů ukázal hodnotu d < 0,2. 
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 V porovnání vítězů mužů a vítězek žen, hráli muži o 0,059 vteřiny rychleji. U 

poražených je rozdíl 0,027 vteřiny.  

4.4 Tempo jednotlivých úderů 

V této kapitole si rozebereme tempo hry u jednotlivých úderů. Tato data si 

představíme u mužů, žen a u vítězů a poražených a následně je budeme mezi sebou 

porovnávat. 

 Z analýzy jsme vybrali údery, které mají statistickou významnost, a vyřadili jsme 

údery bez dopadu (volley), kterým budeme věnovat samostatnou kapitolu. 

Tabulka 13 - Tempo hry muži – údery 

Popisky řádků Vítěz Poražený Celkový průměr 

Boast 1,469 1,498 1,482 

Drive 1,416 1,425 1,420 

Drop shot 1,191 1,217 1,204 

Kill 1,016 1,017 1,017 

Lob 1,714 1,739 1,729 

Cross 1,306 1,303 1,305 

Podání 1,302 1,357 1,325 

 

V tabulce 13 vidíme 7 základních úderů u mužů. V prvním sloupci máme jména 

jednotlivých úderů. V posledním sloupci uvádíme celkový průměr tempa hry pro jednotlivé 

údery. Největší rozdíl mezi vítězi a poraženými vidíme u podání – 0,055 vteřiny (d = 0,64) 

Srovnatelné rozdíly vidíme u úderů boast a lob (u obou d < 2) . Tyto údery hrají poražení 

pomaleji, a to v rozmezí 0,029-0,025 vteřiny. Drive je úder, který se v analýze vyskytuje 

nejčastěji, vítězové ho hrají rychleji než poražení o 0,009 vteřiny, podle Cohena ukazuje malý 

efekt d = 0,24. Drop shot hrají poražení pomaleji o 0,027 vteřiny (d = 0,59). Cross a kill mají 

velice podobné hodnoty u vítězů i u poražených. Rozdíl u crossu je 0,003 vteřiny a u killu je 

0,001 vteřiny. U obou těchto úderů vyšla věcná významnost d < 0,2. 

Tabulka 14 - Tempo hry ženy - údery 

Popisky řádků Vítězka Poražená Celkový průměr 

Boast 1,449 1,459 1,454 

Drive 1,493 1,452 1,473 

Drop shot 1,236 1,324 1,280 

Kill 1,063 1,011 1,037 

Lob 1,906 1,912 1,909 

Cross 1,390 1,403 1,397 

Podání 1,342 1,350 1,346 
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Tabulka 14 uvádí tempo hry pro jednotlivé údery u žen. V prvním sloupci máme 7 

nejčastěji hraných úderů. V druhém a třetím sloupci je tempo hry pro jednotlivé údery pro 

hráče A – vítěze a hráče B – poraženého. V posledním sloupci vidíme celkový součet temp. 

Největší rozdíl vidíme u Drop shotu, který je 0,088 vteřiny (d = 0,51). Vítězky hrají tento úder 

rychleji. Naopak Kill a Drive hrají vítězky pomaleji o 0,052 a 0,042 vteřiny, pro kill d = 0,75 

a drive d = 0,47.  Rozdíly ve zbylých úderech jsou malé 0,006-0,013, takže je hráčky hrály 

v podobném tempu. 

 Pokud porovnáme tabulky 13 a 14 zjistíme, že ženy hrály rychleji úder boast o 0,028 

vteřiny. Ostatní údery hráli v rychlejším tempu muži. Největší rozdíl byl v úderu Lob, který 

hráli muži rychleji o 0,179 vteřiny. Nejčetnější úder analýzy – Drive hráli muži rychleji o 

0,053 vteřiny. Druhý nejčetnější úder cross byl rychlejší o 0,092 vteřiny. Drop shot hrály ženy 

pomaleji o 0,076 vteřiny. Podání hráli muži rychleji o 0,020 vteřiny.  
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4.5 Četnosti úderů 

V následující kapitole si rozebereme četnosti jednotlivých úderů. Celkem se v analýze 

vyskytuje 28439 úderů, z toho je 18425 úderů mužských a 10014 úderů ženských. 

Tabulka 15 - Četnosti úderů v jednotlivých utkáních 

Utkání Počet z úder Utkání Počet z úder 

M1 1401 W1 1027 

M2 295 W2 637 

M3 1546 W3 880 

M4 794 W4 1108 

M5 1508 W5 432 

M6 1914 W6 374 

M7 1265 W7 1154 

M8 1396 W8 1355 

M9 1000 W9 1340 

M10 1412 W10 589 

M11 1704 W11 1118 

M12 1707 Celkový součet 10014 

M13 1657   

M14 826   
Celkový součet 18425   

 

V tabulce 15 můžeme vidět četnost úderů v jednotlivých zanalyzovaných utkáních. Zkratkou 

M rozumíme mužská utkání, zkratkou W ženská utkání 

Graf 5 - Četnost mužů a žen  FH/BH 

 

V grafu 5 vidíme četnost všech úderů na forhendu a bekhendu pro obě pohlaví. Muži zahráli 

celkem 34,41% úderů na forhendu a 65,59% úderů na bekhendu. Ženy hrály 63,47% úderů na 

bekhendu a 36,53% na forhendu. 

 

 

36,53%

63,47%

Četnost úderů ženy

FH BH

34,41%

65,59%

Četnost úderů muži

FH BH
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Tabulka 16 - Četnost úderů - muži 

Četnost muži Backhand Forhand Celkový součet 

Boast 1,96% 1,65% 3,61% 

Drive 28,47% 8,73% 37,20% 

Drop shot 5,57% 3,24% 8,81% 

Kill 0,58% 0,58% 1,16% 

Lob 2,34% 1,12% 3,46% 

Cross 7,40% 8,05% 15,46% 

Podání 3,70% 2,06% 5,76% 

Volej 13,00% 6,71% 19,71% 

Ostatní - - 4,84% 

Celkem 63,02% 32,14% 100,00% 

 

Tabulka 16 nám představuje četnost úderů pro forhend a bekhend u mužů. V prvním 

sloupci vidíme základní údery – boast, drive, drop shot, kill, lob, cross a podání. Dále jsou v 

tabulce údery z voleje a ostatní údery, jako jsou chyby v rozehrách a rozhodnutí rozhodčího. 

Na bekhendu muži zahráli 63,02% úderů, na forhendu to bylo 32,14%.  

Z tabulky vyplývá, že nejvíce hraný úder je Drive, který hráči zahráli celkem v 37,2%. 

Z toho bylo 28,47% zahráno na bekhendové straně a 8,73% na forhendové. Na bekhendu se 

tedy zahrálo 76,5% všech Drivů. Druhý nejčetnější úder v tabulce je volej. Tento údaj 

zahrnuje všechny údery, ale hrané bez dopadu míče na zem. Podrobněji si ho rozebereme 

v kapitole údery z voleje. 

Druhý nejčetnější úder po dopadu na zem je Cross. Tento úder byl jako jeden z mála 

více hraný na forhendu. Celkově byl zahraný v 15,46% všech úderů, na forhendu 8,05% a na 

bekhendu 7,4%. Úder drop shot byl odehrán v 8,81% případů. Z toho je většina na bekhendu, 

a to 5,57% a na forhendu 3,24%. Úder, kterým začíná výměna – podání, se v analýze objevil 

v 5,76%.  

Hráči častěji podávají z pravého servis boxu bekhendem, a to o 1,64% více než na 

forhendu. Boast a lob mají přibližně stejné zastoupení v celkovém součtu úderů. Boast hráči 

hráli v 3,61% a lob v 3,46% případů. Kill je nejméně zastoupený úder v této analýze. Vyskytl 

se v 1,16% případů a byl zahrán ve stejném počtu případů na forhendu a bekhendu, a to v 

0,58% případů. 
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Tabulka 17 - Četnost úderů - ženy 

Četnost ženy Backhand Forhand Celkový součet 

Boast 1,97% 2,49% 4,45% 

Drive 24,30% 8,92% 33,21% 

Drop shot 5,29% 3,11% 8,40% 

Kill 0,85% 0,75% 1,60% 

Lob 1,98% 0,89% 2,87% 

Cross 7,67% 7,94% 15,61% 

Podání 4,99% 3,18% 8,17% 

Volej 12,03% 6,53% 18,56% 

Ostatní - - 7,13% 

Celkem 59,08% 33,79% 100,00% 

 

V tabulce 17 uvádíme celkovou četnost úderů u žen. Nejčetnější úder je stejně jako u 

mužů drive, který ženy zahrály v 33,21% případů. Z toho bylo 26,8% zahraných na forehandu 

a 73,2% zahraných na bekhendu. Druhý nejčetnější úder analýzy byl cross, který ženy hrály v 

15,61% výskytů, z toho na bekhendu byl 7,67% a na forhendu 7,94%, což jsou srovnatelné 

časy. Voleje rozebíráme podrobněji v kapitole Údery z voleje, ale celkem se u žen vyskytly v 

18,56% úderů. Drop shot byl v ženských utkáních zahrán na forhendu v 3,11% případů a na 

bekhendu v 5,29% případů. Celkem ho ženy zahrály v 8,4% případů. Podaní zabírá vetší část 

v ženských utkáních než v mužských, a to 8,17%. Je to z důvodu, že ženy hrály kratší rozehry 

než muži. Boast byl v analýze zahrán celkem v 4,45% případech. Jako jeden z mála úderů má 

větší podíl úderů odehraných na forhendu – 2,49%, na bekhendu to bylo 1,97%. Lob je u žen 

více hraný úder než kill, hráčky ho hrály v 2,87% a z toho 1,98% na bekhendu a 0,89% na 

forhendu. Kill hrály ženy nejméně, celkem v 1,6% případech. U žen byla naměřena střední 

statistická významnost u následujících úderů: Cross d = 0,52 a drop shot, kde se d = 0,51. 

V tabulkách 16 a 17 vidíme, že muži hráli více rovných úderů podél stěny do zadní části 

kurtu, tedy Drive, o necelá 4%. Úder cross, má přibližně stejné zastoupení u obou pohlaví: u 

mužů – 15,46%, u žen – 15,61%. Rozdíl je tedy minimální. Stejně tomu tak je u úderu drop 

shot, který hráli muži o 0,42% více než ženy. Ženy hrály více úderů boast, a to na obou 

stranách kurtu. Celkem hrály tyto údery o 0,84% více než muži. Úder lob má u mužů větší 

zastoupení, a to o 0,59%. Další z úderů, které zahrály vícekrát ženy, je kill. Celkově se 

vyskytl o 0,44% více u žen než u mužů. Ženy také mají více nezařazených úderů, jako jsou 

chyby ve výměně a rozhodnutí rozhodčího, více je rozebereme v kapitole Chyby v rozehře. 

 Abychom mohli zařadit všechny zahrané údery z analýzy do jednoho grafu, rozdělili 

jsme si kurt na 4 čtvrtiny podle dopadu míče na zem – dvě přední a dvě zadní. 
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4.6 Údery z voleje 

V této kapitole si podrobněji rozebereme údery, které hráči odehráli před dopadem 

míče na zem, tedy voleje. Muži zahráli přibližně každý pátý úder z voleje, přesněji v 19,71% 

případů. Ženy hrály voleje o něco méně – v 18,56% případů. Obě pohlaví hrála přibližně 2x 

více úderů z voleje na bekhendu. 

Tabulka 18 - Četnost úderů z voleje - muži 

Četnost volejů muži Backhand Forehand Celkový součet 

Volley Boast 0,17% 0,08% 0,26% 

Volley Drive 5,07% 1,72% 6,79% 

Volley Drop shot 4,07% 1,24% 5,31% 

Volley Kill 0,53% 0,66% 1,19% 

Volley Lob 0,12% 0,03% 0,15% 

Volley Cross 3,03% 2,99% 6,01% 

Celkem 13,00% 6,71% 19,71% 

 

V tabulce 18 vidíme všechny údery, které byly zahrány z voleje. Nejčetnější úder byl 

volej drive, který je zároveň nejčetnější i mezi údery po dopadu. Z celkového počtu úderů byl 

zahrán v 5,07% případů na bekhendu a na forhendu v 1,72% případů. Velké zastoupení mezi 

voleji měl i úder do přední části kurtu – volej drop shot, který na bekhendu hráči zahráli 

v 4,07% případů a na forhendu v 1,24% případů. V celkovém součtu byl druhým nejčetnějším 

úder volej cross, který se vyskytl v 6,01%, v téměř vyrovnaném počtu – 3,03 na bekhendu a 

2,99% na forhendu. Úder volej kill byl zahrán přibližně stejněkrát po dopadu jako z voleje. Po 

dopadu ho muži hráli v 1,16% a z voleje 1,19% případů. Volej lob a volej boast hráči hráli 

v méně než 1% případů. Volej lob byl zahrán v 0,15% a volej boast 0,26% případů. 

Tabulka 19 - Četnost úderů z voleje - ženy 

Četnost volejů ženy Backhand Forhand Celkový součet 

Volley Boast 0,18% 0,15% 0,33% 

Volley Drive 4,40% 1,49% 5,89% 

Volley Drop shot 3,11% 1,23% 4,33% 

Volley Kill 0,73% 0,66% 1,39% 

Volley Lob 0,28% 0,03% 0,31% 

Volley Cross 3,34% 2,98% 6,31% 

Celkem 12,03% 6,53% 18,56% 

 

Tabulka 19 nám představuje četnost úderů z voleje u žen. Ženy hrály údery z voleje 

celkem v 18,56% výskytů. Stejně jako muži hrály ženy více úderů bez dopadu na bekhendové 

straně – 12,03%. Na forhendové straně zahrály 6,53% všech úderů bez dopadu.  Nejvíce 
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úderů zahrály na bekhendové straně do zadní části kurtu (Drive), a to v 4,4% případů. Na 

forhendu to bylo 1,49% výskytů. Nejčetnější úder byl křížem kurtu, tedy cross – 6,31% úderů, 

na bekhendu 3,34% a na forhendu 2,98%. Volej Drop shot byl zahrán celkem v 4,33% 

případů, 3,11% na bekhendu a 1,23% na forhendu. Volej boast se společně s volej lobem hrál 

nejméně, a to 0,33% a 0,31%. Volej kill byl celkem zahrán v 1,39% případů,  což je podobné 

killu po dopadu. Po dopadu byl zahrán o 0,21% vícekrát, což je minimální rozdíl. 

Pokud porovnáme tabulky 18 a 19 mezi sebou zjistíme, že se údery hrané z voleje 

mezi oběma pohlavími moc neliší, celkem je rozdíl 1,14% ve prospěch mužů. U všech úderů 

je rozdíl vždy menší než 1%. Na forhendu je největší rozdíl u úderu volej drive, a to 0,23%. 

Celkem na forhendu hráli muži o 0,18% více než ženy. Na bekhendu je největší rozdíl u úderu 

Volej drop shot, který hráli muži o 0,96% více než ženy. Ženy naopak hrály více úder volej 

cross, který zahrály celkem o 0,31% vícekrát než muži. Celkem hráli na bekhendu muži více 

o 0,97%. 

4.7 Výška odrazu od čelní stěny 

V naší analýze jsme také sledovali, do jaké výšky čelní stěny se hráči trefují. Tato 

kapitola nám představí, jaké třetiny čelní stěny hráči využívali nejvíce. 

Graf 6 - Četnost úderů - výška čelní stěny 

 

V grafu 6 máme rozdělené údery do 3 kategorií podle výšky čelní stěny, do které byly 

údery zahrány. První sloupec (1) jsou údery zahrané do spodní třetiny čelní stěny. V druhém 

sloupci (2) máme údery zahrané do prostřední části čelní stěny a v posledním sloupci (3) jsou 

údery zahrané do nejvyšší části čelní stěny. V tabulce je u mužů zaznamenáno 93,605% úderů 
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a u žen 93,029% úderů, ostatní údery z různých důvodů nešlo zařadit. Jednalo se o chyby 

(auty) nebo údery, které kvůli záběru kamery nešlo určit, do jaké části čelní stěny jej hráči 

zahráli. 

Z výsledků vidíme, že se obě pohlaví častěji trefují do spodní části čelní stěny, a to ve 

více než polovině případů. Muži tuto třetiny využívají o 3,43% více než ženy, zatímco ženy 

využívají nepatrně více ostatní dvě třetiny čelní stěny. V prostřední třetině hrály ženy o 

1,088% více než muži a v nejvyšší třetině čelní stěny více o 1,766% úderů. 

Graf 7 - Výška odrazu o čelní stěnu u vítězů a poražených - muži 

 

V grafu 7 porovnáváme výšku odrazu o čelní stěnu u vítězů a poražených v mužských 

utkáních. Z grafu vidíme, že vítězové hrají více do spodní třetiny čelní stěny. Může to 

znamenat větší razanci úderů a také rychlejší tempo hry, které jsou pro vítěze charakteristické 

(viz tabulka 11). Rozdíl mezi vítězi a poraženými byl 2,53%. V druhé a třetí třetině čelní 

stěny (nad servisní čárou) hráli více poražení. Ve druhé třetině je to o 1,72% a v nejvyšší 

třetině hráli poražení o 1,58% více. 
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Graf 8 - Výška odrazu o čelní stěnu u vítězek a poražených - ženy 

 

Graf 8 nám představuje výšku úderů u vítězek a poražených. Vidíme zde opačný výsledek 

jako u mužů. Ženy vítězky hrály do spodní třetiny méně než poražené, a to o 0,73%. Vítězky 

naopak hrály více do prostřední třetiny kurtu, kde zahrály o 0,98% více úderů. V nejvyšší 

třetině kurtu hrály poražené více o 0,83%. 

Pokud porovnáme výšku odrazu o čelní stěnu u mužů a u žen (graf 7 a 8) zjistíme, že muži 

hráli více do spodní třetiny čelní stěny. To odpovídá i rychlejšímu tempu utkání mužů 

(tabulka 3 a 7). Muži vítězové hráli do spodní třetiny o 5,04% více než ženy vítězky. U 

poražených je menší rozdíl – 1,79%. V prostřední třetině hráli vítězové o 2,72% více, ale 

poražení hráli téměř totožně, rozdíl byl 0,01%. V nejvyšší třetině hráli vítězové i vítězky 

méně úderů. Muži zde hráli o 2,18% než ženy. Ženy hrály v poslední třetině více o 1,43% než 

muži. 

4.8 Rozřazení hráčů podle stylu 

Rozhodli jsme se rozdělit hráče do 4 skupin, ideálně mapovatelných na 4 typy hráčů. Na 

základě kapitoly o typologii hráčů (kapitola 2.4) jsme se rozhodli rozdělit hráče do skupin 

podle stylu hry. Nejdříve jsme si hráče rozdělili do 3 skupin (útoční, obraní, univerzální), poté 

jsme zkusili rozdělit hráče do skupin čtyř a vyšli nám zajímavé výsledky, které popisujeme 

v následujících tabulkách. Jakožto metriky pro rozřazení jsme vybrali podíl volejů v 

rozehrách a distribuci úderů napříč zónami na čelní stěně (1-3). Původně bylo ještě zařazeno 

tempo hry, nicméně kvůli neproporčnosti tempa se zbylými daty bylo tedy žádoucí tempo 

jakožto jeden z faktorů eliminovat. 
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Pro rozřazení hráčů byla použita clusterovací methoda K-means, která se iterativně snaží 

najít K (v našem případě 4) centroidů, pomyslných "ideálních" reprezentantů, jednotlivých 

clusterů. Přesněji v každé iteraci náleží každý bod (hodnota) nejbližšímu centroidu a následně 

se tento centroid posune do těžiště určeného svými body. V ideálním případě by tato metoda 

měla seskupit hráče, jejichž statistiky jsou si nejvíce podobné. 

Výpočet proběhne ve dvou fázích: 

• příprava vektorů jednotlivých statistik (voleje + zóny), které budou definovat body 

v 4-dimenzionálním prostoru 

• nalezení centroidů pomocí implementace z knihovny scikit-learn. 

V první skupině je celkem zastoupeno 7 žen a 4 muži. 

Tabulka 20 - Typologie hráčů 1 skupina 

Muži 1 2 3 4 Ženy 1 2 3 4 

M. E. 0,174 0,579 0,318 0,044 N. G. 0,197 0,574 0,318 0,044 

Y. S. 0,144 0,576 0,293 0,025 N. S. 0,19 0,536 0,316 0,048 

M. A. 0,166 0,573 0,269 0,007 H. H. 0,144 0,571 0,309 0,048 

A. F. 0,222 0,525 0,362 0,028 A. W.  0,157 0,521 0,339 0,029 

     N. T. 0,18 0,592 0,287 0,018 

     R. W. 0,206 0,529 0,312 0,066 

     S. P. 0,136 0,527 0,342 0,056 

          

V tabulce 20 máme ve sloupci 1 podíl volejů v rozehrách. Ve sloupcích 2-4 jsou zóny na 

čelní stěně – 2 nejnižší, 3 prostřední a 4 nejvyšší. Hráči jsou zařazeni do této skupiny, protože 

mají vysoký podíl úderů do spodní třetiny čelní stěny (sloupec 2). Mají velmi nízký počet 

úderů v nejvyšší třetině čelní stěny (sloupec 4) a nižší podíl volejů v rozehrách. Zajímavé na 

této první skupině hráčů a hráček je, že většina pochází z Egypta, pouze dvě hráčky z této 

skupiny pochází z Anglie. 

Tabulka 21 - Typologie hráčů 2 skupina 

Muži 1 2 3 4 Ženy 1 2 3 4 

M.C. 0,189 0,467 0,375 0,051 A.S. 0,27 0,432 0,371 0,069 

N.M. 0,203 0,471 0,436 0,046 C.S. 0,185 0,462 0,366 0,08 

P.C. 0,234 0,437 0,412 0,077 L.M. 0,147 0,453 0,423 0,054 

     J.CH. 0,248 0,39 0,424 0,062 

  

Tabulka 21 nám představuje druhou skupinu. Tato skupina má vyšší zastoupení úderů 

z voleje oproti první skupině, ale nižší zastoupení úderů v spodní třetině čelní stěny. 

Prostřední třetina čelní stěny je u obou skupin podobná, ale v druhé skupině hráli hráči údery 
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více do nejvyšší třetiny čelní stěny. V této skupině naopak nebyl nikdo, kdo v mládí trénoval 

v Egyptě. Jsou zde hráči a hráčky hrající v západní Evropě a jedna hráčka z Indie. 

Tabulka 22 - Typologie hráčů 3 skupina 

Muži 1 2 3 4 

G.G. 0,212 0,641 0,28 0,022 

R.A. 0,19 0,67 0,262 0,028 

T.M. 0,182 0,645 0,237 0,018 

K.G. 0,179 0,648 0,232 0,008 

 

Ve třetí skupině (tabulka 22) nemáme žádné zastoupení ženského pohlaví. Tato 

skupina má oproti ostatním skupinám velký počet úderů odehraných do spodní třetiny čelní 

stěny. Poměr zastoupení úderů z voleje je podobný skupině 2. Údery odehrané do prostřední a 

nejvyšší třetiny čelní stěny jsou zde méně zastoupené, protože většinu úderů hráli hráči do 

zmiňované spodní třetiny. 

Tabulka 23 - Typologie hráčů 4 skupina 

Ženy 1 2 3 4 

A.A. 0,239 0,394 0,294 0,194 

 

Poslední skupina (tabulka 23) má zastoupení pouze jedné hráčky. Její hra byla 

charakteristická nízkým počtem úderů do spodní třetiny čelní stěny a naopak velmi vysokým 

počtem úderů do horní třetiny čelní stěny. Podíl počtu úderů odehraný z voleje má tato hráčka 

druhý největší ze všech žen.  
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4.9 Chyby v rozehře 

V této kapitole si představíme a popíšeme chyby, kterých se hráči a hráčky mohli 

v průběhu hry dopustit. Dále si ukážeme rozhodnutí rozhodčích, ke kterým v průběhu analýzy 

došlo. 

Tabulka 24 - Chyby v rozehře 

Chyby Muži Ženy 

E1 69,45% 62,66% 

E2 0,95% 2,22% 

E3 1,43% 2,53% 

E4 1,43% 4,11% 

E5 - 0,63% 

E6 25,30% 26,90% 

E7 0,48% 0,32% 

E8 0,95% 0,63% 

Celkem 100,00% 100,00% 

 

V tabulce 24 vidíme procentuální zastoupení jednotlivých chyb, kterých se hráči a 

hráčky mohli v průběhu analýzy dopustit. Ze všech zanalyzovaných úderů bylo zaznamenáno 

3,16% úderů jako chyba. Rozděleny jsou do 8 kategorií, které jsou podrobněji vysvětleny 

v kapitole Chyby v rozehře. 

Nejpočetnější chybou, která se v utkáních vyskytovala, byl zásah míče do spodního 

autu na čelní stěně, tedy tinu. Muži takovou chybu zahráli v 69,45% případů, ženy o 6,79% 

méně, tedy v 62,66% případech. Druhou nejčetnější chybou je chyba E6, což znamená, že 

hráči nezasáhli čelní stěnu a míč spadl dříve na zem. Chyby E6 se hráči dopustili v 25,3% a 

hráčky v 26,9% případů. Ženy častěji zasahovaly auty než muži. Nad čelní stěnu se ženy 

trefily v 2,22% případů, což je o 1,26% více než muži. Aut nad levou boční stěnou ženy 

zasáhly o 1,1% vícekrát než muži. Aut nad pravou boční stěnou zasáhli muži v 1,43%, stejně 

jako nad levou boční stěnou. Ženy zasáhly pravý aut nad boční stěnou v 4,11%. Toto číslo 

souvisí s četností bekhendového drop shotu, který byl častěji hraný než na forhendu. Jako 

obranný úder po krátkém úderu do levé přední části kurtu hráči často používají lob křížem 

přes kurt. Proto se zde vyskytuje více chyb než na levé straně. Chyba E5 je přestřelení zadní 

stěny (skleněné) kurtu. U mužů se tato chyba nevyskytla vůbec, u žen se vyskytla v 0,63% 

všech chyb. Chyby E7 a E8 se vyskytují více u mužů. Chyba E7 nastala v momentě, kdy hráč 

zasáhl sám sebe míčem, buď napřímo nebo po dotyku míče čelní stěny. Chyba E8 nastala, 

pokud hráč zasáhl sám svoji raketu. U mužů se vyskytla chyba E7 v 0,48% případů a chyba 
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E8 v 0,95% případů. Zatímco u žen se chyba E7 vyskytla v 0,32% případů a chyba E8 

v 0,63% případů. 

 

Obrázek 6 - Četnost chyb muži 

Jednotlivé výskyty chyb vidíme na obrázcích 6 a 7. Na obrázku 6 jsou chyby, které se 

vyskytly v mužských utkáních. Na obrázku 7 jsou chyby z ženských utkání. Nejčetnější chyba 

E1 se vyskytla u mužů v 291 případech, u žen v 198 případech. Druhá nejčetnější chyba E6 se 

u mužů objevila v 106 případech a u žen v 85 případech. Chyba E5 se u mužů nevyskytla 

vůbec. 

 

Obrázek 7 - Četnost chyb ženy 

V tabulce 25 rozebereme rozhodnutí rozhodčího, ke kterým v analýze došlo. Rozhodčí 

nebo videorozhodčí rozhodovali u mužů v 1,79% všech úderů. U žen došlo k 2,29% sporných 

situacích, které musel rozhodčí vyřešit. Nejčastěji rozhodčí nechali rozehru opakovat (Let). U 

mužů se rozehra opakovala v 51,06% případů, u žen to bylo také ve více než polovině 

případů, a to 50,22%. Ženy častěji slyšely od rozhodčích No let – rozehra byla zastavena 

neprávem a bod získává soupeřka. Tato situace nastala u žen v 19,21% případů a u mužů o 
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4,62% méně, tedy v 14,59% případů. Situace, kdy hráč, který zastaví hru a tím získá bod, 

nazýváme stroke. Muži získali za zastavení rozehry bod v 34,35% případů zastavení hry. 

Ženy získaly bod v 30,57% případů. 

Tabulka 25 - Rozhodnutí rozhodčího 

Rozhodnutí 
rozhodčího Muži Ženy 

Let 51,06% 50,22% 

No let 14,59% 19,21% 

Stroke 34,35% 30,57% 

Celkem 100,00% 100,00% 

 

V této kapitole jsme si představili výsledky našeho výzkumu. Některé z těchto výsledků 

jsou významnější než jiné. Podrobněji si je rozebereme v následující kapitole diskuze. 

  



60 

 

5. Diskuze 

Před započetím této diplomové práce jsme si stanovili vědecké otázky, na které jsme 

pomocí získaných dat našli odpovědi. 

První vědeckou otázkou bylo zjistit, zda a jak se mění tempo hry v průběhu utkání. 

Nejrychlejším naměřeným setem v utkání obecně byl set pátý. Tento výsledek se ale nedá 

zobecnit tak, že by byl nejrychlejším setem poslední set, jelikož ani ve třísetových ani ve 

čtyřsetových utkáních nejsou třetí, resp. čtvrtý set obecně nejrychlejší. Dále platí, s výjimkou 

pětisetových ženských utkání, že jsou první sety pomalejší než druhé. Obecně se dá říct, že 

první sety patří mezi pomalejší v rámci utkání. Můžeme si to vysvětlit tím, že v průběhu 

prvního setu se soupeři seznamují a analyzují styl hry svého soupeře a také se u nich 

nevyskytuje únava, takže doběhnou více úderů, čímž se rozehry prodlužují. Nicméně 

výsledky neprokazují univerzální vzorec vývoje tempa hry napříč počtu odehraných setů ani u 

jednoho pohlaví. Tempo hry se sice v průběhu utkání mění, ale výsledky nelze zevšeobecnit.  

 Dušek (2018) při analýze tempa hry na mužských turnajích nejvyšší úrovně v České 

republice došel k analogickým výsledkům. Páté sety byly nejrychlejší v celém utkání, což 

odpovídá i našemu výzkumu. Dále zjistil, že první sety jsou nejpomalejší, což je v souladu 

s naší studií a závěrem, že první sety obecně platí mezi pomalejší. Tyto výsledky mohou být 

způsobeny tím, že v prvních setech mají hráči více energie a jsou schopni doběhnout více 

úderů, proto se v prvních setech méně útočí. Pro unaveného hráče je náročnější zahrát 

přesnější úder více, než rychlý úder. Proto se domníváme, že se tempo hry v posledních 

setech zrychluje z důvodu větší únavy hráčů, kteří se snaží eliminovat chyby, a proto hrají 

rychlejší údery. Druhým možným vysvětlením by mohlo být vyšší nasazení hráčů. Vítěz 

pátého setu, je zároveň vítězem v utkání. Proto musí dát hráči do hry vše, aby zvítězili.  

Pokud bychom porovnávali tempo hry s ostatními raketovými, tak Carboch (2017) 

zjistil, že průměrná rozehra měla hodnotu u mužů 1,22 ± 0,03 vteřiny a u žen 1,21 ± vteřiny. 

Rozehry jsou v průměru kratší. Myslíme si, že je to z důvodu průměrně kratších rozeher, 

kterých v naměřené studii bylo u mužů 5,66 úderů v rozehře a u žen 5,4. Zatím co v naší 

studii se za jednu rozehru odehraje u mužů 25,06 a u žen 17,22. Rozehry v tenise budou kratší 

pravděpodobně z důvodu větší možnosti chyb. Hráči mohou odehrát snadněji do autu, ve 

squashi tomu tak není z důvodu zdí, které v tenise nejsou. 

Naměřené hodnoty v rámci tohoto výzkumu tedy sice potvrdily hypotézu, že tempo 

hry se v průběhu utkání mění, nicméně neprokázaly jeden univerzální vzorec vývoje tempa 
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hry. Jinými slovy, tempo hry se jinak vyvíjí u tří, čtyř a pětisetových utkání a rozdíl je také 

mezi pohlavími. Rozdíly v tempu hry jsou malé, pohybují se v řádech setin sekundy. 

Nejmarkantnější rozdíl v tempu hry je rozdíl posledního setu, který je rychlejší oproti 

ostatním setům v průměru o 4 setiny vteřiny. Tento údaj se týká všech sledovaných utkání bez 

ohledu na pohlaví, na turnaj nebo jakékoliv další proměnné. 

 Druhou vědeckou otázkou bylo zjistit, zda se mění tempo hry u vítězů a poražených. 

Zjistili jsme, že muži-vítězové měli rychlejší tempo hry ve všech setech. Ženy vítězky hrály 

v průměru v pomalejším tempu než poražené. Vítězky hrály rychleji první a třetí sadu, ale 

zbylé sety hrály rychleji poražené hráčky. Celkový rozdíl mezi vítězkami a poraženými není 

velký (0,004 vteřiny). U mužů můžeme říct, že rychlejší tempo v utkání je žádoucí pro výhru 

v utkání. U celkového průměru tempa u mužů pro vítěze a poražené byla naměřena střední 

statistická významnost u druhých, třetích a pátých setů. U čtvrtého setu byla naměřená velká 

statistická významnost d = 1. Hypotéza, že vítězové budou mít rychlejší tempo hry než 

poražení, se potvrdila pouze u mužů, nikoliv ale u žen. Je to pravděpodobně proto, že muži 

hrají více útočnou hru, díky které získávají převahu v rozehře a celkové vítězství v utkání, 

zatímco u žen se prokázalo, že mají nižší tendenci riskovat na úkor vlastní chyby. Vučkovic 

(2010) ve svém výzkumu zkoumal rozdíl v naběhaných metrech u vítězů a poražených. 

Vítězové naběhali signifikantně menší vzdálenost než poražení. To může souviset 

s rychlejším tempem hry vítězů. Vítězové ovládají více „T-zónu“, proto naběhali méně metrů, 

což může souviset s rychlejším tempem hry. Hráči, co ovládají střed hřiště, mají lepší pozici 

pro útok, a tím pádem hrají údery rychleji. 

 U mužů tedy platí, že rychlejší tempo je klíčem k vítězství ve hře. Domnívali jsme se, 

že četnost úderů z voleje vede k rychlejšímu tempu hry a tedy i vítězství ve hře, ale není tomu 

tak. V součtu měli poražení více úderů odehraných z voleje než vítězové. Důležité pro tempo 

hry byl rychlejší čas odehrání, který nejčastěji souvisel s postavením hráče ve středu kurtu. 

Správným postavením měli vítězové možnost odehrát soupeřův úder rychleji. U žen dokonce 

platí, že vítězky hrály v průměru méně volejů než poražené, ale hrály je v rychlejším tempu. 

Z toho se dá usuzovat, že vítězky hrály v lepších a připravenějších pozicích. Data tedy 

korelaci mezi počtem volejů a tempem hry, respektive vítězstvím nepotvrzují. 

 Třetí výzkumná otázka se týkala průměrné rozehry mezi pohlavími. Ta se u mužů a 

žen liší, a to jak v délce trvání, tak v počtu odehraných úderů. Mužská rozehra trvala 25,06 

vteřiny, což je o 8,19 vteřiny více než naměřil Dušek (2018) u mužů v ČR, kde rozehra trvala 

16,87 vteřiny. Průměrná rozehra na turnajích PSA, kde se vyskytují nejlepší hráči na světě, je 
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delší z důvodu kvalitnějších a přesnějších úderů, z kterých je mnohem těžší zahrát vítězný 

úder, a také z důvodu lepší fyzické připravenosti sportovců, kteří mnohem lépe zvládnou 

vybrat těžké údery, a tím se rozehry prodlužují. S tím souvisí i průměrný počet odehraných 

úderů v jedné rozehře. V turnajích na okruhu PSA hráli muži v průměru 18,63 úderu, zatímco 

v ČR odehráli 12,04. Tento údaj také souvisí s přesností úderů a celkovou fyzickou 

vybaveností hráčů. 

 Ženy hrály průměrnou rozehru 17,22 vteřiny a za tuto dobu odehrály 12,39 úderu. 

Celková doba rozehry u žen byla kratší pravděpodobně kvůli větší četnosti chyb, které jsme 

naměřili v tabulce 24, rozehrám a jiným fyziologickým předpokladům, viz kapitola 2.8.  

Čtvrtou výzkumnou otázkou bylo zjistit, jak se liší výběr úderu u obou pohlaví. 

V tabulkách 15 a 16 vidíme konkrétní data, z kterých vychází, že obě pohlaví hrají více na 

bekhendu. Děje se tak proto, že na bekhendové straně se hůře útočí, proto je hra pro hráče na 

bekhendu bezpečnější. Muži hrají více úderů na bekhendu než ženy o necelá 4%. Forhend 

naopak hrají více ženy, ale o pouhé 1,65%. Důvodem mohou být kvalitnější a přesnější údery 

u mužů, z kterých se hůře útočí. To potvrzuje druhý nejčetnější úder, kterým je cross. Ten 

hrají muži na bekhendové straně kurtu méně než ženy, pravděpodobně právě proto, že hrají 

přesnější drive. Na forhendu hrají obě pohlaví úder cross častěji, protože je z něj jednodušší 

zaútočit právě křižným úderem přes kurt. O útočnější hře u mužů vypovídají i další údery, 

jako jsou voleje a drop shot. Drop shot hrají muži častěji než ženy jak na forhendu, tak na 

bekhendu. To samé platí pro hry z voleje. Hong (1996) také potvrzuje, že styl hry mužských 

hráčů squashe má charakter „tlak a útok“. U žen je větší procentuální zastoupení podání 

z důvodu kratších rozeher. Hra z voleje je více charakteristická pro muže, kteří hrají častěji 

úder drive a drop shot bez dopadu na zem. Tento údaj podporuje i vyšší četnost úderů v nižší 

části čelní stěny, protože tyto údery hráli muži právě tam. Ženy naopak hrály více obraných 

úderů z voleje, např. volej lob byl úder, který ženy hrály 2x více než muži. Předpokládáme, že 

je to kvůli defenzivnější hře žen a také proto, že si nechtěly nechávat dopadnout míče do 

zadních rohů kurtu, aby se nedostaly pod tlak nepřesným úderem z rohu hřiště. Obranné 

údery, které hrály ženy více, mohou být důvodem k pomalejšímu tempu hry, které bylo u žen 

naměřeno. 

Celkem hrály ženy do zadní části kurtu podél boční stěny (drive) ve 33,21 % výskytů 

úderu. Také Ghani (2016) provedla výzkum u žen, ve kterém prezentuje, že ženy hrají do 

zadní části kurtu v 47,1% úderů. Pro úder křížem, tedy cross, v našem výzkumu platí, že ho 

ženy zahrály v 15,61%. Ghani prezentovala pro cross četnost 19,9%. Dále v našem výzkumu 
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byla četnost úderů z voleje 18,56% a u Ghani 12,7%. Z dat vidíme, že u žen klesá četnost 

úderu drive a stoupá četnost volejů ve hře. Z toho vyplývá, že ženy hrají více útočných úderů 

než zjistila Ghani. Ženská hra se tedy přibližuje k mužské hře z hlediska agresivity a útoku. 

Avšak stále je mezi oběma pohlavími signifikantní rozdíl.  

Poslední, pátou výzkumnou otázkou bylo zjistit, jestli se u obou pohlaví liší výška 

odrazu od čelní stěny. Zjistili jsme, že muži hrají více do spodní třetiny čelní stěny. 

Pravděpodobně to bude kvůli větší razanci úderů a agresivnějšímu stylu hry. Muži v utkáních 

více útočí, proto více využívají spodní třetinu čelní stěny než ženy. Tomu odpovídá i větší 

četnost chyb při zásahu spodního autu na čelní stěně, než mají ženy (tabulka 23). Ženy útočí 

převážně v připravených pozicích a nepouštějí se do většího risku. Ghani (2016) to ve svém 

výzkumu také potvrzuje, a to pozorováním, že útočící hráčka zakončuje rozehru, jen pokud se 

jí k tomu naskytne příležitost v podobě nepovedeného úderu soupeřky. Rozehru poté zakončí 

nejčastěji krátkým úderem do přední části kurtu. 

Na základě výsledků můžeme říct, že muži hrají v rychlejším tempu než ženy, s tím 

souvisí i četnost výšky úderů na čelní stěně. U mužů vidíme větší četnost úderů v nižší třetině, 

s tím je spojená agresivnější hra a obecně výběr útočnějších úderů (drop shot, kill). Muži mají 

také delší průměrnou rozehru o více úderech. Obecně z naměřených dat vyplývá, že muži 

hrají v rychlejším tempu, což má pro ně velký význam, protože vyšší tempo hry koinciduje 

s vítězstvím v utkání. Naopak pro ženy je ve vztahu k tempu hry charakteristická větší četnost 

úderů v prostřední části čelní stěny než pro muže. Ženy mají kratší průměrnou rozehru a 

zahrají v ní méně úderů. Ženy hrají méně riskantní údery, aby eliminovaly riziko možné 

chyby, kterou by mohly udělat. Větší tempo hry nemělo u žen vliv na to, jestli hráčka vyhrála 

nebo nikoliv. 

 Dále jsme v této práci pomocí clusterovací metody rozdělili hráče do skupin (v 

tabulkách 20, 21, 22 a 23) podle typu hry, jakou se prezentovali. Hráče jsme si rozřadili podle 

podílu volejů v rozehrách a distribuce úderů napříč zónami na čelní stěně (1-3). Zajímavé je, 

že se nám hráči rozřadili do skupin podle místa původu. V první skupině se vyjma dvou 

hráček seskupili hráči pocházející z Egypta. Celkem bylo v první skupině 7 žen a 4 muži a 

pouze 2 ženy v této skupině nereprezentují Egypt. Ve druhé skupině bylo celkem 7 hráčů (3 

muži a 4 ženy). Jsou to hráči hrající v Evropě (Anglie a Francie). Z této skupiny je jen jedna 

hráčka z Indie. Obecně se ví, že hráči z různých koutů světa mají rozdílné styly hry, ale je 

zajímavé vidět data, která toto tvrzení potvrzují. Ve třetí skupině máme zástupce pouze 

mužského pohlaví, jsou to 3 hráči z Egypta a jeden z Francie. Tato skupina se od první liší ve 
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větší distribuci úderů do spodní třetiny kurtu. Jsou to hráči, kteří v utkáních více útočí a jsou 

agresivnější, proto se odštěpili od první skupiny. V poslední skupině máme hráčku z Asie, 

která odehrála pouze jedno utkání, ve kterém nastoupila proti druhé hráčce světového 

žebříčku, zatímco ona byla v žebříčku na 11. místě. V utkání byla slabší hráčkou a bylo jasné, 

kdo vyhraje. Proto se snažila svou hru co nejvíce zpomalit a hrála velkou část svých úderů do 

vyšší třetiny čelní stěny. Utkání prohrála 3:0.  

Limitací této studie byl videozáznam, který v některých momentech nezabíral celý kurt, 

ale zabíral např. detail hráče nebo z důvodů opakování předchozí rozehry nebylo vidět 

několik prvních úderů. Proto by pro tuto analýzu více vyhovoval pouze jeden záběr z kamery 

za zadní stěnou kurtu. Inspirací pro další výzkum je lepší definice vynucených a 

nevynucených chyb a posléze možnost sledování, které údery soupeřů k těmto chybám vedly. 

V našem výzkumu jsme sledovali typy chyb, ale nesledovali jsme, jestli byly vynucené či ne. 

Toto rozdělení nám umožní získat další data, která mohou mít větší význam pro hru a 

tréninkový proces, ve kterém by se mohli trenéři a hráči více zaměřit na konkrétní herní 

situace, ke kterým v utkáních dochází. 

Informace získané v tomto výzkumu nám v praxi pomohou při tvorbě tréninkových 

jednotek, které pak můžeme efektivněji zaměřit na jevy, které ve hře u hráčů a hráček na 

okruhu PSA vedou k vítězství. Závěry této práce také mohou ovlivnit tvoření tréninkové a 

herní strategie s ohledem na aspekty herního výkonu typické pro pohlaví hráče, jelikož obecní 

strategie pro muže a ženy se nezdá být v praxi nejvhodnější volbou. 
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6. Závěr 

V této diplomové práci jsme analyzovali utkání nejvyšší světové úrovně, hrané od roku 

2017 do roku 2020. Zjišťovali jsme, jestli se mění tempo v průběhu utkání, jestli je rozdílné 

tempo hry u vítězů a poražených, do jakých částí čelní stěny se hráči a hráčky trefovali, kolik 

úderů má průměrná rozehra a kolik se za takovou rozehru odehrálo úderů. Tato data jsme 

porovnávali u mužů i žen. 

Zjistili jsme, že tempo hry se v průběhu utkání mění jiným vzorcem pro různé délky 

utkání, a též rozdílně pro muže a ženy. V mužských utkáních bylo rychlejší tempo hry typické 

pro vítěze (d = 0,45), naopak u žen je připisováno poraženým (d = 0,1). Pro rozehru u mužů je 

typické delší trvání rozehry i vyšší počet úderů; u žen jsme naměřili trvání rozehry nižší, 

stejně tak i počet úderů byl nižší. Z hlediska četnosti úderů nepozorujeme žádný významný 

rozdíl mezi muži a ženami. Muži i ženy se trefují nejčastěji do nejnižší třetiny čelní stěny. 

Překvapivým zjištěním bylo, že pro vývoj tempa hry v utkání se nepotvrdil standardizovaný 

vzorec nebo model a výsledky byly neprůkazné, jinými slovy, tempo hry v utkání se mění 

jinak u tří, čtyř a pětisetových utkání a jinak pro muže a ženy. 

Obecně můžeme říci, že muži a ženy pracují s tempem hry v utkáních jinak, z hlediska 

praktického využití v trénincích a tvoření strategií je tedy třeba reflektovat tento rozdíl. Hráči 

a hráčky musí umět hrát variabilně a zvládnout si poradit se situacemi, které v utkání 

nastanou, pro další tréninkovou praxi ve vztahu k tempu ale doporučujeme vycházet z dat 

naměřených v této práci.  
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