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Tenis je sportovní hra, při které se hráči musí takticky přizpůsobovat jak hernímu stylu 
soupeře, tak i vnějším podmínkám utkání. Z vnějších podmínek hraje dle praktických 
zkušeností zásadní roli typ povrchu dvorce. Ovlivňuje totiž jak rychlost tak i rotaci míče po 
odskoku. Interakce se soupeřem, tedy i jeho taktickými záměry ovlivňuje rozdílnost směru, 
rotace a dráhy míče. Hráč musí neustále reagovat svým pohybem na měnící se podmínky a 
přizpůsobovat techniku prováděných herních činností i geometrii dvorce. Zvolené téma řeší 
právě tuto problematiku ve snaze poskytnout závěry užitečné pro trenérskou praxi. Práce si 
zároveň klade otázku, jak velké jsou rozdíly u stejných hráčů při zakončování rozeher na 
antukovém a travnatém povrchu.
Cílem bakalářské práce bylo porovnat vybrané prvky taktiky či účinnosti herních činností 
jednotlivce na dvou různých površích dvorce. Sledovaní elitní hráči byly vybráni na základě 
výsledků ve dvou časově blízkých turnajích. Stěžejní byl přitom způsob a četnost zakončení 
rozehry, doplňkově byly hodnoceny i herní styly hráčů.
V teoretické části autor seznamuje čtenáře s tenisem i jeho vývojem a popularitou. Popisuje 
základní taktické principy a uvádí paletu doporučení vycházející jak z teorie tak ze zkušeností 
praxe. Text je doplňován obrázky i osobními zkušenostmi diplomanta. Podstatné je pojednání 
o taktických variantách a herních situacích ve vztahu k různým povrchům dvorce.
Výzkumná část prezentuje výsledky realizované studie. Zvolené metody odpovídají 
původnímu záměru i typu zpracované práce. Autor uvádí metody sběru dat a následně 
prezentuje tři výzkumné otázky, na které na základě vyhodnocení dat hledá odpovědi. 
Výsledková část je vhodným způsobem spojena s diskusí, ve které se autor spíše snaží 
navrhovat možné příčiny zjištěných rozdílů. Závěr vyzdvihuje nejdůležitější odlišnosti mezi 
herním projevem na antuce a trávě. 
Přínosem práce je zejména její výsledková část, která může sloužit jako určitá pomůcka pro
praxi. Výsledky potvrzují některé v praxi využívané taktické principy a názory zkušených 
trenérů. Výhodou zde je relativně přesné zmapování určitých herních činností a poskytnutí 
důležitých argumentů či podkladů k seriózní trenérské práci. Místy se autor dopouští 
formulačních nepřesností i gramatických chyb. Práci hodnotím jako zajímavou, praktickou, 
odborně zdůvodněnou a doporučuji ji k obhajobě.

Dotaz k obhajobě:

Kteří hráči vykazují ve studii největší či nejmenší rozdíly ve svém herním výkonu na 
odlišných površích?
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