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Abstrakt 

 

Název:     Aktuální psychické stavy v souvislosti s výkonem v tenise  

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je prostřednictvím analýzy identifikovat psychické 

stavy Petry Kvitové v zápase proti Caroline Wozniacki a určení, zda tyto 

stavy mají vliv na herní výkonnost hráčky.  Dalším cílem bylo přiblížení 

problematiky psychologie tenisu a představení nové aplikace Break2win. 

 

Metody:  Jako metodu jsem použila nově vytvořený program Break2win. Program 

obsahuje tři základní pilíře pro analýzu zápasu. Protokol zápasu, srovnání 

hráčů a celkové statistiky. Všechny tyto pilíře jsem použila k popisu a 

interpretaci psychických stavů hráčky. 

      

Výsledky: V případě Petry Kvitové jsem dokázala najít a interpretovat mnoho situací, 

kdy její psychický stav nebyl optimální a měl dopad na výkon ve hře. 

Prožívání klíčových situací mělo tendence se opakovat a vytvořilo tedy 

jakýsi vzorec chování v zápase. 

 

Klíčová slova: tenis, psychické stavy, výkon 

 

  



Abstract 

 

Title:           Actual mental states affecting performance in tennis 

 

Objectives: The main goal of this work is to detect mental states of Petra Kvitova, 

playing against Caroline Wozniacki and find out whether they affect her 

performance. Moreover I aim for presenting new programme Break2win 

and finally I intend to make the topic of sport psychology more available 

for others. 

 

Methods:  I have been working with a completely new programme called Break2win 

which has helped me with detecting mental states of Petra Kvitová. The 

programme is divided into three parts – protocol, statistics and comparison 

of the players. I have used all of them to describe and analyse the match. 

 

Results:      I have been successful in finding many situations which could affect mental 

state of Petra Kvitová. These situations happened repeatedly, therefore I 

have been able to identify them and summarize the whole match as far as 

psyche is concerned. 

 

Keywords: tennis, mental states, performance  
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1  ÚVOD 

 

Problematika sportovní psychologie je v České republice zatím málo rozvinutým 

tématem, na rozdíl od jiných zemí, zejména USA. Konkrétně v tenise, na vrcholové 

úrovni, je psychika rozhodujícím aspektem zápasu. Proto je nešťastné, jak málo se jí 

trenéři i samotní hráči věnují. V dnešní době technik a metod, které maximálně 

přispívají ke kondičnímu a technickému rozvoji tenisty, má každý hráč možnost stejné 

výchozí pozice, ale přístup k motivaci, koncentraci, řízení stavu aktivace, je velmi 

pozadu za ostatními stránkami sportovního výkonu. Proto bych chtěla svou prací 

upozornit na téma psychologie sportu. Světoví hráči často prohrávají zápas zejména 

kvůli neschopnosti zvládnout psychické stavy, což se odrazí v jejich výkonech i 

výkonnosti.   

Tenis je individuální sport, jeden z psychicky velmi náročných. Důvody jsou 

nasnadě. Doba zápasu je neomezená, proto je velmi náročné být připraven na dvorci, na 

tak dlouho, jak to bude nutné. Může to být hodina, nebo také pět hodin. Povaha počítání 

udává rychlé tempo hry, které má stále tendenci ke zvratům a napjatým situacím, velmi 

často se psychické stavy hráčů střídají. Hráč většinou nesmí během zápasu s kýmkoliv 

komunikovat, ani se svým trenérem, což je mezi sporty ojedinělé. Nemá ani 

permanentní možnost přerušení hry (vyjma ošetření, toalety), jako je v různých 

kolektivních sportech. Zápas jde neúprosně dál a vše si musí hráč vyřešit na místě sám. 

Pokud je tedy pod tlakem nebo se mu nedaří, je závislý pouze sám na sobě. V těchto 

chvílích, kdy sedí na lavičce, nebo v momentech mezi výměnami, by měl umět 

nastartovat nebo udržet takovou úroveň psychických stavů, která je pro něj optimální. 

Jsou to zejména přestávky mezi body, které rozhodují zápas. Doba přestávek je 

několikanásobně delší, než doba samotné hry. Tento čas se tedy také musí počítat do 

elementů řídících průběh zápasu.  

V tenisovém zápase v podstatě rozhodují tři věci. Čas, skóre, herní zóny. Tyto tři 

základní pilíře zápasu jsou pevně propojené právě s psychickými stavy. To, jak se hráč 

cítí, ovlivní razanci a délku jeho úderů. Čas mezi výměnami ovlivní jeho připravenost a 

soustředění, skóre může hráče velmi vystresovat, nebo naopak povzbudit. Všechny tyto 

skutečnosti naprosto unikátním způsobem zahrnuje webová aplikace Break2win. 
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Aplikace je vhodným nástrojem jak pro trenéry, tak pro jakékoliv tenisové 

nadšence, kteří se chtějí dozvědět o konkrétních zápasech více, než pouhý výsledek. 

Pomocí podrobného popisu každého bodu, jak z hlediska umístění míče, z hlediska 

časového, tak dalších faktorů, si může každý zjistit ty informace, které pokládá za 

zajímavé.  

Považuji tuto metodu v oblasti psychologické analýzy hráčů za průlomovou. 

Konkrétní data nikdy nelžou a zejména ve vrcholovém tenise si můžeme být jistí, že 

světový hráč neudělal tři dvojchyby z důvodu špatné techniky podání, protože to neumí. 

Věřím, že se tato aplikace stane běžně používanou mezi trenéry závodních hráčů, 

protože díky ní je možné znatelně zlepšit výkonnost hráče.  

Ve své práci budu popisovat a následně interpretovat průběh zápasu Petry Kvitové. 

Díky výběru aspektů, které chci sledovat, budu moci interpretovat např. souvislost mezi 

časem přestávek mezi výměnami a chybovostí, nebo úspěšností bodů v rozhodujících 

stavech zápasu a další aspekty hry. 
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2  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na tenisový zápas z únoru letošního roku, mezi 

Petrou Kvitovou a Caroline Wozniacki. Cílem práce je identifikovat psychické stavy, 

které mohly ovlivnit výkon Petry Kvitové. Pomocí takto podrobného popisu zápasu 

bylo mým dílčím cílem také zjistit, zda existuje souvislost mezi psychickými stavy a 

výkonem a najít určité znaky chování, které se opakovaly v průběhu zápasu. Na základě 

webové aplikace Break2win můžeme popsat výkyvy v její výkonnosti a vyvodit určité 

závěry a doporučení.  Aplikace Break2win je základním kamenem celé práce, díky které 

jsem si mohla vybrat ty ukazatele, které jsou nejvhodnější pro analýzu psychických 

stavů. Dále mým cílem bylo přiblížit problematiku psychologie tenisu, jelikož je toto 

téma v českém prostředí ve svých začátcích a ve vrcholovém tenise působí velmi málo 

sportovních psychologů.  

Mezi dílčí úkoly práce patří: 

• Najít metodu zjišťování psychických stavů 

• Vybrat vhodná kritéria v aplikaci Break2Win 

• Podrobně popsat jednotlivé gamy a sety v zápase  

• Analyzovat z psychologického pohledu jednotlivé klíčové situace v gamech a 

setech 

• Popsat a analyzovat chování Petry Kvitové během zásadních situací v zápase  

• Určit klíčové stavy zápasu 

• Zhodnotit celkové statistiky zápasu 

• Navrhnout dílčí závěry a doporučení  
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3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 
3.1 Psychologie tenisu 

 
Sport jako takový lze posuzovat z pohledu fyzického, taktického a psychického. 

Bohužel se na psychický aspekt mnohdy zapomíná, zejména ve sportu rekreačním. V 

tenise je to stejné. Psychická stránka hry je přitom považována za jeden ze základních 

kamenů úspěšné tenisové hry (Crespo, 2006). V tenise je mnohdy totiž největším 

soupeřem právě naše psychika a ne člověk na druhé straně sítě. Psychika rozhoduje v 

zápasech zejména tam, kde je fyzická kondice mezi hráči na podobné úrovni. Ve své 

knize tuto situaci popisuje Gallwey (2011). Každý jedinec prochází různými stavy 

vývinu, jak fyzického, sociálního, tak i psychického. Tato stádia jsou u každého hráče 

velmi individuální, proto by se s nimi mělo také tak zacházet. V případě psychiky to 

platí nejvíce. V reálném životě však psychika hráčů není zdaleka tak trénována, zejména 

kvůli domněnkám, že jsou psychické procesy jedince vrozené a tím pádem neměnné. 

„Psychické procesy při sportovní činnosti vznikají, probíhají a zanikají. Jsou na průběhu 

a výsledcích sportovní činnosti závislé.“ (Vaněk, 1984 s.15).  

 

3.1.1 Psychologické charakteristiky tenisu 

Na rozdíl od jiných individuálních sportů (běh, golf, biatlon) je tenis založený 

zejména na reakcích na hru protivníka. Hráč se tedy nesoustředí pouze na svůj výkon, je 

ovlivňován výkonem hráče druhého. Právě změny ve hře a v okolí vedou ke změnám 

prožívání hry a mají na ni vliv. Z pohledu psychologického se ve hře odehrávají 

současně tři osy: čas, skóre, herní zóny. Čas přestávek a bodů má vliv na výkonnost 

hráče, někomu vyhovuje rychlejší tempo hry, někomu naopak pomalejší. Skóre má 

potom vlastnost držet hráče v napětí, vliv skóre na psychiku hráče má vliv na jeho 

výkon, proto rozdělujeme různé typy skóre v gamu podle jejich charakteristiky z 

hlediska psychologie. Známe body aktivační/relaxační, motivační, body psychických 

stavů a rozhodující body. Aktivační/relaxační body jsou na začátku gamů, kdy skončila 

právě pauza a hráči jsou na podání, nebo příjmu. Motivační body jsou za stavu 30:0, 

30:15 při podání hráče, body psychických stavů při skóre 30:30 a rozhodující body jsou 

za stavu shod, výhod, nevýhod. Poslední osa – herní zóny, nám prakticky říká, odkud 
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kam hráč hrál. Během zápasů můžeme sledovat, jak změna psychických stavů dokáže 

ovlivnit to, kam hráč umisťuje své údery. Například při důležitých výměnách může 

riskovat a hrát k čárám, nebo se naopak zaleknout situace a hrát více na střed dvorce. 

Mezi mnoha věcmi musí hráč zvládnout kombinaci načasování, rozhodnutí, 

koordinace, soustředění, rychlosti a kondice. Během jednoho zápasu musí hráč udělat 

přes 1000 rozhodnutí a většinu za méně než sekundu. Tenisový zápas je také plný 

mrtvých bodů, kdy hráči čekají na výměnu, nebo střídají strany. Čistý čas hry dělá 

pouze malé procento z celkového času zápasu. Tyto přestávky a schopnost udržet 

koncentraci tedy ve velké míře ovlivňuje průběh zápasu. Je zde až moc času k 

přemýšlení (Renwick, 2007). 

    V době přestávek hráči nesmí nikdo radit, nesmí mít kontakt s trenérem ani 

rodinou, je odkázán pouze sám na sebe.  

Na některých úrovních turnajů nerozhoduje po celou dobu rozhodčí a záleží tedy 

jen na poctivosti soupeře (Crespo, 2001). Také tenis není časově omezený sport, nikdy 

nevíte, kdy zápas skončí a systém bodování udržuje hráče v napětí. Začátek zápasu 

velmi často není předem pevně daný, může se posouvat v závislosti na počasí, na jiných 

zápasech apod. To nutí hráče čekat a vede k rozhození koncentrace. Pro závodní hru 

jsou důležité zejména schopnosti motivace, soustředění, kontrola myšlení, kontrola 

emocí, vizualizace a pozitivní myšlení. 

 

3.1.2 Psychické stavy v tenise a jejich regulace 

Psychický stav je v každém momentu jiný. Kombinuje psychiku, myšlení a 

emoce. Tyto prvky prožíváme uvnitř, nicméně projevují se i navenek. Například 

zvýšením pulzu, nervózním poskakováním apod. V jakém stavu se hráč nachází, silně 

ovlivňuje jeho vnímání situace na dvorci. Například, čím je klidnější, tím lépe hraje. 

Mentální síla hráče se projeví v jeho schopnosti udržení těchto stavů v optimu. 

(Renwick, 2007). Jak již bylo řečeno, tenisový zápas ovlivňuje mnoho aspektů, ale to, 

jak se hráč cítí, jak prožívá stavy v gamech a setech a jak na ně reaguje zásadním 

způsobem, předpovídá průběhu zápasu. Udržení sportovní výkonnosti je závislé právě 

na práci s psychickými stavy hráče. Každý hráč má jiné prožívání situací, jiné reakce a 

je nutno s tím tak nakládat. „Dynamika i oscilace jednotlivých komponent psychických 
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stavů je nutnou podmínkou trvalejšího udržení sportovní výkonnosti.“ (Šlédr, 2006, 

s.55) 

Tenze psychických stavů vznikají z vnitřních i vnějších jevů vztahujících se 

přímo nebo nepřímo k úspěchu/neúspěchu v zápase. Před zápasem jsou psychické tenze 

reakcí na očekávání úspěchu nebo neúspěchu, po zápase jsou výsledkem splněného 

očekávání, nebo naopak zklamání. Dle Vaňka (1984) jsou psychické tenze 

komplikované zejména díky jejich nepravidelnosti u jednotlivých sportovců. Intenzita 

tenze souvisí s intenzitou realizovaného výkonu. Regulace těchto stavů je tedy 

zásadním tématem psychologického ovlivňování sportovce. Jejich průběh je z části dán 

také již naučenou rutinou, závodnickou zkušeností. V tomto případě je mnohem 

jednodušší psychické stavy zvládat a dostávat je do optima, než když člověk na tyto 

situace trénovaný není .  

Prostředky pro optimalizaci psychických stavů dělíme na: 

• Biologické: závislé na jídle a spánku 

• Fyziologické: úprava funkčního stavu centrálního nervového systému, pomocí 

rozcvičení, zahřátí, dechová cvičení 

• Psychologické  

Psychologická složka rozcvičení má sportovci pomoci ke vstupu do zápasu, má 

mu pomoci připravit se na výkon a pomáhá mu také k rychlejšímu navození 

koncentrace. Dle Vaňka se mimo jiné doporučuje zahrnout k ventilaci agresivity do 

rozcvičení úpolové sporty, údery do míče apod.. Tyto postupy před zápasem mají skryté 

kořeny v rituálních přípravách ke skutečnému boji. 

Regulace psychických stavů tedy neprobíhá pouze v průběhu zápasu, ale začíná 

již před zápasem a snaží se připravit hráče co nejlépe na nadcházející tlak. V průběhu 

zápasu regulace psychických tenzí závisí mimo jiné také na povaze hráče a jeho 

přístupu ke hře. Jedním ze známých přístupů k regulaci psychických stavů je 

verbalizace. Hráč si tak může ulevit ve stresové situaci, může se povzbuzovat, nebo 

může schválně provokovat protihráče. Například introvert nebude mít takové ambice na 

provokaci soupeře, svůj verbální projev bude spíše mířit sám na sebe, naopak extrovert 

rád trochu zdramatizuje situaci, pokud mu to má pomoci. Také různé rituály během hry, 

rovnání výpletu, výměna míčků – to vše vede ke stimulaci psychiky hráče. Gilbert 

(2007) ve své knize popisuje, jak při hře proti světovým hráčům byl svědkem mnoha 
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jejich rituálů, které jim buďto měli pomoci dostat se zpět do zápasu, nebo je použili na 

jasnou a rychlou výhru. Pokud jim tyto rituály procházely a nikdo je z nich nevyrušil, 

byli neporazitelní.  

 

3.1.2.1 Stav nabuzení a úzkosti 

Stav nabuzení probíhá zejména při začátcích gamů a setů, kdy dochází k 

fyziologické a psychologické aktivaci hráče a k jakémusi vzrušení.  Nízký stav nabuzení 

ukazuje na apatii hráče a vysoké nabuzení může vést k přehřátí psychiky a vyhoření. 

Hráč, který ví o své psychice a umí pracovat se stavem nabuzení, má v zápase velkou 

výhodu. Najít rovnováhu je klíčem ke zvládání stresových situací. Stav úzkosti je oproti 

tomu negativní psychický stav, navozený pocitem nebezpečí a strachu (Crespo, Reid, 

Quinn, 2006). Jedinci, kteří k tomuto typu chování mají větší predispozice, o to hůře 

snášejí stresové situace na dvorci.  

 

3.1.3 Psychologická příprava 

„Cílem psychologické přípravy je urychlovat a zvyšovat celkovou přizpůsobivost 

sportovce přírodním i společenským podmínkám sportovní činnosti.“ (Höhm, 1987, 

s.115). Tenis je individuální sport a proto představuje mnoho rizik a náročných 

psychických situací. Douglas (1999) uvádí, že psychickým tréninkem může hráč zlepšit 

své duševní schopnosti stejně, jako když na dvorci zdokonaluje technické dovednosti. 

Jakým způsobem se hráč připraví na zápas, bude velmi ovlivňovat jeho průběh. Dle 

Šlédra (2006) je vlastním jádrem celkové psychické připravenosti hráče psychická 

odolnost. Zpevňuje celkové dovednosti hráče, jak taktiku, tak kondici. Každý hráč by si 

měl být vědom své odolnosti a měl by s ní pracovat, aby se zvyšovala. Toho docílí 

zejména tréninkem těch situací, ve kterých psychicky selhává. V tenisovém zápase jsou 

body psychické odolnosti, zejména body shod, výhod a nevýhod. Také konce gamů a 

rozhodující gamy v posledních setech.  

Šlédr (2006) ve své práci rozděluje psychickou odolnost na tři typy: 

• Základní psychická odolnost (ZPO) 

• Specifická psychická odolnost (SPO) 

• Celková psychická odolnost (CPO) 
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ZPO je dána geneticky, je to základní kámen pro stanovení celkové psychické 

odolnosti hráče. „Mezi základní psychickou odolností a specifickou odolností je 

dialektický vztah. Změna v jednom typu psychické odolnosti má za následek změnu v 

typu druhém a naopak.“ (Šlédr, 2006, s.80). CPO člověka není přímo dána, ale rozvíjí 

se v průběhu jeho života. Podobně tento jev funguje i v tenisovém světě. Hráč si díky 

zkušenostem postupně buduje psychickou odolnost a učí se přizpůsobovat se těžkým 

podmínkám. Výsledek této snahy se poté projeví právě v psychických stavech. Pokud 

hráč více vyhrává, jeho celková odolnost nebude zásadně změněna, avšak menší prohry 

mohou ovlivnit specifickou psychickou odolnost. 

 Mnoho závodních hráčů a ještě více hráčů na rekreační úrovni psychické 

přípravě nevěnují pozornost. A když už věnují, tak velmi okrajově. Velký vliv na 

pokrok psychologické přípravy měl Brad Gilbert, který díky své taktice a psychologii 

dokázal porážet hráče o několik míst ve světovém žebříčku výše, a přitom jeho technika 

nebyla zdaleka tak dokonalá. Díky zkušenostem zvyšoval svou psychickou odolnost, 

aby jí poté mohl obrátit proti protihráčům a jejich odolnost tím snížit. To ovšem 

vyžadovalo přípravu. 

Psychická příprava před zápasem obsahuje zejména přípravu taktickou. Pokud 

se hráč dokáže správně rozhodnout, jaká taktika platí na soupeře, může se již během 

zápasu soustředit pouze na tento cíl. Mezi taktiku patří také poznání slabin soupeře, co 

ho rozhodí, kdy hraje útočně, jestli má raději delší pauzy mezi výměnami, nebo kratší. 

Také záleží na tom, jaké soupeř používá psychologické zbraně. Například schválně 

zdržuje, hádá se apod. Všechny tyto aspekty by měl hráč znát a dokázat se na ně 

psychicky připravit. Polovina práce je tedy hotova již před zápasem. 

Psychická příprava před zápasem by se měla také sestávat z různých rituálů 

hráče, které mu pomohou k nabytí sebedůvěry a nabuzení se do zápasu. Zajištují 

rytmus, zvyšují známost situace, zvyšují soustředění, omezují nejistotu. (Crespo, 2001). 

Z těchto nacvičených rituálů se poté stanou silné zvyky, které se hráč jen tak neodnaučí 

a jejichž dodržování pro něj bude zásadní. Pokud se před zápasem však necítí dobře, 

hrozí riziko, že vypustí nějaký zvyk a tím pádem rozhodí svou koncentraci. Klesne mu 

motivace a hrozí prohra. Proto by na toto dodržování rituálů měl dohlížet jak trenér, tak 

i hráč samotný. 
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Pokud je již hráč v samotném zápase a má připraven plán, jak porazit soupeře a 

je psychicky připraven na jeho zbraně, i tak se může stát, že jeho plán nebude fungovat. 

Je proto nutné mít plán B. Hráči, kteří žádný nemají, rychle ztrácejí sebedůvěru a často 

prohrají zbytečně brzy, i když měli potenciál na výhru. Další chybou je upouštět od 

svého plánu dříve, než se stačí prosadit. Pár prohraných bodů může znamenat smůlu, ne 

špatný plán. 

Během zápasu je z hlediska psychologie nutná příprava i před každou výměnou. 

Užitečné techniky k obnovení optimálního psychického stavu uvádí Crespo (2006) ve 

svém trenérském manuálu. První krok je uvolnění emocí po právě zahraném bodu a 

jejich rychlé prožití, poté pauza a po pauze druhý krok – znovu uvědomění si své 

situace v zápasu, motivace, řeč těla, poté opět pauza a následuje třetí krok – provést 

individuální rituál k navrácení se do hry.   

Vaněk (1984) mluví také o přípravě morální, ideové a volní. Tyto aspekty se 

vzájemně prolínají a působí na různé stránky sportovce. Dělají ho všestrannějším, 

odolnějším a tím pádem nebezpečnějším. Ideová příprava se zakládá na uvědomění si, 

co právě dělám, hodnocení trenérem i sebehodnocení. Je to vlastně přístup k tréninku a 

sobě samému. Je základem sportovcovy cílevědomosti. „Význam cílevědomosti pro 

volní aktivitu sportovce musíme hledat v širších souvislostech. Především v jejich 

záměrném a účelném usilování o vzestup výkonnosti.“ (Vaněk, 1984, s.173). Morální 

příprava poté pojednává zejména o překonání sebe sama, nejvíce při změněných 

podmínkách. Z morální přípravy poté vzniká morální kodex, založený na chápání 

fungování vztahu sportu a práce. Také Höhm (1987) uvádí tyto typy příprav a k morální 

přípravě tenisty dodává důležitost chování jedince v kolektivu, úctu k lidem, zejména k 

rodině. Volní příprava rozvíjí schopnosti překonávat různé psychické a fyzické zátěže. 

Síla vůle dokáže obdivuhodné věci, avšak mít tak silnou vůli se nepodaří každému. 

Volní úsilí je zpravidla nastartováno napjatým stavem v zápase, kdy hráč buďto 

prohrává, nebo je naopak blízko k cíli. Každý hráč reaguje jinak, někdo před cílem 

naopak ztrácí sebekontrolu a jeho hra se stává křečovitou a rozhodí svůj rytmus hry, 

někdo naopak hraje svůj nejlepší tenis. Ani jedna z těchto příprav by neměla být 

opomíjena.  
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3.2  Motivace 

 
3.2.1 Úvod 

 Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Představuje 

dynamickou stránku osobnosti. Dle Mana (1982) je pohled na motivaci rozdělen do 

dvou krajních možností. První možnost je teorie, kdy chování je funkcí osobnosti – 

subjektivistický přístup. Naopak objektivistický přístup tvrdí, že chování je funkcí 

prostředí. Motivace tedy buďto vychází z našich instinktů, nebo je ovlivňována 

prostředím. Dále také uvádí třetí možnost, kdy chování je funkcí jak osobnosti, tak 

prostředí.  

 Motivace je také spojena s mírou zaujetí. Pokud je člověk do něčeho zapálen, je 

mnohem pravděpodobnější, že jeho motivace toho dosáhnout bude vysoká. Je to tedy 

proces, který určuje směr a intenzitu úsilí (Crespo, 2006). Hlavními kvalitami motivace 

jsou zejména odevzdání se úkolu, vytrvalost, stoprocentní úsilí a soutěživost. Maška 

(1995) mluví o více typech motivace ve sportu. Může být motivace k tréninku, nebo k 

vítězství v zápase. Oba dva typy jsou pro vrcholového tenistu zásadní. 

 

3.2.2 Výkonová motivace 

Výkonová motivace, zaměřená na soutěžení, vzniká se záměrem vyhrát, nebo 

neprohrát. Hráči zaměření na vítězství jsou sebevědomí, odvážní. Druhá skupina hráčů 

si vítězství jen tak nepřipouští a hraje opatrněji. Každá ze skupin má své výhody a 

nevýhody, jde jen o to poznat, do jaké skupiny hráč patří a tomu přizpůsobit psychickou 

přípravu. „Osoby s dominující tendencí dosáhnout úspěchu si staví realistické, středně 

obtížné cíle, zatímco lidé, u kterých dominuje vyhnutí se selhání, volí obvykle velmi 

lehké, nebo velmi obtížné cíle.“ (Man, 1982, s.24) Zdroje motivace mohou být různé, u 

dětí se předpokládá čistá motivace soutěžní, radost z pohybu, poté například motivace k 

uspokojení rodičů. Ve vrcholovém sportu je motivace již složitější. Zejména v rozdílu 

tréninku a zápasu. V tréninku se hráč nedostane do stejného stavu jako v zápase a proto 

zaměřuje svou motivaci k jiným cílům. Úkol trenéra by tedy měl být, poskytovat svému 

svěřenci tréninkovou jednotku co nejbližší zápasu, aby svěřenec mohl svou motivační 

zaměřenost lépe trénovat. Cílem je poznat sám sebe a své cíle a pohnutky. Ty mohou 

být pokaždé jiné, záleží na typu turnaje, na stavu v rodině apod.  Dlouhodobé cíle, které 
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pohání sportovcova motivace, je doporučeno rozdělit na cíle dílčí, které jsou snáze 

dostupné a mohou motivaci hráče ještě více zvyšovat.  

Reid a Quinn (2006) ve své knize uvádějí čtyři hlavní teorie motivace. První je 

již zmíněná motivace k dosažení vítězství nebo k vyhnutí se prohry. Výsledky jejich 

experimentů dokázaly, že tato motivace se liší mezi kulturami i mezi pohlavími. Druhá 

teorie se zabývá přístupem hráčů k vítězství a prohře. To, jakým způsobem si zdůvodní 

výsledek zápasu (prohru, nebo výhru), ovlivňuje jejich vyhlídky na budoucí výhry a to 

má efekt na jejich úsilí při hře samotné. Hráči by se měli zaměřovat na důvody výhry a 

prohry pouze z pohledu, který mohou ovlivnit oni sami. Třetí teorie ukazuje na motivaci 

vnitřní a vnější. Hráči se rozdělují na ty, kteří sbírají po kusech poháry a medaile, a na 

ty, kteří se snaží uspokojit svou vnitřní potřebu, bez nutnosti získání ceny. Poslední 

teorie se zabývá teoriemi kognitivními, které jsou postaveny na očekáváních a na 

hodnotách, které si hráči drží. Jejich hodnoty mají vliv na snahu zvítězit. 

 

3.2.3  Problémy s motivací 

Každý hráč má jinou motivaci ke hře. Ne však každá motivace hráči prospívá. 

Někdy se hráči nutí k zápasu jen kvůli svému okolí, například rodičům. Tato motivace 

nevydrží moc dlouho a velmi mnoho takových hráčů končí s tenisem během puberty. 

Také motivace, která dává hráči ultimáta typu výhra nebo život, jsou nevhodné. 

Vytvářejí až moc velký tlak, nebo naopak nereálnost splnění úkolu a to vede k úpadku 

výkonnosti. Negativní motivace, jako je například přílišná obava z vítězství nebo 

prohry, obava z určitých soupeřů nebo z reakcí okolí, způsobuje velmi často křečovitost 

hry, úzkost a nevyrovnanost. Špatné je také mít nedostatek motivace. Toto téma 

rozebírá Miley (2001). Hráč necítí potřebu vyhrát, jelikož mu hra připadá nezajímavá, 

nudná. Nebo je hráč zklamaný z mnoha proher za sebou a jednoduše už nechce dále 

projevovat takové úsilí. Zde by měl zasáhnout trenér a zjistit hráčovy pohnutky a snažit 

se je napravit. Problém úzce spojený s motivací je také vyhoření. Vzniká z psychického 

přetížení hráče, kdy až moc tréninků, turnajů apod. jeho psychika nestíhá zpracovat. 

Příliš stresu a tlaku hráče může postupně znavit. Záleží však zejména na jeho naučeném 

přístupu k těmto aspektům, jak se s nimi dokáže vyrovnat.  
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3.3  Koncentrace 

Koncentrace je schopnost udržet mysl na jednom bodě. Zejména v tenisové 

literatuře je to umění zklidnit mysl. „Abychom zklidnili mysl, musíme se naučit někam ji 

odložit. Není možné mysl nechat jen tak být, musí se na něco zaměřit. Jestliže vrcholný 

výkon závisí na ztišení mysli, pak vyvstává otázka, kam a jak mysl zacílit.“ (Gallwey, 

2011, s.118).  

Dle Guallara a Ponse (1994) se koncentrace skládá z několika elementů. Za 

prvé, výběr objektu, na který zaměřím svou mysl. Schopnost hráče soustředit se pouze 

na  důležité věci v zápase je zásadní. Tento proces zahrnuje učení se zápasovým 

situacím a učením se koncentrovat pouze na hru. Druhý element je schopnost výdrže. 

Umění soustředit se, je mentálně velice namáhavé a při dlouhém zápasu je riziko 

polevení koncentrace. Třetí složka se týká kapacity přijímání informací a soustředění se 

pouze na ty důležité. Dále mluví o „jasnosti“, což je schopnost hráče udržet pozornost v 

průběhu celého zápasu. (V průběhu zápasu má pozornost tendenci se snižovat). 

Posledním aspektem je spektrum pozornosti.  

Výzkumy dokázaly, že po 14 sekundách míra koncentrace zákonitě klesá, teprve 

po obnovení různých organických látek v nervových buňkách se opět zvyšuje. Proto 

tenisté potřebují pauzy mezi gamy, ale také mezi výměnami. Gabler (1984) uvádí 

zajímavé poznatky o koncentraci hráče a zapojení některých oblastí jeho mozku. Při 

přípravě úderu se zvyšuje intenzita práce levé hemisféry (vnímání, představivost, 

myšlení) a čím více se míček přibližuje, tím více se uvolňuje levá hemisféra a zapojuje 

se hemisféra pravá, která má na starosti motoriku. To podporuje i teorii Gallweye 

(2011), který svou knihu zakládá na vnitřní hře tenisu, čili opuštění od přemýšlení a 

uvolněné hraní. 

 

3.3.1  Faktory ovlivňující koncentraci a s nimi spojené problémy 

Pokud něco hráče vytrhne ze soustředění, projeví se to zejména na větší 

chybovosti, na reakcích, špatných rozhodnutích apod. Série dvou a více nevynucených 

chyb se u vrcholových tenistů dají považovat za nevyrovnaný psychický stav, 

nejpravděpodobněji za porušení koncentrace.  
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Problémy s koncentrací se rozdělují na vnitřní, vnější a osobní. Vnější vlivy se 

zdají být nejčastějšími. Může mezi ně patřit hluk z dopravy, diváci, počasí, nebo také 

schválně zpomalená hra soupeřem. Vnitřní vlivy se odehrávají v hráčově hlavě, jejich 

projevy se však ukáží na změně chování hráče. Například prudké dýchání nebo rychlé 

poskakování. K vnitřním vlivům na soustředění patří nedostatek sebedůvěry, nebo 

naopak její nadbytek. Také strach z prohry, náhlé zaskočení z rychlého průběhu zápasu, 

dokonce i ztrapnění z provedení nějaké zbytečné chyby. Osobní rozptýlení koncentrace 

je například nedostatek energie, dehydratace, ale také problémy v rodině, ve vztazích, 

prakticky okolnosti, které se již mohly udát mimo dvorec. Reakce na tato rozptýlení je u 

každého hráče jiná, ale celkově můžeme říci, že dochází z fyziologického hlediska ke 

zhoršení dýchání, tenze svalů a zvýšení srdečního tepu. Z pohledu chování jedince 

dochází k netrpělivosti, chybovosti, špatným rozhodnutím, náhlé agresi nebo naopak 

apatii. 

Na všechny tyto distrakce by měl být hráč již předem připraven, jak již bylo 

výše zmíněno v psychologické přípravě. Je tedy úkolem trenéra, aby dokázal rozpoznat 

hráčovy slabiny v koncentraci a snažit se přizpůsobit jim trénink. 

 

3.3.2  Jak zlepšit koncentraci 

Klíčovou roli zde hraje trenér, ale také hráč samotný. Umění koncentrace 

vyžaduje značnou trpělivost a u mnoha hráčů přichází až s věkem. Pro obnovení 

koncentrace jsou nejčastěji využívány přestávky mezi výměnami, gamy nebo sety. Hráč 

by se během přestávky měl znovu zkoncentrovat a použít naučené rituály k navrácení se 

do dění hry. Mnoho světových hráčů také často zkoumá švy míčku, přikrývají si hlavu 

ručníkem apod.. Jde o maximální zúžení pozornosti, aby se mysl dokázala maximálně 

zkoncentrovat. Důležité je také umět zapomenout na předchozí výměnu, rychle 

zrelaxovat mysl a opět ji nastartovat. Crespo (2001) uvádí různé rituály při různých 

situacích. Například vizualizaci příštího úderu, klepání míčkem o zem, soustředění na 

umístění podání nebo požádání o donesení ručníku. 

 

3.3.3  Pozornost 

Pozornost je v mnoha teoriích úzce spjata právě s koncentrací. Existuje mnoho 

způsobů, jak ji vysvětlit ve spojitosti se sportem. V tenise ztrácí hráč koncentraci, pokud 
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věnuje pozornost jiným věcem. Pokud naopak zredukuje své pole pozornosti, 

maximalizuje svou koncentraci. Proto si hráči například rovnají usilovně výplet, nebo 

koukají na míčky. Jejich pole pozornosti schválně zužují, aby se dokázali lépe 

soustředit. 

 

3.4  Emoce 

 
Ve sportu, díky napjatým situacím a mnoha zvratům, vznikají složité 

emocionální zážitky, často měnící se, protikladné a velmi individuální. Je těžké tyto 

emoce popsat po zápase, hráči velmi často tvrdí, že je třeba je zažít. Nejsou však pouze 

výtvorem psychiky, ale kloubí se v nich vliv také stav fyziologický, neurologický a 

biochemický. Goleman (2004) uvádí emoce jakožto mentální stav, který má silný citový 

komponent. Tyto city však mají vztah k hodnocení, čili k myšlení. Emoce tedy nejsou 

pouhé smyslové reakce, například bolest, radost atd. Dají se v určité míře ovládat. 

Všechny tyto aspekty v sobě zahrnuje aktivační teorie. Aktivace je dle Šlédra (2006) 

psychofyziologická pohotovost organismu i osobnosti v akci. Její teorie je proto vhodná 

pro obecný výklad emocí ve sportovní činnosti (Vaněk, 1984). Pokud je sportovní 

činnost náročná, zvyšuje se aktivační úroveň. Záleží také na zajímavosti daného 

objektu. Pokud má sportovec vysoký zájem, jeho aktivační úroveň je vysoká. Pokud 

jsou podněty málo významné, aktivace se snižuje. Avšak neplatí, že čím vyšší aktivace, 

tím lepší výkonnost. Při optimální výkonu by měla být výše aktivace na středu. Příliš 

nízká aktivace vede až k apatii a naopak příliš vysoká tlačí na hráče (pocity 

odpovědnosti apod.) a jeho výkony také sráží.  

„Umění tenisty emoční sebevlády je podstatným předpokladem úspěchu v herní 

činnosti. Je determinujícím faktorem sportovního výkonu.“ (Šlédr, 2006, s.51) Při 

vysoké psychické zátěži během zápasu se stává, že míra aktivace osciluje od přemíry 

aktivace až po apatii. Zápasy jsou dlouhé a plné zvratů a tak se není čemu divit, 

nicméně ten, kdo dokáže těmto výkyvům co nejlépe zabránit, vyhrává zápasy častěji. 

Můžeme tedy říci, že emoce silně ovlivňují výkon jedince. Záleží však také na typu 

sportu. Například u střelby by emoce měly být na uzdě, naopak u sprintů se výbušnost 

spíše požaduje. Silné emoce zastírají sportovcům myšlení a podporují spíše automatické 

jednání. Tento druh chování v tenise není moc žádaný, a proto ti nejlepší tenisté světa 
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prakticky nedají najevo jakoukoliv emoci. V těch největších finále však můžeme vidět, 

jak jsou emocemi hýbáni.  

Zatím jsme emoce rozlišovali pouze kvantitativně, stejně důležité je také 

kvalitativní rozdělení. Existují dvě základní roviny – pozitivní (libost) a negativní 

(nelibost). Pokud se tyto dvě roviny smíchají s vysokou aktivační úrovní, nebo s nízkou, 

dostáváme zcela odlišné vlivy na výkon. Například podle Vaňka (1984) je vysoká 

aktivační úroveň pozitivního typu nazývána bojovou pohotovostí a jako tzv. mobilizační 

připravenost sportovce k výkonu je cílem emoční regulace ve sportu. I přes to se nedá 

nikdy říci, že mají emoce nějaký vzorec. Pokaždé se bude hráč cítit jinak, někdy na 

nepříznivý jev zareaguje hůře, někdy lépe. Tak vznikají intra-individuální odlišnosti v 

emočním reagování. Mnohdy emoce ovlivní nálada sportovce, problémy ve vztazích 

nebo i špatné jídlo. 

 

3.4.1  Úzkost a strach 

Tyto dvě emoce jsou si velmi podobné, a proto je řada psychologů ani 

nerozlišuje.  Dle Machače (1985) mezi strachem a úzkostí nejsou ostré hranice, pouze 

plynulé přechody. Úzkost může být relativně stálou vlastností osobnosti, kdežto strach 

je krátkodobějšího charakteru. Strach před zápasem je velmi běžný. Zejména se jedná o 

strach z prohry, ale mnohdy se také hráči bojí vyhrát, dojít do vítězného konce. 

Projevuje se celkovou svalovou ochablostí, zhoršení motoriky, koordinace. Úzkost je 

naopak jev, který sportovce umí nabudit. Zjevná úzkost byla zjištěna u mnoha 

sportovců, více, než u normální populace. Úzkost je zaměřena na nereálný jev, kdežto 

strach je z přímé, konkrétní věci. Stav úzkosti může přetrvávat velmi dlouhou dobu před 

zápasem a často nutí hráče ke zvyšování výkonnosti. Pokud je úzkost příliš vysoká, 

vede to k neurotické reakci a to se odráží negativně ve výkonu. Dá se to vyjádřit 

Yerkes-Dodsonovým zákonem, který předpokládá, že při střední hladině úzkosti je 

výkon optimální, při nízké a vysoké je nižší. Optimální aktivační úroveň se liší podle 

náročnosti výkonů. 

 

3.4.2  Frustrace a frustrační tolerance 

Každý sportovec má daný určitý cíl, určitou laťku, které chce dosáhnout. 

Jakýkoliv jev, nedovolující mu tohoto cíle dosáhnout, vyvolává ve sportovci pocit 
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frustrace. Pokud je hráč frustrován, má většinou dvě možnosti volby. První možností je 

zvýšení motivace a ještě tvrdší trénink, druhou možností je kompenzační reakce. To, jak 

frustraci sportovec snáší, se nazývá frustrační tolerance. Svou roli zde hraje také 

aspirační úroveň. Hráč, který je zvyklý vyhrávat, od sebe očekává nic, než další výhry. 

Pocit frustrace se tak u něj může dostavit již po jedné prohře. Naopak někdo 

vyrovnanější a zvyklý občas prohrát, nebude frustrován tak lehce. Záleží tedy také na 

výkonnosti člověka. Vychýlení se od průměru, ovlivní jeho reakci na daný výsledek 

sportovní činnosti. Pokud se chce člověk vyhnout frustraci, vybírá si takové cíle a 

úkoly, které jsou pro něj lehce zvládnutelné. Ty však s sebou nenesou takové 

zadostiučinění a ve sportu tito lidé nedosahují velkých vítězství. To, jak se sportovci 

mají vypořádat s těmito emocemi, je jeden z hlavních úkolů psychologické přípravy. 

 

3.4.3  Agresivita 

Ve sportu je agresivita chápána poněkud jinak, než v běžném životě. Je nedílnou 

součástí bojovnosti hráče, a proto není považována za špatnou věc. Znamená útočnost a 

vůli zneškodnit soupeře. Je směřována buďto na sebe sama, nebo na soupeře. Agrese 

může být emocí vyvolanou situací na dvorci, nebo naopak může být promyšlená a 

schválně zahraná, aby poškodila soupeře. Jedním z nejznámějších agresivních hráčů byl 

John McEnroe, který využíval svou agresivitu vůči rozhodčím, jako prostředek ke 

zhoršení koncentrace soupeře. Gilbert (2011) ve své knize tvrdí, že vztek je dobrý, 

pouze pokud je kontrolovaný. Pokud hráč začne vybuchovat a přestane mít kontrolu nad 

svým rozhořčením, je prakticky dobojováno. 

 

3.4.4  Stres 

Stres je v tenise výsledek nerovnováhy mezi očekáváními a jejich splněním. 

Vychází z několika událostí za sebou jdoucích, které v sobě obsahují psychologické a 

jiné stresory. Mezi stresory fyzické patří například špatné počasí, příliš dlouhé zápasy a 

špatný stav dvorců. Mezi stresory mentální patří například nedostatek sebedůvěry kvůli 

nedostatku trénování, strach z prohry, nemožnost se poradit s trenérem během zápasu, 

opakování chyb apod. 

Očekávání, pokud nejsou splněna, ohrožují psychiku hráče. Reakce na stres jsou 

zejména úzkost, deprese, panika, strach, agrese či apatie. Dochází tedy k výkyvu emocí 



25 
 

a to, jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, není optimální řešení pro tenisového 

hráče.  Způsob reakce je dán zkušenostmi hráče. Pokud již tuto situaci zažil a nějak na 

ní opakovaně reagoval, je pravděpodobné, že na ní bude reagovat stejně i příště. Pokud 

například hráč až moc kazí, začne se stresovat a tím přijde selhání výkonu. Opět však 

záleží na osobnosti hráče. Někdo se stresuje velmi málo, někomu naopak stačí prohrát 

dvě výměny a již je rozhozen.  

Tento systém naučených reakcí je poté třeba pomocí trenéra a psychologa 

odbourat, aby tak hráč dosáhl vyšší výkonnosti. Například stačí ze stresové situace 

udělat výzvu, a ne důvod ke strachu a úzkosti.  

 

3.5  Osobnost a výkon hráče 

 
Osobností sportovce rozumíme individuální povahu člověka, resp. všechny jeho 

typické vlastnosti, které se promítají do jeho sportovního výkonu (Hohm, 1987). Přitom 

osobnost nejenom sportovce, ale i nesportovce, se stále utváří zejména věkem a také 

prostředím, ve kterém člověk žije. Osobnost je struktura relativně stálá, avšak jedinečná 

(Šlédr, 1992). Působí na ní okolí, výchova a je z části dána geneticky. Časem se priority 

a zaměření osobnosti mění. Sestává se ze schopností, dovedností, temperamentu, 

charakteru, motivace apod. Rozdíl mezi schopností a dovedností je v jejich zdroji. 

Dovednost je věc učená, máme více dovedností, než schopností. Jaké máme schopnosti, 

ovlivňuje, jakým dovednostem se můžeme naučit. Také se předpokládá motivace pro 

osvojení těchto dovedností. Z našich dovedností potom můžeme vyvodit naše 

schopnosti. Pro samotné schopnosti také musíme mít určité vlohy, které jsou vrozené. 

Ve sportu, a tedy i v tenise, neplatí vždy pravidlo, že nejtalentovanější hráči jsou 

nejlepší. Musí se v nich skloubit schopnosti, jako jsou bojovnost, morálka, disciplína 

apod. Často je hráč pouze talentovaný, ale nemá žádnou motivaci svůj talent rozvíjet. 

Naopak houževnatí sportovci, kteří postrádají tak velký talent, mohou svou pílí dohnat 

hráče talentovanější.  Také se stává, že hráč je pouze tréninkový typ. To znamená, že v 

tréninku dá maximum, ale v zápase je pod příliš velkým tlakem a není schopen své hry. 

Naopak existují hráči, kteří neumí pouze trénovat, musí stále soutěžit a hrát zápasy. Obě 

roviny se dají nějakým způsobem napravit, avšak ne do úplného opaku. 
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3.5.1  Temperament 

Z osobnosti hráče, zejména z jeho temperamentu, můžeme vyvodit důležité 

poznatky a využít je v tréninku, nebo k psychické přípravě na zápas. Temperament je 

vrozená vzrušivost člověka. Nedá se změnit, ale dá se pomocí tréninku upravit jeho 

projevy, které ovlivní působení emocí na hráče při zápase. Dle Hohma (1987) je 

důležité znát frekvenci, jak probíhá proces zátěž-napětí-únava-zotavení-

superkompenzace. Proměnné jsou rychlost nástupu, výše napětí a únavy a rychlost 

odeznívání. Druhy temperamentu rozlišujeme na: cholerik, sangvinik, flegmatik a 

melancholik.  

• Cholerik: rychlý nástup, vysoká odezva a rychlé odeznívání 

• Sangvinik: pomalý nástup, nízká odezva a rychlé odeznívání 

• Flegmatik: pomalý nástup, nízká odezva a pomalé odeznívání 

• Melancholik: rychlý nástup, vysoká odezva a pomalé odeznívání 

Například u sangvinika sledujeme, že jeho odolnost je na dobré úrovni, na zátěž reaguje 

pomaleji a je dobře trénovaný.  

 Toto rozlišení temperamentu se používá již od starořeckého lékaře Hippokrata. 

Cholerik je výbušné povahy, bouřlivý. Sangvinik je přizpůsobivý, dává najevo emoce. 

Flegmatik je až apatický, reaguje pomalu a nedává najevo moc emocí. Melancholik je 

velmi citlivý a hluboce přemýšlivý. Každé této povaze vyhovuje jiná tréninková zátěž. 

Cholerik potřebuje kratší intervaly, po krátké chvíli nastává superkompenzace. 

Sangvinik potřebuje delší čas a vyšší intenzitu intervalů. Flegmatik je na tom podobně, 

ale potřebuje delší pauzy a více času trvá superkompenzace. Melancholik nepotřebuje 

příliš vysokou zátěž, naopak potřebuje dlouhou regeneraci. Superkompenzační efekt je 

dlouhodobější. Také bychom si měli vysvětlit pojem superkompenzace. Po regeneraci 

má organismus tendenci ke kompenzaci zatížení, zvyšuje práceschopnost. Až po nějaké 

době se dostaví původní forma s ještě vyšší práceschopností a trénovaností.  

 Rozdíl temperamentu je znát i v rozcvičení. Cholerikovi a melancholikovi 

vyhovuje spíše krátké rozcvičení a naopak sangvinik a flegmatik potřebuje delší dobu 

na rozehřátí. Je také potřeba dávat pozor na skutečné úsilí vložené do tréninku. 

Sledování odezvy hráčova těla. Pokud se hráč nedostane ke svým limitům, je třeba ho 

více motivovat a změnit plán tréninku. Dalším aspektem, který je nutno probrat v 
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souvislosti s temperamentem, je taktika. Trpělivější hráči jsou spíše zvyklí na hru od 

základní čáry, kdežto choleriky častěji uvidíme na síti. Tomuto faktu by se měl trenér 

přizpůsobit a netlačit hráče do stylu hry, který mu nesedí. Hráč by si měl být také 

vědom svého temperamentu a měl by se snažit co nejvíce potlačit jeho nedostatky a 

maximalizovat jeho silné stránky. Maximalizaci svých plusů a minimalizaci minusů 

protihráče popisuje ve své knize také Gilbert (2011). Díky jeho taktice při zápasech 

dokázal silné stránky hráče otočit proti němu samému. Nebo ho vůbec nepustit k jeho 

hře. 

 

3.6  Aktivace a techniky její kontroly 

 
Aktivace, v angličtině arousal, je psychický stav, kdy je hráč velmi motivovaný, 

tzn. nachází se ve stresové situaci a je pod velkým tlakem. Zároveň se ale nachází v 

ideálním herním rozpoložení. Nastává aktivace jeho organismu. Již v předchozích 

kapitolách jsme zmínili, že přílišná úroveň aktivace není žádoucí, stejně jako příliš 

nízká aktivace. Najít optimální stav je tedy zásadní úkol jak trenéra, tak i samotného 

hráče. Některé aktivační techniky se používají přímo na dvorci, některé vyžadují náčiní, 

jiné jsou určeny pouze k tréninku. V zápase hráči sami k sobě mluví nebo se snaží pořád 

pracovat s nohama (poskoky, dřepy, energická chůze). Během tréninku mohou 

například poslouchat rychlou energickou hudbu. 

 

3.6.1  Jednání pod tlakem 

Tenisový zápas vyvíjí obrovský tlak na psychiku hráče, ne vždy však musí 

způsobit chybovost jeho výkonu. Nejlepší tenisoví hráči dokáží stresové situace využít 

ve svůj prospěch. Pomáhají jim k tomu určité techniky, například vybudování nadhledu 

při hře, kontrola dechu, relaxační techniky, mluvení k sobě, rituály apod. Tyto techniky 

rozebereme v následujících kapitolách. 

 

3.6.2  Vybudování nadhledu 

První věc, kterou hráči musí splnit, je uvědomit si jejich situaci, poznat, že jsou 

ve stresu či pod tlakem. Jakmile si toto uvědomí, mohou s tím začít pracovat. Na 
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každého hráče působí jiné stresory, měli by si tedy uvědomit, co způsobuje jejich 

psychický stav, snažit se to poznat. Poté mohou přijít na to, že některé faktory mohou 

sami ovlivnit. Například pozitivní myšlení, motivaci, intenzitu hry a trénovanost. 

Naopak faktory, které ovlivnit nemohou, jako je počasí, povrch, soupeř a štěstí, by měli 

umět co nejlépe vypustit a nestresovat se jimi. Držet pozornost a zaměřit se pouze na 

věci, které ovlivnit mohu, to je klíčem ke správné psychice hráče. 

  

3.6.3  Dýchání 

Techniky dýchání jsou mezi tenisty jedny z nejpoužívanějších. Když bychom se 

zaměřili při sledování zápasu na to, jak se hráčům mění dýchání během pauzy, nebo 

před podáním, zjistili bychom, že se svým dechem často různě pracují. To jim pomáhá 

udržet emoce na uzdě. Dýchání může být rychlé, pomalé, střední a celkové. Rychlé 

dýchání nevyužívá ani zdaleka celkovou kapacitu plic, pouze se zvedají žebra a ramena. 

Toto dýchání je nežádoucí. Pomalé dýchání naopak jde více do břicha, do bránice, do 

boků. Je mnohem efektivnější, než střední dýchání nebo rychlé. Střední dýchání zaplní 

polovinu plic vzduchem, považuje se za lepší než rychlé dýchání, avšak ne tak 

efektivní, jako dýchání do břicha.  

 

3.6.4  Relaxační techniky 

Během zápasu je tepová frekvence hráče až 180 úderů za minutu. Tento stav se 

nedá příliš dlouho udržet, a proto by se hráči měli naučit různé relaxační techniky, které 

jim pomohou vydržet hrát déle. Některé se používají přímo na dvorci, jiné se opět 

mohou trénovat mimo dvorec. Crespo (2006) uvádí například tyto techniky: 

• Na dvorci: kontrola dýchání, zavřené oči (koncentrace), relaxace svalů, 

vizualizace, úsměv (pokud se nachází ve stresové situaci), protřepání končetin, delší 

přestávky mezi výměnami 

• Mimo dvorec: trénování dýchání, jóga, hudba, pozitivní nálada, meditace 

Práce s viděním je jedna z nejpoužívanějších technik nejen ke kontrole aktivace, 

ale také ke koncentraci. Velmi často sledujeme světové hráče, jak si zakrývají hlavu 

ručníkem při střídání stran nebo se soustředí pouze na jeden bod na dvorci, pokud sedí a 

mají přestávku mezi gamy. Mezi jedny se zajímavějších technik se řadí takzvané 
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slunění, kdy se hráči vystaví slunci s přivřenýma očima, což jim simuluje pocit 

opalování se na pláži. Tato technika jim pomůže se maximálně uvolnit. 

Svalová relaxace se dá provádět jak na dvorci, tak mimo něj. Jde v podstatě o 

dva kroky. V prvním kroku se sportovec rozhodne například pro svalovou relaxaci 

pravé ruky, zatne tedy s co největším úsilím svaly v pravé ruce a vydrží tak po dobu 

několika sekund. V druhém kroku pak tyto svaly maximálně uvolní a vydechne. Počká 

10-15 vteřin a poté tento cyklus opakuje i s jinými svalovými skupinami. 

 

3.7  Sebevědomí 

 
Sebevědomí je vlastnost, kterou pravděpodobně má každý vrcholový sportovec. 

Víra v sama sebe je dokáže vyhnat až na vrchol svého výkonu a hlavně jim pomáhá 

nepřestat při těžkých situacích. Mnoho filosofů a jiných učenců tvrdí, že pokud lidé v 

něco věří, tak se tomu stane. Vzhledem k povaze sportu, jakým je tenis, kdy jsou zápasy 

několikahodinové s mnoha zvraty a nečekanými situacemi, si hráči jednoduše věřit 

musí, jinak by na dvorci nikdy tolik hodin nemohli strávit. Pokud jde hráč na zápas s 

myšlenkou, že prohraje, čili že očekává prohru, tak je mnohem pravděpodobnější, že se 

tomu tak stane. Peale (1974) ve své knize uvádí, že je zásadní pro dobrý psychický stav 

o své prohře ani nemluvit, protože jinak si připouštíme její možnost. Pokud se k 

myšlenkám na prohru ani nedostaneme, máme zčásti vyhráno. Nedostatek sebedůvěry 

způsobuje úzkost, stahuje svaly, špatně se hráči dýchá a neumí rozvinout svoji herní 

taktiku. Samozřejmě i přílišná sebedůvěra není zdravá. Hráči si vytvoří iluzi o své hře a 

nenaučí se tak prohrávat a učit se ze svých chyb. Tím vlastně brání vlastnímu rozvoji. 

Na sebedůvěře se však musí neustále pracovat. Být pozitivní, určovat si pozvolné cíle, 

nenechat se ovlivnit neúspěchem, koncentrace atd. Dle Renwicka (2007) jsou 

sebevědomí hráči lepší v určení svých cílů a v dodržování těchto cílů. Nejsou tak 

snadno rozhozeni okolnostmi, jako hráči, kteří si nevěří. Rozdíl je v motivaci. Hráči, 

kteří se pouze snaží neprohrát, mají často úplně jiné cíle, než ti, kteří se snaží o výhru. 

Prakticky pouze čekají na soupeřovu chybu a sami nevytvářejí tlak a to může vést k 

rychlé prohře. 

Události, které snižují sebedůvěru hráče, jsou například: série nevynucených 

chyb, dvojchyby, nebo prohraný zápas proti slabšímu hráči. Nedostatek víry v sama 
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sebe se však může projevit pouze u určitých úderů nebo u určitých soupeřů. Trenér by 

tyto situace měl vypozorovat a snažit se je co nejdříve napravit. Ke zvyšování 

sebedůvěry pomáhá pozitivní mluva, hecování se, pohyb nohou, ujišťování se, že jsem 

se tvrdě připravoval, rituály atd.  
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4  METODOLOGICKÁ ČÁST 

 
Ke svému popisu a analýze tenisového zápasu jsem pracovala s internetovou 

aplikací Break2win, vytvořenou v roce 2011 Jiřím Šlédrem (know-how psychologické a 

tenisové) a Jiřím Kašparem (know-how softwarová). Termíny použité v této práci jsou 

vybrány z této aplikace. Stejně tak tabulky v analytické části. Break2win je nástroj na 

pořizování a detailní vyhodnocování dvouhry. Aplikaci může používat každý. Nejvyšší 

použití najde u trenérů závodních hráčů. Vyhodnocuje zápasy z pohledu obou hráčů z 

mnoha různých úhlů pohledu. Popsání všech možných kombinací srovnání a statistik, 

prakticky není možné popsat v rozumné délce, proto jsem se zaměřila pouze na klíčové 

vlastnosti aplikace. Ve svém článku popisuje tuto novinku Nosek, Šlédr (2013).  

Na základě myšlenky uvedené v úvodu práce, že v zápase jsou tři zátěžové 

situace: čas, skóre a herní zóny, jsem použila aplikaci na rozbor právě těchto os. Teprve 

v zátěžových situacích se pozná psychický stav hráče a díky aplikaci, která dokáže 

zaznamenat vše v reálném čase, můžeme výkyvy v psychických stavech hráčů velmi 

dobře rozeznat a poté je interpretovat. 

Vliv různého skóre na psychiku má významný vliv na herní výkon, a proto je 

třeba se s ním naučit pracovat. Program Break2win to umí zaznamenat a vyhodnotit. 

Technika, taktika, psychika a kondice jsou sledovatelné jak zvlášť, tak i společně 

nebo v různých vzájemných kombinacích. Protože je tento program unikátní v 

možnostech vyhodnocování a tím i interpretací, dává tak možnost zkvalitňovat 

tréninkový proces a přirozenou cestou výkonnostně posouvat sportovce.  

Program Break2win umožňuje využití již vytvořených šablon pro analýzu 

zápasu, nebo si každý může zvolit, jaká kritéria chce zjistit. U každého zápasu můžeme 

pracovat s třemi hlavními informacemi: s protokolem zápasu, celkovou statistikou 

zápasu a se srovnáním hráčů. Mým úkolem bylo zapojit všechny tyto zdroje do popisu a 

interpretace zápasu, jelikož jejich spojením jsem si mohla vytvořit nejlepší představu o 

psychických stavech probíhajících v daných momentech zápasu. Chtěla bych nyní tyto 

tři zdroje detailněji popsat, jelikož jsou základním kamenem mé práce. 
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4.1  Protokol zápasu 

 

Protokol zápasu je velmi detailní popis každého bodu v gamu. Jeho podoba je 

přiložena v příloze. Říká nám: 

• jak dlouho výměna trvala 

• kdo podával a za jakého stavu 

• jestli hráč musel hrát i druhé podání 

• jak byla výměna zakončena: vynucená/nevynucená chyba, vítězný úder 

• kdo byl dominantní, nebo jestli byla výměna vyrovnaná 

• jak dlouhá byla přestávka před výměnou 

• do jakých zón hráč hrál 

Protokol rozděluje zápas do jednotlivých gamů a bodů v gamech. Dle mého 

názoru je tato metoda popisu jedna z nejdetailnějších a nejpropracovanějších. S 

přehledem ukazuje na výkyvy ve výkonnosti hráček a pomáhá nám pochopit, proč 

chybovaly, nebo proč naopak uspěly. Ve svém popisu a interpretaci jsem se snažila 

skloubit všechny ukazatele. Musela jsem postupně analyzovat game po gamu a hledat 

sérii nevynucených chyb, které dokazují psychickou nerovnováhu. Ve vztahu ke stavu v 

gamu nebo v setu jsem pak mohla vyvodit závěry týkající se prožívání a reakcí hráčky 

ve stresových situacích. Každý stav v gamu má jinou charakteristiku, co se týká vlivu 

na hráče. Proto je protokol zápasu velmi užitečným nástrojem pro porovnávání výkonů 

obou hráček. 

 

4.2  Srovnání hráčů 

 

Druhá část programu Break2win obsahuje srovnání hráčů. V tenisovém zápase 

nemůžeme popisovat vždy pouze výkon jednoho hráče, protože výkon jednoho je 

závislý na výkonu druhého. Srovnání hráčů nám tedy dokáže prezentovat rozdíly, které 

mohly rozhodnout zápas. Hned v úvodu mi program dokázal vygenerovat křivky 

výkonnosti obou hráček, které jsou postaveny na efektivnosti hry obou z nich. 
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Obrázek č.1: Výkonnostní křivka 

 

 Zdroj: http://www.break2win.com/Statistics.aspx?match_id=114980 

 

Je pravděpodobné, že hráč, který nasbírá vyšší celkový počet vyhraných bodů, 

zvítězil. Z hlediska psychických stavů jsem poté hledala ty ukazatele, které nejlépe 

zachycují zátěžové body v zápase a interpretovala výkony hráček.  

Break2win nabízí mnoho detailních parametrů, které jsem posoudila podle 

vlastního uvážení a podle předem daných dílčích cílů. Tyto parametry, které jsem si 

zvolila, jsem vyhodnotila pro obě hráčky najednou Proto mohu jejich výkony snadno 

srovnat.  

Vysvětlení detailních parametrů (viz. obr.č.2) : 

• serve – podání 

• return – příjem 

• technics – technika: rotace, rychlost, směr míčku, popis typu výměny  

• tactics – taktika: aktivita ve výměnách, zóny hráče 

• mental – psychické ukazatele (důležité body, čas přestávek) 

• physics – počet výměn, čas zápasu 
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Tyto parametry aplikace umožňuje jakkoliv kombinovat, abychom mohli zjistit 

například závislost mezi časy přestávek a vítěznými body, nebo zvládnutí prvních 

podání a příjmů 

 

Obrázek č.2: Detailní parametry 

 

Zdroj: http://www.break2win.com/Statistics.aspx?match_id=114980 

  

Na obrázku č.2 byl zvolen jeden parametr – psychika a bylo zaškrtnuto políčko 

result a important poitns in games. Neboli výsledek a důležité body v gamech.  To 

znamená, že zjistím porovnání psychických stavů obou hráček, jelikož díky kolonce 

výsledku vím, jak výměny dopadly za psychicky náročného skóre. Do důležitých bodů 

v gamech se řadí shody, výhody a nevýhody hráček. Další možností bylo zaškrtnutí 

políčka decision, rozhodnutí. Poté bych získala informace nejen o výsledku výměny 

(prohraná/vyhraná), ale také o způsobu ukončení výměny, čili jestli hráčka udělala 

nevynucenou/vynucenou chybu, či zaznamenala vítězný úder. 
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Obrázek č.3: Statistika vítězných a prohraných bodů za stavu důležitých bodů  

 

 Zdroj: http://www.break2win.com/Statistics.aspx?match_id=114980 

 

Třetí obrázek již ukazuje vygenerované výsledky aplikace. Nabízí nám všechny 

možnosti, které se staly za daných podmínek. Stavy shody (deuce), game ballu (výhody) 

a break ballu (nevýhody), zda hráčka tyto body vyhrála, či prohrála a četnosti výskytu. 

Pro upřesnění výsledků si můžeme zvolit také počet četností, či rozdíl četností. To by 

nám poskytlo specifičtější výsledky. U některých aspektů by nás zajímala právě vyšší 

četnost, nebo rozdíl četností. V těchto detailech se skrývají pravé důvody prohry, či 

výhry v zápase. 

Důležitějším ukazatelem, než pouhá výhra/prohra výměny, je rozhodnutí o konci 

výměny.  Změnu vygenerovaného grafu můžeme níže sledovat na obrázku č.4. 
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Obrázek č.4: Statistika vynucených/nevynucených chyb a vítězných bodů za stavu 

důležitých bodů 

  

Zdroj: http://www.break2win.com/Statistics.aspx?match_id=114980 

 

V tomto případě již mohu snáze identifikovat chování hráček za daných situací a 

jejich výkonnost posléze interpretovat. Zaměřila jsem se zejména na nevynucené chyby 

a vítězné body. 

 

4.3  Celkové statistiky 

 

Konečnou analýzu zápasu jsem provedla pomocí celkových statistik, které 

shrnují herní výkony obou hráček. Jedná se o obecněji podané informace, které nám 

neukazují přímo psychické stavy v průběhu hry, avšak jejich výsledky doplňují 

předchozí analýzy. Udávají nám celkové součty vítězných bodů, vynucených chyb a 

nevynucených chyb v uvedených situacích. Pomocí celkových statistik jsem také mohla 

zjistit celkové součty časů bodů a časů přestávek. Jelikož tento program ukazuje mnoho 

statistik, vybrala jsem pro svůj popis pouze některé z nich.  
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4.3.1  Vybrané statistiky  

1. shrnutí zápasu 

2. statistiky podání 

3. detaily zápasu 

a. psychické stavy v gamu 

b. části setů 

c. čas přestávky 

d. délka bodů 

e. aktivita 

 

Práce s programem Break2win pro mě byla velmi obohacující a zábavná. Díky 

mnoha možnostem jsem mohla zjistit jakýkoliv ukazatel a vygenerovat z něj výsledky 

potřebné pro popis psychických stavů. Potenciál programu je opravdu velký, proto si 

myslím, že by měl být co nejvíce využíván zejména trenéry závodních hráčů. 
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5  ANALYTICKÁ ČÁST 

 
 Ke svému popisu a analýze jsem se rozhodla pracovat s údaji v zápase mezi 

Petrou Kvitovou a Caroline Wozniacki z letošního roku na turnaji v Dubaji. Zápas 

zaznamenal v aplikaci Break2win Martin Zabavskyj.  Jednalo se o semifinálový zápas. 

Hráčky jsou narozeny ve stejném roce, Kvitová byla v této době osmá na světovém 

žebříčku, Wozniacki desátá. Petra Kvitová zvítězila v zápase 6:3, 6:4. 

Vysvětlení pojmů 

• Game – hra  

• Set – sada 

 

5.1  Protokol zápasu a jeho analýza 

 

5.1.2  První set 

1. game, podání Wozniacki (Kvitová:Wozniacki 0:0) 

Vstup do zápasu je jedním z ukazatelů psychického stavu hráče. Petra Kvitová 

tuto situaci zvládla skvěle, když hned první dva body zápasu ukončila ve svůj prospěch. 

Vzhledem k tomu, že Wozniacki podávala jako první, byl na ni vyvíjen větší tlak. 

Pravděpodobně očekávala, že by  měla své podání za každou cenu udržet. Kvitová byla 

více v klidu a lehčeji vstoupla do zápasu. Celý první game byla Kvitová dominantnější a 

šla na podání s vedením 1:0. 

 

2. game, podání Kvitová (Kvitová:Wozniacki 1:0) 

I ve druhém gamu měla Kvitová převahu, pauza před jejím prvním podáním byla 

42 vteřin a dokázala ji perfektně využít. Celý druhý game byla opět dominantní 

hráčkou, i přes její první podání ne tak úspěšné. 
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3. game, podání Wozniacki (Kvitová:Wozniacki 2:0) 

Wozniacki nezkazila jediné první podání a to jí dalo výhodu ve třetím gamu. 

Kvitová zde zaznamenává dvě nevynucené chyby za sebou, což ukazuje na výkyvy v 

psychice. Kvitová ubrala na dominanci a toho Wozniacki okamžitě využila. Vyhrála 

game celkem hladce. V tomto gamu došlo k situaci, kdy Kvitová vedla s rozdílem dvou 

gamů, což ji mohlo svým způsobem psychicky ovlivnit. Vyšší vedení je pro některé 

hráče těžší udržet, mohou se zaleknout výhry, nebo naopak ztratit hnací sílu. 

 

Dílčí závěr 1. až 3. gamu:   

Z prvních 3 gamů můžeme již vyvodit určité zásadní věci – Kvitová lépe zvládá 

začátky gamů a hůře podává.  Sérii nevynucených chyb udělala až ve třetím gamu, což 

by mohlo způsobit ztrátu koncentrace. Třetí game měl také nejdelší přestávky mezi 

výměnami (vždy přes 20. vteřin) to mohlo rozhodnout o jeho průběhu. Kvitová by měla 

tuto situaci vedení udržet a nedat soupeřce šanci, avšak zvládnout udržet tempo a 

koncentraci na tak vysoké úrovni je velmi náročné. 

 

4. game, podání Kvitová (Kvitová:Wozniacki 2:1) 

Hned začátek gamu ukazuje, jak Kvitová zvládla přestávku. Jelikož předchozí 

game prohrála, musí se lépe zkoncentrovat a pokračovat dále ve svojí hře. Přestala mít 

dvou-gamový náskok a to mohlo opět nahodit její odhodlání. To se jí však ze začátku 

gamu nedaří a dává dvojchybu, následovanou nevynucenou chybou. Svou pauzu tedy 

moc dobře nezvládla a špatný psychický stav se jí v této situaci nadále drží. Nicméně 

konec gamu otáčí ve svůj prospěch – důležité body psychických stavů tedy zvládá 

dobře. I tak polovinu podání musí hrát na druhý pokus.  Vždy, pokud je pauza před 

podáním delší, než 20 vteřin.  S těmito výsledky tedy můžeme říci, že má Kvitová 

obecně problémy s koncentrací před prvním podáním. 

 

5. game, podání Wozniacki (Kvitová:Wozniacki 3:1) 

Kvitová se dostala do celkem pohodlného vedení 3:1, ale nedaří se jí výkonnost 

udržet, tento game opět dělá nevynucené chyby. Wozniacki je dominantní. Podruhé se 

Kvitová dostává do vedení s rozdílem dvou gamů a podruhé tento game prohrává. Tento 
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psychologický aspekt by měla probrat se svým týmem a snažit se vylepšit svůj 

psychický stav v momentě, kdy vede o 2 gamy. 

 

6. game, podání Kvitová (Kvitová:Wozniacki 3:2)Před tímto gamem byla o 10 

sekund delší přestávka a Kvitová ji využila výborně. Na rozdíl od svého minulého gamu 

se dokázala při podání lépe zkoncentrovat a nastartovat zpět svůj výkon. Game vyhrála 

bez ztráty bodu. Situace analogická se stavem 2:1, avšak tentokrát bez nevynucených 

chyb. Kvitová se tedy již zřejmě dostala do zápasu a daří se jí lépe zvládat dění na 

dvorci a koncentrace. 

 

Dílčí závěr 4. až 6. gamu: 

Poprvé za zápas se Kvitová dostává za stavu 3:1 do vedení s rozdílem dvou 

gamů. Pokud se hráči povede prolomit soupeřovo podání, pak game, ve kterém následně 

podává, je velmi rizikový a hráči tíhnou k prohrávání těchto gamů. Může to být dáno 

náhlou ztrátou koncentrace, nebo oddychnutím si a tím povolení nátlaku a poklesem 

motivace. Tyto situace jsou velmi důležité a Kvitová by se je měla s ohledem na 

budoucí zápasy naučit lépe zvládat,   

 

7. game, podání Wozniacki (Kvitová:Wozniacki 4:2) 

Wozniacki má lepší vstupy do gamů, kdy podává a lépe si drží první podání. 

Jedním z vysvětlení může být to, že před jejím podáním není delší pauza, všechny zatím 

byly kratší, než 40 vteřin, a proto zůstává v koncentraci a ve hře. Opět si své podání 

podržela a Kvitová opět nezvládla konec gamů při returnu.  Dělá dvě nevynucené chyby 

za sebou, což dokazuje nevyvážený psychický stav při znovu se opakující situaci vedení 

s náskokem jednoho gamu. 

 

8. a 9. game, podání Kvitová, Wozniacki  

(Kvitová:Wozniacki 4:3, Kvitová:Wozniacki 5:3) 

Tyto dva gamy se dají sloučit, jelikož mají velmi podobný průběh. Jsou hrané po 

pauze, kterou Kvitová lépe dokázala využít. Jsou to poslední gamy setu, kdy přinutila 
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Wozniacki k chybám a dokázala se namotivovat k lepším výkonům.  Ke konci setu také 

dokázala psychicky překonat stav 5:3, kdy vedla o dva gamy, a z předchozích 

zkušeností se dalo očekávat, že by podlehla v osmém gamu. Jak již bylo řečeno, konce 

setů se jí daří, a proto skóre udržela. 

 

Dílčí závěr 7. až 9. gamu: 

Kvitová vyhrála první set 6:3. Důležité psychické body dokázala uhrát už na 

začátku zápasu, kdy prolomila podání Wozniacké a využila break ballu. Začátky zápasu 

se jí tedy velmi zdařily. S postupem zápasu, uprostřed setu, ztrácela na výkonnosti, i 

když nad Wozniacki měla převahu. Delší pauzy dokázala lépe využít, než protihráčka, i 

přes celkem nestabilní první podání. Konec setu se jí velmi povedl, a proto bychom 

mohli očekávat také hladký vstup do druhého setu. Vše záleží na zvládnutí přestávky 

mezi sety. Kvitová by měla volit takovou psychickou přípravu, která jí pomůže zůstat 

agresivní hráčkou. 

 

5.1.1.1  Chování v průběhu gamů  

Kvitová lépe zvládá začátky gamů, zejména při vlastním podání. Jedná se o 

aktivační body, kdy ještě téměř o nic nejde a hráčka je tedy více uvolněná.  Středy gamů 

ztrácí na pozornosti a má tendenci je vypouštět. To jsou motivační body, zejména za 

stavu 15:30, 30:30.  

Naopak konce gamů, kdy stoupá adrenalin a láme se skóre, se umí Kvitová 

namotivovat a game dotáhnout do konce. Méně se jí to daří při returnu.  To jsou stavy 

např. 15:40, 40:40, 40:30.  

 

5.1.1.2  Chování v průběhu setu  

Průběh prvního setu Kvitové se dá přirovnat k průběhu prožívání v gamu. 

Začátek raketový, hráčka si věřila, poté jí výkonnost trochu opadla. Mohlo to být dáno 

náhlým strachem z rychlé výhry, mohla se nechat rychle unést, nebo i tím, že se 

Wozniacki rozehrála a pokusila se chytit tempo. Na sebevědomí Kvitové určitě také 

nepřidalo slabé první podání. Střed setu byl vyrovnaný, hráčky si držely podání, 

Kvitová opět předvedla sérii nevynucených chyb (pátý game).  
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Menší zlom nastal v šestém gamu, který Kvitová vyhrála čistou hrou. I přes 

nepovedená první podání. Důležitý je fakt, že podává vždy po pauze a výměně stran, 

což jí očividně svědčí. Má více času na přípravu a na koncentraci. V sedmé hře nicméně 

neuspěla, zaznamenala 2 nevynucené chyby za sebou a game rychle prohrála. 

Zjišťujeme, že Kvitová neumí zvládat situace při rozdílu gamů o 2. Za stavu 3:1 

také velmi rychle game prohrála, nyní se to samé opakuje za stavu 4:2. Vysvětlení jsou 

různá, mohla zlenivět při myšlence, že má k dobru jeden break a tudíž nebyla tolik 

hnána dopředu a při tomto stavu zvolnila na dominanci. Další možností je, zaleknutí se 

náhlého vedení a stažení psychiky, což vede k následné ztrátě koncentrace. Mysl se 

zaplní myšlenkami na předběžné vítězství, nebo naopak na překvapení z lehkého zápasu 

a přestane se soustředit na každý další bod. To mohlo vést k tolika nevynuceným 

chybám. 

Tento stav se mi zdá jako jeden z nejdůležitějších psychologických stavů, 

protože nikdy jindy neudělala Kvitová více jak jednu nevynucenou chybu, než když 

byla ve velkém vedení.  

  Dostáváme se do konce setu, který, stejně jako konce gamů, Kvitová psychicky 

zvládla výborně. Za stavu 4:3 soupeřku prakticky nepustila k žádné akci a zvládla body 

psychických stavů (30:30, 40:30). Sice také s několika nevynucenými chybami, ty se ale 

objevily pouze na začátku gamů, konce už byly v jasném držení Kvitové. Set ball 

proměnila napoprvé vítězným úderem. V posledním gamu měla nejvyšší úspěšnost 

prvního podání. To ukazuje na její psychickou odolnost v koncovkách zápasu. Mohla 

polevit v koncentraci stejně, jako uprostřed setu, ale tomu se tak nestalo a naopak 

přidala na vítězných bodech a zlepšila podání.  

 

5.1.1.3  Přestávky 

Čas před prvním podáním na začátku gamů 

Kvitová podávala v prvním setu vždy po pauze a výměně stran. To jí dávalo více 

času na přípravu a koncentraci. Jak se dokáže vyrovnat s tím, že se mění situace a 

podává, ukazuje, jak přestávku před prvním podáním zvládla.  První přestávku po 

prvním gamu, která trvala 42 vteřin, zvládla výborně. Byla očividně v dobré psychické 

kondici, protože vstupovala do gamu s myšlenkou, že v první hře prolomila podání 

Wozniacki. Při prvním podání tedy chybu nezaznamenala. V každém dalším začátku 
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gamu, kdy podávala, se jí také dařilo první podání, kromě gamu čtvrtého, kdy byla 

pauza kratší, než u jiných gamů. To se jí úvodní podání v gamu nepovedlo. Potřebuje 

tedy delší čas na soustředění a na přípravu k podání. Toto platí pouze mezi gamy, když 

má jít na podání.  

 

Čas před returnem na začátku gamů 

Vzhledem k tomu, že Wozniacki podávala bez předchozí pauzy a střídání stran, 

měly obě hráčky méně času na adaptaci. Vstupy do gamů, jak už bylo řečeno, zvládla i 

přesto lépe Kvitová. Co se týče délky času přestávky před returnem, svědčí jí spíše 

kratší pauzy. Ve všech případech vyhrála první bod z returnu, kromě jediného, který 

trval o 3 vteřiny déle, než ostatní. V této situaci už pravděpodobně nezvládla udržet 

vysokou koncentraci a chybovala. Byl to sedmý game, za stavu 4:2. Jak bylo zmíněno 

výše, Kvitová hůře zvládá situace, kdy vede s větším rozdílem gamů. Hned první 

zkažený return je toho důkazem. 

Jednou z příčin celého nepovedeného gamu může být i delší pauza mezi 

podáním Wozniacki, což rozhodilo celkový psychický stav Kvitové, která byla 

nastartována k jasnému vedení v prvním setu. 

 

Čas před prvním podáním 

Ve všech případech, kdy přestávka před prvním podáním byla delší než 20 

vteřin, Kvitová první podání zkazila. V prvním setu to byla většina podání. Pauzy se 

pohybovaly od 17 do 32 vteřin. Nejvyšší koncentraci tedy udržela maximálně 20 vteřin, 

poté upadá výkonnost. Z pohledu Petry Kvitové je tím pádem důležité začít výměnu 

dříve. 

 

Čas před returnem 

Stejná situace jako při prvním podání. Pokud je pauza mezi body kratší, než 20 

vteřin, Kvitová dokáže výměnu vyhrát z pozice returnující hráčky. Její mysl je 

nastartovaná a plně koncentrovaná. 
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Delší pauza vede k rozrušení a k chybám. Jelikož délku pauzy hráči moc 

neovlivní, zejména pokud jsou na příjmu, musí se naučit pauzu využít ve svůj prospěch 

a snažit se udržet si koncentraci. 

 

Čas výměn 

 I přes to, že je Petra Kvitová spíše agresivní hráčka, více vítězných úderů v 

prvním setu zaznamenala po výměně delší než 5 vteřin. Průměrná délka výměny je 

přitom kolem třetí vteřin. Dokonce pět výměn bylo delších, než 10 vteřin, a 4 z nich 

dokázala Kvitová ukončit vítězným úderem. Z psychického hlediska jí tedy delší 

výměny vyhovují. Tři výměny ze čtyř vítězných, delších, než 10 vteřin, byly v 

okamžiku psychických stavů, kdy Kvitová prohrávala v gamu, nebo měla set ball. To 

dokazuje její dobrou psychickou připravenost na tyto typy situací. V dlouhé výměně 

zůstala v dominantním postavení a nezkazila. Dokázala se dostat do hry a nezpanikařit. 

Naopak velmi krátké výměny, do 2 vteřin, kazila více. Zejména při returnu. 

Tedy v situaci, kdy nezačíná výměnu a nemůže ji hned od začátku vést. Být pasivní 

hráčkou ji nějakým způsobem svazuje a vede k chybám.  

 

Vítězné body, nevynucené chyby 

Kvitová měla jasnou převahu ve vítězných úderech, ale také mnohem více 

nevynucených chyb. Byla sice v zápase dominantnější již od začátku, nicméně kdyby se 

vyvarovala tolika nevynucených chyb, zápas by byl pro ni mnohem snazší. V prvním 

setu měla několik sérií nevynucených chyb, zejména pokud vedla o dva gamy. Tuto 

situaci jsme již popisovali výše. Nevynucené chyby, které provedla samostatně, byly 

většinou okamžitě vystřídány vítěznými údery. Povaha Petry Kvitové a její styl hry 

naznačují, že jí je útočná hra vlastní, je ale také spojená s větším rizikem. Pokud se její 

psychický stav vychýlí z optimálního, její hra se stává ještě rizikovější.  

 

Shody/výhody/nevýhody 

V prvním setu se skóre v gamu dostalo do stavu shody pouze dvakrát. Jednou při 

podání Kvitové, jednou při podání Wozniacki. V obou případech proměnila výhodu 
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hned na poprvé podávající hráčka. Zásadní výkyvy v prožívání těchto stavů se tedy v 

prvních setu nedají identifikovat. 

 

5.1.1.4  Závěr prvního setu: 

Kvitová v prvním setu nezaváhala a její dominance i přes vysoký počet 

nevynucených chyb jí dokázala získat vítězné body. Větší chyba v pozornosti však 

nastala při větším vedení. Na tomto aspektu hry by měla více zapracovat a snažit se 

nepolevit. V tom by jí měla pomoci pauza mezi gamy za stavu většího vedení. Měla by 

se během ní dokázat namotivovat a neustupovat od svého plánu. To se jí moc 

nepodařilo. Konec setu se i tak nesl v jejím rytmu hry. 

 

5.1.2  Druhý set 

1. game, podání Kvitová 

Podle vývoje zápasu v předchozím setu bychom mohli usuzovat, že delší 

přestávka před podáním Kvitové, by ji měla vyhovovat více, než krátká. Také již víme 

to, že se jí moc nedaří první podání, což je pro většinu hráčů velmi nepohodlný stav.  

Psychice to rozhodně nepomáhá. Začátky setů se jí také daří, takže bychom mohli 

předpokládat hladký začátek i v setu druhém. Kvitová je ve vedení, tudíž by měla 

pokračovat ve stylu své hry a nedovolit Wozniacki převahu.  

První gamy jsou klíčové. Zjistíme, jestli se Kvitová zvládne udržet, nebo jestli 

zaváhá a tím dá naději Wozniacki.  

 Nicméně první podání hned kazí, avšak game celkem rychle vítězí, i přes dvě 

nevynucené chyby. V tuto chvíli jsou již hráčky rozehrané, a proto není třeba se bát 

prvního podání v prvním gamu. 

 

2. game, podání Wozniacki (Kvitová:Wozniacki 1:0) 

Wozniacki stále podává lépe než Kvitová, což by mohlo ukazovat na její větší 

psychickou stabilitu. Také podává po pauze, což mění prožívání Kvitové, která se celý 

minulý set mohla během pauzy soustředit na podání. Nyní se musí začít soustředit na 

příjem a to by mohlo její psychiku ovlivnit. To se zřejmě také stalo. V tomto gamu 
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zaznamenává dvě nevynucené chyby za sebou hned ze začátku gamu. Zřejmě nezvládla 

tak dobře využít pauzu. Doba před returnem byla vždy delší než 30 vteřin a to její 

koncentraci zřejmě nepřispívá. Tento game prohrála. 

 

3. game, podání Kvitová (Kvitová:Wozniacki 1:1) 

Tento game byl nejdelší v celém zápase, trval přes 8 minut. Kvitová zahrála 22 

podání, byly 4 shody a dokázala proměnit až čtvrtou výhodu. Z toho bychom mohli 

usoudit, že se něco změnilo v její psychice. Udělala celkem 5 nevynucených chyb a z 

toho tři za sebou. Tři nevynucené chyby jsou na její úrovni velkou chybou, značí to 

nevyrovnaný psychický stav. Může být daný nejistotou v podání, nebo i změnou 

prožívání hry. Její technická úroveň úderů je natolik vysoká, že se dá předpokládat, že 

chybovost je zapříčiněna zejména psychikou.  

Začátek gamu se jí moc nezadařil, prohrávala 15:40, ale dokázala se vzchopit. 

Jakmile stav vyrovnala, její motivace a soustředění mohlo poklesnout a její 

proměňování rozhodujících bodů se zhoršilo (v porovnání s prvním setem). Vždy, když 

měla výhodu, zkazila. Nedokázala tedy tak snadno dokončit game. Na tento typ situací 

by se měla lépe psychicky připravovat. Nicméně game po čtvrté výhodě dokázala 

vyhrát. 

 

Dílčí závěr 1. až3. gamu: 

Změna průběhu zápasu, podání, příjem a přestávky mezi nimi, Kvitovou zřejmě 

vyvedla z rytmu. Druhé dva gamy v druhém setu sice vyhrála, nicméně musela o ně 

bojovat více, než v setu prvním. To by mohlo znamenat, že se jí změnil psychický stav. 

Již nebyla hnána stresem z prvního setu a najednou byla v pozici obhájení. Tato pozice 

jí očividně moc nesvědčí.  

Jedním z řešení je zvládnout perfektně samotný akt střídání a přestávky, zůstat 

stejně motivovaná a pokračovat ve své agresivitě. To se jí však moc nepodařilo. 

Z mnoha hledisek byl třetí game svým způsobem rozhodující, kdyby ho Kvitová 

prohrála, její psychický stav se mohl dostat do velmi špatné situace a zápas jí mohl 

uniknout.  

 



47 
 

4. game, podání Wozniacki (Kvitová:Wozniacki 2:1)Po třetím gamu se dá 

předpokládat, že obě hráčky budou psychicky i fyzicky vyčerpané. Nastala přestávka a 

výměna stran. Petra předchozí náročný game vyhrála. Po pauze přijímá, nepodává. 

Tudíž její příprava je jiná. Zřejmě se jí nepovedlo se dostatečně dobře naladit a čtvrtý 

game prohrává za necelé dvě minuty. Poslední dva body prohrává kvůli nevynuceným 

chybám. Nedokázala otočit průběh gamu, jako ve hře minulé. To by mohlo ukazovat na 

menší psychickou únavu. 

 

5. game, podání Kvitová (Kvitová:Wozniacki 2:2) 

V tomto gamu se objevila výjimka – Petra Kvitová musela pouze dvakrát hrát 

druhé podání, čili první podání se jí velmi dařilo. I přes tuto skutečnost game prohrála 

za necelé tři minuty. Její pravděpodobná psychická slabost dále pokračuje. Zřejmě se 

nedokázala opětovně motivovat a její výkonnost klesá. Poprvé za zápas prohrává své 

podání. 

 

6. game, podání Wozniacki (Kvitová:Wozniacki 2:3) 

V tomto gamu udělala Kvitová pouze jednu nevynucenou chybu. Ukazuje se, že 

dokázala lépe využít přestávky a výměny stran a znovu najít soustředění. Motivační 

body se jí moc nepovedly, nicméně bod psychického stavu 30:30 dokázala vyhrát a poté 

prolomit zpět podání Wozniacké. 

 

Dílčí závěr 4. až 6. gamu: 

V porovnání s prvním setem má Kvitová větší psychické problémy, dostává se 

do vyrovnanějších výměn a to na ní vyvíjí ještě větší tlak. Dokonce prohrává své 

podání, což značí velký výkyv. Nicméně v šestém gamu se dokázala vzchopit a vrátit se 

do hry. Maximální soustředění a nasazení dokazuje pouhá jedna nevynucená chyba, což 

je v jejím případě spíše výjimka.  

 

 

 



48 
 

7. game, podání Kvitová (Kvitová:Wozniacki 3:3) 

Po vyhraném předchozím gamu se Kvitové zřejmě vrací sebevědomí, sedmý 

game vyhrála téměř čistou hrou, byla po celou dobu dominantní, pouze za vedení 40:0 

udělala nevynucenou chybu, která ji potenciálně mohla ohrozit a oslabit znovu nabité 

sebevědomí. Tak se však nestalo a vyhrála tento game snadno. 

 

8. game, podání Wozniacki (Kvitová:Wozniacki 4:3) 

V tomto gamu Petra opět přestala hrát tak přesvědčivě, udělala několik 

nevynucených chyb a byla celkově pasivní. Výkonnost se vrací někam do začátků setu, 

kdy také nezvládala moc dobře přestávku před příjmem. Game byl nadprůměrně dlouhý 

(5 minut). Kvitová nedokázala využít break ball – rozhodující bod v tomto gamu. Poté 

odvrátila jednu výhodu Wozniacké, ale druhou již ne.  

Prohrála tento game opět kvůli nevynuceným chybám, které přišly v 

rozhodujících momentech. Chybování v rozhodujících bodech v gamu by mohlo 

ukazovat na její špatnou připravenost, kdy nezvládá nátlak soupeřky. Může se buďto 

uchylovat ke zbytečnému riskování, nebo naopak zkazí jednoduchý úder, právě díky 

špatné psychice. 

 

Dílčí závěr 7. a 8. gamu 

V sedmém a osmém gamu nastává zajímavá situace. Po vyhraném šestém gamu 

díky maximální koncentraci a také díky kratší pauze, dokázala Kvitová vyhrát s 

přehledem i sedmý game.  

Osmý game je však opět kritický. Po dvou velmi vydařených gamech přišla 

přestávka a konec maximálního nasazení a možná i unavenost, či přehřátí psychiky. Od 

devátého gamu mohly hráčky rozhodnout další průběh, neboť psychicky na tom 

Kvitová nemusela být nejlépe a naopak Wozniacki na tom mohla být lépe, než v prvním 

setu. 
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9. game, podání Kvitová (Kvitová:Wozniacki 4:4) 

Gamy, ve kterých Kvitová podává, jsou průměrně kratší, než gamy, kdy přijímá. 

Rychlost Kvitové psychicky sedí více, zejménav případě přestávky před prvním 

podáním. Rychlá hra umožnuje její mysli neodpoutat se a zůstat maximálně 

soustředěná. Tento game vyhrála čistou hrou a je to jediný game, kdy neudělala 

nevynucenou chybu. Zřejmě se tedy dokázala úspěšně namotivovat a využít výhody 

podání. 

 

10. game, podání Wozniacki (Kvitová:Wozniacki 5:4) 

Poslední game zápasu byl druhý nejdelší, trval 7 minut. Z dvanácti výměn 

udělala Kvitová tři nevynucené chyby. Z toho první dvě hned na začátku gamu. V 

porovnání s prvním setem se jí vstupy do gamů moc nedaří. Ze stavu 0:30, což je bod 

psychického stavu, se dokázala namotivovat a začala lépe přijímat. Dokázala dorovnat 

na 30:30, poté její výkonnost opět klesla a chybovala. Stejný psychický stav jako v 

předchozím 8. gamu - vyrovnaný stav, který nedokázala hned napoprvé dotáhnout.  

Wozniacki měla 3 výhody, které Petra všechny odvrátila. Konce gamu jí tedy 

jdou stále stejně dobře, jako celý zápas. Hned také první výhodu proměňuje a vítězí také 

druhý set. 

 

5.1.2.1  Chování v průběhu gamů 

 V porovnání s prvním setem Kvitová hůře zvládala začátky gamů. Druhý set je 

psychicky náročnější, jelikož by měla potvrdit svou dominantní pozici a to je většinou 

těžší, než samotné vydobytí oné pozice. Také nastala změna v podání a příjmu. Nyní 

Petra po pauze šla na příjem, ne na podání. Soustředěnost na tuto změnu se jí zřejmě 

moc nepovedla, jelikož začátky gamů, kdy přijímala, byly výkonnostně horší. Dokázala 

však nepříznivé začátky gamů otočit, ale za vyrovnaného stavu její hra šla opět dolů.  

Dotažení gamu hned napoprvé se jí moc nedařilo. Zejména stavy 30:30 a shody byly 

náročnější. Je to také dáno tím, že v prvním setu se tyto stavy tolik neobjevovaly, 

nemusela jim tedy čelit a nyní ji mohla četnost těchto situací překvapit a psychicky 

unavit. Nicméně konce gamů zvládala lépe než soupeřka a tím se od prvního setu 

neodlišila. 
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5.1.2.2  Chování v průběhu setu 

 V prvním setu Petra rychle získala vedení, ve druhém se hra vyvíjela jinak. Ve 

druhém gamu udělala na začátku hned dvě nevynucené chyby a to jí mohlo vykolejit. 

Ve třetím gamu nedokázala proměnit šance hned zpočátku a výkonnost klesala a s ní i 

psychika. Gamy byly delší a náročnější, než v prvním setu.  

Střed setu se také moc nedařil. Čtvrtý game trval velmi krátce a po náročném 

začátku mohla Kvitová trochu ztratit vůli. V pátém gamu dokonce ztratila podání a 

dostala se do psychicky obtížné situace. Byla pod větším tlakem, protože pokud by 

následující game také prohrála, Wozniacki by již byla ve velkém vedení a mohla by se 

vrátit do zápasu. Na druhé straně by se Kvitová, s tak velkým počtem nevynucených 

chyb, mohla dál psychicky propadat. Šestý game však vyhrála a od té doby se jí také 

více dařily první body v gamech, které vždy mohou povzbudit a namotivovat. Začalo se 

jí dařit více podání, což může svědčit o větší psychické stabilitě. Stále velké množství 

nevynucených chyb však ukazuje na nevyrovnanost.  

Klíčovým prvkem v druhém setu byly rozhodující body v gamech, které se 

nedařily Petře vždy dotáhnout. Potřebovala více šancí a času. Také pokud skóre dotáhla, 

najednou další výměnu vypustila a zbytečně chybovala. Jakoby se psychicky vyčerpala 

při dotahování bodů, ale k jejich zdárnému dovršení už síly neměla. Druhý set byl jistě 

psychicky náročnější, bylo zde několik gamů delších, než 5 minut a to Kvitové 

nemuselo tolik vyhovovat. Také využívání přestávek se jí zdaleka nedařilo tolik, jako v 

prvním setu. Své udělal i čas přestávek, který trval až o půl minuty déle, než v prvním 

setu. To mohlo na psychiku Kvitové zapůsobit. Na druhou stranu její dominance v 

průběhu celého zápasu rozhodla a Kvitová zápas vyhrála. 

 

5.1.2.3  Přestávky 

Čas před prvním podáním na začátku gamů 

Jak již bylo zmíněno – Kvitová ve druhém setu nepodávala po výměně stran. 

Čas, který měla na přeorientování se, se tedy zkrátil. Paradoxně, pokud měla méně času 

na přípravu, spíše se jí první podání povedlo. Pokud byl čas přes 40 vteřin, první podání 

bylo neúspěšné. Kvitové tedy, jak se zdá, vyhovuje kratší doba před podáním, ať je či 

není mezi tím výměna stran. To je důležitý poznatek, co se týče psychického stavu a 

schopnosti přeorientování se na své podání. 
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Čas před příjmem na začátku gamů 

 Ve druhém setu během výměny stran měla Kvitová za úkol změnit taktiku a 

soustředit se na příjem podání. To mění situaci, neboť hráčka nezačíná game, nemá 

úvodní úder, a to může hrát velkou roli. Pokud byl čas přestávky delší, než 102 vteřin, 

dokázala příjem vyhrát. Výjimka byl hned první game, kdy přijímala a pauza byla jen 

55 vteřin, jelikož po prvním gamu je střídání stran rychlejší a hráčky většinou nesedí. 

Jinak Kvitové očividně vyhovoval delší čas na přípravu před returnem. 

 

Čas před prvním podáním 

Kvitová musela hrát druhé podání celkem 15x (z 34). V prvním setu jen o tři 

méně (z 23). Vzhledem k tomu, že druhý set byl delší, co se týče výměn, tak se jí první 

podání více dařilo, i když to pořád nebylo v optimu. Pokud byla přestávka před prvním 

podáním delší, než 25 vteřin, ve většině případů Kvitová první podání zkazila. Objevily 

se i situace, kdy byla přestávka delší, než 32 vteřin. V těchto situacích se jí první podání 

nepovedlo ani jednou. Nicméně oproti prvnímu setu se jí podařilo lépe koncentrovat, 

jelikož posunula hranici času přestávek. V prvním setu kazila podání i po více, jak 20-ti 

vteřinách. 

 

Čas před returnem 

 Jelikož Wozniacki po celou dobu zápasu lépe podávala, Kvitová musela častěji 

čelit prvnímu podání. Opět se jí více dařilo, pokud bylo méně času mezi podáními. 

Jakmile čas přesáhl 40 vteřin, měla Wozniacki převahu. 

 

Dílčí závěr přestávek 

Z informací získaných z protokoluo času přestávek můžeme pozorovat, že 

Kvitové více vyhovují kratší přestávky mezi výměnami, kdy je schopná udržet tempo 

hry a dynamiku zápasu. Výjimka je pouze v situaci prvního setu, kdy podává až po 

výměně stran. Tam jí delší čas vyhovuje. 
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Čas výměn 

 Ve druhém setu Kvitové vyhovovaly spíše kratší výměny. Gamy byly samy o 

sobě delší a obě hráčky byly více dominantní, než v minulém setu. Výměny byly 

agresivnější a tím pádem spíše kratší. Pokud byla výměna delší než 7 vteřin, měla 

Kvitová tendence polevit. Její psychika je postavena na krátkých výměnách, kdy je 

schopna udržet dominanci. 

 

Vítězné body, nevynucené chyby 

 Povaha hry Kvitové je založena na agresivních, rychlých úderech. Zřejmě je 

vyšší počet nevynucených chyb na místě. Ve druhém setu jich však Petra udělala 

opravdu hodně. Celý druhý set byl pro obě hráčky náročnější a zdá se, že se Kvitová 

rozhodla více riskovat.  

Počet chyb stoupal, také skóre v gamech naznačuje vyrovnanější hru. Vítězných 

bodů ubylo a výměny byly delší. To může indikovat úpadek dynamiky zápasu a jeho 

rychlosti, což Kvitové nevyhovuje. 

 

Shody/výhody/nevýhody 

 V prvním setu Petra dokázala dotahovat konce gamů přesvědčivěji, než v setu 

druhém.  Třetí game při podání Kvitové trval přes 8 minut a měla v něm 4 výhody. Až 

tu poslední dokázala proměnit a dostat se do vedení 2:1.  

Shod bylo ve druhém setu více, situace byla psychicky náročnější a to mohlo hrát svou 

roli, zejména v začátku zápasu. Přípravné body Petra zvládala dobře, avšak pokaždé, 

když game došel do stavu shody, nedokázala proměnit šance napoprvé. Mnohdy ani 

napodruhé. Něco se tedy v jejím prožívání změnilo. Tlak byl větší a mohla si tuto 

situaci připustit a povolit.  

Dynamika zápasu se oproti prvnímu setu změnila a přizpůsobení se na vyrovnanější hru 

jí mohlo dělat problémy a tím pádem nemusela být tak sebevědomá při shodách a 

výhodách. Na druhou stranu, pokud měla výhodu Wozniacki, Kvitové se dařilo ji 

odvracet. Z toho můžeme usuzovat, že opačný tlak – na dotahování skóre, Petře 

psychologicky vyhovuje spíše. 
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5.1.2.4  Závěr druhého setu 

 Druhý set byl v mnoha ohledech náročnější, než set první. Kvitová musela čelit 

delším výměnám a více stavům shody. Prodloužení zápasu mělo zřejmě vliv na její 

výkonnost, nedokázala udržet míru aktivace, nicméně i tak dokázala udržet dominanci 

na dvorci. Oproti setu prvnímu měla větší výkyvy výkonnosti. Také díky změně pořadí 

podání a příjmu se změnily její reakce. Když podávala tak pro ni byla lepší kratší pauza, 

když přijímala, potřebovala naopak pauzu delší. Závěr setu byl již v jejím tempu a 

dotáhla zápas do vítězného konce.  

 

5.2  Srovnání hráčů  

 
Vysvětlení pojmů  

• Won - vyhrané výměny  

• Lost – prohrané výměny 

• Serve – podání 

• Return – příjem 

• Forced error – vynucená chyba 

• Unforced error – nevynucená chyba 

• Winner – vítězný bod 

 

5.2.1  Důležité výměny z pohledu podání a příjmu 

  Mezi důležité výměny patří tyto stavy v gamu: shoda, break ball, gameball. Jsou 

to rozhodující body, které, nezávisle na ostatní hře hráče, zásadně ovlivní průběh 

zápasu. Může se stát (a tak tomu i bylo v zápase Kvitové a Wozniacki), že hráčka má 

více nevynucených chyb, i když zápas vyhraje, jelikož vyhrála více důležitých výměn. 

Klíčem k vítězství jsou tedy právě tyto výměny. Hráči si tuto skutečnost uvědomují, a 

proto je pro ně zásadní, zvládnout takové situace co nejlépe. Tlak na psychiku je 

největší z celého zápasu. 

 Situace je pro každého hráče rozdílná, neboť jeden z nich přijímá a druhý 

podává. Jeden je tedy aktivní, druhý pasivní. Každému hráči vyhovuje při stresových 



54 
 

situacích jiné postavení a pomocí této statistiky můžeme zjistit, které z postavení 

vyhovuje právě Kvitové. 

 

Tab.č.1: Důležité výměny z pohledu podání a příjmu 

KVITOVÁ Result Serve/return 
Important 
points in 
games 

WOZNIACKI 

46 WON, LOST SERVE, 
RETURN 

GAME 
BALL, 

BREAK 
BALL, 
DEUCE 

46 

8 won serve  game ball 6 

4 won serve  break ball 2 

5 won serve  deuce 5 

6 won return game ball 4 

4 won return break ball 1 

4 lost serve  game ball 6 

1 lost serve  break ball 4 

6 lost return game ball 8 

2 lost return break ball 4 

5 lost return deuce 5 

 

V této tabulce vidíme vytvořenou statistiku. Počet získaných a ztracených 

výměn v důležitých výměnách. 

Podání: 

§ Vítězné výměny 

• Kvitová při svém podání při gameballu vyhrála 8 

výměn, při break ballu 4 a při shodě 5. Jak už víme 

z protokolu zápasu, odvracení výhod Wozniacki jí šlo 

lépe, než vlastní proměňování výhod, zejména 

v druhém setu. 

• Celkem zvítězila v 17-ti výměnách v důležitých 

bodech 
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• Wozniacki zvítězila pouze ve 13-ti výměnách. 

§ Prohrané výměny 

• Při podání prohrála Kvitová nejvíce výměn při 

gameballu (4), pouze jednou podání ztratila a při stavu 

shody neprohrála ani jednou. To ukazuje na její silnou 

psychickou stránku, i když by měla lépe proměňovat 

vlastní výhody. 

• Ztratila dvakrát méně výměn než Wozniacki 

 

Return: 

• Vítězné výměny 

• šestkrát se Kvitové podařilo odvrátit gameball, 

čtyřikrát prolomila podání z příjmu a pouze jednou 

zvítězila ve výměně za stavu shody – shoda je tedy 

její silná stránka  pouze při podání 

o Zvítězila desetkrát při příjmu v důležitých 

výměnách, Wozniacki pouze pětkrát 

§ Prohrané výměny 

• Prohrála 6 gameballů, o dva méně, než Wozniacki, 

dále 2 break bally a 5 bodů při stavu shody (stejně, 

jako Wozniacki) 

• 5 prohraných bodů při shodě nám dokazuje, že za 

jejího příjmu tyto situace neumí zvládat stejně dobře, 

jako při podání 

 

Důležitých výměn v zápase bylo celkem 46. Důležitá výměna je taková, kdy je hráč 

v situaci shody, break ballu, gameballu (setballu, nebo matchballu). Tyto psychicky 

nejnáročnější body rozhodují průběh celého zápasu. Kvitová sice udělala více 

nevynucených chyb, avšak vyhrála více důležitých výměn, a to rozhodlo o jejím 

vítězství. 
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Dílčí závěr důležitých výměn z pohledu podání a příjmu 

Dobrý psychický stav se objevuje u Kvitové při stavu shody při podání. Kvitová si 

po celý zápas držela své podání a i přes horší první podání dokázala uhrát důležité body. 

Více by se mohla soustředit při vlastní výhodě. V zápase měla několik neproměněných 

šancí, které ji mohly zviklat a stát se nebezpečnými. 

Měla by svou psychickou přípravu více zaměřit na proměňování bodů za stavu shod 

při příjmu podání. Je pravděpodobnější, že bude pod větším tlakem, jelikož nemá 

výhodu podání. To ovšem neznamená, že by neměla stejné šance na vítězný bod. 

Statistiky jasně ukazují, že rozdíl mezi získáváním bodů při shodě při podání a příjmu je 

velký. 

Celkový rozdíl ve vyhraných a prohraných důležitých výměnách je 10 bodů. Mohlo 

by se toto srovnání zdát jako malé, ale i mnohem menší rozdíly mohou rozhodnout 

zápas. Jen pomocí této konkrétní statistiky bychom s jasným určením mohli říci, že 

Kvitová zápas vyhrála. Největší rozdíl byl patrný u break ballů. Kvitová své podání 

neudržela pouze jednou, zatímco dokázala využít své šance na příjmu. 

 

5.2.2  Podání/ příjem (počet vyhraných výměn po podání respektive příjmu) 

V tenise jsou dva nejdůležitější údery – podání a příjem. V moderním tenise, jak 

v mužském, tak ženském, se považuje silné podání za jednu z největších zbraní. Existují 

a existovali však i hráči, kteří dokázali opak. Dokázali ze svého příjmu udělat 

nebezpečnější úder, než podání. V ženském tenise se tyto rozdíly poněkud smazávají a 

psychika zde hraje velkou roli.  

 

Tab.č.2: Statistika vyhraných/prohraných výměn po podání, příjmu 

KVITOVÁ Result Serve/return WOZNIACKI 

126 WON, 
LOST 

SERVE, 
RETURN 126 

38 won serve  37 

32 won return 19 

19 lost serve  32 

37 lost return 38 
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Tab.č.3: Statistika vítězných úderů a nevynucených chyb při podání, příjmu 

KVITOVÁ Decision Serve/return WOZNIACKI 

78 
WINNER, 

UNFORCED 
ERROR 

SERVE, 
RETURN 48 

13 winner serve 5 

16 winner return 2 

16 unforced 
error serve 15 

20 unforced 
error return 6 

 

 

Podání 

Hráčky hrály celkově 126 výměn, z toho při svém podání Kvitová vyhrála 38, 

Wozniacki 37. Prohrála jich však jen 19 a Wozniacki 32. Její podání bylo tedy silnější 

stránkou, i přes to, že mnohem více musela používat podání druhé. Také zaznamenala 

13 vítězných bodů, oproti 5-ti Wozniacki. Ve výměnách, kde podávala, měla tedy 

jasnou převahu. Na druhou stranu udělala celkem 16 nevynucených chyb, o jednu více, 

než Wozniacki. 

Podání je v tenise považováno za jeden z hlavních ukazatelů psychické odolnosti 

hráčů. Pokud jsou hráčky schopny vyhrávat gamy se svým podáním, jsou jistější v celé 

hře a dominují.  

 

Příjem 

Z příjmu Kvitová prohrála více výměn, než vyhrála. Zejména ve druhém setu její 

výkonnost klesala. I tak dokázala vyhrát 32 výměn, oproti 19-ti u Wozniacki. Udělala 

však po svém příjmu 20 nevynucených chyb, Wozniacki 6.  

Ve druhém setu nedokázala udržet stejnou dynamiku zápasu, a proto více 

chybovala, nicméně klesala výkonnost i Wozniacki, která nedokázala lépe přijímat.  

Dílčí závěr statistiky vyhraných a prohraných bodů po podání a příjmu 



58 
 

Vysoký počet nevynucených chyb po vlastním podání mohl rozhodnout o průběhu 

zápasu. Kvitová se mohla psychicky cítit hůře při vlastním podání, což se také mohlo 

opravdu dít, neboť podávala druhé podání častěji, než Wozniacki. Nicméně počet 

vítězných úderů dokazuje její psychickou sílu a stabilitu, nebála se hrát agresivně a to jí 

mohlo velmi pomoci ve zvládnutí celého zápasu. 

Analogicky můžeme hovořit i o příjmu Kvitové, nevynucené chyby kryje vítěznými 

body. Otázkou je, co by se stalo s její psychikou, kdyby se jí přestalo dařit ukončovat 

výměnu. Pravděpodobně by ještě stoupl počet nevynucených chyb a klesala by její 

aktivita v zápase Na tuto skutečnost by se měla zaměřit a omezit počet nevynucených 

chyb. 

 

 5.2.3  Pauza před druhým podáním 

Pauza před druhým podáním je pro mnoho hráčů zásadní aspekt psychologické hry. 

Ať už hráč podává, nebo přijímá, pauza mezi podáními jej může vyvést z koncentrace, 

nebo mu naopak pomoci. 

 

Tab.č.4: Statistika vítězných úderů a nevynucených chyb v závislosti na přestávce 

mezi prvním a druhým podáním. 

KVITOVÁ Decision Time to 2nd 
serve WOZNIACKI 

16 
WINNER, 

UNFORCED 
ERROR 

< 9 SEC, 9-
12 SEC, 18-
21 SEC, 24-

27 SEC 

6 

5 winner < 9 sec  0 

3 winner 9-12 sec 0 

1 unforced 
error < 9 sec 1 

5 unforced 
error 9-12 sec 2 

0 unforced 
error 18-21 sec 1 

0 unforced 
error 24-27 sec 1 
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Vysvětlení pojmů 

• Time to 2nd serve – čas přestávky mezi prvním a druhým podáním 

• Decision – výsledek výměny 

  

Kvitová podávala druhé podání celkem 26x, Wozniacki pouze 15x. Zajímavé je, že 

jakmile byla pauza delší, než 12 vteřin, Kvitová nedokázala výměnu vyhrát ani jednou. 

To se stalo celkem v deseti případech z dvaceti šesti. Je tedy na místě se domnívat, že 

delší pauzy Kvitovou vyvádějí z rytmu. Zbytek výměn s kratším časem už jí nedělal 

problémy, proto je zřejmě chyba v jejím vnímání situace a v koncentraci.  Nejlépe se jí 

dařilo při pauze do devíti vteřin.  V pauze do devíti vteřin zaznamenala vítězný úder 

pětkrát a nevynucenou chybu pouze jednou, což ukazuje na její dobrou psychickou 

kondici při těchto situacích.  

Pokud byla pauza v rozmezí 9 vteřin a více, zaznamenala nejvíce nevynucených 

chyb, celkem šest. 

 

5.2.4  Přestávka 

Přestávka je podobný ukazatel, jako pauza mezi prvním a druhým podáním. Podle 

délky přestávky mezi body můžeme odhadnout, jak výměna pro jakého hráče mohla 

dopadnout. Maximální doba koncentrace je u každého hráče jiná a proto tyto nepatrné 

rozdíly mohou vést ke ztrátám bodů. 
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Tab.č.5: Statistika vítězných bodů a nevynucených chyb v závislosti na délce 

přestávky před prvním podáním. 

KVITOVÁ Decision Break to 1st 
serve WOZNIACKI 

78 
WINNER, 

UNFORCED 
ERROR 

15-18 SEC, 
18-21 SEC, 
27-30 SEC, 
30-33 SEC, 
> 33 SEC 

48 

2 winner 15-18 sec 0 

7 winner 18-21 sec 1 

1 winner 27-30 sec 2 

3 winner 30-33 sec 0 

6 winner > 33 sec 2 

1 unforced 
error 15-18 sec 0 

10 unforced 
error 18-21 sec 5 

1 unforced 
error 27-30 sec 5 

3 unforced 
error 30-33 sec 1 

6 unforced 
error > 33 sec 3 

 

Vysvětlení pojmů 

• Break to 1st serve – přestávka před prvním podáním 

 

Největší převahu měla Kvitová, pokud byly pauzy do 21 vteřin. To vyhrála o 7 bodů 

více, než Wozniacki. Podobnou situaci jsme zaznamenali i u pauzy před druhým 

podáním. Kvitová se psychicky cítí nejlépe, pokud jdou výměny rychle za sebou, bez 

delších pauz. Pauzy jí mohou dělat problémy s udržením pozornosti a zapálení pro 

zápas. Pokud byly výměny delší, než 33 vteřin, bylo skóre vítězných a prohraných bodů 

hráček vyrovnané. Rozdíl pouhých dvou bodů. Kvitová prohrála nejvíce – 11 bodů. 

Vyhrála 13.  
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Zajímavé však je, že sice z pohledu vyhraných/prohraných bodů, je na tom 

Kvitová nejhůře při pauze, delší než 33 vteřin, dokázala po této pauze zaznamenat téměř 

nejvíce vítězných bodů (6). Na druhou stranu také nejvíce nevynucených chyb (6). 

Ukazuje to její odhodlání riskovat. I když se v těchto situacích necítí úplně nejlépe, 

dokáže dělat vítězné přímé body. Oproti tomu Wozniacki zaznamenala pouhé dva 

vítězné body. 

Nejvíce nevynucených chyb udělala Kvitová při pauze mezi výměnami 

v rozmezí 18-21 vteřin. V tomto intervalu se láme koncentrace a pozornost. Již 

z předchozích analýz jsme zjistili, že se Kvitové hůře hraje při pauzách delších, než 20 

vteřin. Deset nevynucených chyb toto tvrzení jen potvrzuje.  

Naopak nejméně nevynucených chyb udělala při pauze do 18-ti vteřin. Nicméně 

Wozniacki téměř ve všech případech udělala nevynucených chyb méně. Rozhodly právě 

důležité body v zápase, které Petra dokázala vyhrát. 

 

5.2.5  Čas bodů 

Základní statistika počtu vítězných a prohraných bodů v závislosti na délce výměn. 

Povaha a současný psychický stav hráče dokáže ovlivnit, jak obstojí v delší, nebo 

naopak kratší výměně.  

Tab.č.6: Statistika vítězných bodů a nevynucených chyb v souvislosti na délce 

výměn 

KVITOVÁ Decision Point time WOZNIACKI 

78 
WINNER, 

UNFORCED 
ERROR 

0-2 SEC, 2-4 
SEC, 4-6 SEC, 

16-18 SEC, 
20-22 SEC, 
22-24 SEC 

48 

6 winner 0-2 sec 2 

3 winner 2-4 sec 2 

6 winner 4-6 sec 1 

9 unforced error 0-2 sec 2 

5 unforced error 2-4 sec 6 

5 unforced error 4-6 sec 4 

0 unforced error 20-22 sec 2 
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Vysvětlení pojmů 

• Point time – čas bodu 

 

Jediná statistika kladně vycházející pro Wozniacki a tím pádem horší pro 

Kvitovou, je čas výměny do 2 sekund. Kvitová vyhrála 20 výměn oproti 22-mi 

Wozniacki. Není to velký rozdíl, nicméně i tak je to negativní hodnocení Kvitové. Jedna 

z možností může být časté druhé podání, které bylo pro Wozniacki lehčí na ukončení, a 

proto výměna netrvala tak dlouho. Nebo silné podání Wozniacki.  

 Naopak výměny od dvou do šesti vteřin, což je už více úderů, než jen podání a 

příjem, byly výrazně ve prospěch Kvitové.  

Nejvíce nevynucených chyb zaznamenala Kvitová právě v těch nejkratších 

výměnách – celkem 9. Wozniacki zkazila pouhé dva body.  

Z předchozích statistik víme, že Kvitové psychicky více vyhovuje rychlejší hra. 

Méně kazí a dokáže vyhrávat více bodů. Výměny od dvou do šesti vteřin jsou už 

nadprůměrně dlouhé, ale nepatří k těm nejdelším. Kvitová zaznamenala v těchto 

výměnách celkem deset nevynucených chyb a stejný počet vítězných úderů. 

 

Dílčí závěr statistiky bodů v souvislosti s délkou přestávek 

Můžeme si všimnout, že i ve svých silných stránkách hry, Kvitová pořád má 

tendence k nevynuceným chybám. Nevynucené chyby jsou zbytečným darem 

protihráčce. Kvitové se daří tuto skutečnost zachránit vítěznými body, ale i tak je tento 

styl hry velmi riskantní a závislý na aktuálním psychickém stavu hráčky. Pokud by se 

psychika Kvitové zhoršila, mohl by hrozit další růst nevynucených chyb, provázený 

poklesem motivace a útlumem hry. Snížení počtu nevynucených chyb lze dosáhnout za 

cenu nižšího počtu vítězných bodů. 
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5.2.6  Převaha hráčů 

Převaha hráčů se nejčastěji rozděluje na útok, obranu a na vyrovnanou výměnu.   

 

Tab.č.7: Statistika vítězných bodů a nevynucených chyb v souvislosti na převaze 

hráčů. 

KVITOVÁ Decision Activity WOZNIACKI 

78 
WINNER, 

UNFORCED 
ERROR 

ATTACK, 
RALLY, 

DEFENCE, 
NOT 

DEFINED 

48 

19 winner attack 7 

8 winner rally 0 

2 winner defence 0 

5 unforced 
error attack 1 

23 unforced 
error rally 13 

5 unforced 
error defence 6 

3 unforced 
error not defined 1 

 

Vysvětlení pojmů 

• Attack – útočná hra 

• Rally – výměna nad tři údery 

• Defence – obranná hra 

• Not defined – neurčeno 

 

V této statistice velké rozdíly nastaly při vyrovnaných výměnách, kdy Kvitová 

chybovala ve 23 bodech a Wozniacki v pouhých 13. Dlouhé výměny jsou pro Petru tedy 

psychicky náročnější, než pozice útočná. Na druhou stranu dokázala vyhrát 8 bodů při 

výměně, Wozniacki ani jeden. Tento aspekt ukazuje na nevyrovnanost hry Wozniacki, 
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která chybuje a nedokáže úspěšně ukončit bod. Oproti tomu Kvitová nejvíce chybuje 

právě v delších výměnách, kdy není v pozici útoku, i přesto ale dokáže výměnu ukončit.  

 V pozici obrany obě hráčky více chybovaly, Kvitová prohrála 18 výměn, 

Wozniacki 26. Kvitová však dokázala dvě výměny z pozice bránící se, vyhrát. 

Wozniacki toto nedokázala.  

V útočné pozici dokázala zahrát 19 vítězných bodů, proti sedmi Wozniacki. Tato 

pozice je pro ni zřejmě nejpohodlnější, hraje v ní často a je si v ní nejjistější. Chybuje 

v ní méně, než v pozici obrany, což dokazuje, že jí pozice obranářky moc nevyhovuje. 

Její psychika je nastavená zřejmě spíše na agresivní hru, která je rychlá a bez delších 

pauz. 

 

Dílčí závěr převahy hráčů 

Jak statistiky ukazují, nejlépe se Kvitová cítí v momentech, kdy je v aktivní roli. I 

když je výměna delší, snaží se útočit a mít převahu. Pokud se i přesto dostane do pozice 

obranářky, měla by se snažit hrát trpělivě a zbytečně neukončovat. Trpělivost je jeden 

z aspektů, které by se měla naučit. 

 

5.2.7  Aktivita v důležitých bodech 

Aktivita v důležitých bodech je dalším z ukazatelů psychického stavu hráče a jeho 

reakce na situaci. Jsou hráči, kteří se v důležitých bodech začnou bát a stáhnou se, nebo 

naopak takoví, kteří se namotivují a dokáží hrát svůj nejlepší tenis.  
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Tab.č.8: Statistika vítězných bodů a nevynucených chyb v souvislosti na aktivitě 

hráček a důležitých bodech v gamu. 

KVITOVÁ Decision Activity 
Important 
points in 
games 

WOZNIACKI 

26 
WINNER, 

UNFORCED 
ERROR 

ATTACK, 
RALLY, 

DEFENCE, 
NOT 

DEFINED 

GAME 
BALL, 

BREAK 
BALL, 
DEUCE 

20 

5 winner attack game ball 2 

3 winner attack break ball 3 

2 winner rally break ball 0 

3 unforced 
error attack game ball 0 

1 unforced 
error rally game ball 4 

3 unforced 
error rally deuce 2 

1 unforced 
error defence game ball 2 

 

Kvitová udělala v důležitých bodech celkem 9 nevynucených chyb, což by 

teoreticky mohlo vést až k devíti ztrátám gamů. Z toho byly 4 nevynucené chyby při 

dominantní hře a 4 při rovnocenné výměně. Pouze jedna při obraně.  

 

Útočná hra: 

Kvitová nejvíce útočila, když měla gameball, což dokazuje její ochotu riskovat a 

důvěru ve svou agresivní hru. Bohužel také o to více své gamebally kazila, zejména ve 

druhém setu. Ve shrnutí tedy víme, že při své výhodě se nebála zaútočit i přes to, že 

kazila. To by mohlo ukazovat na její sebedůvěru a dobrý psychický stav. Nebála se 

riskovat, i když věděla, že při těchto míčích spíše kazí. Měla by se pro další zápasy lépe 

naučit zpozorovat tyto situace a snažit se výměnu ukončit efektivně, ale ne tak 

riskantně. Pokud by byl počet nevynucených chyb moc vysoký, hrozilo by snížené 

sebevědomí a nervozita při nadcházející výměně.  
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Pokud byla v situaci prolomení podání Wozniacki, neudělala ani jednu nevynucenou 

chybu. To ukazuje její maximální koncentraci a schopnost chopit se příležitostí, což je 

jedna z nejdůležitějších vlastností tenisového hráče. Vítězným úderem zakončila 3 

break bally, kdy po celou dobu na soupeřku útočila.  

Za stavu shody se jí při útoku moc nedařilo, zahrála vítězný bod pouze jednou.  

Jednou také zkazila. Už z protokolu zápasu víme, že se Kvitové stavy shody moc 

nedařily, zejména proto, že jich nebylo mnoho a nedokázala se zřejmě adaptovat na tyto 

situace. Mohlo by se zdát, že své šance při shodě spíše promrhala. Zajímavý je rozdíl 

mezi výhodami Wozniacki, které dokázala odvrátit, než stav shody. Stav shody je totiž 

obvykle náročně dosažen a psychický stav hráčky mohl na tento jeden přípravný bod 

polevit. Naopak stav break ballu je již více adrenalinový bod, a proto se Kvitové lépe 

dařilo v něm hrát útočně. 

 

Obranná hra: 

Pouze jednou při svém gameballu se rozhodla hrát na jistotu (defenzívně) a to 

skončilo nevynucenou chybou. Toto rozhodnutí bylo poněkud nešťastné. Také se to 

Kvitové nevyplatilo a výměnu prohrála. Situace, kdy má výhodu při podání a rozhodne 

se hrát na jistotu, nejsou pro ni správným řešením. Z obrany nezahrála jediný vítězný 

bod, avšak také moc nekazila. Wozniacki, naopak udělala několik nevynucených chyb 

při obranné taktice. 

Kvitová se nejlépe cítí při útoku, měla by se tedy vyvarovat psychickým stavům, 

které jí zahánějí do pozice obrany. Pokud se jedná o důležité body, měla by 

maximalizovat svůj potenciál a dále působit na soupeřku jako nebezpečná, sebevědomá 

hráčka. 

 

Vyrovnané výměny: 

Vítězným úderem zakončila Kvitová bod při delší výměně dvakrát, a to dokonce při 

break ballu. V těchto situacích sice vyhrála více bodů z útočné pozice, avšak i tak 

dokázala udržet míč ve hře a dotáhnout výměnu do zdárného konce. Break ball je 

důležitý bod, díky kterému získává hráčka velkou výhodu, záleží tedy na jejím 

psychickém stavu, jestli se rozhodne útočit, nebo jít do delší výměny. Kvitové se 
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vyplatilo obojí, při break ballu a dlouhé výměně dokonce neudělala ani jednu 

nevynucenou chybu. Dokáže tedy být trpělivá a počkat si na svou příležitost, což 

vyžaduje v daný moment silnou psychiku. 

Kvitová více kazila v delších výměnách. Jak již víme, vyhovují jí kratší výměny a 

těchto několik nevynucených chyb to jenom dokazují. Pokud je stav shody, má tendenci 

výměny zrychlovat, být více netrpělivá a proto při delší výměně kazí. To Kvitovou stálo 

mnoho bodů, nedokázala se chopit příležitosti a být aktivní za stavu shody. Může to být 

dáno menším polevením před přípravným bodem, nebo nedostatečné uvědomění si 

dynamiky zápasu. 

 

5.2.8  Části gamů 

Každý game se dělí na několik bodů. Na body počáteční, motivační, body 

psychických stavů a body rozhodující. Všechny body by měly mít pro hráče stejnou 

váhu, avšak při každém z nich je jiná situace, hráč jinak prožívá každý bod. A díky 

jinému prožívání také jinak hraje své údery. Buďto je kazí, nebo naopak hraje lépe.  
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Tab.č.9: Statistika vítězných bodů a nevynucených chyb v závislosti na aktivitě a 

na stavu v gamu. 

KVITOVÁ Decision Part of games WOZNIACKI 

78 
WINNER, 

UNFORCED 
ERROR 

RE-AROUSAL, 
MOTIVATION, 

MENTAL 
STATE, 

MENTAL 
TOUGHNESS 

48 

7 winner re-arousal 0 

8 winner motivation 1 

2 winner mental state 3 

12 winner mental 
toughness 3 

4 unforced 
error re-arousal 3 

16 unforced 
error motivation 2 

5 unforced 
error mental state 5 

11 unforced 
error 

mental 
toughness 11 

 

Vysvětlení pojmů 

• Part of games – části gamů 

• Re-arousal – počáteční body (0:0) 

• Motivation – např. motivační body (15:0, 30:0) 

• Mental_state – např. body psychických stavů (30:30)  

• Mental toughness – např. rozhodující body (40:40, A:40, 40:A) 

 

Počáteční body 

Počátky gamů šly Kvitové velmi dobře, zejména v průběhu prvního setu. Ve 

druhém setu již dělala více nevynucených chyb, pořád to však bylo méně, než 

Wozniacki. Vítězné body zaznamenala sedmkrát, čtyřikrát naopak udělala nevynucené 

chyby. Za celý zápas, pouhé čtyři nevynucené chyby jsou dobrý výsledek. Dokazuje to 
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její dobrou psychickou připravenost před začátkem gamu, kdy se dokázala vnitřně 

připravit na úvod.  

Schopnost dobře vstoupit do gamu je velmi důležitá, zejména, pokud se jedná o 

důležitý game. Kvitová tuto schopnost úspěšně ovládla a mohlo to také ovlivnit její 

celkovou psychickou pohodu na dvorci. 

 

  Motivační body 

Motivační body jsou např. body za stavu 15:15, 30:0, 15:0 apod. Jsou to body, kdy 

je pravděpodobnější, že se hráčka nenachází pod tlakem a spíše rozhodují o dalším 

vývoji gamu. V této fázi gamu Kvitová udělala o jeden vítězný úder více, než při 

začátku gamu, avšak počet nevynucených chyb je alarmující. Celkových 16 

nevynucených chyb je velmi vysoké číslo a ukazuje na slabinu Kvitové. Mohli bychom 

to porovnat se stavem shody, kdy také není úroveň rizika tak vysoká a Kvitová jakoby 

polevuje v koncentraci. Nezdá se být pravděpodobné, že by mohla být více ve stresu za 

těchto stavů v gamu, jelikož tyto stavy nerozhodují. 

 Měla by tedy zaměřit svou psychickou přípravu zejména na tyto body, které jí 

mohou ulehčit průběh celého zápasu.  

 

Body psychických stavů 

Tyto body jsou za stavu 30:30, shody. Již z analýzy aktivity hráčky jsme zjistili, že 

za těchto stavů se Kvitové nedaří ukončovat výměny tak efektivně, jak je jistě v jejich 

silách. Stejně jako motivační body i tyto body nejsou její silnou stránkou. Zaznamenala 

pouhé dva vítězné údery za celý zápas při tomto stavu. To by mohlo poukazovat na její 

nízkou úroven motivace, nebo pozornosti. 

 

Rozhodující body 

Rozhodující body jsou kritické, stresující situace, které udávají směr celému zápasu. 

Hráčky si jsou vědomy rizika prohry těchto bodů, a proto jsou více pod tlakem, než při 

jiných bodech v gamu. V těchto situacích se dá určit, která hráčka má převahu. V tomto 

zápase to byla jasně Kvitová, a to rozhodlo. Jelikož udělala více nevynucených chyb, 
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mohli bychom tvrdit, že zápas pravděpodobně prohrála, je to však její psychika, která jí 

pomohla za těchto situací a dotáhla jí do vítězného konce. V rozhodujících bodech 

zaznamenala nejvíce vítězných bodů ze všech situací (celkem 12). A méně 

nevynucených chyb, než při motivačních bodech. Tato skutečnost ukazuje na její 

schopnost namotivovat se a soustředit se až při nejtěžších chvílích. Jakési nastartování 

výkonu mohla způsobit právě změna psychického stavu hráčky. 

 

Dílčí závěr části gamů 

Situace je analogická, jako při prožívání setů. Psychika Kvitové kolísá mezi 

začátkem a koncem. Tato situace může fungovat pouze do té doby, než se jí přestanou 

dařit třeba začátky setů/gamů. Mohlo by se stát, že by nebyla psychicky na svém optimu 

a začala více kazit, v tom případě je riziko rychlé prohry zápasu, jelikož neumí zvládat 

středy setů, které by ji dokázaly vrátit do hry. 

 

5.2.9  Části setu 

Stejně jako v gamu, i v setu má každý hráč svou individuální křivku výkonu, která 

je přímo ovlivňována jeho psychickými stavy na dvorci.  

Tab.č.10: Statistika vítězných bodů a nevynucených chyb v závislosti na aktivitě a 

na stavu v setu. 

KVITOVÁ Decision Part of sets WOZNIACKI 

78 
WINNER, 

UNFORCED 
ERROR 

FIRST, 
SECOND, 

THIRD 
48 

18 winner first 6 

8 winner second 1 

3 winner third 0 

21 unforced 
error first 2 

9 unforced 
error second 12 

6 unforced 
error third 7 
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Vysvětlení pojmů 

• Parts of sets – části setů 

• First – první části setů 

• Second – druhé části setů 

• Third – konečné části setů 

 

První části setů 

V prvních částech setů Kvitová hrála agresivně, celkem zaznamenala 18 vítězných 

bodů, to je nejvíce ze všech částí setů. Způsob, jakým hráčka zahájí vstup do setu, je 

mnohdy psychicky nejdůležitější, protože již od začátku dokazuje svou dominantní 

pozici. Ještě důležitější je tuto pozici potvrdit po vyhraném prvním setu. Nejčastější 

chyby jsou upuštění od dosavadní taktiky, i když právě díky ní hráčka první set vyhrála, 

a zkoušení něčeho nového. 

Další chybou je přestat se koncentrovat a motivovat a tím pádem polevit na 

agresivitě hry. K těmto chybám dochází méně často, pokud hráčka zvládne pauzu mezi 

sety a dokáže ji využít k maximální koncentraci a uvědomění si své taktiky. To se 

Kvitové po prvním setu nepodařilo tak dobře, nicméně začátek se jí i přesto povedl. 

Zaznamenala ale také 21 nevynucených chyb, proti pouhým dvěma nevynuceným 

chybám Wozniacki. Tento rozdíl je opravdu markantní, ale společně s počtem vítězných 

bodů (18 vs.6) se dá usoudit, že Kvitová více riskovala za cenu chyb, nicméně také 

začátky setů vyhrála.  

 

Druhé části setů  

Po vysokém počtu nevynucených chyb hned ze začátku, se dokázala Petra dostat 

psychicky do zápasu a již tolik nechybovat. Měla o 12 nevynucených chyb méně. A o 

10 vítězných bodů méně. Mohlo by to ukazovat na její příliš agresivní start a následné 

psychické uklidnění, kdy dokázala lépe směrovat své údery a nespěchat tolik.  Mohlo to 

také znamenat jakési utlumení, které Petra zaznamenává i při středech gamů, které se 

pro její pozornost nezdají být tak důležité. 

Wozniacki chybovala celkem dvanáctkrát ve druhé části setu, což mohlo rozhodnout 

o dalším průběhu zápasu. Riziko utlumení hry Kvitové bylo zažehnáno právě počtem 
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nevynucených chyb Wozniacki. Pokud by Wozniacki chybovala méně, Kvitová by měla 

situaci méně pod kontrolou a to by mohlo změnit její jistotu hry, nebo naopak jí 

namotivovat k lepším výkonům. Dalo by se říci, že s poklesem výkonnosti Kvitové, 

klesala také výkonnost (kromě pár výjimek) Wozniacki. Tato skutečnost značně 

ulehčila psychický tlak na Kvitovou. 

 

Třetí části setů 

Konečné části setů, jsou stejně jako rozhodující body v gamech, psychicky náročné, 

jak pro vyhrávající, tak i prohrávající hráčku. Každá z nich zažívá jiný typ tlaku, ale 

reakce to může vyvolat stejné. V těchto fázích se projevily zlomové okamžiky zápasu, 

jelikož Wozniacki nezahrála ani jeden vítězný bod, proti třem Kvitové. Také zkazila o 

jeden bod více, než Kvitová (7 vs.6). Kvitová v koncovkách setů dělá nejméně 

nevynucených chyb z celého zápasu, což poukazuje na změnu psychického stavu, kdy 

se dokáže lépe koncentrovat a maximalizovat potenciál své hry.  

 

Dílčí závěr části setů 

Opět se dostáváme do situace, kdy Kvitová hrála riskantně, a proto více chybovala, 

tato situace se opakuje téměř v celém zápase. Pokud je hráčka na tento typ hry dobře 

psychicky připravená, je to velká zbraň. Pokud však nastane chyba v koncentraci a tím 

pádem zvýšení počtu nevynucených chyb, může nastat riziko špatného psychického 

stavu, díky kterému začne hráčka hrát defenzívněji, než je v její povaze a tím přestane 

hrát svou hru. To by mohlo vést až k prohře zápasu. 

5.2.10  Závěr srovnání hráček 

Psychika Petry Kvitové je silná zejména při důležitých bodech, při koncích gamů i 

setů. Je nutno říci, že díky chybám Wozniacki neměla Kvitová příliš velké důvody 

k rozhození psychiky, avšak její nedostačující motivace a výkonnost při motivačních 

bodech je její slabá stránka. 

Jednou z možností její snížené pozornosti mohou být chyby ve využívání přestávek. 

Ve druhém setu se dokonce dostala na stejnou úroveň hry, jako Wozniacki. V této 

situaci se však dokázala vzchopit a zlepšit svou hru.  
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Z těchto statistik bychom mohli soudit, že její maximální využití potenciálu, který je 

zejména ovlivňován psychickými stavy, se objevuje až v bodech nejvyšší důležitosti. Za 

hrozby prohry, nebo prohrávání v setu/gamu se Kvitová dokáže vzchopit a zaujmout 

agresivní postoj. Je to dáno změnou jejího prožívání dané situace. 

 Při běžných situacích, tedy těch, které nerozhodují přímo, jsou její reakce 

zpomalené a nesrovnatelné s konci gamů/setů. To dokazují analýzy nevynucených chyb 

a vítězných bodů při motivačních bodech, nebo při středech setů. Na druhou stranu 

právě reakce hráče na stresovou situaci určují, jak může být hráč úspěšný. Pokud tyto 

situace hráčka nezvládne (jako se stalo Wozniacki), bohužel nemusí být pravda, že 

pokud si vedla lépe při motivačních bodech, vyhraje celkově zápas. 

 

5.3  Celkové statistiky 

 
Zápas se mezi dvěma světovými špičkami podle skóre zdál být velmi 

vyrovnaný. Pomocí statistik a dalších analýz však můžeme zjistit, zda tomu opravdu tak 

bylo, nebo jestli bylo již od začátku zápasu rozhodnuto. Důležitý aspekt je čas 

přerušení, který je mnohonásobně delší, než čas bodů. Jeho zásadní role v zápase je 

nepopiratelná. Umění využití přestávek rozhoduje o psychickém stavu při samotné hře. 

V průběhu zápasu pomocí aplikace Break2Win můžeme sledovat výkyvy ve 

výkonech obou hráček, obě jsou na vysokém postavení ve světovém žebříčku, proto 

jejich technická stránka hry je téměř dokonalá.  

 

5.3.1  Analýza statistiky shrnutí zápasu 

Celkem zahraných bodů: 126 

Čas bodů    0:11:35 

Čas přerušení    1:14:58 

Čas zápasu   1:22:26 

 
 

 
 



74 
 

Tab.č.11: Shrnutí zápasu   

 
Zdroj: http://www.break2win.com/Report.aspx?match_id=114980 

 

  Vysvětlení pojmů: 

• Total points gained: Celkový počet vyhraných bodů 

• Points winners: Počet vítězných bodů 

• Forced errors: Vynucené chyby – takové chyby, které nebyly zapříčiněny 

samotným hráčem, ale byl k nim donucen hrou soupeře 

• Unforced errors: Nevynucené chyby – chyby, které byly zapříčiněny pouze 

chybou samotného hráče 

• Productivity: Produktivita hráče – je dána vzorcem:  

o Počet vítězných míčů hráče A + počet vynucených chyb 

hráče B / celkový počet bodů v zápase x100 

o Pokud je procento produktivity vyšší, než 20%, dá se 

předpokládat, že hráč hrál dobře 

• Error rate: Chybovost – je dána vzorcem: 

o Počet nevynucených chyb hráče A / celkový počet bodů 

v zápase x 100 

o Pokud je míra chybovosti nižší, než 20%, dá se 

předpokládat, že hráč hrál dobře 

• Activity: Aktivita, udává způsob hry: attack (útok), defense (obrana), rally 

(výměna) 

 

Vítězné body/nevynucené chyby 

Kvitová měla výrazně více vítězných bodů, ale počet nevynucených chyb byl až 

moc vysoký, vyšší, než vítězné body.  Důležitý fakt však je, za jakých okolností 

KVITOVÁ WOZNIACKI
70 Total points gained 56
29 Points winners 7
13 Forced errors 20
36 Unforced errors 21
39% Productivity 16%
29% Error rate 17%
62% Activity 38%
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Kvitová tyto chyby udělala. Jak již víme z předchozích analýz, konce gamů a důležité 

body v zápase se jí dařily dotahovat do zdárného konce. Nevynucené chyby tedy 

nejčastěji přicházely v ne tak kritických momentech zápasu. Tento fakt byl jedním ze 

zásadních rozdílů mezi hráčkami a rozhodl také o průběhu zápasu. 

 

Produktivita/aktivita 

Celková statistika produktivity Kvitové (39%) a Wozniacki (16%) ukazuje velký 

rozdíl mezi těmito dvěma veličinami.  Úzce souvisí s aktivitou, která byla u české 

hráčky také vyšší. V zápase byla tedy Kvitová ta, která udávala tempo hry, udržela 

dynamiku zápasu a vedla ji ve svůj prospěch. 

 Pouze v části druhého setu se zdálo, že agresivita a jistota hry Kvitové zažívá 

problémy, ke konci se však dokázala vrátit zpět a nedovolila soupeřce útočit na získání 

druhého setu. Kvitové tato aktivní hra vyhovuje, je typem hráčky, která (už podle 

statistik) umí využívat příležitosti a hraje útočný tenis. Tato taktika s sebou nese rizika, 

jelikož špatný psychický stav se projeví okamžitě na nevynucených chybách, pokud je 

však hráčka schopna udržet koncentraci, vyhrává. 

 

5.3.2  Analýza statistiky podání 

Tab.č.12: Statistiky podání  

 
Zdroj: http://www.break2win.com/Report.aspx?match_id=114980 

 

Vysvětlení pojmů: 

• Served points: Počet podání zahraných v zápase 

Total (Σ)
Percent 

(%)
Count Count

Percent 
(%)

Total (Σ)

57 100 57 Served points 69 100 69
57 5 3 1st service aces 2 3 69
57 54 31 1st service successful 54 78 69
57 39 22 1st service wins 30 43 69
26 4 1 2nd service aces 15
26 88 23 2nd service successful 14 93 15
26 62 16 2nd service wins 7 47 15
57 5 3 Double faults 1 1 69

KVITOVÁ WOZNIACKI
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• 1st service aces: Počet es z prvního podání 

• 1st service successful: Počet úspěšných prvních podání 

• 1st service wins: Počet vítězných bodů po prvním podání 

• 2nd service aces: Počet es z druhého podání 

• 2nd service successful: Počet úspěšných druhých podání 

• 2nd service wins: Počet vítězných bodů po druhém podání 

• Double faults: Počet dvojchyb 

 

První podání 

Kvitová má značně horší konečnou statistiku. Zaznamenala jak méně vítězných 

bodů po podání, tak i méně povedených prvních podání celkově. V ženském tenise má 

první podání menší roli, než v mužském. Jeho síla nemusí vždy rozhodovat, může však 

ovlivnit psychický stav hráčky. 

Pokud se první podání nedaří, hrozí pokles sebedůvěry, nebo zbrklost hráčky a 

snaha o prolomení smůly. Obě dvě varianty většinou vedou k velkým ztrátám.  

Kvitová se přes tento nedostatek dokázala přenést a díky silnému druhému podání jí 

to nijak výrazně neuškodilo. Na konto si připsala tři esa z prvního podání, Wozniacki o 

jedno méně. Vzhledem k tomu, že k esům z prvního podání měla Petra méně 

příležitostí, je tento ukazatel celkem uspokojivý. 

 

Druhé podání, dvojchyby 

Druhé podání bylo pro Kvitovou úspěšnější, než pro Wozniacki. Dokázala po něm 

vyhrát 16 výměn. Vzhledem k jejímu ne příliš úspěšnému prvnímu podání bylo právě 

druhé podání to, na co se musela spoléhat i v těžších situacích a v důležitých bodech. 

Tuto situaci zvládla a dokonce zahrála i eso z druhého podání, což se v závodním tenise 

nevidí tak často. Druhé podání musela zahrát celkem 26x, z 57 podání celkem. Při této 

statistice udělala tři dvojchyby. Tak velký počet zahraných druhých podání mohl na 

Kvitovou během zápasu působit. Psychicky však tento úkol zvládla. 
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5.3.3  Analýza detailů zápasu 

Tab.č.13:Detaily  

 
Zdroj: http://www.break2win.com/Report.aspx?match_id=114980 

 
Vysvětlení pojmů 

• Mental state: psychické stavy v různých bodech v gamu  

• Re-arousal: Počáteční body – za stavu 0:0 v gamu  

• Motivation: Motivační body v gamu – např. za stavu 30:0, 30:15 při podání 

• State of mind: Body psychických stavů – např. stav 30:30  

• Mental toughness: Rozhodující body v gamu – např. stav A:40, 40:A  

Unforced 
Errors

Forced 
Errors

Winners Winners Forced 
Errors

Unforced 
Errors

MENTAL STATE
4 2 7 Re-Arousal 3 3
14 4 4 Motivation 1 4 1
9 5 8 State of mind 9 4
9 2 10 Mental toughness 6 4 13
20 12 16 Anticipation 2 19 6

SETS
29 11 28 First parts of sets 6 16 14
5 1 1 Second parts of sets 1 2 3
2 1 Third parts of sets 2 4

BREAKS
1 Short breaks

14 3 9 Medium breaks 1 5 5
22 10 19 Long breaks 6 15 16

POINTS
14 12 8 Short points 4 13 7
3 1 1 Medium points 1 5 1
19 20 Long points 2 2 13

ACTIVITY
5 13 Dominant 5 1
17 8 Equal 12
5 2 2 Defensive 8 6

KVITOVÁ WOZNIACKI
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• First parts of sets: První části setů – první 3/4 gamy 

• Second parts of sets: Druhé části setů – prostředek setu, kdy ještě situace není  

rozhodující  

• Third parts of sets: Třetí části setů – konečné gamy  

• Breaks: Pauzy mezi výměnami  

• Short breaks: Krátké pauzy, do 15 sekund  

• Medium breaks: Středně dlouhé pauzy, maximálně 15 - 25 sekund  

• Long breaks: Dlouhé pauzy, přes 25 sekund  

• Points: Délka výměn  

• Short points: Krátké výměny, maximálně do třech úderů obou hráčů dohromady  

• Medium points: Střednědlouhé výměny, nad 3 údery do 4.3 sekundy  

• Long points: Dlouhé výměny, nad 4.3 sekundy  

• Aktivity: aktivita hráčů v zápase  

• Dominant: dominantní, útočná  

• Equal: Vyrovnaná aktivita  

• Defensive: Obranná hra  

 

Psychické stavy v gamu 

Kvitová jasně převládá ve vítězných úderech, zejména pak v bodech rozhodujících 

(mental toughness) a v bodech na počátcích gamů. Tyto dvě statistiky patří k zásadním 

v tenisovém zápase. Začátek gamu většinou navodí u obou hráček nějaký psychický 

stav, díky kterému mohou hrát lépe, nebo hůře. Pokud se začátky nevedou, je větší 

pravděpodobnost neúspěchu. 

Logicky větší význam pro zápas mají koncové body, které rozhodují o výsledku. 

Kvitová v těchto bodech udělala devět nevynucených chyb, Wozniacki 13. Jejich 

zvládání těchto situací se tedy liší.  

Nejhůře si vedla Kvitová v bodech motivačních (stav 15:15, 15:0, 30:0 apod.). Počet 

nevynucených chyb je nejvyšší ze všech stavů v gamu a to dokazuje na její 

nevyrovnanost a právě sníženou motivaci při těchto situacích. 

Pokud by Petra zvládala motivační body lépe, mohla by celkem snadněji vyhrávat 

zápasy, otázkou však je, jestli by to nenarušilo její celkové prožívání zápasu. Jak se 
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ukazuje, daří se jí zejména v náročných situacích. Mohlo by se tedy vyvodit, že jí tento 

přístup vyhovuje. Otázkou je, jestli by se mohla ještě zlepšit. 

 

Části setů 

Nejaktivnější byla Kvitová v prvních částech setů. Zaznamenala jak hodně 

vítězných bodů, tak hodně nevynucených chyb. Začátky setů vykazují tedy jakési 

kolísání psychického stavu Kvitové, která na jednu stranu hraje agresivně, na druhou 

velmi kazí. Na základě těchto statistických výsledků bychom mohli říci, že její hra je 

poměrně uspěchaná, avšak mnohem agresivnější, než ve zbytku setu.  

Druhé a třetí části setů se zdají být více vyrovnané mezi oběma hráčkami. 

Wozniacki však dělá ke konci setů více nevynucených chyb, a to jí mohlo stát zápas. 

Kvitová se naopak při konci zápasu dokázala zkoncentrovat a přestala tolik kazit. 

Doporučení pro zlepšení psychiky je nasnadě zejména ze začátku setů, kdy vysoký 

počet nevynucených chyb může způsobit špatný psychický stav do budoucna.  

 

Čas přestávky 

Čím delší jsou přestávky mezi výměnami, tím více nevynucených chyb Petra 

zaznamenala. Při dlouhých pauzách to bylo 22 chyb. Naopak při nejkratších pauzách 

nechybovala ani jednou. Obě hráčky měly tyto tendence, avšak Kvitová ukončovala 

mnohem více výměn, ať už vítězně, či nikoliv. Počet nevynucených chyb dokázala 

zachraňovat počtem vítězných bodů. Její hra je rychlá a útočná, avšak tento typ hry je 

právě na psychiku velmi náročný. Pokud se hráčce změní psychický stav (začne být 

více ve stresu, něco ji vyruší), může se stát, že začne více chybovat na úkor vítězných 

bodů. 

Měla by se tedy naučit lépe psychicky zvládat delší pauzy, aby dokázala udržet 

dynamiku své hry a zbytečně neriskovala chyby. 

 

Délka bodů 

V nejdelších výměnách zaznamenala nejvíce nevynucených chyb (19), ale ukončila 

vítězně o jeden bod více. Tato statistika je ojedinělá, jelikož v ostatních statistikách 
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počet nevynucených chyb převyšuje počet vítězných bodů. Petra tedy nemá zřejmě 

takové problémy zvládnout delší výměny, což je zajímavý kontrast s její povahou hry, 

která je rychlá a útočná.  

V nejkratších bodech si moc dobře nevedla, více chybovala a méně ukončovala. 

Důvod mohl být slabé první podání, díky kterému měla Wozniacki šanci na lepší 

rozehrání hry, nebo také přílišná zbrklost Kvitové, kterou jsme zmiňovali již 

v souvislosti se začátky gamů a setů. 

Její nejlepší hra má tedy větší šance se projevit při delších výměnách, než jen 

podání, příjem. Psychicky se zřejmě musí dostat do výměny, přestat být netrpělivá a 

poté využít své nejsilnější zbraně. 

 

Aktivita 

Tato statistika shrnuje všechny předchozí úsudky o povaze hry Kvitové. 

Z dominantní pozice zaznamenala nejvíce vítězných bodů a nejméně nevynucených 

chyb. Tato taktika jí očividně velmi svědčí. Pokud byla aktivita mezi hráčkami 

vyrovnaná, počet nevynucených chyb stoupal. Její prožívání hry se změnilo, jelikož 

najednou nebyla v pozici diktátora hry, ale musela reagovat a hrát i více pasivně. 

V důsledku toho více kazila. Důvody mohou být neschopnost adaptace na hru, 

nepřipravenost na pasivní typ výměny a nízká trpělivost. 

Naopak v pozici obranné, která je svým způsobem také založena na vlastní 

iniciativě, dokázala zahrát dva vítězné údery a zkazit stejně málo bodů, jako při útoku. 

Z pohledu psychických reakcí na typ výměny by se tedy měla zaměřit zejména na 

vyrovnané výměny, ve kterých má tendence polevovat a kazit je. Zvýšení koncentrace a 

motivace by jí mohlo pomoci výměnu převrátit na svou stranu a vnutit soupeřce svůj 

styl hry. 
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6  HLAVNÍ ZÁVĚRY 

 
Dle konečného výsledku zápasu můžeme soudit, že byl pro Kvitovou celkem 

lehký. Hráčky se nedostaly do zkrácené hry, ani nehrály tři sety. Nicméně i přes tento 

fakt se objevilo mnoho situací, kdy se mohl stav zápasu otočit. Mezi oběma sety vznikly 

rozdíly, které naštěstí pro Kvitovou neovlivnily výsledek zápasu, avšak můžeme říci, že 

zápas poměrně zdramatizovaly. Zejména první tři gamy ve druhém setu byly zásadní 

pro další vývoj zápasu. Za stavu 1:1 ve druhém setu a za podání Kvitové byl odehrán 

nejdelší game a také nejzajímavější. Je na místě tvrdit, že pokud by tento game Kvitová 

prohrála, mohlo by to narušit její prožívání v zápase, stejně jako prožívání Wozniacki. 

Naštěstí pro ni se tomu však nestalo.  

Po celý zápas bylo viditelné slabší první podání Kvitové. Více chybovala a 

nedokázala vyhrát tolik gameballů při svém podání. V ženském tenise podání nemusí 

být zásadním aspektem hry, avšak u hráčky, jakou je Kvitová, je první podání 

důležitější, než u ostatních hráček. Její styl hry je agresivní, rychlý, nerada je v pozici 

obrany. Proto první podání potřebuje k získání výhody hned na začátku bodu. Pokud 

podávala první podání po výměně stran, potřebovala více času, aby byla úspěšná. Pokud 

naopak podávala bez výměny stran, dařilo se jí lépe po kratších pauzách. Při příjmu 

podání byla situace opačná. Veskrze Kvitové tedy spíše vyhovují kratší přestávky mezi 

body. Pokud je v dominantní pozici (ve vedení), potřebuje udržet úroveň aktivace, a to 

je jednodušší zvládnout v krátkém čase. 

Z pohledu rozhodujících bodů jsem zjistila, že za stavu shod se Kvitové nedařilo 

ukončovat výměny. Byla to jedna z viditelných slabin, jak při podání, tak při příjmu. Z 

hlediska psychologie by na těchto situacích měla zapracovat, umět se například lépe 

namotivovat. Díky tolika vyskytujícím se momentům, kdy Kvitová tyto typy bodů 

prohrávala, mohu říci, že její prožívání těchto situací není optimální. 

Přes její vedoucí pozici v zápase by se dalo vytknout časté kolísání ve výkonu. 

Jednou zahrála vítězné body, chvíli na to kazila. Do budoucna bych doporučila se snažit 

těmto výkyvům vyvarovat a také lépe pracovat s udržením stavu aktivace. Nebo naopak 

naučit se kontrolovat délku času přestávek, aby byla schopná udržet svou pozornost. 

Největší rozdíly ve výkonnosti byly zaznamenány při rozdílu stavu v setu o dva gamy. 

Pokud vedla 2:0, 3:1, nebo 4:2, pokaždé další game prohrála. Takto častý výskyt této 
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skutečnosti pravděpodobně není náhoda, proto by se na to měla zaměřit a nepřestávat se 

motivovat, i když má vyšší náskok ve vedení v setu. 

Její výkon byl však dostatečně agresivní, aby dokázala zápas vyhrát za necelou 

hodinu a půl. Počet vítězných bodů byl vyšší než u Wozniacki, vítězství patřilo Kvitové 

oprávněně. 
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7  DISKUZE 

 
 Výsledky vygenerované aplikací byly pro mě poměrně lehce zpracovatelné, 

jelikož aplikace Break2win je snadno pochopitelným nástrojem. Popis pouze jednoho 

zápasu byl vyčerpávající, méně aspektů by jistě k analýze postačilo, ale domnívám se, 

že tenis je hra natolik výjimečná, že se vyplatilo jí ohodnotit z co nejvíce možných úhlů 

pohledu.  

 Na druhou stranu, co program nemůže zhodnotit, jsou celkové předpoklady 

hráčky a další neevidované okolnosti vedoucí k výsledku hry. Například typ 

temperamentu Petry Kvitové již od začátku může indikovat vyšší počet nevynucených 

chyb a vítězných bodů, jelikož Kvitová patří mezi agresivní hráčky. Je potom otázka, 

zda někdy neudělala nevynucené chyby jen kvůli svým přirozeným předpokladům. 

Pravdou však je, že kolísání v psychických stavech můžeme na základě aplikace 

Break2win interpretovat jak při sérii nevynucených chyb, tak i nepříznivých diferencích 

mezi sériemi vítězných bodů a nevynucených chyb, které by neměla hráčka dělat, ani 

když chce hrát agresivně. Mohlo se nicméně stát, že při druhé chybě jí zasvítilo slunce 

do očí, vykřikl divák, nebo to byla prostě smůla. Všechny tyto aspekty hry však nebyly 

v průběhu zápasu zaznamenány, i když to Break2win samozřejmě umožňuje. Důležité 

je právě opakování situací, kdy hráčka více kazí, protože jejich četnost dokazuje, že se 

něco děje s její psychikou. Tolik shod náhodně za sebou je vysoce nepravděpodobných.  

 Jednou z cest, jak tuto analýzu doplnit, by byl rozhovor se samotnou hráčkou, 

nebo s jejím trenérem. Čísla nelžou, ale zjištění pocitů od samotné hráčky by se mohlo 

porovnat s výsledky této práce a zhodnotit jejich podobnost. Také předchozí 

psychologická analýza stavu hráčky by mohla být dalším údajem vhodným k použití. 

 Dle mého názoru výsledky plně odpovídají na otázku, zda mají psychické stavy 

vliv na výkonnost hráčky. Z tolika kombinací psychických proměnných s faktory 

fyzickými, technickými atd. byly vyvozeny interpretace mnoha situací, kdy okolnosti 

dokazují, že mají vliv na psychiku hráče, která se promítá právě ve výkonnosti. 

Výkonnost se potom promítá právě do úspěšnosti ve výměně. Také přiblížení 

základních pilířů psychologie tenisu je téma velmi aktuální, a proto jsem přesvědčená, 

že by se mělo více diskutovat.   
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8  DOPORUČENÍ A ZÁVĚR 

 
 Cílem mé práce bylo popsání a interpretace psychických stavů, zjištěných na 

základě aplikace Break2win a hodnocení, zda psychické stavy ovlivňují výkonnost 

hráčky. Došla jsem k závěru, že psychika a zejména změna psychických stavů má 

nesporný vliv na výkon. Bylo velmi zajímavé popisovat změny skóre a vývoj zápasu z 

pohledu psychiky, jelikož je to něco nového. Doposud se většina lidí zabývala pouze 

technickou částí hry, protože je snáze viditelná. Pravé důvody prohraných nebo 

vítězných bodů však nejsou technického charakteru. Ve vrcholovém tenise rozhoduje 

právě to, jak dokáží hráči pracovat se svou psychikou. Dokázat udržet optimální míru 

psychických stavů a plně využít čas přestávek je alfa a omega tenisu. Pojmenovat 

konkrétně psychický stav, ve kterém se právě hráčka nachází, nebylo mým cílem, pouze 

interpretovat možné důvody změny psychického stavu, které se odrážely právě v popisu 

vývoje zápasu. A samozřejmě dopad nestabilní psychiky právě na výkonnost. 

Mezi nejdůležitější prvky zápasu, které jsem zkoumala, se řadí čas. Čas hraných 

bodů, i čas pauzy. Pomocí analýzy z aplikace Break2win jsem zjistila, že délka pauzy 

ovlivňuje další výkon hráčky. Díky mnoha informacím poskytnutými aplikací jsem 

dokázala zjistit, jak dlouhou pauzu by hráčka měla mít, aby maximálně využila svou 

psychickou sílu. 

Mezi další zajímavé výsledky určitě patřily analýzy chování hráčky při 

rozhodujících bodech. Říká se, že součet vyhraných bodů ukazuje na vítěze zápasu. 

Ještě důležitější ukazatel však je, kdo dokázal vyhrát rozhodující body, čili body 

výhody, nevýhody a shody. Tyto body na hráče vyvíjejí největší tlak a proto umění 

zůstat v klidu a nebát se, je klíčové pro výsledky těchto bodů.  

Jednou z cest by bylo hodnotit výkon hráčky ve více zápasech, abychom mohli 

určit znaky jejích psychických stavů v průběhu zápasů. Zejména v ženském tenise, kdy 

jsou výkyvy ve výkonech běžnější. Cílem této práce však byly pouze psychické stavy v 

tomto konkrétním zápase, protože i když se jednalo pouze o jeden zápas, výsledků bylo 

tolik, že i tak mi mohly pomoci k určení určitých opakujících se situací a na jejich 

základě vyvodit různé interpretace. Každý zápas je jedinečný a v každém zápase se 

situace mohou opakovat, také se mohou opakovat reakce hráček na tyto situace, a proto 



85 
 

si myslím, že i analýza jednoho zápasu má vysokou cenu pro studii psychických stavů. 

Mým dalším cílem by tak bylo tuto praktickou část rozvinout v diplomové práci. 

Zápas jsem popsala ze všech možných úhlů pohledu, v další práci bych se určitě 

chtěla zaměřit i na herní zóny hráček. Ve své diplomové práci bych pak dále 

zapracovala podrobněji na určitých faktorech výkonnosti a ráda bych je rozebrala ve 

více zápasech Kvitové. Práce na analýze zápasu byla z mého pohledu obohacující a 

zajímavá. Téma aktuálních psychických stavů se dá pojmout mnoha způsoby. Jsem 

ráda, že jsem vyzkoušela novou metodu, která, doufám, bude brzy používána více a více 

lidmi.  

Díky této práci doufám, že jsem problematiku psychologie tenisu přiblížila 

aspoň několika lidem. Česká republika momentálně zažívá zlaté roky tenisu, nicméně je 

stále co zlepšovat a mezery v psychologickém tréninku jsou opravdu markantní. Mají 

však velký potenciál na zlepšení. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 
Příloha č.1: Ukázka protokolu zápasu 
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