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N ázev práce: 
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Document title: 
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Cíl práce: 

Hlavním cilem této diplomové práce je porovnání rozdílů v efektivitě a úspěšnosti podání 

vhledem k povrchu a výkonnostní úrovni hráčů (mužů) v tenise. 

Metoda: 

Analýza podání hráče v utkání byla prováděna a sledována na grandslamových turnajích 

vrcholových hráčů a krajských turnajích výkonnostních hráčů. Na základě extrospektivní 

metody pozorování jsem sledoval podání hráčů v náhodně vybraných utkání1.: 1. Ke stanovení 

závěrů jsem využil úspěšnosti, chybovosti a účinnosti podání. 

Výsledky: 

Výsledky práce ukazují na skutečnost, že se v tréninku hráčů na výkonnostní úrovní nelze 

zaměřovat na jednotlivé složky (úspěšnost, účinnost nebo umístění) podání. Největší 

nedostatky jsou u výkonnostních hráčů v úspěšnosti druhého podání a v procentuálním 

umístění podání do jednotlivých kategorií pole pro podání. 
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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Tenis se řadí mezi jeden z nejrozšířenějších sportů nejen na světě, ale i u nás. Svou 

popularitou se rozšířil na všechny světadíly a počet hráčů, kteří se mu soustavně věnují již 

překročil 30 milionů a jeho obliba i nadále roste. Tenis je hra, která klade obrovské nároky na 

psychickou i fyzickou přípravu hráče. Moderní tenis velice dobře vystihuje ve své publikaci 

Jankovský (2003): "Špičkový tenis vyžaduje koncentraci automobilového závodníka, který 

vjíždí do zatáčky, ale i vytrvalost maratónského běžce, který po čtyřicetikilometrovém běhu 

nasazuje k závěrečnému sprintu". 

Tenis řadíme ke sportovním hrám sítového typu. Obsahově bohatá činnost současného 

tenisu klade na hráče značné požadavky. Pro tenis je charakteristický rychlý let malého míče 

a rychlé střídání soupeřů ve styku s míčem .spojené s krytím značně velké plochy dvorce. 

Obtížnost hry zvyšuje používání speciálního náčiní - tenisové rakety, která velmi citlivě 

reaguje na přednosti a i nedostatky hráčovy techniky. Tenisové utkání je komplexní 

dynamický systém, v němž se stále ve vzájemné souvislosti uplatňuje celková strategie, 

taktika jednotlivých herních situací a technika hry. Vlastním prostředkem boje se soupeřem je 

technika hry. Tu je nutno posuzovat jak z biomechanického hlediska, tak z hlediska taktické 

účinnosti (Hohm, 1982). Toto je jeden z hlavních důvodů, proč je tato práce zaměřena na 

analýzu taktické účinnosti podání. 

Dalšími důvody, proč jsem se zaměřil právě na analýzu podání je jeho důležitost 

v současném tenise. Ze statistik je patrné, že se moderní tenis oproti dřívějším dobám 

podstatně zrychlil, výhoda podání se znásobila, výměny se zkrátily. Tudíž, jak uvádí Hohm 

(1982): "účinné podání je jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěchu v moderním tenise". 

Toto tvrzení dokládá i statistika nejčastěji se vyskytujících úderů: 

na antukových dvorcích to jsou tyto údery: 

1) bekhend- 25% 2) forhend- 20% 3) první podání -17% 

na dvorcích s umělým povrchem to jsou tyto údery: 

1) první podání- 22% 2) příjem podání bekhendem- 20% 3) bekhend - 12% 

(důležité je podotknout, že statistiky se zmiňují pouze o prvním podání, kde i v případě 

vrcholových hráčů není jeho úspěšnost stoprocentní a tudíž se procento výskytu tohoto druhu 

úderu zvyšuje!) 
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Jako kritéria úspěšnosti techniky hry se všeobecně uznávají: 

a) vysoká účinnost (přesnost a prudkost úderů, ekonomičnost pohybu, vynikající 

výsledky) 

b) široký rejstřík technických činností (univerzálnost hráče, úspěšnost na různých 

površích, zvládnutí úderů s rotacemi a úderů v různých výškách apod.) (Hohm, 1982) 

Na způsob technického provedení tenisových úderů mají obvykle rozhodující vliv 

přední světoví hráči. Podle jejich hry se mění ustálené názory na účinnost úderů. Proto je tato 

práce zaměřena na analýzu jak výkonnostních, tak i vrcholových hráčů, což umožní porovnat 

taktické využití podání a jeho účinnost u těchto dvou skupin. Výsledek tohoto výzkumu by 

měl být podkladem pro trenéry na všech výkonnostních úrovních, což by mohlo vést 

k obohacení tréninkových postupů a metod v praxi. 
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2. CÍLE A ÚKOLY 

Hlavním cílem této diplomové práce je porovnání rozdílů v efektivitě a úspěšnosti 

podání vhledem k povrchu a výkonnostní úrovni hráčů (mužů) v tenise. 

S ohledem na náročnost cesty vedoucí k dosažení cíle bude realizace projektu 

prováděna v postupných krocích. To znamená, že je potřebné vytyčit dílčí úkoly od sběru a 

nastudování odborné literatury až po zhodnocení získaných informací. 

Ze stanoveného cíle vyplynuly tyto úkoly: 

1. Studium odborné literatury a pramenů zaměřených na oblast zkoumaného 

problému. 

2. Provedení analýzy hráčů na výkonnostní a vrcholové úrovní a stanovení hranic pro 

výběr těchto hráčů. 

3. Vytvoření specifického druhu záznamu, do něhož budu zaznamenávat výsledky 

pozorování. 

4. Samotný sběr dat prostřednictvím odborných metod. 

5. Zpracování získaných dat a informací. 

6. Interpretace výsledků v odborné diskusi. 

7. Stanovení závěrů a doporučení pro tréninkovou praxi. 

Vědecké otázky: 

1. Jaké rozdíly jsou v úspěšnosti prvm'ho a druhého podání na výkonnostní a vrcholové 

úrovni? 

2. Jak ovlivňuje úspěšnost podání jeho účinnost? 

3. Jsou rozdíly v chybovosti podání do sítě a do autu stejné u výkonnostních 1 

vrcholových hráčů? 

4. budou hráči na vrcholové úrovní více měnit umístění podání do jednotlivých kategorií, 

nebo budou využívat podání k postranním čarám pole pro podání? 

Stránka: 9 
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3. SOUHRN TEORETICKÝCH POZNATKŮ 

3.1 TECHNICKÁ SLOŽKA PODÁNÍ 

Vývoj tenisové techniky a taktiky v současném období dospěl na úroveň, ve které se 

za nejúčinnější a nejprogresivnější pojetí považuje útočná koncepce hry. Z toho vyplývá, že 

základním požadavkem této koncepce hry je dokonalé zvládnutí přípravných a útočných 

úderů. To je však podloženo nejen taktickou a technickou vyspělostí, ale i kondiční a 

psychologickou přípravou. 

Podání považujeme za základní úder útočného pojetí tenisové hry. Podání je jediný 

úder, jímž hráč neodpovídá na soupeřův úder. Podávající zaujímá úderové postavení, 

nadhazuje míč a provádí úder podle vlastního uvážení a ve vlastním rytmu. (Hohm, 1982) 

Současně však musíme brát ohled na to, že se jedná o úder ze všech nejtěžší, neboť vyžaduje 

dokonalou pohybovou koordinaci několika segmentů těla. (Mečíř, Nakládal, 1995) 

První prudké podání je podle Borna (1995) považováno za nejdominantnější znak 

útočné hry tenisty a proto se považuje za zbraň číslo jedna. V současnosti se veliký důraz 

klade nejen na první prudké, ale hlavně na druhé podání, většinou rotací pojištěné podání. Bez 

vynikajícího prvního i druhého podání si útočný tenis nedokážeme představit. Cílem útočné 

koncepce je co nejrychlejší dosažení bodu. Tím se podání stává jediným úderem, kterým lze 

získat bod aniž by soupeř vůbec zasáhl do hry. 

Z toho vyplývá, že podání je jediný úder, na který soupeř nemá žádný vliv. Hráč si 

sám určuje druh postavení, druh podání, časový průběh pohybu, takže příprava a uskutečnění 

podání záleží pouze na podávajícím hráči. 

V současné době tenisoví odborníci jako Lekič, Born, Hohm či Zedník jako trenéři 

kladou důraz na dvě herní činnosti. Jednou z nich je podání a druhou ritem. Při dodržení 

optimální techniky a vhodně zvolené taktiky, přináší podání výhodu získání přímého bodu 

nebo vytvoření podmínek na konečný úder. Jakou výhodu poskytuje podání, nám názorně 

ukazuje i skutečnost, že při dvouhře začíná každý hráč přibližně polovinu všech bodů 

rozehrávat vlastním podáním. Pokud ho výborně ovládá, má velikou výhodu právě v hrách, ve 

kterých podání uskutečňuje. Na získání přímých bodů využívá hlavně nechytatelné nebo 

dobře umístěné podání, po kterém může výhodně postoupit k síti nebo důkladně připravit 

útok. 
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Osvojení si kvalitního podání vyžaduje tvrdou a systematickou tréninkovou práci. 

Podání je nejtěžším a koordinačně nejnáročnější úderem v tenise (Majerník, 1998). Složitost 

celého pohybu podání je viditelná hlavně u nácviku začátečníků, kde je mnohokrát velkou 

překážkou. Při nácviku podání pozorujeme u většiny cvičenců, že kvalita ovládání podání 

značně zaostává za zvládnutím ostatních úderů. Weber (1995) potvrzuje, že potřebná 

trpělivost a pevná vůle často chybí trenérům i instruktorům, kteří se nácviku podání věnují jen 

informativně, protože jejich zlepšování oproti ostatním úderům je pomalejší. To bývá 

důsledkem toho, že již v začátcích vývoje dochází k technickým nedostatkům, které se 

postupem času začínají prohlubovat. Nedostatečné ovládání podání není problémem jen 

rekreačních hráčů. I mnoho předních tenistů má nedostatky v technickém provedení podání, 

což může vést k zastavení tenisového růstu nadějného hráče. Dnešní vrcholový tenis se totiž 

bez kvalitního podání nedá hrát. 

3 .1.1 ROZBOR TECHNIKY 

V současnosti je velice těžké hovořit o jediném správném provedení podání. Když se 

pozastavíme u vrcholových hráčů, každý má svoje technické provedení, svůj vlastní styl, 

který je ovlivněn jeho pojetím hry nebo tělesnými dispozicemi. Avšak většina z těchto hráčů 

se ve své podstatě v těch nejdůležitějších principech biomechaniky a techniky podání shodují. 

V případě, že by tyto principy a zákonitosti neplnili, nikdy by své podání nedostali na 

světovou úroveň a do takové pozice, že se pro ně jejich podání stává velkou zbraní. 

Jestliže hovoříme o technice podání, tak podle H6hma (1982) rozeznáváme tři druhy 

podání: 

1. přímé podání 

2. s boční rotací 

3. s kombinovanou rotací (twist) - kombinace horní a dolní rotace 

Přímé podání se vykonává bez rotace míče, což je příčinou, proč je nejrychlejší a 

slouží k razantnějšímu provedení. Většinou je využíváno při prvním podání, protože rychlost 

a razance ubírá na přesnosti a jistotě, kterou si můžeme dovolit při prvnún podání postrádat. 

To ovšem neplatí v případě druhého podání, kdy rychlost a razance ustupuje do pozadí a 

nejdůležitější je pro hráče přesnost a jistota. Přesnost z toho důvodu, aby omezil soupeři hrát 
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ritem svým silnějším úderem, což by podávajícího mohlo dostat pod tlak a jistota z prostého 

důvodu, aby hráč nepřišel o bod, aniž by soupeři dovolil zahrát jakýkoliv úder. Proto bývá u 

druhého podání více využívána rotace než v případě prvního podání, která se vyznačuje větší 

přesností a jistotou. Podání s boční rotací se využívá hlavně na rychlých a tvrdých površích, 

kde se snažíme soupeře tzv. "vyhnat" ven z dvorce a začít tím úspěšný útok. Podání 

s kombinovanou rotací využíváme nejvíce na antukových dvorcích, kde se snažíme dosáhnout 

co největší přesnosti a co nejvyššího odskoku míče od povrchu dvorce, čímž snižujeme 

pravděpodobnost útoku soupeře silnějším úderem. 

Ve většině případů se však neuplatňují tyto techniky v čisté formě, ale spíše 

v kombinované: 

přímé podání s boční rotací 

přímé podání s kombinovanou rotací 

Prudkost úderu se tedy kombinuje, doplňuje a "pojišťuje" rotací. Chtějí-li hráči 

přizpůsobit podání taktickým zásadám, druhu povrchu dvorce, míčů, typu soupeře a dalším 

okolnostem, měli by ovládat všechny 3 druhy podání a jejich kombinace. Důležité je, aby hráč 

nesignalizoval druh podání již úderovým postavením a nadhozem. 

Volba druhu podání závisí na mnoha okolnostech: 

1. na výšce a na jiných tělesných vlastnostech hráče (např. pro hráče malých postav 

není výhodné přímé podání) 

2. na stavu hry v jednotlivých hrách i sadách, na prvku překvapení atd. 

3. na typu soupeře (na reakci, na účinnosti vrácení podání vzhledem k umístění a 

k druhu podání, zda se snaží po vrácení podání o postup k síti apod.) 

4. na druhu dvorců, na větru, na slunečním svitu atd. (Hohm, 1982) 

Optimální technika podání musí umožňovat hráči: 

a) úderovou jistotu, přesnost zásahu míče a potřebnou rychlost 

b) realizovat všechny taktické prvky 

c) produkovat aktivní útočnou hru, v případě potřeby i aktivní obranu 

(Meruňka, Kukal, 1983) 
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Samozřejmostí je, že každý úder v tenise má svoje charakteristické pohyby a 

specifika, ale všechny údery mají společné, že se skládají z jednotlivých fází a mezi tyto 

údery patří i podání. Při tenisových úderech rozeznáváme tyto fáze: přípravná fáze, úderová 

fáze a závěrečná fáze. 

Má-li se hráč naučit kvalitnímu podání je třeba v počátečních stádiích výuky sledovat 

následující důležitá hlediska: 

jednoduchost provedení 

plynulost provedení 

dobrá rovnováha a umístění podání 

správné držení (začíná se s východním forhendovým držením a postupně se 

přechází k držení kontinentálnímu) (Crespo, Miley, 2002) 

Crespo (2002) dále uvádí, že trenéři často používají slova jako načasování či "timing'' 

nebo "rytmus", což ve skutečnosti znamená, že hráčům lze pomoci při zdokonalování těchto 

základních kvalit mechaniky úderů hlavně na základě principu fungování koordinačního 

řetězu těla. 

Dále tvrdí, že koordinační řetěz je složen ze "segmentů těla, které fungují jako pojetí 

do sebe zapadajících článků řetězu, kde síla vyvinutá jedním článkem je postupně přenášena 

k dalšímu článku" (Groppel, 1984). Optimální koordinace (timing) těchto segmentů těla 

(jejich zapojování ve správném pořadí a ve správném časovém sledu) umožní účinný přenos 

síly celým tělem, od jednoho segmentu těla ke druhému. 

Tab. 1 Posloupnost segmentů těla 

Cást těla 

Nohy 

Boky 

Trup 

Paže/rameno 

Loket 

Zápěstí 

Biomechanika 

Kolena (flexe a extenze) 

Rotace boků 

Rotace trupu 

Rotace paže kolem ramene 

Extenze lokte - pronace předloktí 

Flexe zápěstí 
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Rychlost jedné části těla se sčítá s rychlostí navazující partie a ta zase s tou další. Tak 

to pokračuje až k poslední části řetězu, kdy v ideální případě raketa akceleruje směrem proti 

míči, hnána silou, která se rovná součtu jednotlivých sil. Tento koordinační řetěz, často 

nazývaný pohybový či kinetický řetěz . a jeho správný průběh je základním kamenem 

optimální techniky. Funguje-li tak, jako ve výše znázorněném diagramu, potom přispívá k: 

maximalizaci síly 

zlepšení kontroly 

oddálení únavy 

prevenci před zraněním 

Problémy v koordinačním řetězu mohou zapříčinit, že úder je slabý, postrádá kontrolu 

a může způsobit hráčovo zranění. (Crespo, Miley, 2002) 

3 .1.2 DRŽENÍ 

Držení rakety je jeden z faktorů, který má velký význam pro správnou techniku úderů. 

Výrazně ovlivňuje práci zápěstí, místo zásahu míče, volbu konkrétního způsobu úderu v dané 

situaci. Držení rakety má rozhodující význam pro sklon plochy rakety při úderu. Jednotlivé 

způsoby mají rozdílné výhody a nevýhody. Při jejich výběru se vychází z individuálních 

hráčských předpokladů. Různé typy držení by měly mít společné to, že konec dlaně se 

přibližně překrývá s koncem rukojeti. 

V podstatě rozeznáváme dva způsoby držení: 

1) držení jednotné: hráč drží raketu při všech úderech beze změny. 

2) držení se změnou: hráč při jednotlivých úderech držení mění a možná je 

široká škála různých kombinací pro jednotlivé údery (využíváno u hráčů na 

vyšší úrovni) 

Je třeba říci, že při nácviku podání se jednoznačně nemůže diktovat jen jeden způsob 

provedení a důsledně na něm trvat. (Mečíř, Nakládal, 1995) 

V současné době jsou podle Mcnaba (1991) nejvíce používanými způsoby držení 

rakety kontinentální nebo semikontinentální (přímé podání) a východní bekhendové (podání 

s boční a kombinovanou rotací). Někteří hráči používají i držení forhendové, ale to jsou jen 

výjimečné případy (např. dříve to byl Boris Becker). 
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Vrábel (1998) tvrdí, že každý zkušený trenér ví, že bekhendové držení rakety při 

nácviku podání není pro začátečníky jednoduché a často je vidět. hlavně u mladších hráčů, 

východní forhendové držení. Dokonce se to doporučuje pro začátek nácviku podání i 

v některých publikacích. Z vlastní praxe ale jednoznačně doporučuji raději delší dobu nácviku 

s bekhendovým držením, aby hráč získával správné pohybové návyky. 

3 .1.3 FÁZE PODÁNÍ 

Postavení 

Podle Mensinga (1994) hráč stojí asi 5 cm za základní čárou, bokem blízko ke středu a 

zaujme mírný stoj rozkročný. 

Hmotnost je rozložena na obě chodidla. Přední část chodidla levé nohy směruje 

k pravému sloupku sítě, pravá noha je rovnoběžně se základní čárou. Trup je vzpřímený, 

postoj uvolněný. Raketu hráč drží před tělem jednotným držením. V levé ruce obrácené dlaní 

nahoru držíme v prstech míč a podepíráme krček rakety, případně se dotýkáme výpletu 

(Meruňka, 1986). Podle nových názorů se jako výhodnější pro účinné podání zdá postavení 

více čelem. Důvod je úplně prozaický, tím, že hráč stojí čelem, naskytuje se mu možnost více 

a efektivněji využít rotaci ramen a boků. Pokud hráč stojí bokem, pak je rotace vlastně 

omezená, a dokonce někdy prakticky chybí. Důležitá je však i práce levé ruky. Není 

podstatné, kolikrát hráč udeří míč o zem, význam spočívá ve vytvoření určitého rituálu. To 

znamená, že počet úderů o povrch dvorce před podáním by měl být vždy stejný, protože tento 

rituál vtahuje hráče do hry a dává impuls na provedení úderu (Majerník, 1998). Tento rituál je 

důležitý minimálně z psychologického hlediska, kdy dochází ke koncentraci ne úder. 

Přípravná fáze 

Mensing (1994) popisuje, že v této fázi se paže s raketou napíná a začne volný 

protisměmý pohyb s levou rukou (někdy se mu říká kyvadlový pohyb). Pravou paži vedeme 

spodním obloukem aktivním pohybem pravého ramene do upažení vzad, přičemž trup se 

vytáčí vpravo. Levá paže vykoná pohyb do vzpažení, obě jsou volně nataženy. Při nadhozu je 

hmotnost těla na přední noze. Při pokrčení kolen se těžiště snižuje. Levé rameno se zvedá, 

pravé se snižuje, současně se pravá lopatka přibližuje k zádům, což způsobuje rotační pohyb. 

Levá ruka vypouští míč těsně nad úrovní hlavy kolmo do výšky asi 30 cm nad horní okraj 

rakety ve vzpažení. Optimální pokrčení kolen je individuální záležitost, která závisí na síle a 
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koordinaci podávajícího hráče. Nesprávné použití kolen má většinou tento charakter: 

málo nebo příliš pokrčená kolena 

efektivnost spojitého systému je odvislá od dobré koordinace pohybů. Nebude-li 

ohnutí či napnutí koordinováno s ostatními články pohybového řetězu, potom bude 

síla podání omezena 

Z hlediska nácviku lze zdůraznit několik důležitých bodů: 

když se nadhazující ruka začíná pohybovat směrem nahoru, její pohyb by měl být 

rytmicky koordinován s pohybem pravého kolena 

podávající hráč by měl po nadhozu dále držet ruku směrem vzhůru, což usnadní 

efektivní přenesení váhy směrem dolů (flexe kolen) 

uvědomte si, že tělo hráče se dostává nad podložku nikoliv záměrným výskokem, 

ale v důsledku správného fungování celého pohybového řetězce 

Meer (1990) tvrdí, že klíčem k dobrému podání bývá v přípravné fázi často i dobrý 

nadhoz. Majerník (1998) uvádí, že je při nadhozu výhodnější držet míč v prstech ruky a ne 

v dlani a to z těchto důvodů: 

1) v dlani je méně citu než v konečcích prstů 

2) míč držený v dlani opouští ruku ve výšce hlavy, při držení v prstech hráč vynese 

míč s větší přesností do předpokládané výšky daného bodu 

3) natažená paže nahoru umožňuje hráči mnohem lépe odhadnout vzdálenost 

nadhozeného míče. 

Setrváním v této poloze zabraňuje natažená levá paže předčasné rotaci horní části těla 

a osy ramen. Pokud se hráč před zásahem míče dostane do frontálního postavení podání, 

ztrácí na síle a také na kontrole nad míčem. 

Můžeme v podstatě říci, že přípravná fáze by měla určitě sloužit k získání potřebné 

energie, která v podstatě určuje kvalitu a rychlost úderu při podání. Snažíme se získat co 

nejlepší počáteční nakumulovanou energii a to při využití potřebných segmentů a určitých 

zákonitostí, které bychom měli dodržovat. 
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Hlavní fáze 

Podle Gulliksona (1991) je pohyb rakety plynulý a v momentě hrudního záklonu se 

švihový pohyb paže s raketou zrychluje. Hlava rakety ukazuje kolmo k zemi. Levá paže, která 

vykonávala pohyb ve směru nadhozeného míče až do vzpažení, klesá a končí před tělem. 

Kolena se vyrovnávají. Pravé rameno se spolu s trupem vytáčí dopředu a předbíhá levé 

rameno. Raketa nabírá prudké zrychlení a napíná se do úderového švihu, který vzhledem na 

velikost poloměru otáčení napnuté paže zvětšuje obvodovou rychlost nad pravé rameno. 

Crespo (2002) uvádí, že v této fázi jsou důležitý tři činnosti: 

rotace paže kolem ramene (fáze, která následuje po rotaci trupu; když je paže 

s raketou za zády v nejhlubším bodě nápřahu, dochází k její externí rotaci 

v ramenním kloubu a při pohybu paže vzhůru a vpřed dochází potom k vnitřní 

rotaci nadloktí) 

napnutí lokte- pronace předloktí (v této fázi dochází k napínání lokte z polohy, 

kdy je raketa za zády (ve smyčce), dále dochází k pronaci předloktí a ruky; 

rychlost těchto dvou pohybů je velmi vysoká a je třeba dbát, aby nedošlo ke 

zranění) 

flexe zápěstí (na počátku švihové fáze je zápěstí natažené. S tím, jak hlava rakety 

nabírá rychlost směrem do místa zásahu, ruka se v zápěstí začíná ohýbat směrem 

dopředu. V okamžiku úderu je vzhledem k předloktí v relativně přímé poloze. 

Hlava rakety pokračuje vysokou rychlostí dále a zápěstí se v důsledku toho ohýbá 

dále směrem dopředu.) 

Bod zásahu míče při přímém podání je asi 30 cm před přední částí chodidla levé nohy. 

Přechod z pokrčených nohou je tak mohutný, že trup doslova vytáhne za míčem (Meer, 1995). 

V tomto okamžiku dochází k výponu na přední část chodidla, případně k nadskočení. Toto 

vymrštění bývá tak mohutné, že hráč opouští nohama povrch dvorce a dostává se do mírného 

výskoku. Mnozí tenisté považují za nejdůležitější pohyb horizontální. Důležitější však je 

pohyb vertikální, který vlastně zabezpečuje přenášející funkci impulsů a zodpovídá tak za 

rychlost, sílu a ekonomičnost úderu. Úhel letu míče zvýšíme maximálním využitím výšky 

trupu v momentě zásahu míče. Ideální bod zásahu je v kulminačním bodě nebo u některých 

hráčů i před ním ( Gullikson, 1991) 
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Závěrečná fáze 

V této fázi podání se rotační pohyby zpomalují, hráč se předklání, pravé rameno 

směřuje dopředu a k zemi. Paže s raketou pokračuje v pohybu, který se postupně zpomaluje a 

končí pří levé noze hráče, držení se uvolňuje. Hráč se po podání dostává do dvorce. 

Tuto fázi dobře vystihuje Crespo (2002), který uvedl, že se při dokončení přenosu 

váhy vpřed vrhá tělo hráče do kurtu. Hlava rakety rotuje vně (v důsledku činnosti zápěstního 

kloubu), což snižuje namáhání ramenního kloubu. Tělo hráče se začíná znovu dostávat do 

rovnovážné polohy, aby se hráč připravil na další úder soupeře. 

Mezi trenéry dlouho převládal názor, že tvrdost podání souvisí s překročením, kdy 

hráč po zásahu míče dopadá do kurtu nejdříve zadní nohou. Výzkum ukázal, že dopad na 

přední či na zadní nohu nemá na rychlost podání významný vliv (většina dnešních předních 

hráčů dopadá po podání do dvorce přední nohou). 

Dušek (1996) popisuje závěrečnou fázi tak, že současně se švihem hrající paže hráč 

zanožuje pravou dolní končetinu - vykonává protipohyb dozadu, který brání další přehnané 

tenzi trupu. Tenista dopadá na povrch dvorce nejdříve levou nohou a tak získává větší 

pákovou sílu, která by měla pomoci přesnosti a rychlosti pohybu. Spolupráce dolních 

končetin, boků a trupu je v tomto případě poměrně náročná a u netrénovaných jedinců může 

zapříčinit zranění v bederní oblasti. 
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3.2 TAKTICKÁ SLOŽKA PODÁNÍ 

V současném tenise má podání klíčový význam, zvýhodňuje podávajícího ihned při 

rozehrání bodu. Je to jediný úder, který soupeř nemůže přímo ovlivnit, hráč si zvolí místo, 

odkud bude podávat, i druh podání. 

Dle Korčeka (1988) je základním předpokladem závěrečného úspěchu v utkání 

optimální řešení všech herních činností, vyskytujících se během něj. Herní činnost je 

pohybový celek použitý promyšleným způsobem, kterým hráč řeší konkrétní herní situaci. 

Existuje více herních činností, přičemž jejich skladba závisí na vhodně zvolené taktice 

(Lutting, 1996). Skladba by se měla přibližovat k těmto hodnotám: 

Podání 26% 

Údery hrané od základní čáry 57% 

Údery hrané od sítě 12% 

Ostatní herní činnosti 5% 

Crespo (1995) tvrdí, že současní trenéři často zapomínají na taktickou stránku hry. 

Zastávají názor, že by se taktika měla učit v průběhu zápasu a ne v pravidelném tréninku. 

Hráč je při uskutečňování podání silně ovlivněn samotným průběhem utkání. Když se 

mu hra celkově daří, tak předpoklad úspěšného podání je daleko větší než v opačném případě 

(Mensing, 1994). Naopak v situacích, kdy má hru ve svých rukách soupeř, je často znakem 

špičkových hráčů, že umí zrovna v těchto okamžicích využít svého podání, aby zvrátili 

nepříznivý stav utkání. Tato skutečnost dokazuje velice dobrou psychickou připravenost hráče 

a dokonalé zvládnutí techniky podání. Podle Martina (1996) je v těchto okamžicích výborné 

podání úderem, kterým je možno, až do té doby dobře hrajícího soupeře, značně vyvést 

z rovnováhy. 

Aby se podání stalo skutečně velkou zbraní tenisty, je potřebné věnovat plnou 

pozornost také psychické připravenosti hráče (Meer, 1990). 

Taktické myšlení a konání je činnost zaměřená na optimální výsledek sportovního 

zápolení. Tato činnost se uskutečňuje s ohledem na taktické vědomosti, technické zručnosti, 

kondiční schopnosti, reakční rychlosti, vlastnosti pevné vůle a další komponenty (Macák, 

1987). 
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Hohm (1982) shrnul pravidla taktiky podání do následujících bodů: 

1) Zahrát úspěšně co nejvíce prvních podání. 

2) Zahrát raději umístěné než velmi prudké neumístěné podání. 

3) Podáním si připravit podmínky pro postup k síti, když ne okamžitý, tedy po 

následujících přípravných úderech. 

4) Měnit způsob podáni a tím nutit soupeře neustále ke zvyšováni pozornosti. I slabší 

podáni zahrané nečekaným způsobem (umístěni, délka apod.) může být účinnější 

5) Umisťovat podání na soupeřovu slabší úderovou stranu. 

6) Má-li soupeř dva údery vyrovnané, je vhodnější umísťovat podáni na 

bekhendovou stranu. 

3 .2.1 VYUŽITÍ PRVNÍHO A DRUHÉHO PODÁNÍ 

V posledních letech zaznamenal tenisový vývoj velké změny: 

nové povrchy 

rychlejší míče 

pružnější rakety a výplety 

lepší fyzická a psychická připravenost hráčů 

Vlivem těchto změn se mění i taktika hry. Hráči se snaží vytvořit velký tlak na soupeře 

již prvním úderem- podáním. V současné době se pohybuje rychlost prvního podáni nad 200 

kmih. Druhé podání mají světoví hráči v rozmezí zhruba od 150 do 180 kmih a snaží se v něm 

udělit míči maximální rotaci. 

Při nácviku podáni je důležité cvičit podáni s různou délkou dráhy letu. Takovéto 

využití momentu překvapeni ztěžuje soupeři vrácení podání. Vytrvalým tréninkem je třeba 

usilovat o dosažení takového stupně ovládáni podáni, aby rozdíl mezi prvním a druhým 

podáním byl minimální (Gullikson, 1991). 

Jistota druhého podání se zvyšuje umístěním a rotací míče, čímž se ztěžuje soupeři 

jeho vrácení. Když se hráči nedaří první prudké podáni anebo při něm dělá mnoho chyb, 

používá dočasně druhé rotované podáni jako první. Takto získáváme opět ztracenou jistotu, 

což nám umožňuje znovunabytí psychické pohody (Bom, 1995). 
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Charakteristiku psychicky dobře připraveného hráče na podání shrnul Meruňka (1966) 

do těchto bodů: 

1) hráč přistupuje ke každému pokusu podání vždy dokonale soustředěný. Když se mu 

první podání nepodaří, neusiluje hned o to uskutečňovat druhé podání, ale nejdříve se 

uvolní, pak se dvakrát až třikrát zhluboka nadechne a vydechne a po opakovaném 

soustředění přistupuje k druhému podání. Tuto zásadu se snaží dodržovat při každém 

podání a to i v případech, kdy se mu podání nedaří. 

2) Jestliže podání předcházela delší výměna, v důsledku které je hráč zadýchaný, je 

důležité, aby se opět několika hlubokými nádechy a výdechy uklidnil a mohl přistoupit 

k dalšímu pokusu dostatečně připravený. 

Tab. 2 Obecné zásady taktického využití podání (Crespo, 2002) 

Situace Obecné zásady 
Obecně - Využívejte podání k získání převahy hned od prvního úderu ve výměně. 

- Věřte si na své podání. 
- Obměňujte postavení odkud podáváte a umístění podání, abyste vyvolali 

v soupeři nejistotu (tu vyvolá dvacetiprocentní obměna). 
První podání - Podávejte převážně do soupeřova slabšího úderu. 

- Nezapomínejte podávat soupeři na tělo. 
- Nepřehánějte sílu podání. 70-80% razance obvykle postačí. 
- Buďte konzistentní- snažte se dostat 70% prvních podání do hry. 
- Podaří-li se vám tvrdé podání, jděte k síti a hrajte volej. 
- Je-li vaše podání středně tvrdé až tvrdé (nikoli vítězný úder), ale s rotací 

a do zamýšleného místa, oběhněte míč a využijte svého nejlepšího úderu 
(většinou se jedná o forhend). 

- Podáte-li slabě, zůstaňte u základní čáry. Počkejte na soupeřův příjem. 
Očekávejte ho do svého slabšího úderu. 

Druhé podání - Snažte se být konzistentní - 1 00 % druhých podání do hry. 
- Vaše druhé podání by mělo být agresivní. 
- Nezapomeňte podávat soupeřovi na tělo. 
- Nezkracujte podání. Raději zahrajte do autu, než do sítě. 
- Měňte rotaci a prudkost podání. 
- Podaří-li se vám dobré druhé podání, popostupte dopředu nebo jděte 

k síti, případně oběhněte slabší úder a hrajte silnějším úderem. 
- Je-li podání slabé, zůstaňte u základní čáry a počkejte si na soupeřův 
příjem, jenž bude pravděpodobně směřovat do vašeho slabšího úderu. 
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3 .2.2 VYUŽITÍ PODÁNÍ VZHLEDEM K JEHO UMÍSTĚNÍ 

Pokud se chcete v tenise výkonnostně prosadit, potřebujete mít ve svém úderovém 

potenciálu minimálně jednu zbraň, na kterou se můžete v průběhu zápasu kdykoliv spolehnout 

a která vám umožní získávat vítězné míče. Nejčastěji touto zbraní bývá podání a forhend 

(Dušek, 1995). 

Hráč střídavým používáním různého podání udržuje soupeře ve stálé nejistotě, čímž 

narušuje jeho soustředěnost na hru. Jeho nejistotu je možno zvyšovat tím, že podávající hráč 

po vydařených podáních nabíhá k síti a zaútočí. Tento okamžik lze také označit za moment 

překvapení, avšak tento moment překvapení soupeře je uplatňován pouze tehdy, když se tento 

způsob hry nestane pravidlem. Z uvedených důvodů si podávající hráč musí všímat, který 

druh a na jaké místo umisťované podání dělá soupeři největší problém (Bom, 1995). 

Podávajícímu hráči se naskytují tři varianty, jak podání zahrávat (ve všech třech 

případech se jedná o směr letu míče po dopadu do pole pro podání): 

a) Podání ven z kurtu- často se používá tvrdé přímé podání nebo podání s boční 

rotací se záměrem vyhnat soupeře co nejvíce mimo kurt, což nám oMrá téměř celý 

dvorec. 

Podání je výhodné umisťovat do vnějšího rohu podávajícího pole. Takovýmto 

podáním vyženeme soupeře do pozice, která nám umožňuje výhodně zaútočit na 

odkrytou stranu soupeřovy poloviny dvorce (Martin, 1996). 

b) Podání přímo na tělo soupeře - využíváno tvrdé přímé podání s cílem překvapit 

soupeře, což mu minimalizuje čas na reakci a správné odehrání úderu. 

c) Podání na střed dvorce- zde je také využíváno tvrdé přímé podání s cílem zahrát 

přímý bod, protože dráha letu je nejkratší nebo se zde také využívá podání 

s velkou kombinovanou rotací, kdy míč odskakuje vysoko a od soupeře (většinou 

využíváno v případě druhého podání, což soupeři znemožňuje přímý útok po 

slabším podání). 
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3 .2.3 VYUŽITÍ PODÁNÍ VZHLEDEM K TYPU POVRCHU DVORCE 

Podání má větší význam na rychlém povrchu, neboť tam přináší přímý zisk bodu až 

z 26% a mimo to do značné míry ovlivňuje situaci pro další úder podávajícího. Na pomalém 

povrchu je v průměru jen asi 9 % podání vítězných, ale i zde má podání značný vliv na další 

průběh výměny (Hohm, 1982). 

Podání je pro hráče důležitější hlavně na tvrdších rychlejších površích, protože přináší 

možnost přímého zisku bodu aniž by došlo k výměně. Snaha hráčů na pomalejších (většinou 

se jedná o antukové) površích je zahrát podání s větší rotací a víc do stran. Z toho vyplývá, že 

čím je povrch rychlejší.. tím rychleji a jednodušeji se dá podáním nebo následným úderem 

získat bod. 

Tab. 3 Využití na různých typech povrchů (Crespa, 2002) 

Pomalý- povrch Středně rychlý povrch Rychl)' povrch 

Dávejte přednost podání Střídejte podání o sruznou Zaměřte se spíše než na 
s horní rotací nebo podání rotací a rychlostí. razanci na umístění, např. 

ven ze dvorce před pouhou podání ven z kurtu s boční 
razancí. rotací. 

Mikuš (1997) statisticky zjistil, že úspěšnost prvního podání je přímo závislá na věku, 

pohlaví a povrchu na kterém se hraje. Muži dělají sice nejvíce chyb, ale při jeho úspěšném 

zahrání jím získávají nejvíce bodů. Mezi úspěšností prvního podání u mužů a úspěšností 

prvntno podáni v jiných věkových a pohlavních kategoriích je propastný rozdíl. Velký vliv 

má na tento jev hlavně fyzická vyspělost hráčů. Celkově však podání nemá u žen takový 

účinek jako u mužů. V některých případech se dá dokonce mluvit o nevýhodě, což u mužů na 

vrcholové úrovní není možné. 

Co se týče druhého podání Mikuš (1997) uvádí, že druhé podání určitě nepatří mezi 

údery, kterými se získávají přímé body. Snad jen u výjimek se tato skutečnost vyskytuje 

(většinou u hráčů vyznávajících styl servis - volej, např. Isner, Karlovič ... ). Většina 

vrcholových hráčů dokáže i druhým podáním na soupeře vyvinout takový tlak, že 

z následných míčů je schopna rozhodnout výměnu (např. Roddick, Federer ... ). U žen se 

druhé podání jako silné zbraně příliš nevyužívá, spíše se dá říct, že jde ženám hlavně o to 

nedostat se hned po podání pod soupeřčin tlak. 
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3.3 KATEGORIZACE SPORTOVNÍ ÚROVNĚ HRÁČŮ 

Výkonnostrú a vrcholoví hráči už vědí o tenise dostatek informací a zvládají většinu 

prvků potřebných pro kvalitrú tenis. Jakmile prošli mládežnickými kategoriemi, dochází 

v jejich tréninkových jednotkách ke zvýšení taktických cvičení a cvičení rozvíjejících 

psychickou odolnost. V tréninku je vhodné využívat jak evropský a americký systém 

skupinového tréninku, kdy často dochází k rozehrávání z koše, tak ale i australský systém, 

kdy hrají hráči pod dozorem trenéra mezi sebou. Australský způsob tréninku umožňuje velkou 

intenzitu a maximální energetický výdej hráče. V této kategorii však platí jedna zásada: je 

jedno_ jestli hráči trénují individuálně nebo kolektivně, důležité je však to, aby byla jejich 

dlouhodobá příprava vedena přísně individuálně (Mečíř, 1995). 

3.3.1 VÝKONNOS1NÍ SPORT 

Výkonnostní sport navazuje na masový sport s cílem sportovního zdokonalování 

talentovaných jedinců. Sportovní příprava se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových 

schopností. Jedinci tedy mají prostřednictvím výkonnostního sportu rozvíjet komplex 

potřebných vlastností a schopností, které sportovci umožní přiblížit se k vrcholovým 

výkonům ve svém sportovním odvětví. Oblast výkonnostního sportu je významným 

činitelem, zodpovídajícím za přípravu budoucích vrcholových sportovců (Meruňka, 1983). 

3.3.2 VRCHOLOVÝ SPORT 

Jak už napovídá samotný název vrcholový sport koncentruje nejtalentovanější jedince. 

Charakteristickým znakem vrcholového sportu je maximální výkonnost. Tento faktor získává 

stále významnější postavení a prakticky všechno se podřizuje jeho růstu (Meruňka, 1983). 

Většina vrcholových hráčů je soustředěna do středisek vrcholového sportu, kde jsou pod 

odborným a systematickým vedením specializovaných trenérů. Z těchto středisek pochází 

také většina našich reprezentantů. 
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3.4 ZÍSKÁ V ÁNÍ INFORMACÍ O HRÁČI V TENISOVÉM UTKÁNÍ 

Nejčastěji se získávají informace o výkonu soupeřů či vlastních hráčů proto, že na 

základě zjištěných nedostatků a kladů v jejich činnosti je možné snadněji stanovit taktický 

plán proti soupeři nebo upravit trénink vlastnímu hráči. Pro toto praktické využití disponuje 

každá sportovní hra řadou osvědčených postupů umožňujících získat konkrétní údaje o 

technické, taktické i psychologické úrovni jednotlivců i celého družstva. 

3 .4.1 lNFORMACE O HRÁČI 

V tenise můžeme informace o činnosti hráče ve dvouhře zařadit do následujících 

okruhů: 

individuální technika 

- údery nad hlavou 

- údery stranou od těla 

taktika 

- herní systém 

- taktika jednotlivých úderů 

I přes specifičnost přípravy na jednotlivá utkání by měl mít každý trenér k dispozici 

dostatečný počet otázek, který by mu umožnil zajímat se v dané situaci pouze o ty údaje, které 

by považoval za nejdůležitější. 

Např.: 1) Jaké hráč používá první nebo druhé podání? 

2) Jsou podání prudká, umístěná nebo rotovaná? 

3) Používá hráč více druhů podání? 

4) Dopouští se hráč dvojchyb? 
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3.4.2 KÝM INFORMACE ZÍSKÁ VAT 

Nejlepší předpoklady pro funkci pozorovatele má sám trenér, který tyto údaje bude i 

vyhodnocovat. Dobře totiž zná záměr svého pozorování a ví, na jaké problémy a nedostatky 

se má při hře soustředit. Současně je nejvíc zainteresován na přednosti shromážděných 

poznatků, což je předpokladem pro úspěšné plnění této funkce. 

Je samozřejmé, že tak jako každá činnost, vyžaduje pozorování zkušenost a cvik. Zdá

li se splnění požadovaných úkolů zpočátku nesplnitelné, postupem času se určené úkoly plní 

stále snadněji, až nakonec zkušený pozorovatel je schopen při utkání postřehnout i zdánlivé 

maličkosti (Severa, 1997). 

3.4.3 KDYINFORMACEZÍSKÁVAT 

Informace je možné získávat před zápasem, během zápasu ale i po skončení zápasu. 

Důležité je pro trenéra, aby zhodnotil, jaký druh informací potřebuje získat a jak s těmito 

informacemi bude nakládat. Jestliže se jedná o přípravu na utkání, tak je pochopitelné, že 

příprava a sběr informací o soupeři proběhne během předzápasové přípravy. Když se však 

bude jednat o analýzu utkání a jeho následné vyhodnocení, bude se trenér zabývat sběrem dat 

během probíhajícího utkání. Třetí a poslední možností je sběr dat po zápase, kdy se může 

trenér zaměřit na zpětnou reakci hráče a jeho psychický, případně fyzický stav po utkání, 

z čehož může vyvodit závěry do dalších zápasů. 

3.4.4 JAK INFORMACE ZÍSKÁ VAT 

Podle způsobu jak jednotlivé údaje zaznamenáváme, můžeme informace rozdělit na 

(Severa, 1997): 

a) informace zaznamenané písmem 

b) informace zaznamenané graficky 

c) informace zaznamenané magnetofonem 

d) informace zaznamenané filmem 

e) informace zaznamenané videozařízením 

f) informace zaznamenané počítačem 
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Každý z uvedených způsobů má své výhody i nevýhody, ať již co do množství, 

objektivnosti nebo nákladnosti získaných údajů. Údaje zachycené videozařízením jsou 

stoprocentně objektivní, ale jejich získání je velmi nákladné. Písemný nebo grafický záznam 

je více nebo méně poznamenán subjektivním pohledem pozorovatele, nelze jím zaznamenávat 

příliš velké množství údajů, ale náklady na něj jsou minimální. 

3.4.5 JAK ZÍSKANÉ INFORMACE HODNOTIT 

Zaznamenat požadované údaje neznamená ještě pro pozorovatele splnit stanovený 

úkol. Získané informace je třeba zhodnotit. Za předpokladu, že získaná fakta byla pečlivě a 

přesně zaznamenána, nemělo by se jejich zhodnocení setkat s většími potížemi. 

Jestliže zhodnocení vyžaduje větší počet údajů sečíst, rozdělit do skupin podle 

určených hledisek, vypočítat procenta atd., je nutné zpracovat tyto informace takovým 

způsobem, aby bylo jejich využívání přehlcdn6 a využitelné pro praxi. 

3.4.6 JAKZÍSKANÉ INFORMACE VYUŽÍT 

Jestliže je při získávání potřebných dat kromě pečlivosti, přesnosti a zkušenosti 

zapotřebí, aby pozorovatel navíc měl schopnost postřehnout důležité okolnosti ovlivňující 

zdar či neúspěch soupeře, neméně obtížné je dobře využít získané informace v praxi. 

Obecně je možné říci, že trenér by měl na základě zjištěných skutečností o činnostech 

hráčů, správně zvolit takovou přípravu a taktiku, která by soupeři co nejvíce omezila hraní 

jeho nejúčinnějších úderů a přiměla jej hrát údery méně účinné. Zároveň by měla zvolená 

taktika hráči umožnit, aby využil svých předností v co největší míře. 
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4. VÝZKUMNÁ ČÁST 

4.1 METODIKA 

Na základě studia odborné literatury jsem přistoupil k využití výzkumu kvalitativního, 

což by mělo přispět ke kvalitě dosažených výsledků. Proč zrovna kvalitativní výzkum? 

Odpověď na tuto otázku je velice jednoduchá. Na začátku kvalitativního výzkumného procesu 

je pozorování, sběr dat. Poté výzkumru'k: pátrá po pravidelnostech existujících v těchto datech, 

po významu těchto dat, formuluje předběžné závěry a výstupem mohou být nově formulované 

hypotézy nebo nové teorie (Valoušek, 2005). 

4.1.1 VYMEZENÍ VÝZKUMNÉHO PROJEKTU 

V tomto výzkumu se jedná o jednotlivé případové studie soutěžních utkání 

mužů na výkonnostní a vrcholové úrovni se zaměřením na analýzu taktického využití podání. 

Z hlediska okolností a podmínek mé práce s probandy se jedná o terénní výzkum, protože byl 

realizován v jejich reálných životních situacích (při utkání na turnajích). 

Terénní výzkum nám umožní zkoumat jednání lidí v jejich přirozeném prostředí 

(Miovský, 2006). V našem případě je přirozeným prostředím myšlen tenisový dvorec. Jak 

dále uvádí Miovský (2006) pozorovatel v průběhu terénního výzkumu hlouběji poznává 

strukturu prostředí, v němž se zkoumaný fenomén nachází, odkrývá různé roviny významů, 

které lidé sobě i prostředí dávají, a prostřednictvím analýzy těchto různých kontextů se snaží 

popsat, vysvětlit, interpretovat jednání lidí. 

4.1.2 METODY ZÍSKÁ V ÁNÍ DAT 

Z terminologického hlediska nazýváme celý proces získávání dat termínem tvorba 

dat. Použití tohoto termínu není náhodné a má podtrhnout fakt, že při uplatnění metod pro 

získávání kvalitativních dat se výzkumník přímo podílí na tom, jak kvalitní data získá, a 

ovlivňuje jejich vznik.(Richardson, 1996). Toto prizma je důležité v důrazu na fakt, že 
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jakákoli výzkumná data jsou samozřejmě artefakty, které vytvořili lidé a které mají sloužit 

k zaznamenání, popsání, analýze a vysvětlení zkoumaných fenoménů (MacQueen, Milstein, 

1999). 

Vzhledem k předpokládanému problému byla za nejoptimálnější metodu získávání 

kvalitativních dat zvolena metoda pozorování, které bylo při následném výzkumu také 

využito. 

Metodu pozorování lze dělit z několika různých hledisek: 

Metody pozorování 
Introspektivní metody 

Extrospektivní metody 

otevřené 

skrvté 

otevřené 

Ferjenčík (2000) vědecké pozorování charakterizuje jako plánovitě selektivní a od 

běžného pozorování jej odlišuje právě tím, že si vědec dopředu určuje, co a jak bude 

pozorovat, nikoli že by se odlišoval např. schopností pozorovat více jevů než běžný člověk. 

V případě zkoumání problémů v oblasti taktiky podání u hráčů tenisu bylo předem 

jasně stanoveno, že se bude jednat o pozorováni extrospektivní zúčastněné avšak skryté, kdy 

se pozorovatel přímo účastní pozorované události, avšak svým jednáním do této události 

nezasahuje a žádné pozorované jevy neovlivňuje. Dalším znakem této metody je to, že 

pozorovaní hráči nejsou informování o tom, že jsou v rámci nějakého výzkumu pozorováni. 

Dobře tuto myšlenku ve své publikaci vystihl Miovský (2006), kde uvádí, že účastnici nevědí 

o pravém účelu jednání pozorovatele a nevědí tak, že je jejich vlastní jednání nějak 

zaznamenáváno. 

V případě této formy zúčastněného pozorování se výzkumník nachází v situaci, kde 

má sice na jedné straně ulehčenou práci v tom, že nemusí vysvětlovat účastníkům výzkumu, 

v čem výzkum spočívá, motivovat je k účasti na něm atd. Na straně druhé však klame 

účastníky výzkumu, kteří netuší, že jsou nedobrovolně účastníky výzkumné situace a že o 

nich budou shromažďovány informace bez jejich souhlasu (Miovský, 2006). 
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Tato skutečnost se však v případě této diplomové práce nejeví jako přestupkem proti 

etickým pravidlům z důvodu toho, že se nejedná o žádné osobní údaje nebo informace, které 

by byly dále šířeny za účelem poškození zkoumaného hráče. 

Pro pozorování skupiny výkonnostních hráčů bylo přitom využito pozorování přímé a 

pro skupinu vrcholových hráčů pozorování nepřímé - z videozáznamu. Pro ověření shody 

obou typů pozorování jsem provedl předvýzkum, kdy bylo jedno utkání zaznamenáno 

nejdříve metodou přímou a poté nepřímou prostřednictvím videoanalýzy (viz. příloha 1 ). 

Výsledkem tohoto předvýzkumu byl zjištěn fakt, že rozdíl mezi pozorování přímým a 

nepřímým je minimálně. Pozorovatel chyboval pouze čtyřikrát, což je zanedbatelné číslo. 

4.1.3 METODA ZPRACOV ÁNÍ DAT 

Tato část výzkumu se skládá z několika důležitých kroků, na jejich kvalitním 

zvládnutí závisí výsledek následné analýzy. Způsobu zacházení s kvalitativními daty, tj. 

dílčím úkonům a procedurám propojujícím fázi získávání dat a fázi analýzy dat, říkáme data 

management. Jedná se o část výzkumu, kdy technicky zpracováváme data a připravujeme je 

pro analýzu (Miovský, 2006). 

O kvalitativních datech, která jsou vázaná na určitou matrici (např. magnetofonový 

pásek, fotografie, papír atd.) říkáme, že je máme fixována. Pokrok v technologiích záznamu 

v posledních několika desetiletích oblast iiXace kvalitativních dat samozřejmě výrazně 

ovlivnil. Moderní technologie nám umožňují široké spektrum, jak kvalitativní data fixovat a 

jak získaný záznam uchovat pro další práci (Miovský, 2006). 

A právě z tohoto širokého spektra možností bylo pro účely tohoto výzkumu jako 

nejideálnější řešení zvolení záznamového archu. Záznamový arch je pomocný nástroj 

výzkumníka, mající mu usnadnit práci v tom smyslu, aby si nemusel všechny údaje 

pamatovat, mohl se k nim v průběhu výzkumné situace vracet, mohl si zapsat svá různá 

pozorování atd. Záznamový arch je většinou založen na metodě tužka-papír a současně 

představuje určitým způsobem předem strukturovaný materiál. 

Vzhledem k metodě pozorování bylo pro snadný průběh zaznamenávání zvoleno 

záznamového archu pro pozorování se zaměření na vzorkování události. 
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Vzorkovárú událostí znamená, že se pokoušíme významově ohraničit určitou událost. 

Znamená to že na základě zvolených kritérií se snažíme pozorovaný děj uchopit jako určitou 

konzistentní jednotku, mající svůj začátek, průběh a ukončení (Ferjenčík, 2000) 

Obr. 1 Ukázka záznamového archu užitého pro sběr dat v této diplomové práci 
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Tento výzkum proběhl v době konání grandslamových turnajů French Open 2006, US 

Open 2006 a Australian Open 2007. Poslední dva jmenované turnaje byly vybrány záměrně a 

to z důvodu toho, že v obou případech se hraje na téměř stejném povrchu a v obou případech 

se jedná o vrcholné akce roku. U hráčů na výkonnostní úrovni se jednalo o celorepublikové 

turnaje kategorie B, což je druhý nejvyšší stupeň turnajů v České republice, tudíž i v tomto 

případě se jednalo vzhledem k výkonnostní kategorii o vysokou úroveň. 

Snahou bylo zachytit určitý počet setů, kdy však byl počet setů na jednoho hráče a 

jeden povrch omezen na jeden set, což snižovalo možnost zkreslení údajů. Celkový počet setů 

byl tedy 28, z čehož vyplývá, že celkový počet pozorovaných hráčů byl 56 (viz. tabulka níže). 
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Tab. 3 výkonnostní a vrcholoví hráči 

Výkonnostní hráči 

Vrcholoví hráči 

Antukový povrch 

6 setů, 12 hráčů 

6 setů, 12 hráčů 

Betonový povrch 

6 setů, 12 hráčů 

6 setů, 12 hráčů 

K výběru setů nám posloužila metoda náhodného výběru prostého, kdy docházelo před 

každým zápasem k losu prostřednictvím mince. V případě, že padl orel jednalo se v zápase o 

první set, ve druhém případě, kdy padla hlava, byl pozorován set druhý. 

4.1.5 CHARAKTERISTIKA SOUBORU 

Skupinu pozorovaných probandů jsem stanovil na základě metody prostého 

záměrného výběru, která je jednou z nejrozšířenějších metod při aplikaci kvalitativního 

přístupu. Pozorované probandy jsem rozdělil do dvou skupin, jelikož mým cílem bylo 

zkoumání rozdílů nebo shod v taktických činnostech při podání. Jednu skupinu tvořili 

vrcholoví hráči pohybující se na světovém žebříčku ATP v rozmezí 1-150, což bylo 

zaručením nejen dokonalé taktické, ale i technické a psychické vyspělosti. Charakteristikou 

této skupiny byla naprostá profesionalita, což vylučovalo zkreslení získaných dat. Naopak 

druhou skupinu tvořili hráči na výkonnostní úrovni pohybující se na celostátním žebříčku ČR 

v rozmezí od 50 do 300 místa. Charakteristikou této skupinu byla vysoká herní kvalita na 

republikové úrovni, což potvrzovala vyrovnanost některých utkání. Nejednalo se však o 

profesionální přístup těchto hráčů, protože většina z nich měla jako zdroj své obživy jiné 

zaměstnání na rozdíl od elitních světových tenistů. 

Dalšími důležitými parametry ovlivňujícími výzkum byl povrch dvorce. Výběru 

povrchu dvorce pomohla fakta, která hovoří jasně: na světě je mezi pomalejšími typy povrchů 

nejrozšířenější antukový podklad a mezi rychlými tvrdými typy povrchů je podklad betonový 

syntetický. Dokladem toho jsou grandslamové turnaje, pařížské Rolland Garros se hraje na 

antuce, australský Australan Open a US Open v New Yorku se hrají na betonovém povrchu. 

N abízela se i volba travnatého povrchu, což by obohatilo výzkum, avšak na tomto povrchu 

nedochází k turnajům na výkonnostní úrovní, tudíž by nebylo možné srovnání. 
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4.1.6 INDIKÁTORY POZOROV ÁNÍ 

Sledovanými indikátory ovlivňujícími výzkum byly postavení podávajícího, umístění 

podání, úspěšnost a chybovost, což nám poskytlo několik variant, se kterými lze pracovat a 

vzájemně je kombinovat. Základní rozdělení bylo na první (Pl) a druhé (P2) podání, 

vzhledem k postavení podávajícího se jednalo o podání zprava doleva (kat. 1) a zleva doprava 

(kat.2), které jsme dále rozlišovali dle směru umístění na podání směřující po dopadu do pole 

._.pro podání ven z dvorce (V), na střed pole pro podání (S) a na mezi tenisty tzv. "téčko" (T). 

Př. Jednalo-li se tedy o první podání směřující zprava doleva na tělo přijímajícího hráče bylo 

toto podání označeno jako Pl-S 1. 

Toto bylo základní rozdělení pro umístění a druh podání. Dále byla tato podání dělena 

na úspěšná a neúspěšná. Mezi úspěšná podání byla řazena všechna podání, co šla do 

příslušného pole pro podání. Tyto případy se daly dále dělit na podání, po kterých 

pokračovala výměna, dále na podání, ze kterých podávající získal přímo bod chybou soupeře 

(značeno *) nebo na podání, kterých se soupeř vůbec nedotknu!, tzv. eso (značeno **) Mezi 

neúspěšná byla řazena podání, co toto pole nezasáhla, tudíž se jednalo o chybná podání do sítě 

(značeno++) nebo do autu (značeno+). 

Př. Jednalo-li se o první podání zleva doprava, které směřovalo ven z dvorce a bylo zkaženo 

do autu zápis vypadal takto: Pl-V2+, po této situaci následovalo druhé podání z téže strany, 

které směrovalo na "téčko" a podávající z něj dosáhl esa zápis vypadal takto: P2-T2**. 

4.1. 7 METODY ANAL ýzy KVALIT ATIVNÍCH DAT 

Analýza kvalitativních dat je oprávněně považována za prakticky nejobtížnější fázi 

realizace studie. Data lze zpracovat a systematizovat různým způsobem a tento způsob je 

možné v průběhu studie měnit a znovu a znovu přepracovávat v závislosti na nově zjištěných 

poznatcích analytické fáze. Obecně pak pod termínem analýza kvalitativních dat chápeme 

následující fáze výzkumu (Miles, Huberman, 1994) 

Vzhledem k zaměření této práce bylo nejvíce využito těchto pojmů (Miovský, 2006): 

Archivace kódovaných dat: uchování zakódovaného i původního textu jako organizované 

homogenní databáze (ať již v papírové nebo elektronické podobě). 
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Propojování dat: hledání spojitostí v datech a vzájemné propojování částí ve větší celky, 

vytváření a identifikace kategorií. 

Komentování a doplňování dat: psaní komentářů a doplňku, které vhodným způsobem 

rozšiřují existující data či je uvádějí do kontextuálních vztahů, čímž usnadňují a zpřesňují 

analýzu. 

Vyvozování závěrů a veriflkace: interpretace údajů a ověřování jejich platnosti. Hledání 

opor pro zvolený interpretační rámec, hledání alternativ tomuto rámci a hledání jeho výhod i 

nevýhod (omezení). 

Budování teorie: vývoj a vytvoření systematických, konceptuálně koherentních vysvětlení 

nálezů, tj. vytvoření homogenního interpretačního rámce, v němž své nálezy popisujeme a 

vysvětlujeme. 

Grafické mapování: vyváření schémat, diagramů, modelů atd., které graficky zobrazují naše 

nálezy a případně jsou schopny graficky znázornit výslednou podobu teorie, kterou jsme 

v pruběhu studie budovali. 

Pro objektivní analýzu kvalitativních dat bylo zvolení metody kontrastů a 

srovnávání i přesto, že Čermák a Štěpaníková (1998) upozorňují na to, že v kontextu 

kvalitativních metod by mohla některými ortodoxními zastánci kvalitativního přístupu být 

vnímána jako nepatřičná. Naopak Miovský (2006) uvádí, že o jejím významu a užitečnosti 

nelze pochybovat. Dále se ve své publikaci stejný autor zmiňuje, že kontrastování je velmi 

důležitá technika, potřebujeme-li od sebe lépe odlišit například dvě identifikované kategorie a 

upozornit na rozdíly mezi nimi, přestože mají zároveň mnoho společného. Tato slova přesně 

vystihují problematiku této diplomové práce, která je na takovémto porovnávání dvou 

podobných skupin založena. 

4.1.8 VÝZKUMNÁ VALIDITAAMETODY JEJÍKONTROLY 

Validita je kruciálním pojmem. Je konstruktem toho, zda způsob, jakým jsme k našim 

zjištěním dospěli (metody, procedura), a samotná tato zjištění (argumenty, tvrzení), jsou 

pravdivé, tedy zda odpovídají realitě Gsou věrohodné). Štěpaníková s Čermákem (1999) si 

však v této souvislosti vhodně všímají problému pojmenovaného Kuhnem (1979), že proces 

vědeckého zkoumání zdaleka ne vždy odpovídá přesným učebnicovým definicím a 
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strukturám a že vědecké zkoumání je často výrazně méně organizovanou, strukturovanou a 

předem přesně plánovanou aktivitou, než jak to prezentují sami vědci a učební texty. 

V konzervativním pojetí psychologického výzkumu validitu chápeme jako integrující, 

hodnotící " ... soud o míře, ve které empirická evidence a teoretické principy podporují 

adekvátnost a vhodnost interpretací, založených na testových skórech nebo jiných modech 

hodnocení" (Čermák, 1999). 

V nejobecnější rovině validita výzkumu závisí na tom, jak pravdivě je v tomto 

výzkumu reprezentován zkoumaný jev, respektive jak přesvědčivě je výzkumem doložen 

(Čermák, Štěpaníková, 1997). 

V rámci aplikace kvalitativru'ho přístupu rozeznáváme několik základních oblasti, 

v nichž uplatňujeme metody kontroly a zvyšování validity. Pod terminem metody kontroly a 

zvyšováni validity chápeme konkrétní procedury a techniky, jimiž zjišťujeme zda postup, 

který jsme zvolili a zjištěni, k nimž jsme prostřednictvím tohoto postupu dospěli jsou validní, 

případně co konkrétního můžeme udělat pro to, abychom tuto validitu zvýšili. 

Pro zvýšeni validita dosažených výsledků bylo využito metody triangulace získávání 

dat, kdy bylo cílem rozvíjet a aplikovat různé postupy, jimiž můžeme minimalizovat různá 

zkreslení vzniklá při procesu získáváni kvalitativních údajů. 

Tato metoda sleduje především tři cíle (Miovský, 2006): 

1) zda zdrojem zkresleni nemůže být chybné či nedostatečné zvládnutí zvolené metody 

získáváni dat 

2) zda není výzkumník schopen jinou metodou získat kvalitnější data 

3) zda se získané údaje liší v závislosti na různých nástrojích, které byly užity 

Tyto tři cíle byly hlavními body, které bylo potřeba před počátkem výzkumu ověřit, 

což se nám povedlo a proto by zpochybnění validity výzkumu mělo být zminimalizováno. 

1) když se pozastavíme u prvního bodu, zda nemůže dojít ke zkreslení nebo 

dokonce chybnému zvládnutí metody získáváni dat je rozsudek naprosto 

jasný! Nemůže a to z toho důvodu, že užívaná metoda byla zvolena a 

upravena přímo osobou, která výzkum prováděla a proto se naskytuje 

otázka: "kdo jiný by měl mít větší přehled o metodě, než ten, kdo ji sám 

sestavoval a navrhoval?" 

2) u bodu dva už neni verdikt tak jasný jako u bodu jedna, ale i tady se opět 

musíme vrátit k tomu, že osoba provádějící výzkum byla i tou osobou, která 

volila metody výzkumu a tudíž si byla jista, že tato metoda bude pro výzkum 
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nejoptimálnějši. Navíc se jedná o osobu, která studuje sportovní specializaci 

zaměřenou na tuto problematiku. Tudíž i v tomto bodě by o zpochybnění 

validity nemělo být pochyb. 

3) v případě tohoto bodu nešlo o problematiku, protože výzkum byl prováděn 

na základě metody pozorování a tudíž se nejednalo o využívání několika 

různých nástrojů. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUSE 

5.1 ÚVOD 

Pozorováni bylo zaměřeno zejména na analýzu úspěšnosti a účinnosti podání 

v závislosti na jeho umístění do pole pro podáni. Dále byla také pozorována chybná podání, 

která směřovala mimo pole pro podáni (aut) a která směřovala do sítě (síť). Všechny zkratky 

nebo symboly jsou vysvětleny v jiné části této práce (viz. indikátory pozorováni). Pro 

přehledné zhodnocení a pochopení výsledků byla výsledková část rozdělena do dvou hlavních 

skupin. Jednu skupinu tvoří všechna utkání, jak výkonnostních hráčů, tak i hráčů vrcholových 

na antukovém povrchu a druhou skupinu tvoří všechna utkání výkonnostních i vrcholových 

hráčů na betonovém povrchu. K tomuto rozdělení bylo přistoupeno z toho důvodu, že 

charakteristika hry na pomalém (v tomto případě antukovém) povrchu a na rychlém 

(betonovém) povrchu je velmi rozdílná a vzájemně by tudíž nešla porovnávat. V závěru je 

však krátce shrnuto i celkové porovnání. 

5.1. 1 ÚSPĚŠNOST, ÚČINNOST A CHYBOVOST 

Úspěšnost podáni označuje (v procentech) kolik podáni bylo platných z celkového 

počtu rozehraných podání. Tento ukazatel je na vrcholové úrovní velmi důležitý a proto je mu 

v této práci přikládán velký důraz. Kvalita druhého podáni by se měla přiblížovat první, ale 

přesto je úspěšnost prvního podání jedním z rozhodujících ukazatelů pro vývoj utkáni, a to 

především na středně rychlém a rychlém povrchu (v našem případě betonový povrch). 

Druhým ukazatelem popisujícím kvalitu podání je účinnost. Účinnost podáni je 

vyjádřena poměrem součtu počtu vítězných podání a vynucených chyb při příjmu podání ku 

celkovému počtu podání. Tento ukazatel se opět udává v procentech. 

Úspěšnost a účinnost podáni je vhodné posuzovat společně, protože se navzájem 

ovlivňují. Hráč, který podává velmi rychlé přímé první podání, může mít vysokou účinnost, 

avšak úspěšnost tohoto podání není zdaleka tak vysoká jako u hráče podávajícího pomalejší 

rotované podáni, u toho stoupá úspěšnost, ale naopak klesá účinnost. 

Třetím pozorovaným ukazatelem byla chybovost, která vychází ze stejné definice jako 

úspěšnost. Rozdílem je pouze to, že nevychází ze všech platných, nýbrž ze všech neplatných 

37 



podání. Obohacením tohoto ukazatele bylo rozdělení neplatných podání na podání umístěná 

mimo pole pro podání a podání umístěna do sítě. 

5.2 VÝSLEDKOVÁ ČÁST-ANTUKA 

V teoretické části bylo již zmíněno, že se jedná o pomalý povrch, kde rychlost podání 

nehraje až tak vysokou roli. Velice důležitou roli zde však sehrává úspěšnost druhého podání. 

Při vyhodnocování výsledků se vycházelo z celkového počtu 1014 prvních podání z čehož 

448 náleželo do skupiny výkonnostní a 566 do skupiny vrcholové. Dále zde bylo pozorováno 

i podání druhé, kde se jednalo o celkový počet 283 podání (výkonnostní 114, vrcholoví 169). 

Další čísla, která byla podkladem pro vypočítání úspěšnosti, účinnosti a chybovosti jsou 

doložena v přílohové části (viz. přílohy 2, 3 a 6). Jak už doložená čísla ukazují, počet podání 

byl vysoký, tudíž by nemělo dojít ke znehodnocení výsledků. 

Prvními sledovanými ukazateli byla úspěšnost a účinnost prvního podání. Z tab. 4 je 

patrné, že úspěšnost prvm'ho podání na výkonnostní a vrcholové úrovni se podstatně liší. U 

výkonnostních hráčů dosahovala úspěšnost vyšších hodnot, což bylo způsobeno ne příliš 

vysokou účinností (viz. tab. 5). Největší rozdíly, a to až desetiprocentní, byly dosaženy 

v kategoriích Vl, S 1 a V2. Když však nahlédneme do následující tabulky 5 zjistíme, že ve 

dvou kategoriích (Tl a V2) dosáhla účinnost podání u vrcholových hráčů vyšších hodnot, což 

značí to, že se snažili více riskovat a tím dostat svého soupeře pod tlak už prvním úderem 

(podáním). V tomto případě nižší úspěšnost vyrovnává fakt, že účinnost prvního podání u 

vrcholových hráčů byla vyšší. 

Tab. 4 Úspěšnost 1. podání na antuce 

Pl Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní 67,5 77,9 63,1 63,1 72,9 44,7 

vrcholoví 56,4 65,5 62,6 43,2 68,6 58,5 

Tab. 5 Účinnost 1. podání na antuce 

Pl Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní 15 11,8 6,2 7,7 8,5 26,3 

vrcholoví 16,7 10,3 16,2 14,9 2,9 23,2 
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V souvislosti s pozorováním účinnosti a úspěšnosti prvního podání je velice důležité 

brát ohled i na druhé podání, které je na pomalém typu povrchu velice důležité. V případě 

nízké úspěšnosti druhého podání hráč soupeři doslova "daruje" bod, aniž by musel vyvinout 

nějakou snahu jej získat. Proto se v tomto případě dá hovořit, že úspěšnost je mnohem 

důležitější než účinnost. V této pozorované kategorii jsou také znát první velké rozdíly mezi 

výkonnostní skupinou hráčů a vrcholovou skupinou. Úspěšnost u vrcholových hráčů je ve 

všech kategoriích (s výjimkou Vl) mnohem vyšší než u hráčů výkonnostních, což nám také 

odpovídá na otázku, proč si mohou dovolit vrcholoví hráči riskovat první podání. Jejich 

úspěšnost se totiž pohybuje okolo 95%, což je na rozdíl od 86% u výkonnostních hráčů 

fantastické číslo, které dokazuje velikou spolehlivost druhého podání. Jestliže se pozastavíme 

u účinnosti druhého podání, čísla jsou sice vyšší než u vrcholových hráčů, avšak musíme brát 

ohled na to, že počet druhých podání (viz. přílohy 2, 3 a 6) je příliš nízký a proto jsou některé 

hodnoty tak vysoké. Za zmínku snad stojí i fakt, že největší rozdíl je v kategoriích Vl a T2, 

kdy ve většině případů soupeř přijímá podání svým silnějším úderem, forhendem. Na 

vrcholové úrovni je vidět, že přijímající se z tohoto úderu nemýlí a tudíž by tato varianta 

neměla být příliš využívána. 

Tab. 6 Úspěšnost 2. podání na antuce 

P2 Vl Sl Tl Vl S2 T2 

výkonnostní 91,7 92,6 76,5 84,2 87,5 85,7 

vrcholoví 87,5 100 87,5 92,7 97,3 100 

Tab. 7 Účinnost 2. podán{ na antuce 

Pl Vl Sl Tl Vl S2 T2 

výkonnostní 33,3 14,8 29,4 15,8 12,5 28,6 

vrcholoví o 13,6 21,9 14,6 5,4 o 

Dalším pozorovaným ukazatelem je chybovost podání. Tento ukazatel je také velice 

zajímavý, což dokládá tab. 8, ve které můžeme porovnávat chybovost podání do sítě a do 

autu. V případě chybných podání do autu je na tom skupina výkonnostních hráčů lépe ve 

všech kategoriích s výjimkou kategorie T2. Tomuto faktu bych však nepřikládal příliš velký 

význam. Když se podíváme na druhou část této tabulky zjistíme, že chybovost prvního podání 

do sítě už nám napovídá, proč tomu tak v prvním případě bylo. Vrcholoví hráči se své první 
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podání snaží hrát co možno nejdelší, čímž dochází k mnohem vyššímu počtu chybných 

podání do autu. Velice zajímavým ukazatelem je kategorie Tl, kde je rozdíl nejvyšší. Důvod 

je prostý. V této kategorii přijímá většina hráčů podání svým slabším úderem (bekhendem) a 

proto se vrcholoví hráči snaží chybovost do této části pole pro podání, co nejvíce 

minimalizovat. 

tab. 8 Chybovost 1. podáni na antuce do autu a do sitě 

Pl aut Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní 20 14,7 18,5 18,5 20,3 26,3 

vrcholoví 26,9 31,1 25,3 39,2 22,9 25,7 

Pl síť Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní 12,5 7,4 21,1 18,5 6,8 23,7 

vrcholoví 16,7 3,4 13,1 17,6 8,6 16 

Pl celkem Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní 22,5 22,1 39,6 37 27,1 50 

vrcholoví 33,6 34,5 38,4 56,8 31,5 41,7 

V souvislosti s prvním podáním je velice zajímavá a jasná statistika chybovosti i u 

druhého podání. Zde je zatím vidět největší rozdíl mezi hráči na vrcholové a výkonnostní 

úrovni (viz. tab. 9). Velice nízká chybovost se dala u vrcholových hráčů očekávat (chybovost 

je v úzké souvislosti s účinností, která byla u těchto hráčů vysoká), avšak nečekalo se že 

rozdíly mezi chybovostí do sítě a do autu budou tak značné. Zatímco výkonnostní hráči 

chybovali v případě druhého podání 5krát do sítě (33,3% všech chybných podání) a 10krát do 

autu (66,7%), vrcholoví hráči chybovali pouze dvakrát do sítě a šestkrát do autu, což 

v procentech vyjadřuje stejný poměr, avšak počet chyb byl mnohem nižší a to je v tomto 

případě nejdůležitější ukazatel pro hodnocení druhého podání. 
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tab. 9 Chybovost 2. podání na antuce do autu a do sítě 

P2aut Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní 8,3 3,7 17,6 10,5 6,3 14,3 

vrcholoví o o 9,4 4,9 2,7 o 
P2 sft' Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní o 3,7 5,9 5,3 6,3 o 
vrcholoví o o 3,1 2,4 o o 
P2 celkem Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní 8,3 7,4 15,3 15,8 12,6 14,3 

vrcholoví o o 12,5 7,3 2,7 o 

Závěrem k této části by se tedy dalo říci, že není důležité mít účinné druhé podání při 

nízké úspěšnosti, ale je důležité mít úspěšné podání, což hráči zajistí nižší počet dvojchyb a 

tudíž nižší počet bodů "darovaných" soupeři chybným druhým podáním. 

Posledním pozorovaným ukazatelem bylo umístění podání do jednotlivých kategorií. 

Jako podklad pro toto procentuální vyjádření nám byla příloha l.tab. 10 nám dává jasnou 

odpověď na stanovenou otázku, jak se liší umístění podání u výkonnostních hráčů a 

vrcholových hráčů. Vrcholoví hráči v případě prvního podání hrají téměř 3 ze 4 podání do 

okrajových částí pole pro podání, nýbrž výkonnostní hráči se snaží umístit první podání 

nejvíce do míst, kde má soupeř slabší úder, avšak poměr mezi všemi šesti kategoriemi není 

tak výrazný jako u vrcholových hráčů. Z první části tabulky tedy vyplývá, že by se 

výkonnostní hráči měli více zaměřit na umístění svého podání. 

Co se týká druhého podání, rozdíl už není tak výrazný jako v případě prvního podání, 

avšak nepatrný rozdíl tu je - a to v kategoriích Vl a T2. Jak už bylo výše uvedeno, jedná se o 

kategorie, kde má soupeř svůj lepší úder a proto se snaží vrcholoví hráči soupeřův nejsilnější 

úder eliminovat přesným druhým podáním do kategorií Sl, Tl, S2 a V2, kde je procento 

umístění téměř totožné. I v případě výkonnostních hráčů jsou kategorie Vl a T2 méně 

využíváno než u prvního podání, avšak není to tak výrazné jako u vrcholových hráčů. 
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Tab. 1 O Umlstěnf 1. a 2. podání na antuce 

Pl Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní 18,2 30,9 29,5 29,5 26,8 17,3 

vrcholoví 34,1 12,7 43,2 32,3 15,3 35,8 

P2 Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní 12,1 27,3 17,2 19,2 32,3 7,1 

vrcholoví 5 27,5 20 25,6 23,1 4,4 

5.3 VÝSLEDKOVÁ ČÁST- BETON 

Jak jsem uvedl v první části o antukovém povrchu, že jde o povrch pomalý a rychlost 

podání tak nehraje příliš vysokou roli, v případě povrchu betonového již lze hovořit o povrchu 

středně rychlém až rychlém, kde podání hraje důležitou roli. V této části se vycházelo 

z celkového počtu 1015 podání (u výkonnostních hráčů, dále jen výk., to bylo 539 podání a 

vrcholových hráčů, dále jen vrch., 476 podání). Prvních podání bylo celkem 727 (výk. 370, 

vrch. 357) a druhých podání 288(výk. 169, vrch. 119). Další informace, jež umožnily 

dosažení procentuálních hodnot, jsou přiloženy v přílohách 4, 5 a 7. Opět se jednalo o 

dostatečně vysoký počet odehraných podání, tudíž platnost výzkumu by neměla být 

zpochybněna. 

Stejně jako v první části se nejdříve zaměřím na hodnocení úspěšnosti a účinnosti 

prvního podání, což je na rychlém povrchu velmi důležitý úder. Z dosažených výsledků je 

patrné, že úspěšnost prvního podání u vrcholových hráčů je mnohem vyšší než u hráčů na 

úrovni výkonnostní (viz. tab. ll). Rozdíl je však až příliš vysoký, což dokazuje, že hráči na 

vrcholové úrovni si jsou vědomi toho, že první podání na rychlém povrchu je velmi důležité. 

V souvislosti s úspěšností je velice důležitá i účinnost podání. Ale i v této statistice si 

mnohem lépe vedou vrcholoví hráči, i když rozdíly už nejsou až tak velké (viz. tab. 12). To je 

samozřejmě dáno tím, že vrcholoví hráči se více zaměřují na úspěšnost prvního podání, než 

na jeho stoprocentní účinnost. Nejzajímavější kategorií se tak stala podání směřující do oblasti 

Tl, kde byl rozdíl v úspěšnosti obrovských 23 % a rozdíl v účinnosti 7,1 % a do oblasti Sl 

(rozdíl v úspěšnosti necelých 20% a v účinnosti téměř 13 %) ve prospěch vrcholových hráčů. 

Tyto ukazatele svědčí o tom, že vrcholoví hráči nedosahují vysoké účinnosti na úkor nízké 

úspěšnosti prvního podání. 
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Tab. ll Úspěšnost 1. podání na betonu 

Pl Vl Sl Tl V2 S2 T2 
-

výkonnostní 54,8 58,9 43 50,9 67,2 53,3 

vrcholoví 70,5 78,3 66 58,5 80 66,2 

Tab. 12 Účinnost 1. podání na betonu 

Pl Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní 27,4 8,9 19 28,1 12,1 26,7 

vrcholoví 26,9 21,7 26,1 22 6,7 25,4 

V závislosti na pozorování úspěšnosti a účinnosti prvru'ho podání se nabízelo 

zhodnocení úspěšnosti a účinnosti i podání druhého. V těchto sledovaných ukazatelích jsou 

zatím nejnižší rozdíly co se týče úspěšnosti, ale jsou zde nepatrné rozdíly v účinnosti, kdy 

účinnost druhého podání je u výkonnostních hráčů o něco vyšší než u vrcholových. Proč tomu 

tak může být? Jednou z možných odpovědí je ta, že vrcholoví hráči se snaží svým druhým 

podáním připravit dobrou situaci do následující výměny, naopak výkonnostní hráči hrají spíše 

na bod přímo z podání. Druhou a pravděpodobnější odpovědí může být ta, že u hráčů na 

vrcholové úrovni nejsou tak výrazné rozdíly v příjmu podání v závislosti na různých typech 

povrchů, což u hráčů na výkonnostní úrovni může být často problém, kdy dochází hlavně 

v zimní části sezóny k častým změnám povrchů a tudíž příjem podání není tak jistý a 

podávající má větší šanci získat bod přímo z podání. 

Tab. 13 Úspěšnost 2. podání na betonu 

P2 Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní 81,8 100 73,5 92 94,6 92,9 

vrcholoví 83,3 94,4 90 86,4 100 83,3 

Tab. 14 Účinnost 2. podání na betonu 

P2 Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní 36,4 16,7 14,7 12 5,4 21,4 

vrcholoví o o 10 4,5 o o 
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V porovnáni chybovosti podání nedošlo k příliš velkému překvapení. Chybovost 

prvního podání jasně vyzněla v neprospěch výkonnostních hráčů (viz tab. 15). Zajímavým 

ukazatelem však je chybovost do sítě a do autu. Z porovnáni těchto dvou skupin chybných 

podáni lze říci, že chybovost podání do autu se lišila jen 1,5 %, což není příliš velký rozdíl. 

Avšak v případě chybných podáni do sítě už čísla z tab. 15 jasně dokládají, že rozdíl mezi 

hráči na těchto dvou rozdílných úrovní je poměrně vysoký. Vždyť celkový rozdíl mezi 

chybovostí do sítě u vrcholových a výkonnostních hráčů je okolo 14%, což je až příliš vysoké 

číslo. Nejvyšších rozdílů bylo dosaženo v kategoriích Vl a V2, kdy byl rozdíl mezi chybnými 

podáními přes 20 % ve prospěch vrcholových hráčů. Toto číslo však redukovaly hodnoty 

dosažené u chybovosti do autu, kde byli výkonnostní hráči o něco úspěšnější. Toto zjištění 

však opět potvrzuje snahu vrcholových hráčů hrát co možno nejdelší podáni, kdy se zvyšuje 

riziko chyb do autu a naopak snižuje riziko chyb do sítě. 

tab. 15 Chybovost 1. podání na betonu do autu a do sítě 

Pl Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní 19,4 19,6 29,1 14 20,7 21,7 

vrcholoví 26,9 17,4 15,9 26,8 20 26,8 

Pl Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní 25,8 21,5 27,8 35,1 8,6 21,7 

vrcholoví 2,6 4,3 18,1 14,6 o 7 

Celkem Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní 45,2 41,1 56,9 49,1 29,3 43,4 

vrcholoví 29,5 21,7 34 41,4 20 33,8 

Druhé podání bylo v pozorováni chybovosti téměř vyrovnané co se týče celkových 

hodnot (viz. příloha 9). Rozdíl byl sice nepatmý avšak, když se zaměříme na chybná podání 

do sítě a do autu, jsou rozdily velmi jasné. Nastává zde stejná situace jako už v několika 

předchozích případech. Vrcholoví hráči dosahují sice vyšší chybovosti podáni do autu, avšak 

výrazně nižší chybovosti do sítě, což je opět příčinou snahy o hraní co nejdelšího podáni. Toto 

tvrzení nejvíce dokazuje fakt, že procento chybných podání do autu v kategoriích Vl a T2 

(kategorie, kde má většina soupeřů svůj silnější úder) je hodně vysoké (v obou případech 16,7 

%). Naopak procento chybných úderů do sítě je nulové, což dokazuje, že hráči na vrcholové 

úrovní se snaží hrát dlouhé druhé podáni i za cenu chyby, než aby umožnili soupeři možnost 

útoku hned z prvru'ho úderu (příjmu podáni). 
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tab. 16 Chybovost 2. podání na betonu do autu 

P2 aut Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní 9,1 o 17,6 4 o o 
vrcholoví 16,7 5,6 6,7 9,1 o 16,7 

P2 sft' Vl Sl Tl V2 S2 Tl 

výkonnostnf 9,1 o 8,8 4 5,4 7,1 

vrcholoví o o 3,3 4,5 o o 
Celkem Vl Sl Tl Vl Sl T2 

výkonnostní 18,2 o 26,5 8 5,4 7,1 

vrcholoví 16,7 5,6 10 13,6 o 16,7 

Posledním pozorovaným ukazatelem bylo umístění podání, kde se potvrdilo stejně 

jako ve statistikách u antukových zápasů, že hráči na vrcholové úrovni se nesnaží využívat 

všech tří částí dvorce ve stejném poměru. Nejvíce své první podání zaměřují do pole, kde 

mohou po dobrém podání získat buď výhodnou pozici do následující výměny, nebo rovnou 

bod z podání. K tomuto jsou nejvhodnější kategorie Vl a V2, kdy hráč dostane soupeře svým 

dobrým prvním podání do nevýhodné pozice mimo kurt, čímž se naskytne otevření téměř 

celého dvorce pro podávajícího, nebo kategorie Tl a T2, kdy je dráha letu míče nejkratší a 

přijímající má tedy mnohem méně času na reakci a jeho úspěšné vrácení. V případě druhého 

podání už je však situace dosti odlišná. Zde je u obou skupin hráčů patrné, že podání neriskují 

a ve většině případů směřuje do kategorií S 1 a S2 (viz tab. 17). 

Tab. 17 Umístění 1. a 2. podání na betonu 

Pl Vl Sl Tl Vl S2 T2 

výkonnostní 18,2 30,9 29,5 29,5 26,8 17,3 

vrcholoví 34,1 12,7 43,2 32,3 15,3 35,8 

P2 Vl Sl Tl V2 S2 T2 

výkonnostní 12,1 27,3 17,2 19,2 32,3 7,1 

vrcholoví 5 27,5 20 25,6 23,1 4,4 
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5.4 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI 

Závěrem této podkapitoly bych chtěl zdůraznit největší rozdíly, které byly v této práci 

objeveny. Jedním z těchto rozdílů byla celková účinnost prvního podání a to bez rozdělení na 

antukový nebo betonový povrch. V obou případech byla účinnost vyšší u vrcholových hráčů. 

Dalším velice zajímavým údajem byl rozdíl v chybovosti prvního podání do sítě na 

betonovém povrchu. U výkonnostních hráčů se pohyboval okolo 25 %, u vrcholových to bylo 

však jen 1 O %. Co se týče druhého podání tak k žádným velkým překvapivým závěrům jsem 

nedošel. Procentuální úspěšnost u vrcholových hráčů se u druhého podání pohybovala nad 91 

% (v případě antukového povrchu dokonce 94,7 %), zatím co u výkonnostních hráčů byla 

průměrná úspěšnost okolo 89 %. Další velice zajímavou statistikou byla chybovost druhých 

podání do sítě. Stejně jako u prvních podání byl rozdíl veliký, avšak v tomto případě ještě 

větší. U vrcholových hráčů chybovost do sítě nepřesáhla ani u jednoho povrchu 2 %, nýbrž u 

hráčů na výkonnostní úrovní byly celkové hodnoty okolo 4,5 %, což je výrazný rozdíl. 

Jedinou statistikou, ve které měli výkonnostní hráči lepší výsledky byla účinnost druhého 

podání, která však byla na úkor jeho úspěšnosti. V poslední řadě je také důležité zdůraznit i 

statistiky týkající se umístění prvního podání. Zde bylo jasně prokázáno, že hráči na 

vrcholové úrovni využívají kategorií S 1 a S2 jen velmi málo a to většinou v případech, kdy je 

první podání využíváno jako moment překvapení (viz přílohy 2, 3, 4 a 5). U druhého podání 

se statistiky ve všech kategoriích hodně podobají, což se dalo předpokládat. 
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5.5 ZHODNOCENÍ VÝZKUMU 

Celý výzkum proběhl podle předem sestaveného plánu. Prostřednictvím plnění dílčích 

úkolů se podařilo dospět k předem vytyčeným cílům. Metody zvolené pro vyhotovení celého 

výzkumu se ukázaly jako vhodné, což nepřineslo žádnou skutečnost, která by mohla 

narušovat průběh nebo neplánovaným způsobem zkreslit výsledky výzkumu. Jediným 

nedostatkem tak bylo množství shromážděných dat, což zkomplikovalo interpretaci výsledků 

hlavně z hlediska časového. 

Nejprve jsem nastudoval v odborné literatuře potřebné principy, pravidla, pojmy, 

různá pojetí jednotlivých problémů, atd., jejichž znalost byla pro výzkum podmínkou. Dále 

jsem stanovil a popsal metody zkoumání v terénu a provedl praktickou část výzkumu. 

Kdybych se na tento výzkum zaměřil ještě jednou, asi bych více pozornosti přikládal 

umístění podání a jeho vlivu na další výměnu. Je to velice zajímavý ukazatel, který svou 

podstatou hodně ovlivňuje hru. Dalším obohacením výzkumu by určitě byl i osobní názor 

samotných hráčů, jak se cítili v pozorovaných utkáních. Tato fakta by také mohla značně 

obohatit konečné výsledky. 

47 



6. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

Tato práce se zaměřuje na analýzu efektivity, účinnosti a chybovosti prvm'ho a 

druhého podání v závislosti na hernf výkonnosti hráčů. Hlavním důvodem, proč bylo zvoleno 

právě toto téma byla skutečnost, že tenis je velmi rozšířený sport, jehož popularita stále 

stoupá a tudíž se hraje na mnoha výkonnostních úrovních. ProstřednicMm porovnání 

výsledků u vrcholových a výkonnostních hráčů bylo cílem získat fakta, která budou sloužit 

právě pro trenéry hráčů na výkonnostních úrovních. 

Za nejdůležitější skutečnosti zjištěné pozorováním taktiky podání u vrcholových hráčů 

lze považovat několik následujících bodů: 

Celková účinnost prvm'ho podání (na betonovém i antukovém povrchu) byla vyšší 

u hráčů na vrcholové úrovni (rozdíl okolo 4%). 

Rozdíl v úspěšnosti druhého podání (opět bez rozdělení povrchů) byl okolo 3%, 

kdy se na této hodnotě výrazně podílel rozdíl mezi druhými podáními na 

antukovém povrchu (u výkonnostních hráčů 86,8% a vrcholových 94,7 %). 

Chybovost prvního podání do sítě byla výrazně vyšší u hráčů na výkonnostní 

úrovni (rozdíl necelých 8 %). U druhého podání byl tento rozdíl sice méně 

výraznější co se týče hodnot (téměř 3 %), ale co se týče porovnání chybných 

podání mnohem větší (13 chybných podání u výkonnostních hráčů, 5 u 

vrcholových, což je téměř trojnásobný rozdíl). 

Umístění prvního podání hraje velkou roli pro efektivnost a účinnost podání. 

Z výsledků je patrné, že hráči na vrcholové úrovni se snaží své první podání, co 

nejvíce zahrávat do krajních kategorií pole pro podání (Vl, Tl, T2 a V2), přičemž 

kategorií Sl a S2 využívají jen z taktického hlediska, kdy se snaží překvapit 

soupeře. 
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Ve shrnutí této diplomové práce lze stanovit následující doporučení: Velice důležitou 

složkou dobrého podání je jeho úspěšnost. Z dosažených výsledků lze konstatovat, že by se 

úspěšnost prvního podání měla pohybovat nad 60 % a úspěšnost druhého podání minimálně 

nad 90 %. Co se týče účinnosti podání je třeba, aby se dosahované hodnoty pohybovaly u 

prvního podání okolo 25 % na rychlém povrchu a okolo 15 % na antukovém povrchu. 

V případě druhého podání není vhodné se snažit zvyšovat jeho účinnost na úkor nižší 

úspěšnosti. Dále je třeba redukovat chybovost podání do autu a do sítě. Z dosažených 

výsledků je jasně patrné, že chybovost do sítě by měla být výrazně nižší než chybovost do 

autu. Tato skutečnost doporučuje trénink podání pokud možno, co nejdelšího i za cenu chyby 

za pole pro podání. Poslední doporučení se týká taktiky umístění podání, kdy by první podání 

mělo být zahráváno co nejvíce k bočním čarám pole pro podání a druhé podání by mělo 

směřovat na slabší úder přijímajícího. 

Celkově se dá tudíž konstatovat, že výsledky naznačují, že nelze trénink podání 

zaměřit pouze na úspěšnost podání a omezit tím jeho účinnost a umístění, ale snažit se tyto tři 

kategorie vhodně pro línat, čímž se zvýší celková efektivita podání. 
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7. SLOVNÍK ODBORNÝCH POJMŮ 

Analýza hry -rozbor, směřující k zjištění zákonitostí působících ve hře, na jejich základě se 

stanoví požadavky na přípravu tenisty. 

Antuka - moučka červené barvy z mletých pálených tašek nebo cihel, určená k úpravě 

povrchů dvorců. Snadno propouští vodu a zachovává si pružnost. Nejčastěji používaný 

tenisový povrch v Evropě. 

ATP (Association of Tenis Proffesionals - Sdruženi tenisových profesionálů) - zájmová 

organizace profesionálních hráčů založená v r.1972. 

Aut- míč zahraný za nebo mimo čáry ohraničující dvorec. 

Bekhend- tenisový úder, jímž hráč zasahuje míč po odrazu od země po levé straně těla (u 

praváků). 

Decoturf - druh umělého povrchu tenisového dvorce určený pro hru na otevřených nebo 

krytých dvorcích. Syntetická hmota obsahující kaučuk, litá na asfaltový nebo betonový 

podklad. Odraz míče středně rychlý. Využívá se hlavně v USA. 

Dvojchyba (double fault) -dvě chybná podání za sebou= ztráta bodu. 

Dvorec - tenisové hřiště, kurt. Hrací plocha pro dvouhru: 23,77m dlouhý, 8,23m široký, 

uprostřed je předělen sítí zavěšenou na kovovém laně. Jeho konce jsou upevněny na 

sloupcích, jejichž středy jsou na každé straně vzdáleny 91cm od čáry ohraničující delší strany 

dvorce. Ve vzdálenost 6,4m od sítě jsou rovnoběžné se sítí čáry pro podání. Pro čtyr1rru je 

dvorec široký 1 0,97m a dlouhý 23, 77m. 

Dvouhra (single)- utkání jednoho hráče proti druhému. 

Forhend - tenisový úder, jímž hráč zasahuje míč po odrazu od země po pravé straně těla (u 

praváků). 

Chyba nohou (foot fault) - porušení pravidla o platném podání. Spočívá v tom, že 

podávající hráč se třeba jen jednou nohou dotkne základní čáry nebo území uvnitř dvorce, a to 

ještě před tím, než zasáhne míč raketou. 

Podáni (servis)- úder zahajující hru. 

Pole pro podáni - vymezené území dvorce, do něhož musí dopadnout podávaný míč. Má 

rozměry 640x411.5cm a je stejné pro dvouhru i pro čtyr1rru. 

Pravidla tenisu - zásady tenisové hry schválené Mezinárodní tenisovou federací (ITF). 

Ritern (return) - úder, kterým tenista vrací na druhou stranu dvorce míč po soupeřově 

podání. 
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9. PŘÍLOHOV Á ČÁST 

Příloha 1 

Rozd11y mezi pozorování přímým a nepřímým 

Podání celkem 

Vl Sl Tl V2 
přímé nepřímé přímé nepřímé přímé nepřímé přímé nepřímé 

Pl 12 12 10 ll 14 13 15 14 

P2 1 1 10 9 6 7 ll ll 

Úspěšné podání 

Vl Sl Tl V2 
přímé nepřímé přímé nepřímé přímé nepřímé přímé nepflmé 

Pl 5 5 5 6 9 8 6 6 

P2 1 1 10 9 6 7 8 8 

Chybná podání do sítě 

Vl Sl Tl V2 
přímé nepřímé přímé nepřímé přímé nepřímé přímé nepřlmé 

Pl 3 3 o o 1 1 o o 

P2 o o o o o o 2 2 

Chybná podání do autu 

Vl Sl Tl V2 
přímé nepřímé přímé nepflmé při mé nepřímé přímé nepřímé 

Pl 4 4 5 5 4 4 9 8 

P2 o o o o o o 1 1 
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S2 T2 celkem 

přímé nepflmé přímé nepřímé pf! mé nepřímé 

6 8 13 12 70 70 

7 7 3 3 38 38 

S2 T2 celkem 

přímé nepřímé pflmé nepřímé přímé nepřímé 

3 3 4 4 32 32 

7 7 3 3 35 35 

S2 T2 celkem 

přímé nepřímé pf! mé nepřímé přímé nepfímé 

o 1 3 2 7 7 

o o o o 2 2 

S2 T2 celkem 

přímé nepřímé pflmé nepřímé přímé nepřlmé 

3 4 6 6 31 31 

o o o o 1 1 



Příloha 2 

Celkový počet podání do jednotlivých kategorií- vrcholoví hráči, povrch: antuka 

celkem úspěšná esa body z podáni chybná aut síť 

Vl 78 44 2 ll 34 21 13 

Sl 29 19 o 3 10 9 1 

Tl 99 62 7 9 38 25 13 
Pl 

V2 74 32 1 10 42 29 13 

S2 35 24 o 1 ll 8 3 

T2 82 48 6 13 34 21 13 

celkem úspěšná esa body z podání chybná aut síť 

Vl 8 7 o o 1 o 1 

Sl 44 44 o 6 o o o 

Tl 32 28 o 7 4 3 1 
P2 

V2 41 38 o 6 3 2 1 

S2 37 36 o 2 1 1 o 

T2 7 7 o o o o o 
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Příloha 3 

Celkový počet podání do jednotlivých kategorii- výkonnostnl hráči, povrch: antuka 

celkem úspěšná esa body z podání chybná aut síť 

Vl 40 27 1 5 13 8 5 

Sl 68 53 o 8 15 10 5 

Tl 65 38 1 3 27 12 15 
Pl 

V2 65 41 1 4 24 12 12 

S2 59 43 o 5 16 12 4 

T2 38 17 2 8 19 10 9 

celkem úspěšná esa body z podáni chybná aut síť 

Vl 12 ll o 4 1 1 o 

Sl 27 25 o 4 2 1 1 

Tl 17 13 o 5 4 3 1 
P2 

V2 19 16 1 2 3 2 1 

S2 32 28 o 4 4 2 2 

T2 7 6 o 2 1 1 o 
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Příloha 4 

Celkový počet podání do jednotlivých kategorií- vrcholoví hráči, povrch: beton 

celkem úspěšná esa body z podéní chybná aut sít' 

Vl 78 55 2 19 23 21 2 

Sl 23 18 o 5 5 4 1 

Tl 88 58 15 8 30 14 16 
Pl 

Vl 82 48 9 9 34 22 12 

Sl 15 12 o 1 3 3 o 

Tl 71 47 6 12 24 19 5 

celkem úspěšná esa body z podání chybná aut síť 

Vl 6 5 o o 1 1 o 

Sl 18 17 o o 1 1 o 

Tl 30 27 o 3 3 2 1 
Pl 

Vl 22 19 o 1 3 2 1 

Sl 30 30 o o o o o 

Tl 12 10 o o 2 2 o 
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Příloha 5 

Celkový počet podáni do jednotlivých kategorii- výkonnostnf hráči, povrch: beton 

celkem úspěšná esa body z podAní chybná aut síť 

Vl 62 34 7 10 28 12 16 

Sl 56 33 o 5 23 12 ll 

Tl 79 34 3 12 45 23 22 
Pl 

V2 57 29 6 10 28 8 20 

S2 58 39 o 7 19 13 6 

T2 60 32 6 10 26 13 13 

celkem úspěšná esa body z podání chybná aut sit' 

Vl ll 9 2 2 2 1 1 

Sl 48 48 o 8 o o o 

Tl 34 25 1 4 9 6 3 
P2 

V2 25 23 o 3 2 1 1 

S2 37 35 o 2 2 o 2 

T2 14 13 1 2 1 o 1 
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Příloha 8 

celková tabulka 1. a 2. podáni výkonnostnlch a vrcholových hráčů, povrch: antuka 

Vl Sl Tl V2 S2 T2 celkem 
Pl 

výk. vrch. výk. vrch. výk. vrch. výk. vrch. výk. vrch. výk. vrch. výk. vrch. 

úspěšnost 67,5 56,4 77,9 65.5 60,4 62,6 63 43,2 72,9 68,6 40 58,5 65,8 57,7 

účinnost 15 16,7 11,8 10,3 6,2 16,2 7,7 14,9 8,5 2,9 26,3 23,2 11.1 15,9 

chybovost 32,5 33,6 22,1 34,5 39,6 37,4 37 56,8 27,1 31,4 60 41,5 34,2 42,3 

síť 12,5 16,7 7,4 3,5 21,1 12,1 18,5 17,6 6,8 8,5 23,7 16 15 14,1 

aut 20 26,9 14,7 31 18,5 25,3 18,5 39,2 20,3 22,9 26,3 25,5 19,2 28,2 

Vl Sl Tl V2 S2 T2 celkem 
P2 

výk. vrch. výk. vrch. výk. vrch. výk. vrch. výk. vrch. výk. vrch. výk. vrch. 

úspěšnost 91,7 87,5 92,6 100 76,5 87,5 84,2 92,7 875 97,3 85,7 100 86,8 94,7 

účinnost 33,3 o 14,8 13,6 29,4 219 15,8 14,6 12,5 5,4 28,6 o 19,3 12,4 

chybovost 8,3 12,5 7,4 o 23,5 12,5 15,8 7,3 12,5 2,7 14,3 o 13,2 5,3 

síť o 12,5 3,7 o 5.1 3,1 5,3 2,4 6,2 o o o 4,4 1,7 

aut 8,3 o 3,7 o 17.1 9,4 10,5 4,9 6,3 2,7 14,3 o 8,8 3,6 
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Příloha 9 

celková tabulka 1. a 2. podání výkonnostních a vrcholových hráčů, povrch: beton 

Vl Sl Tl V2 S2 T2 celkem 
Pl 

výk. vrch. výk. vrch. výk. vrch. v~ k. vrch. výk. vrch. výk. vrch. výk. vrcb. 

úspě§nost 54,8 70,5 58,9 78,3 43,1 66 50,9 58,5 67,2 80 56,3 66,2 54,3 66,7 

účinnost 27,4 26,9 8,9 21,7 19 26,1 28,1 22 12,1 6,7 26,7 25,4 20.1 24,1 

chybovost 45,2 29,5 41,1 21,7 56,9 34 49,1 41,4 29,3 20 43,4 33,8 45,7 33,3 

síť 25,8 2,6 21,5 4,3 27,8 18,1 35,1 14,6 8,6 o 21,7 7 24,1 10,1 

aut 19,4 26,9 19,6 17,4 29,1 15,9 14 26,8 20,7 20 21,7 26,8 21,6 23,2 

Vl Sl Tl V2 S2 T2 celkem 
P2 

výk. vrch. výk. vrch. výk. vrch. výk. vrch. výk. vrch. výk. vrch. výk. vrch. 

úspěšnost 81,8 83,3 100 94,4 73,5 90 92 86,4 94,6 100 92,9 83,3 90,5 91,6 

účinnost 36,4 o 16,7 o 14,7 10 12 4,5 5,4 o 21,4 o 14,8 4,2 

chybovost 18,2 16,7 o 5,6 26,5 10 8 13,6 5,4 o 7,1 16,7 9,5 8,4 

s ft' 9,1 o o o 8.1 3,3 4 4,5 5,4 o 7,1 o 4,8 1,7 

aut 9,1 16,7 o 5,6 17.1 6,7 4 9,1 o o o 16,7 4,7 6,7 
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