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Abstrakt 

 

Název práce: 

Struktura sportovního výkonu v tenisové dvouhře 

 

Cíl práce: 

Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout model struktury sportovního výkonu 

v tenisové dvouhře, na němž bude demonstrována důležitost jednotlivých faktorů, jejich 

vnitřní struktura a vzájemná závislost mezi těmito faktory. 

 

Použité metody: 

Jedná se o bakalářskou práci teoretického charakteru, která byla zpracována formou 

rešerše domácí i zahraniční literatury. Byla v ní tudíž uplatněna metoda obsahové 

analýzy dokumentů spolu s obecnými metodami výzkumu, analýzou – syntézou a 

induktivním – deduktivním postupem. 

 

Výsledky:  

Výsledkem této práce je navržený model struktury sportovního výkonu v tenisové 

dvouhře. V modelu jsou naznačeny vzájemné vztahy mezi jednotlivými faktory. 

 

Klíčová slova: 

Sportovní výkon, somatické faktory, kondiční faktory, koordinační schopnosti, faktory 

techniky, faktory taktiky, psychické faktory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title of the bachelor’s thesis: 

Structure of the sports performance in tennis singles 

 

Aim of the bachelor’s thesis: 

The aim of this bachelor’s thesis is to design a model of the structure of the sports 

performance in tennis singles to demonstrate the importance of particular factors, their 

inner structure and their mutual relations.  

 

Methods used in the bachelor’s thesis: 

This bachelor’s thesis has a theoretical character and it is based on domestic and foreign 

literature review. There was applied the method of content analysis of documents along 

with genearal research method, analysis – synthesis and inductive – deductive approach. 

 

Achieved results: 

The result represents a designed model of the structure of sports performance in tennis 

singles. Mutual relations among particular factors are implied in the model.  

 

Key words: 

Sports performance, somatic factors, conditioning, coordination abilities, technique, 

tactics, psychological factors 
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1. Úvod  

       Svou bakalářskou práci jsem se rozhodla zaměřit na téma struktury sportovního 

výkonu v tenisové dvouhře, protože tuto problematiku považuji za velice důležitou a 

myslím si, že je nezbytné objasnit nejen trenérům, ale i hráčům samotným, které faktory 

hrají nejdůležitější roli v této struktuře, jaká je jejich podstata a jaké existují vztahy 

mezi těmito faktory. Pochopením této složité struktury se mohou komplexně rozšířit 

dosavadní znalosti trenérů, potažmo i hráčů. Na základě těchto informací by trenéři 

mohli efektivněji plánovat a racionálněji volit tréninkové jednotky (dále jen TJ) a 

samotní hráči by lépe mohli porozumět smyslu daného cvičení či zaměření celé TJ. 

      Jsem aktivní závodní hráčkou tenisu a v budoucnu bych se, stejně jako většina 

studentů tohoto oboru, chtěla stát tenisovou trenérkou. Preferuji tenisovou dvouhru, 

protože zde o úspěchu či neúspěchu rozhoduje individuální výkon, za který jsem 

zodpovědná pouze já sama. Z tohoto důvodu se ve své práci věnuji právě této disciplíně, 

v níž záleží pouze na hráči samotném, zda se dokáže náležitě vypořádat s různými 

„nepříjemnými“ aspekty tenisové hry, které vyžadují co nejvyšší stupeň odolnosti, a to 

nejen fyzické, ale zejména pak psychické.  

      Jedním z takových aspektů, který často dokonale prověří oba výše zmíněné druhy 

hráčovy odolnosti, se může stát časová neomezenost celého utkání, jakožto hlavní 

charakteristický rys každého tenisového utkání. Pokud chce totiž hráč vyhrát, musí být 

neustále aktivní. Jestliže se utkání pro hráče vyvíjí příznivě a má velkou šanci zvítězit 

(např. vede 5:0 v rozhodující sadě), nemůže čekat na žádný zvukový signál, který by 

celé utkání ukončil v jeho prospěch jako např. v brankových sportovních hrách. Na 

druhou stranu zde stále existuje možnost pro soupeře zvrátit dosavadní stav utkání a 

pokusit se celé utkání vyhrát. Tenisové utkání může tudíž trvat několik hodin nebo 

dokonce i dní, jako tomu bylo v roce 2010 v prvním kole Wimbledonu, kdy proti sobě 

na tenisový dvorec nastoupili Američan John Isner a Francouz Nicolas Mahut. Celé 

utkání trvalo neuvěřitelných 11 hod a 5 minut, hrálo se tři dny, čímž se zapsalo do 

tenisové historie jako nejdelší tenisové utkání, které bylo kdy odehráno. Přestože se 

jedná o extrémní případ, není pochyb o tom, že oba hráči museli disponovat jak 

odolností fyzickou, tak hlavně psychickou. 

      Dalších takových aspektů, které mohou pro hráče představovat potenciální 

„překážky“ v podání co nejlepšího výkonu, bychom našli jistě mnoho a většinou by 

vycházely z povahy tenisové hry, jako je přerušované zatížení, vlastní soudcování 
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utkání v nižších soutěžích z důvodu nepřítomnosti rozhodčího atd. Aby trenéři své 

svěřence optimálně připravili na utkání z hlediska fyzického, technického, taktického a 

psychického, a tudíž se hráči dokázali adekvátně vyrovnat s těmito „překážkami“, je 

nezbytné, aby pochopili podstatu jednotlivých faktorů, jejich důležitost pro výkon 

v tenisové dvouhře a zejména vzájemné vztahy mezi jednotlivými komponentami. 

      Ze své osobní zkušenosti si totiž dovoluji tvrdit, že většina tenisových trenérů stále 

klade hlavní důraz na správnou techniku jednotlivých úderů. Myslím teď zejména 

trenéry či instruktory, kteří vyučují tenis sice v menších městech, ale přesto se jedná o 

kluby či oddíly, jejichž členové hrají tenis závodně. Sama pocházím z takové oblasti a 

velmi dobře si vzpomínám, jak probíhaly moje tenisové TJ – neustálé pilování techniky, 

malá zmínka o taktice, téměř ani slovo o psychice a kondice se vlastně zlepšovala 

„sama“ na základě zvýšeného počtu TJ. Na dokreslení celé situace považuji za nutné 

podotknout, že jsem tenis začala hrát teprve před 7 lety, tudíž nemluvím o žádné 

vzdálené minulosti. Navíc mi místní hráči a hráčky potvrdili mou domněnku, že se 

v současné době z hlediska přístupu trenérů příliš mnoho nezměnilo. Kromě usilování o 

modelovou techniku, začali trenéři více dbát na lepší kondiční připravenost. 

      Když o problematice sportovního výkonu a jeho struktuře uvažuji dnes, tedy v době, 

kdy již mám větší množství zkušeností díky mnoha odehraným utkáním v tenisové 

dvouhře, napadá mě několik otázek, kterými jsem se v minulosti příliš nezabývala. Jaký 

smysl bude mít pro hráče bravurní technika jednotlivých úderů, když ji nedokáže 

vhodně uplatnit z taktického hlediska? Jaký význam bude mít pro hráče výborná 

kondiční připravenost, když bude mít problémy s úzkostí či s motivací? Proč má hráč 

usilovat o co nejvyšší rychlost podání, když k tomu nemá potřebné výškové 

předpoklady? Odpovědi nejen na tyto otázky by měl přinést právě model struktury 

sportovního výkonu v tenisové dvouhře, který se pokusím vytvořit na základě analýzy 

odborné domácí i zahraniční literatury. Tento model mi poté poslouží k objasnění 

důležitosti jednotlivých faktorů a také k vysvětlení vzájemných vztahů mezi 

jednotlivými komponentami sportovního výkonu v tenisové dvouhře. 
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2. Přehled literatury  

      Tato kapitola popisuje současný stav bádání v oblasti struktury sportovního výkonu 

v tenisové dvouhře. Na základě analýzy odborné literatury, včetně periodik, je podána 

podrobná zpráva o tom, co je v domácím prostředí i v zahraničí o tomto tématu až 

doposud publikováno. Celá kapitola je rozřazena do třech podkapitol, ve kterých je 

nejprve rozebrán sportovní výkon a jeho struktura z obecného hlediska, následuje 

rozbor herního výkonu a jeho struktury a poslední podkapitola již poskytuje informace 

o struktuře sportovního výkonu v tenise samotném. 

 

2. 1 Sportovní výkon a jeho struktura   

      Sportovní výkon lze definovat jako vymezený systém prvků, který má určitou 

strukturu, tj. zákonité uspořádání a propojení sítí vzájemných vztahů (Dovalil a kol., 

2009). Tuto síť vztahů a vazeb chápe Šandová (1967 in Choutka, 1981) jako takové 

uspořádání, v němž má každá část svou časově i prostorově stanovenou úlohu. Dovalil a 

kol. (2009) považuje sportovní výkon za průběh i výsledek činnosti v daném 

sportovním odvětví či disciplíně, který reprezentuje aktuální možnosti sportovce. 

Dispozici podávat určitý výkon, popř. opakovaně podávat výkon na poměrně stabilní 

úrovni pak vymezuje termín sportovní výkonnost. Choutka (1981) pro svou 

charakteristiku sportovního výkonu používá právě tento termín. Sportovní výkon totiž 

chápe jako aktuální projev specializované sportovní výkonnosti jedince, jehož obsahem 

je uvědomělá pohybová činnost, zaměřená na řešení úkolu, který je vymezen pravidly 

daného sportovního odvětví či disciplíny.  

      Měkota, Cuberek (2007) se ve své publikaci sice nezabývají přímo sportovním 

výkonem a jeho strukturou, ale uvádějí definici obecnějšího pojmu, a to pohybového 

výkonu. Uvažují, že za předpokladu vysokého stupně zobecnění a jisté míry 

zjednodušení lze pohybový výkon vyjádřit jako funkci pohybových předpokladů, 

motivace a intervenujících proměnných, které mohou pohybový výkon vychýlit směrem 

pozitivním i negativním v důsledku rozdílných vnitřních (např. psychický nebo fyzický 

stav sportovce) i vnějších (např. změna počasí) podmínek. V souvislosti se sportovním 

výkonem tvrdí, že se vlastně jedná o specifický typ pohybového výkonu. 
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      Můžeme říci, že všichni výše zmínění autoři se shodují na tom, že sportovní výkon, 

popř. pohybový výkon (Cuberek, Měkota, 2007), má určitou strukturu, jež je vymezena 

jednotlivými faktory, které se různým způsobem a v různé míře ovlivňují či dokonce 

prolínají, případně spolu mohou tvořit určité oblasti, které pak v souhrnu vytvářejí 

určitou kvalitu odpovídající danému sportovnímu výkonu. Jako příklad uvádí Choutka 

(1981) všeobecnou či speciální tělesnou připravenost tvořenou souborem 

fyziologických funkcí.  

      Představy a názory jednotlivých autorů, které budou níže podrobněji popsány, se 

však liší v odpovědích na otázky, které faktory struktura sportovního výkonu zahrnuje a 

jaká je vlastně jejich podstata.  

      Choutka (1981) považuje strukturu sportovního výkonu za psychosomatickou 

integraci různých pohybových, vegetativních a psychických složek a odpovídajících 

faktorů, které jsou adekvátní programu dané činnosti. Sportovní výkon je tedy podle 

něho výsledkem řady vnějších a vnitřních činitelů. Ve sportovním výkonu rozlišuje dvě 

oblasti. Stabilní oblast je dána úrovní dosažené výkonnostní kapacity, zatímco variabilní 

oblast představuje soubor schopností podávat maximální sportovní výkon za 

nejrůznějších podmínek v soutěži. 

      Měkota, Cuberek (2007) uvádějí, že při zkoumání struktury sportovního výkonu 

bývají detailněji vydělovány jeho komponenty. Na schématu Grossera (1994 in Měkota, 

Cuberek, 2007) poukazují na členitou skladbu struktury sportovního výkonu sestávající 

se z 6 komponent (obr. 1) Tato struktura v sobě vlastně rovněž zahrnuje strukturu 

pohybového výkonu, v níž jsou podle těchto autorů rozhodujícím činitelem pohybové 

předpoklady, dále je důležitá motivace a intervenující proměnné. 

      Dovalila kol. (2009) však do své struktury sportovního výkonu na rozdíl od Choutky 

(1981) a Měkoty, Cubereka (2007) vnější podmínky nezahrnuje (obr. 2), protože se 

nejedná o faktory, jejichž nositelem je samotný sportovec, resp. jeho tělesné a duševní 

dispozice. Uvažuje o 5 faktorech, které se týkají vlastního tréninkového procesu, a lze je 

tudíž vhodnými metodami a prostředky ovlivňovat. Upozorňuje však také na 

skutečnost, že kromě těchto endogenních faktorů, podléhá sportovní výkon také 

faktorům exogenním, které sice nejsou přímou součástí samotné struktury sportovního 

výkonu, ale musíme s nimi počítat (např. materiál a konstrukce výstroje a výzbroje, 

výživa klimatické podmínky atd.). 
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      Pro lepší představu obou výše uvedených přístupů ke struktuře sportovního výkonu 

nám mohou posloužit níže zobrazená schémata Grossera (1994 in Měkota, Cuberek, 

2007) a Dovalila a kol. (2009). 

 

Obr. 1 Schéma struktury sportovního výkonu dle Grossera (1994 in Měkota, Cuberek, 2007) 

 

 

Obr. 2 Schéma struktury sportovního výkonu podle Dovalila a kol. (2009) 
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      Při porovnání obou struktur sportovního výkonu si můžeme všimnout, že v obou 

případech představují kondiční, technické, taktické a psychické faktory samostatné 

komponenty. V otázce postavení somatických faktorů ve struktuře sportovního výkonu 

se již tato schémata liší. Dovalil a kol. (2009) tyto faktory vyčleňuje jako samostatné 

činitele, zatímco Grosser (1994 in Měkota, Cuberek, 2007) je spolu s talentem a 

zdravím řadí mezi celkové podmínky. Dovalil a kol (2009) ve svém schématu navíc 

naznačuje určitou vnitřní strukturu jednotlivých faktorů. Nejjednodušší strukturu 

v tomto případě představují faktory somatické, naopak u kondičních faktorů je struktura 

složitější. Z tohoto schématu je také patrná provázanost jednotlivých komponent. 

      I přes jisté rozdíly v pojetí struktury sportovního výkonu, všichni výše zmínění 

autoři poukazují na skutečnost, že sportovní výkon se vždy musí chápat jako celek. 

Vydělování jednotlivých faktorů má význam především didaktický a výzkumný. Podle 

Choutky (1981) se vždy musí brát v úvahu spolupůsobení všech faktorů, jejich 

závislost, podmiňování a kompenzace. Dovalil a kol. (2009) v této souvislosti však 

upozorňuje, že možnost vzájemné kompenzace jednotlivých faktorů se s rostoucí 

výkonností snižuje. 

 

2. 2 Herní výkon a jeho struktura   

      Tenis je sportovní hra síťového typu, a proto považuji za důležité zmínit pojem 

herní výkon, který je podle Táborského a kol. (2007) sportovním výkonem svého druhu 

ve sportovních hrách. Individuální herní výkon (tenisová dvouhra), který je v tenise 

častější než týmový výkon (tenisová čtyřhra), chápe jako realizovanou činnost hráče 

v ději utkání, charakterizovanou mírou splnění herních úkolů. Tvrdí, že pro výkon ve 

sportovních hrách jsou obecně charakteristické následující znaky: nestandardnost 

podmínek soutěže, velký počet pohybových dovedností, složité pohybové struktury, 

variabilita a tvůrčí jednání, heuristické taktické myšlení, anticipace záměrů soupeře a 

volba optimálního řešení v měnících se herních situacích. Hovoří ještě o dalších 

obecných znacích, které se však již týkají herního výkonu družstva. Tyto znaky 

neuvádím, protože se ve své práci budu zabývat pouze tenisovou dvouhrou, která, jak 

již bylo výše uvedeno, představuje sportovní výkon jednotlivce. 

       Z pohledu hráče rozlišuje předpoklady biomechanické, bioenergetické a psychické. 

Uvádí, že dílčí projevy těchto předpokladů herního výkonu bývají označovány jako 
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složky herních činností, mezi něž tradičně patří složka kondiční (využití pohybových 

schopností), technická (využití pohybových dovedností), taktická (volba činnosti) a 

psychická. Složky můžeme považovat za klasické faktory sportovního výkonu, tj. 

faktory kondiční, faktory techniky, taktiky a psychické faktory. Chybí pouze somatická 

složka, tedy somatický faktor. Tento faktor by však mohl být součástí jedné z výše 

vyjmenovaných složek. Nejvíce bych se přikláněla ke složce kondiční. 

      Semiginovský, Dobrý (1988) rozlišují stejné předpoklady herního výkonu (obr. 3). 

Z jejich schématu je patrné, že individuální herní výkon je tvořen sumou herních 

dovedností, jejichž úroveň závisí na bioenergetických, biomechanických a psychických 

determinantách. Za rozhodující vnitřní činitele, které vstupují v různých skladbách do 

herních dovedností, autoři považují obtížně změnitelné schopnosti. Do svého schématu 

opět zahrnují vnější vlivy, kterými jsou požadavky kladené na hráče a deformační 

faktory (rušivé vlivy). Tyto vlivy autoři rozlišují na endogenní (např. úraz, emoce, 

intenzivní svalová práce) a exogenní (např. klimatické podmínky, důležitost utkání, 

situační neočekávanost).  

      Schéma rovněž naznačuje, jak se jednotlivé determinanty ovlivňují. Přestože 

schéma neobsahuje somatické faktory, tvrdí, že nadbytek podkožního tuku, který 

souvisí se složením těla, což je vlastně podle Dovalila a kol. (2009) jeden z hlavních 

somatických faktorů, jak bude uvedeno později, je silně omezující faktor herního 

výkonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Schéma determinant individuálního herního výkonu (Semiginovský, Dobrý, 1988) 

 

 

      Poněkud jiný přístup k hernímu výkonu a k jeho struktuře představuje pojetí dle 

Bukače (2005). Uvažuje totiž o tzv. specifických adaptačních doménách, které 

vycházejí ze schopnosti lidského organismu postupně se adaptovat na specifické 



17 

 

zatížení (herní zatížení), a to z pohledu nejen biologického, ale také psychického a 

sociálního. Rozlišuje tudíž domény psychické (intelekt, osobní psychika, psychická 

odolnost, regulace motivační hladiny), domény centrální a periferní orgánové (CNS, 

nervy, svaly a pohyb, rekonstrukce svalové tkáně, metabolické mechanizmy, 

energetické krytí herních činností) a domény motorické (senzomotorika, herní 

dovednosti). Opět ale upozorňuje na skutečnost, stejně jako autoři zabývající se ať už 

sportovním výkonem obecně (např. Dovalil a kol., 2009; Choutka, 1981), nebo přímo 

herním výkonem (Semiginovský, Dobrý, 1988), že je nezbytná harmonie těchto 

adaptačních domén. 

      Z názvu prvně jmenované adaptační domény je jasné, že se jedná o faktory 

psychické. Zbylé „klasické“ faktory (somatické, kondiční, faktory techniky a taktiky) 

však už samostatně vyčleněny nejsou, a tudíž je musíme hledat mezi ostatními 

doménami. V psychických doménách by částečně mohly být obsaženy faktory taktiky, 

zejména v oblasti intelektu. V motorických doménách bychom mohli najít především 

faktory techniky. Mohly by sem ale také patřit kondiční faktory, protože k realizaci 

herních dovedností jsou nutné pohybové schopnosti. Nejuniverzálnějšími doménami 

z hlediska zahrnutí „klasických faktorů“ se jeví centrální a orgánové domény. Dalo by 

se dokonce říci, že tyto domény v různé míře prostupují všemi „klasickými“ faktory, 

protože u všech faktorů je nezbytná především nervová, svalová či nervosvalová 

adaptace, kterou v podstatě tyto domény představují. Vnější faktory představuje okolí a 

prostředí. Tyto faktory by mohly být součástí všech adaptačních domén, protože 

všechny domény jsou vždy při procesu adaptace ve větší či menší míře ovlivněny 

prostředím a okolím. 

 

2. 3 Struktura sportovního výkonu v tenise  

      Jeden z prvních tenisových trenérů, který se začal zabývat tenisem z vědeckého 

hlediska, byl americký hráč, učitel, trenér, psycholog, žurnalista a autor mnoha 

publikací, Vic Braden. Prováděl vlastní výzkumy a získané poznatky aplikoval do svých 

TJ. Na základě výsledků z různých experimentů a ze svých mnohaletých zkušeností 

stanovil 5 elementů, které představují úspěch v tenise. Jedná se o genetiku, fyziku a 

inženýrství, psychologii, zkušenosti a kondiční přípravu (Crespo, 2015). Těchto jeho 5 

elementů bychom vlastně mohli považovat za faktory sportovního výkonu v tenise.      
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      Genetika by mohla zahrnovat zejména somatické faktory a faktory kondiční (různá 

genetická podmíněnost pohybových schopností). Fyziku spolu s inženýrstvím bychom 

mohli chápat jako dnešní biomechaniku a aplikaci technických a vědeckých poznatků 

do tenisové hry, popř. do samotného výrobního procesu tenisových raket (lehčí 

materiály apod.). Celý tento soubor bychom tudíž mohli zařadit pod faktory techniky, 

ale také pod exogenní vlivy, kam podle Dovalila a kol. (2009) patří např. výzbroj (zde 

tenisová raketa). Záleží, zda se jedná o původní význam tohoto termínu, nebo o 

přenesený význam slova. Přikláněla bych se spíše k druhé variantě, protože je tento 

termín uváděn v souvislosti s fyzikou, resp. biomechanikou. Určitě není pochyb o tom, 

že oblast psychologie reprezentuje psychické faktory a oblast kondiční přípravy 

charakterizuje kondiční faktory. Problém z hlediska zařazení představují zkušenosti. 

Může se jednat o zkušenosti z hlediska techniky, taktiky, ale i psychiky či kondice. Mně 

se nejvíce jeví souvislost s faktory taktiky, které v sobě v podstatě obsahují zkušenost 

psychickou, technickou či kondiční. Na základě těchto třech zkušeností, pak totiž 

upravujeme taktickou přípravu. 

      Stojan, Brabenec (1999) uvádějí, že sportovní výkon v utkání je tvořen 3 faktory 

(obr. 4), a to schopností výkonu, realizací výkonu a vnějšími okolnostmi. Neuvažují 

tudíž pouze o sportovním výkonu samotného hráče ve smyslu jeho předpokladů, 

osobnostních charakteristik, rysů atd., ale pomocí níže uvedeného schématu se snaží 

objasnit, které faktory zapříčiňují rozdíl mezi výkonem běžně podávaným v tréninku a 

výkonem předvedeným v samotném utkání. 

      Do schopnosti výkonu zařazují faktory, které se podle nich v utkání oproti tréninku 

nemění. Sem řadí především fyzikální a technické faktory, např. techniku, taktiku, 

kondici apod. Realizaci výkonu v jejich struktuře představují psychické faktory, např. 

motivace, sebevědomí, bojovnost, koncentrace, odvaha/strach apod. V psychických 

faktorech spatřují příčinu slabšího výkonu v utkání, protože tyto faktory se na rozdíl od 

tréninku mění na základě vnímání soutěžní atmosféry. Podle autorů má pak hráč 

v takovém prostředí více vnitřních zábran a větší strach než v tréninku. Jedná se vlastně 

o psychické zatížení, které se projevuje různým stupněm nervozity. V důsledku toho 

dochází ke snížení přesnosti a koordinace svalových reakcí a údery se z technického 

hlediska přestávají dařit (Stojan, Brabenec, 1999). Dalším faktorem, který podle autorů 

ovlivňuje sportovní výkon v utkání, jsou vnější okolnosti, např. povrch dvorce, míče, 

počasí, soupeř aj. Tyto faktory rovněž představují další psychické zatížení, které však 

tentokrát nevychází přímo z psychického stavu samotného hráče, ale je dáno okolím.   
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Obr. 4 Struktura sportovního výkonu v utkání (Stojan, Brabenec, 1999) 

 

      Strukturou sportovního výkonu v tenise se dále zabývají Vaverka, Černošek (2007). 

Tenis považují za velmi rozmanitou činnost, která klade na hráče mnohostranné nároky 

v oblasti motorické, funkční, psychické a taktické. Při uvažování o struktuře 

sportovního výkonu v tenise a při hledání jejího vhodného modelu zohledňují 

skutečnost, že každý jedinec představuje originální subjekt, a proto tvrdí, že každý hráč 

má v podstatě svou specifickou kombinaci různých faktorů sportovního výkonu, 

přičemž žádný jedinec podle nich nemůže dosáhnout absolutně nejvyšší kvality ve 

všech oblastech faktorů sportovního výkonu. 

      Autoři uvádějí, že pokud se vyskytují menší nedostatky v jedné oblasti faktorů, lze 

je vykompenzovat vysokou úrovní v jiných oblastech, které determinují sportovní 

výkon v tenise. Uvažují tedy o možnosti kompenzačních mechanizmů (jako např. 

Dovalil a kol, 2009; Choutka, 1981), avšak v elitním tenise nesmí podle autorů úroveň 

ani jedné oblasti faktorů sportovního výkonu klesnout pod průměrnou hodnotu souboru 

elitních hráčů. V souvislosti s nejlepšími hráči na světě dokonce upozorňují, že pokud 

existuje v některé oblasti větší nedostatek v úrovni daného faktoru, tak takový hráč 

prakticky nemá možnost dostat se mezi deset nejlepších hráčů na světě. Na základě výše 

uvedeného je patrné, že autoři souhlasí s tvrzením Dovalila a kol. (2009), že s rostoucí 

výkonností se snižuje možnost vzájemné kompenzace mezi jednotlivými faktory  

      Za vhodný model struktury sportovního výkonu, který byl navržen již specificky pro 

tenis, považují Vaverka, Černoček (2007) schéma podle Deutscher Tennis Bund (1996 

in Vaverka, Černošek, 2007). O tomto schématu (obr. 5) můžeme říci, že stejně jako 

model podle Dovalila a kol. (2009) nezahrnuje exogenní faktory jako samostatné 
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faktory, zabývá se tudíž pouze endogenními faktory. Na druhou stranu však tento model 

nijak nenaznačuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými faktory. Faktory jsou rozděleny 

do dvou skupin. Mezi faktory limitující výkon (velmi důležité a málo kompenzovatelné) 

patří jak všeobecné, tak tenisově specifické koordinační faktory, dále pak tenisově 

specifické kondiční faktory a psychické faktory, které jsou více konkretizovány, ale 

nejsou ještě nazývány tenisově specifickými. Druhá skupina je méně početná a tvoří ji 

konstituční faktory, všeobecné kondiční faktory a psychické faktory, které představují 

spíše obecnější kvality jako např. všeobecnou inteligenci. V této struktuře nejsou sice 

zvlášť vymezeny faktory techniky a taktiky, nicméně tenisově specifické koordinační 

faktory v podstatě zahrnují techniku. Taktiku bychom mohli zařadit mezi psychické 

faktory limitující výkon (např. herní inteligence).  

 

Obr. 5 Struktura sportovního výkonu v tenise podle Deutscher Tennis Bund (1996 in Vaverka, Černošek, 

2007) 

 

      Nejnovější přístup s ohledem na detailnější strukturu jednotlivých faktorů 

sportovního výkonu v tenise přináší Gómez (2015). Poukazuje na nutnost holistického 

přístupu k tréninku, tedy k propojení technických, taktických, kondičních a 

psychologických či behaviorálních aspektů. Zabývá se sice tréninkovým procesem, 

nicméně faktory, které uvádí a které by měli trenéři u svých hráčů rozvíjet, pak budou 

aplikovány do utkání, a tudíž bude úroveň těchto faktorů ovlivňovat sportovní výkon 

hráče. Na základě této úvahy můžeme faktory tréninku v tomto pojetí považovat za 

klasické faktory sportovního výkonu. Níže uvedené schéma (obr. 6) naznačuje 



21 

 

propojenost jednolivých faktorů. Pomocí tohoto schématu chce autor demonstrovat, že 

pokud se snažíme o zlepšení jednoho faktoru (např. technika úderu), ostatní faktory se 

vlastně rozvíjejí současně (např. faktory techniky, taktiky a kondiční faktory). V této 

souvislosti však upozorňuje, že z výše uvedeného vyplývá, že stejná cvičení mohou 

splňovat současně více cílů, proto by trenéři měli hráčům zdůraznit konkrétní aspekt, 

který je v danou chvíli nejvíce požadovaný, aby hráči nebyli zatíženi příliš mnoho 

informacemi (Každý aspekt má totiž své vlastní relevantní klíče, na něž by se hráči měli 

zaměřit.). 

 

Obr. 6 Holistický přístup k tréninkovému procesu v tenise (Gómez, 2015) 

        

      Následně budou detailněji popsány faktory techniky, taktiky, kondiční faktory a 

psychické či behaviorální faktory, které jsou zahrnuty ve struktuře sportovního 

výkonu/tréninku navržené Gómezem (2015).     

      Základním kamenem technických faktorů (obr. 7) je podle Gómeze (2015) 

biomechanika (biomechanics). Za ní následuje bod kontaktu míče s raketou (impact 

point), který je podle něho velmi důležitým aspektem úderu. Za optimální bod kontaktu 

považuje takový, který umožní hráči co nejlépe využít výbušnou sílu (power). Vrchol 

této obráceně ztvárněné pyramidy představuje úspěšnost (efficiency) a účinnost 

(effectiveness) úderu. Další komponentu je bezpečnost (safety) vzhledem k dané herní 

situaci, technickým dovednostem soupeře, aktuálnímu bodovému stavu v utkání apod. 

      Termíny efficiency a efectiveness se při překládání z anglického jazyka často 

považují za totožné nebo se různě zaměňují, nicméně oba termíny mají své vlastní 

vymezení. Termín efficiency představuje správně vykonanou věc (doing the thing 
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right), zatímco termín effectiveness provedení správné věci (doing the right thing). 

Termín efficiency lze přeložit jako úspěšnost, v níž nás zajímá pouze dosažení cíle bez 

ohledu na čas. Oproti tomu termín effectiveness můžeme přeložit jako účinnost, kdy se 

snažíme dosáhnout daného cíle v co nejkratším čase a při vynaložení minimálního úsilí. 

Tento termín tudíž více zapojuje myšlenkové procesy, a v případě tenisu souvisí 

s faktory taktiky (např. rozhodovací procesy). Já osobně bych ho považovala za pojem 

nadřazenější a zároveň bych do něj zahrnula i komponentu bezpečnosti, protože ta 

rovněž souvisí s myšlenkovými procesy a podle mě je tudíž součástí účinnosti. Na 

základě této úvahy by účinnost mohla patřit také mezi faktory taktiky či by mohla 

spojovat faktory techniky a taktiky.  

 

Obr. 7 Struktura faktorů techniky dle Gómeze (2015) 

 

      Za bázi taktických faktorů (obr. 8) považuje Gómez (2015) tzv. základní položky 

(basic items), na kterých by hráči měli denně pracovat. Jedná se vlastně o parametry 

úderu, které zahrnují výšku (height), délku/hloubku (depth), směr (direction), stálost 

(consistency), výsledky či účinky (effects) a také přesnost umístění (accuracy) 

odehraného míče. Stálostí bychom zde opět mohli chápat úspěšnost úderu ve smyslu 

chybovosti. Pojmem výsledky je zde zřejmě myšlena účinnost, která v sobě zahrnuje 

přesnost umístění, protože ta se ve schématu mezi základními položkami neobjevuje. 

      Tyto základní položky by mohly rovněž patřit mezi faktory techniky, protože 

v podstatě představují technické dovednosti. Na základě zvládnutí co nejvíce kombinací 

těchto parametrů (např. dovednost zahrát lob – vysoký dlouhý míč k základní čáře) se 



23 

 

hráči otevírá možnost vysoké variability či dokonce kreativity, kterou může využívat 

během utkání, pokud se hráč pro danou možnost rozhodne. Je tedy jasné, že tyto 

základní položky úzce souvisí s faktory taktiky, zejména s rozhodováním (decision 

making). V základních položkách však postrádám rotaci (spin), která rovněž hraje 

důležitou roli, jak z hlediska faktorů techniky, tak z hlediska faktorů taktiky. Může být 

však zahrnuta v jiném parametru (např. účinnost) nebo ji autor řadí spíše do technických 

aspektů (Tam však také zmíněna nebyla.) opět pod nějaký nadřazený pojem. Dalším 

možným vysvětlením je, že jednotlivé položky nejsou kompletně vyjmenovány a jedná 

se pouze o příklady pro ilustraci.  

 

Obr. 8 Struktura faktorů taktiky dle Gómeze (2015) 

 

      Přestože autorovo pojetí základních položek není zcela jasné (Autor totiž neuvádí 

žádné detailnější vysvětlení.), rozhodování již jednoznačně považuje za velmi důležitý 

aspekt, který je součástí každého úderu. Jedná se vlastně o taktickou složku herní 

činnosti. Zároveň uvádí, že rozhodování se může rozvíjet díky kombinaci různých 

herních systémů (patterns of play), které jsou většinou podmíněny herním stylem 

soupeře. Rozhodování lze dále trénovat používáním speciálních úderů (special shots) 

z taktického hlediska. Speciální údery nijak autor nevymezuje, ale zřejmě má na mysli 

údery, které jsou pro danou herní situaci vhodné (např. typy úderů používané při 

přechodu na síť). Může tímto pojmem ale také chápat všechny ostatní údery, které 

nejsou považovány za tzv. základní údery (basic shots) zahrnující 3 skupiny: forhend, 

bekhend; voleje, včetně halfvolejů; přímé podání a smeč, ale již představují jejich 

modifikaci na základě použití různých parametrů úderu. V této souvislosti lze 

rozhodování rozvíjet na základě poměru procentuálního zastoupení v použití základních 
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a speciálních úderů (percentage application of basic and special shots). Rozhodování lze 

také zlepšovat díky přizpůsobení hře různým povrchům (adapt the game to different 

surfaces), tudíž autor do taktických faktorů rovněž zahrnuje vnější podmínky. Na závěr 

uvádí, že faktory taktiky lze v tréninku ovlivňovat především za pomoci cvičení 

s otevřenými řešeními. 

       

      U kondičních faktorů nám autor předkládá dvě struktury, které se liší podle toho, 

zda hráč již dosáhl biologické zralosti, tedy dospělosti zahrnující nejen fyzickou, ale i 

mentální zralost, či nikoliv. První schéma (obr. 9) představuje strukturu kondičních 

faktorů před dosažením biologické zralosti (before the growth peak).  

 

Obr. 9 Struktura kondičních faktorů před dosažením biologické zralosti dle Gómeze (2015) 

 

      V tomto období by měl být kladen důraz zejména na rozvoj koordinačních 

schopností (coordinative capacities). Za další důležitou složku považuje doplňková 

cvičení a různá kompenzační cvičení (complementary of compensatory work). Navíc 

uvádí, že je v tomto období nezbytné neustále hráčům vštěpovat správné návyky, které 

souvisejí s tréninkem (např. úvodní rozcvičení a závěrečné protažení), utkáním 

(stravování a doplňování energie během utkání) či s regenerací (podpora zotavných 

procesů po skončení soutěže), aby si je hráči co nejvíce a hlavně co nejdříve osvojili.   

Zjednodušeně bychom mohli říci, že se autor snaží upozornit na tzv. senzitivní období 

(windows of trainability), ve kterých jsou z biologického hlediska lepší předpoklady pro 

rozvíjení určitých schopností. A dále se snaží vyzdvihnout důležitost všestranných 

cvičení, která jsou díky velkému množství adaptačních podnětů nezbytná pro rozvoj 

korových oblastí mozku, k němuž v tomto období dochází 

      Jakmile hráč dosáhne pomyslného vrcholu, v tomto případě biologické zralosti, 

vystupují do popředí jiné aspekty kondičních faktorů (obr. 10). Ze schématu je patrné, 
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že autor uvažuje o třech důležitých komponentách. První komponentu představují silové 

schopnosti (strength). V této souvislosti zmiňuje, že by v tomto období již do tréninku 

měla být zařazována cvičení zaměřená na rozvoj explosivní síly (introduction to 

explosive strength). 

 

Obr. 10 Struktura kondičních faktorů po dosažení biologické zralosti dle Gómeze (2015) 

 

      Dalším významným aspektem jsou vytrvalostní schopnosti (endurance). Autor zde 

uvažuje zejména ty, které lze ovlivňovat pomocí intervalových metod (interval 

training). Jedná se vlastně o metody střednědobé a dlouhodobé vytrvalosti, při nichž 

spotřeba kyslíku představuje 70 – 90 % VO2max (Dovalil a kol., 2009). Z výzkumů bylo 

zjištěno, že hodnoty VO2max pro hráče tenisu dosahují 58 ml/kg/min a hodnoty pro 

hráčky 56,5 ml/kg/min (Heller, Vodička, 2011). Podle Gómeze (2015) by se tudíž 

vytrvalostní schopnosti s aerobním základem měly rozvíjet pomocí cvičení na úrovni 

maximální spotřeby kyslíku (training at max O2 consumption level). Navíc autor uvádí, 

že teprve až v tomto období má hráč potřebné enzymy, aby se mohl ve značnější míře 

adaptovat na aerobní zatížení. 

      Trojici aspektů kondičních faktorů v tomto období doplňují rychlostní schopnosti 

(speed), především schopnost opakovaných sprintů (RSA – capacity to repeat sprints). 

Tato schopnost je však v literatuře spíše nazývána jako rychlostní vytrvalost, protože je 

definována (např. Dovalil a kol., 2009) jako schopnost udržet dosaženou maximální 
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intenzitu, případně ji opakovaně vyvíjet co nejdéle a jistě není pochyb o tom, že sprint 

maximální intenzitu představuje. 

      Kromě těchto 3 komponent Gómez (2015) upozorňuje, že v tomto období je rovněž 

velmi důležitý dobrý neuromuskulární základ, díky němuž nedochází k omezování 

rozvoje tkání. V této souvislosti přikládá velký význam kompenzačním cvičením, která 

mají pozitivní vliv na svalové dysbalance, a tzv. core tréninku, který je zaměřen na 

posílení středu těla. Doporučuje věnovat pozornost zejména svalům kyčelního kloubu, 

zádovým svalům, svalům rotátorové manžety a svalům, které zajišťují stabilizaci 

lopatky a také ramenního kloubu 

 

      Za nejdůležitější aspekt psychických či behaviorálních faktorů (obr. 11) považuje 

Gómez (2015) pozitivní přístup hráče ve smyslu oddanosti ke sportu a také vědomí 

týkající se dodržování určitých povinností (sports adherence, commitment), které jsou 

spojeny s chováním nejen na tenisovém dvorci během tréninku či utkání, ale také mimo 

něj. Tento přístup lze formovat pomocí vhodné motivace (type of player motivation), 

kterou může posilovat trenér pomocí vhodně zvoleného stylu řízení motivace 

(motivational orientation), správného zaměření hráčovy mysli a také pomocí vytváření 

motivačního klimatu (motivational climate).  

      Ze schématu je patrné, že autor přikládá největší důležitost motivaci. Dále 

upozorňuje, že motivace hráče je velmi ovlivňována okolím (trenér, rodiče, ostatní 

hráči). Považuje za důležité, aby všechny aspekty, které souvisejí s motivací, působily 

ve stejném směru. Autor sice přímo neuvádí, který typ motivace by trenér a hráč měli 

preferovat, ale zmiňuje se o tzv. teorii sebeurčení (self-determination theory), která 

souvisí s ovlivňováním vnitřní motivace.  

      Kromě motivace uvažuje také o dalších komponentách psychických či 

behaviorálních faktorů (např. kontrola emocí, imaginace, dechová cvičení, rutinní 

postupy a rituály, pozornost, koncentrace, regulace úzkosti). Tyto komponenty se však 

ve schématu samostatně neobjevují. Zřejmě podle autora nejsou tolik významné, nebo 

je může chápat jako dílčí části motivace, protože např. zaměření pozornosti může být 

ovlivněno hráčovou motivací. Navíc v některých případech se už spíše jedná o techniky 

(např. dechová cvičení). 
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Obr. 11 Struktura psychických či behaviorální faktorů dle Gómeze (2015) 

 

      Gómez (2015) se zabývá předevšími dílčími komponentami jednotlivých faktorů 

sportovního výkonu, které byly výše podrobněji popsány. U všech faktorů je naznačena 

určitá závislost buď pomocí šipek (viz kondiční a psychické faktory), nebo pomocí 

dvou (viz faktory taktiky) či tříúrovňového (viz faktory techniky) schématu. Avšak 

propojenost mezi jednotlivými skupinami faktorů zde nenajdeme. Byla pouze 

znázorněna ve schématu představující holistický přístup (viz obr. 6), a podle mě 

poměrně jednoduše.  

      Propojenost a vzájemné ovlivňování jednotlivých faktorů s ohledem na plánování 

tréninku u elitních hráčů zdůrazňují Pacharoni et al. (2014), kteří tvrdí, že je nezbytná 

neustálá komunikace mezi jednotlivými členy realizačního týmu. Tito autoři se totiž 

zabývají problematikou multi a interdisciplinární intervence v tenise. Potřeba obou 

vychází z komplexní povahy tenisu. Pro úspěšnost v elitním tenise je vyžadován 

maximální rozvoj ve všech oblastech (technika, taktika, kondice, psychika) a zároveň 

jejich vzájemná souhra na co nejvyšší úrovni. 

      Multidisciplinární intervencí můžeme vlastně chápat klasické faktory sportovního 

výkonu, přičemž v každé oblasti se uplatňují specialisté. Za rozvoj faktorů techniky a 

taktiky zodpovídá trenér, který pracuje s hráčem na tenisovém dvorci (court coach). 

Kondiční oblast má na starost kondiční trenér (physical trainer), fyzioterapeut 

(physiotherapist), výživový poradce (nutritionist) a lékař (doctor). Záležitosti týkající se 

psychických faktorů řeší sportovní psycholog. 
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      Interdisciplinární intervence souvisí především s plánováním tréninků zaměřených 

na konkrétní oblast. Autoři upozorňují, že plán by měl být navržen jako celek, tj. se 

všemi oblastmi tak, aby docházelo k pozitivnímu ovlivňování jednotlivých faktorů a 

hráč netrpěl fyzickým či psychickým přetížením z předešlých tréninků, což by mělo 

pochopitelně negativní vliv na rozvoj dané oblasti, popř. na vznik zranění apod. 

      Obě zmíněné intervence, které můžeme v současném elitním tenise nalézt, 

představuje níže uvedené schéma (obr. 12). Zároveň ale naznačují, že interdisciplinární 

rozvoj je často v praxi limitován především nedostatečnou či špatnou komunikací mezi 

jednotlivými členy realizačního týmu. V této souvislosti autoři uvádějí 3 běžné příčiny. 

Prvním problémem bývá centralizace „moci“, kdy veškere vedení spočívá pouze 

v rukou jednoho profesionála tzv. hlavního trenéra (head coach). Druhou příčinou bývá 

nedůvěra mezi odborníky co se týče sdílení vědomostí v jedné oblasti a  následné 

svěření určité aktivity jinému specialistovi. Za třetí důvod považují autoři ješitnost, 

domýšlivost a egocentrismus některého z členů realizačního týmu. 

 

 

      Pokud bychom v tomto schématu vyměnili pojem hlavní trenér za sportovní výkon a 

pokud bychom jednotlivé odborníky považovali za faktory, které mají právě tito 

specialisté na starost, získali bychom v podstatě strukturu sportovního výkonu v tenise, 

která zároveň naznačuje propojenost jednotlivých faktorů. 

 Pomocí tohoto schématu lze velmi dobře ilustrovat multidisciplinární, ale zejména 

interdisciplinární intervenci v tenise, která představuje poměrně složitou síť vzájemných 

vazeb mezi jednotlivými oblastmi, resp. faktory. Za předpokladu výše uvedené 

modifikace považuji toto schéma za využitelné pro základní představu o struktuře 

sportovního výkonu v tenise. Musíme si však uvědomit, že např. lékař, fyzioterapeut, 

kondiční trenér a výživový poradce by se sloučili do jednoho souboru, a sice do 

kondičních faktorů, tudíž bychom na jednu stranu mohli eliminovat vzájemné vztahy 

mezi nimi, ale na druhou stranu by lékař a fyzioterapeut mohli představovat dílčí 

komponenty kondičních faktorů. Fyzioterapeut by mohl zastupovat např. kompnezační 

cvičení a lékař samotné zranění. V tom případě bychom o vzájemných vztazích určitě 

uvažovat mohli. Kompenzační cvičení totiž může sloužit jako prevence před zraněním. 
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Obr. 12 Multidisciplinární a zejména interdisciplinární intervence v tenise (Pacharoni et al., 2014) 
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3. Metodika práce 

      Tato kapitola pojednává o metodice práce. Nejprve je představen a objasněn cíl 

práce, poté jsou formulovány výzkumné otázky, následuje popis zvoleného 

metodologického přístupu a postupu, v němž je zahrnuta stručná charakteristika 

použitých metod.  

 

3. 1 Cíl práce   

      Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout model struktury sportovního výkonu 

v tenisové dvouhře, na němž bude demonstrována důležitost jednotlivých faktorů, jejich 

vnitřní struktura a vzájemná závislost mezi těmito faktory.  

      Navržený model struktury sportovního výkonu v tenisové dvouhře, který bude 

výsledkem této práce, by mohl posloužit začínajícím trenérům tenisu k pochopení 

důležitosti jednotlivých faktorů sportovního výkonu a také k uvědomění si vzájemných 

vztahů mezi těmito faktory. Zkušenější trenéři by si díky této práci mohli rozšířit své 

dosavadní znalosti spadající do oblasti sportovního výkonu v tenisové dvouhře. Mnozí 

z nich by pak možná ochotněji přistoupili ke změně svých běžně používaných metod a 

téměř rutinních postupů a nezaměřovali by se pouze na technické faktory.   

 

3. 2 Výzkumné otázky 

      Výzkumná otázka je definována jako tázací věta, na kterou chceme znát odpověď 

v souvislosti s problémem (Hendl, 2005a). Zde tento problém představuje struktura 

sportovního výkonu v tenisové dvouhře. Hendl (2005a) uvádí, že pro teoretickou práci 

je vhodnější formulovat výzkumnou otázku než hypotézu. Hypotéza je již tvrzení 

charakterizováno jako návrh vztahu mezi výzkumnými proměnnými, který se 

výzkumem zamítá, nebo potvrzuje na základě empirické evidence.  

      Předchozí odstavec vysvětluje, za jakých podmínek by z metodologického hlediska 

měla být stanovena spíše výzkumná otázka než hypotéza. Myslím si, že má práce tato 

kritéria splňuje. Jedná se totiž, jak již bylo výše uvedeno, o práci teoretické povahy, 

která se zakládá především na rešerši odborné literatury, s přispěním vlastního názoru 

pramenícího ze zkušeností. Je tedy jasné, že výsledkem této nebudou žádná konkrétní 

data, která by mohla být považována za empirickou evidenci. Z tohoto důvodu považuji 
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za správné rozhodnutí pracovat ve své práci s výzkumnými otázkami, které jsou níže 

formulovány. 

I. Které faktory hrají nejdůležitější roli ve struktuře sportovního výkonu v tenisové 

dvouhře? 

 

II. Jaká je vzájemná závislost mezi jednotlivými faktory sportovního výkonu 

v tenisové dvouhře? 

 

 3. 3 Metodologický postup 

      V této podkapitole je popsán celkový metodologický postup, pomocí něhož byla 

tato bakalářská práce zpracována. Je zdůvodněn výběr použitých metod, včetně stručné 

charakteristiky konkrétních metod, na jejichž základě by se mělo podařit dospět 

k vytyčenému cíli, tj. k navržení modelu struktury sportovního výkonu v tenisové 

dvouhře, jak bylo výše uvedeno 

      Ve své práci budu vycházet z obecného schématu struktury sportovního výkonu 

navržené Dovalilem a kol. (2009), který jsem podrobně popsala a konfrontovala 

s ostatními přístupy ke struktuře sportovního výkonu (viz podkapitola 2. 1). Aby se 

čtenář nemusel vracet v textu zpět k uvedené podkapitole a nemusel si složitě 

vybavovat, jak přesně tento model vypadal, shrnula jsem hlavní důvody, proč jsem si 

vybrala toto schéma, které je níže připomenuto, za výchozí bod pro svou práci (Schéma 

není očíslováno, protože se jedná o obr. 2, který je zde pouze znovu uveden.). 

 

 

Struktura sportovního výkonu (Dovalil a kol., 2009) 
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      Tento model jsem si zvolila proto, že na rozdíl od ostatních autorů (např. Choutka, 

1981; Grosser, 1994 in Měkota, Cuberek, 2007; Semiginovský, Dobrý, 1988 aj.) 

nezahrnuje přímo do struktury sportovního výkonu exogenní faktory (klimatické 

podmínky, výživa, materiál a konstrukce výstroje a výzbroje apod.), nicméně autor 

upozorňuje na skutečnost, že s těmito faktory musíme počítat. Struktura sportovního 

výkonu je tedy v tomto pojetí tvořena pěticí následujících faktorů: somatické, kondiční, 

psychické, faktory techniky a taktiky. Jedná se o endogenní faktory, jejichž 

„producentem“ a nositelem je samotný sportovec, tj. jeho tělesné a duševní dispozice – 

schopnosti, dovednosti, rysy apod. Tyto faktory můžeme tudíž ovlivňovat pomocí 

tréninkového procesu. Uvedené schéma navíc naznačuje určitou vnitřní struktura 

jednotlivých faktorů a existenci vzájemných vztahů mezi těmito faktory.  

      Na základě poznatků z domácí i zahraniční literatury popíšu těchto 5 výše 

uvedených faktorů. Jednotlivé faktory budu vždy nejprve stručně charakterizovat 

z obecného hlediska a poté budu hledat informace, které již přímo souvisejí s tenisem. 

U každé skupiny faktorů rovněž zmíním autory, kteří se danými faktory zabývají. Tato 

informace může být užitečná pro čtenáře jako odkaz na konkrétní literaturu, pokud by 

měli zájem o hlubší prostudování určitého tématu. 

      Ve své práci budu používat metodu obsahové analýzy dokumentů, přičemž za 

dokumenty lze všeobecně považovat veškeré stopy lidské existence (Hendl, 2005b). 

V souvislosti s tenisem by takový dokument mohla např. představovat míra vyšlapané 

trávy na dvorcích ve Wimbledonu. Podle toho by se dalo usuzovat, zda se hraje více od 

základní čáry nebo kterou polovinu dvorce hráči více využívají. Jednalo by se tudíž o 

dokument podávající informace o taktice. Já ale budu získávat informace především 

z knih a odborných periodik. Ve své práci se budu opírat především o poznatky 

významných autorů, jako je Schönborn, Grosser, Vaverka, Černošek aj., kteří působí 

v oblasti elitního tenisu již mnoho let, a tudíž mají velké množství praktických 

zkušeností zakládající se většinou na jejich vlastních výzkumech. Nejaktuálnější 

informace budu čerpat z odborného tenisového časopisu Coaching and Sport Science 

Review, který je dostupný na oficiálních webových stránkách Mezinárodní tenisové 

federace ITF (International Tennis Federation). 

      Další metody, které budu ve své práci uplatňovat, jsou analýza – syntéza a 

induktivní – deduktivní postup. Jedná se totiž o dvě hlavní obecné metody, s nimiž se 

pracuje při výzkumu a při řešení výzkumných otázek (Hendl, 2005b). Při analýze 

dochází k rozdělení celku na jeho komponenty a zkoumá se, jak tyto komponenty 
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fungují jako relativně samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi vztahy. Syntéza 

představuje opak. Syntézou se rozumí složení částí do celku a o popis hlavních 

organizačních principů, jimiž se tento celek řídí v závislosti na jeho částech. Dedukce 

spočívá v logickém odvození závěru z množiny jiných tvrzení, která považujeme za 

pravdivá (teorie). Zatímco při indukci z pravidelnosti zkoumaných událostí odvozujeme 

obecné pravidlo (teorii) o určité pravidelnosti platné pro další události na jiném místě 

nebo v jiném čase (Hendl, 2005b).   

      Na základě poznatků z literatury o jednotlivých faktorech sportovního výkonu 

v tenisové dvouhře se poté pokusím vytvořit model struktury sportovního výkonu 

v tenisové dvouhře, ze kterého bude patrná vnitřní struktura jednotlivých faktorů a ve 

kterém budou vyjádřeny vzájemné vztahy mezi těmito faktory.  

      Model bude navržen pro závodní hráče, kteří pravidelně trénují, a tudíž se u nich 

předpokládá určitá systematická příprava. Z hlediska věkového omezení budou spodní 

hranici představovat hráči, kteří již dosáhli biologické zralosti (přibližně 18. rok života), 

což odpovídá juniorské, resp. dospělé kategorii. Hlavním vysvětlením je, že v tomto 

věku už jsou převážně ukončena senzitivní období, která by v závislosti na věku 

poměrně výrazně měnila strukturu sportovního výkonu v oblasti kondičních faktorů. 

Práce by se pak více zabývala sportovní přípravou dětí, a to není mým záměrem. 

Vytvořený model struktury sportovního výkonu v tenisové dvouhře se bude týkat jak 

hráčů, tak hráček. Výsledkem tedy bude pouze jeden model, který bude sloužit pro obě 

pohlaví, přičemž výraznější rozdíly mezi muži a ženami zmíním u jednotlivých faktorů 

      Když vezmu v úvahu, že se jedná o teoretickou práci, ve které nebudu zohledňovat 

zkreslení vznikající při uskutečňování rozhovorů nebo při pozorování, měření a 

testování, považuji za zbytečné a pro čtenáře poměrně komplikované opět se vracet 

k rozboru jednotlivých faktorů v celkové diskusi. Z tohoto důvodu budu diskusi 

provádět průběžně u jednotlivých faktorů. Závěrečná diskuse, která bude následovat po 

navržení modelu struktury sportovního výkonu v tenisové dvouhře, bude pak spíše 

představovat zpětné ohlédnutí za postupem, pro který jsem se ve své práci rozhodla. 

Uvedu pozitiva a negativa svého postupu, tudíž sebekriticky zhodnotím, zda bych příště 

postupovala stejným způsobem, nebo zda bych volila jiné metody a jiný přístup. 
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4. Faktory sportovního výkonu v tenisové dvouhře 

      V této kapitole je proveden detailní popis a rozbor somatických faktorů, kondičních 

faktorů, faktorů techniky, faktorů taktiky a psychických faktorů. U všech faktorů je ve 

stručnosti uvedena jejich obecná charakteristika. Jsou zmíněni autoři, kteří se danými 

faktory převážně zabývají. Následně jsou představeny různé výzkumy a z nich 

pramenící poznatky o daných faktorech a jejich vlivu na ostatní faktory sportovního 

výkonu v tenisové dvouhře. Pro lepší ilustraci konkrétního jevu jsou zahrnuty tabulky a 

obrázky v podobě schémat či grafů. 

 

4. 1 Somatické faktory 

      Somatické faktory jsou charakterizovány jako relativně stálé a ve značné míře 

geneticky podmíněné činitelé hrající v řadě sportů významnou roli (Dovalil a kol., 

2009). Týkají se podpůrného systému, tj. kostry, svalstva, vazů a šlach, a z velké části 

vytvářejí biomechanické podmínky konkrétních sportovních činností a podílejí se i na 

využití energetického potenciálu pro výkon. K hlavním somatickým faktorům řadí 

výšku a hmotnost těla, délkové rozměry a poměry, složení těla a tělesný typ.  

      Tělesnou výškou a hmotností těla hráčů i hráček a jejich vlivem na ostatní faktory 

sportovního výkonu v tenise se detailněji zabývají Vaverka, Černošek (2007). Ostatní 

autoři (např. Schönborn, 2006; Bollettieri, 2001 aj.) věnují somatickým faktorům menší 

pozornost. Informace o somatotypu hráčů a hráček lze najít u Havlíčkové (1993) či 

Oldse, Nortona (1999 in Eston, 2009). Hodnoty procentuálního zastoupení tělesného 

tuku přináší Havlíčková (1993), Martens (2006) a Wilmore (2008). 

 

4. 1. 1 Tělesná výška  

      Vaverka, Černošek (2007) tvrdí, že při korelaci tělesné výšky s pořadím ve 

světovém žebříčku obdržíme nezávislý vztah mezi oběma veličinami. Tělesná výška 

však ovlivňuje motoriku, souvisí tedy s kondičními a koordinačními schopnostmi. 

Uvádějí, že zkušenost ukazuje, že hráči s nižší tělesnou výškou jsou v akceleračních 

situacích rychlejší a obratnější a dosahují vyšších frekvencí kroků. Naopak vyšší hráči 

často disponují menší pohyblivostí a jejich koordinace je na nižší úrovni. Ztotožňují se 

tak s tvrzením Bollettieriho (2001), podle nějž jsou vyšší hráči nepatrně znevýhodněni 
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v těchto činnostech zejména kvůli delším končetinám. Upozorňuje však na skutečnost, 

že pokud se hráči s rozdílnou tělesnou výškou nacházejí na stejné motorické i 

dovednostní úrovni, pak se výhoda přenáší na vyššího hráče. Vaverka, Černošek (2007) 

uvádějí, že hráči s větší tělesnou výškou mají v souvislosti s delšími končetinami delší 

nervové dráhy přenášející signál ke svalovému efektoru. Délka nervového vlákna např. 

od spinálního neuronu ke špičce nohy se pohybuje kolem 1 m a kolísá s ohledem na 

tělesnou výšku. Poukazují na to, že každé prodloužení (popř. zkrácení) nervové dráhy 

zpomaluje či zrychluje přenos signálu, což má vliv na kvalitu koordinace a rychlost 

pohybových reakcí.  

      Tělesná výška hraje také významnou úlohu při realizaci úderů, souvisí tak 

s biomechanikou a tím pádem s faktory techniky. Vaverka, Černošek (2007) uvádějí, že 

výška může mít na provedení úderů dvojí vliv.  

      Pozitivní vliv spočívá ve skutečnosti, že hráč pokrývá větší prostor dvorce při hře u 

sítě, při smeči a při dosahu na míč v obtížné situaci, která nutí hráče do neobvyklých 

pozic (např. tlučení míče nad hlavou téměř v záklonu). Rostoucí tělesná výška má 

samozřejmě také pozitivní vliv na podání. Tělesná výška totiž rozhoduje o výšce 

zasažení míče. Vaverka, Černošek (2007) konstatují, že se zvětšující se výškou zasažení 

míče, se odkrývá větší aktivní plocha pro podání (míč dopadá do pole podání), zvětšuje 

se rozmezí úhlu podání a tím se zvyšuje pravděpodobnost úspěšného podání při větších 

rychlostech letícího míče. Vaverka, Černošek (2007) zjistili vysokou korelaci (r = 0,73) 

mezi tělesnou výškou a rychlostí podání.  

      O negativním vlivu rostoucí výšky uvažují pouze ve vztahu k řešení netypických 

situací, jako je tlučení míče směřujícího na tělo hráče, nouzové údery v obtížných 

pozicích (např. nestabilní poloha těla). Avšak tyto „prvky“ tenisové hry, podle nich, 

blíže korespondují s koordinací, kde se rostoucí tělesná výška, jak již bylo výše řečeno, 

projevuje spíše negativně. 

      Tělesná výška se rovněž promítá do volby a realizace celkové herní strategie hráče, 

která je mj. závislá na spektru pohybových schopností a dovedností tenisty. V závislosti 

na tělesné výšce vymezuje Vaverka, Černošek (2007) tři základní strategie tenisové hry, 

které jsou uvedené v tabulce 1. 
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Tab. 1: Varianty herních strategií v závislosti na tělesné výšce (Vaverka, 2007) 

 

 

      Považuji za nutnost upozornit, že tabulka zahrnuje kromě profesionálně aktivních 

hráčů (např. Nadal, Federer, Štěpánek, Karlovič) také hráče, kteří již ukončili svou 

profesionální kariéru (např. Santoro, Rochus či Safin). Někteří z těchto bývalých hráčů 

se však účastní různých turnajů ve specifické kategorii „tenisových veteránů“ či působí 

jako aktéři tenisových exhibicí. Můžeme tedy říci, že se tito hráči nadále pohybují 

v oblasti elitního tenisu. Předpokládám, že nebudou měnit osvědčenou herní strategii, 

protože jejich tělesná výška se nijak nezměnila. Tudíž např. Santoro nebude usilovat o 

razantní první podání. Nicméně pokládám za vhodné uvést jména současných hráčů ke 

každé variantě, protože údaje o jejich výšce se dají vyhledat v tenisových statistikách a 

čtenář pak může lépe porovnat informace obsažené v tabulce s herním stylem 

současných hráčů na základě svého vlastního pozorování utkání v televizi. Do první 

varianty (I) bychom mohli zařadit např. Nišikoriho (1,78 m) či Ferrera (1,75 m), do 

druhé varianty (II) by patřil např. Isner (2,08 m) či Berdych (1,96) a do třetí varianty 

(III) bychom zahrnuli kromě Federera, Nadala, Štěpánka také Wawrinku (1,83 m) či 

Gasqueta (1,85 m). 

      Vaverka, Černošek (2007) na základě analýzy a sledování reálných situací na 

významných mezinárodních turnajích poukazují na skutečnost, že i hráči menších 

postav jsou schopni podávat rychlostí kolem 200 km/h. Avšak servis provedený touto 

vysokou rychlostí končí v jejich případě ve větší míře než u vysokých hráčů v zámezí 

nebo na pásce, proto hráči s menší tělesnou výškou ubírají na rychlosti a přidávají na 

rotaci horní, boční nebo využívají jejich kombinací, aby soupeřům co nejvíce ztížili 

vrácení podání (ritern).  
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      Z výše uvedeného je patrné, že tělesná výška sehrává v tenisové hře protichůdné 

role, v jistých oblastech tenisového výkonu má kladné a v jiné záporné efekty. Vaverka, 

Černošek (2007) proto mluví o tzv. principu optimalizace tělesné výšky znamenající 

eliminaci extrémních hodnot daného znaku. Cílem podle nich je tedy nalézt takové 

rozmezí tělesné výšky, které umožňuje hráči minimalizovat záporné a maximalizovat 

kladné vlivy na tenisovou hru. Zjistili, že pro absolutní světovou úroveň (TOP10) je 

optimální modelovou charakteristikou rozmezí tohoto faktoru 1,84 ( 0,066) m pro 

muže a 1,78 ( 0,073) m pro ženy. V této souvislosti tvrdí, že tělesná výška rostoucí nad 

dané rozmezí je spojována na jedné straně se snižující se úrovní pohybových 

předpokladů v oblasti rychlosti, akcelerace a koordinace, na druhé straně je považována 

za biomechanickou výhodu v oblasti servisu a hry na síti. Jak již bylo výše uvedeno, 

existují však jedinci, kteří i přes svou velkou tělesnou výšku, disponují vynikajícími 

motorickými schopnostmi. Mezi takové typy hráčů řadí např. Berdycha či Monfilse.  

      Jak již bylo výše zmíněno, tělesná výška určitým způsobem (pozitivně či negativně) 

ovlivňuje kondiční faktory, faktory techniky a taktiky, avšak na psychické faktory má 

podle Vaverky, Černoška (2007) tělesná výška indiferentní vliv. Schéma ona obr. 13 

znázorňuje význam optimální tělesné výšky vzhledem k jednotlivým faktorům 

sportovního výkonu v tenise.  

 

Obr. 13 Schématické znázornění tendencí závislosti vybraných skupin struktury sportovního výkonu na 

tělesné výšce (Vaverka, Černošek, 2007) 
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4. 1. 2 Tělesná hmotnost  

      Tělesná hmotnost je antropometrickou charakteristikou, která je determinována 

tělesnou výškou, somatotypem, kvalitou tréninkového procesu a výživou (Vaverka, 

Černošek, 2007). Uvádějí, že velkému spektru tělesné výšky odpovídá také velký 

rozsah tělesné hmotnosti u mužů 59 – 97 kg a u žen 50 – 79 kg. Z tohoto důvodu tvrdí, 

že jednoduchá informace o tělesné hmotnosti není tak významná jako údaje o váhově-

výškových indexech (např. BMI), v nichž je skryta velmi důležitá informace o 

proporcionalitě tělesné výšky a hmotnosti.       

      Z hlediska souvislosti tělesné hmotnosti s ostatními faktory tenisového výkonu 

považuje Schönborn (2006) tělesnou hmotnost za jednu z determinant ovlivňujících 

časový průběh přesunu hráče do výchozí polohy pro následující úder. Tělesná hmotnost 

může podle něj ovlivnit dobu potřebnou k překonání odporu setrvačnosti této hmotnosti. 

Vaverka, Černošek (2007) dokreslují situaci příkladem, kdy s rostoucí tělesnou výškou 

stoupá tělesná hmotnost a tím pádem i hmotnost jednotlivých segmentů, a proto těmto 

jedincům trvá zahájení jednoduchého pohybu při stejné rychlosti nárůstu svalové síly a 

při stejném složení těla (z hlediska procenta tuku) déle než jedincům s nižší výškou. 

Tělesná hmotnost nemá podle Vaverky, Černoška (2007) příliš velký vliv na prvky 

tenisové hry, tj. na jednotlivé údery. Její úloha je tedy v souvislosti s faktory techniky 

velmi malá.  

      Protože tělesná hmotnost ovlivňuje především pohyb hráče na dvorci, jeho 

akceleraci, koordinaci a silové projevy při vlastním úderu, vyslovují Vaverka, Černošek 

(2007, s. 32) tezi o optimální hmotnosti elitního tenisového hráče, která zní: „Hmotnost 

elitního tenisty je optimální v tom smyslu, že umožňuje sprinterské výkony při startech a 

brždění, adekvátní razanci běžných úderů a maximální razanci servisu pod podmínkou, 

že tenista nemá ani gram hmotnosti navíc, než je úroveň potřebná k podání co 

nejlepšího výkonu, protože každý dekagram hmotnosti navíc, než je potřebná silová 

kapacita tenisty, vede ke snižování akcelerace v lokomočních činnostech.“  

 

4. 1. 3 Složení těla a tělesný typ  

      Ve složení těla lze rozlišit aktivní tělesnou hmotu (svalstvo) a tuk. Kromě podílu 

aktivní tělesné hmoty je důležité složení svalu z hlediska zastoupení svalových vláken 

(Dovalil a kol., 2009). Vaverka, Černošek (2007) uvádějí, že muskulatura dolních 
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končetin u tenistů má obdobnou konfiguraci svalů jako u sprinterů (typicky vysoký 

objem aktivní svalové hmoty), protože z hlediska dosažení co nejvyšší úrovně 

akcelerace je nezbytné, aby tenista měl vysokou úroveň startovní explosivní síly, jejímž 

morfologickým podkladem je podle Havlíčkové a kol. (1993) převaha rychlých 

glykolytických vláken v kosterním svalu. Schönborn (2008) souhlasí, že tenista 

potřebuje pevné a silné svaly, upozorňuje ale, že svaly by měly být spíše dlouhé a 

především elastické.   

      Avšak svalová vybavenost horní části těla musí být dle Vaverky, Černoška (2007) 

optimální. Poukazuje na to, že je nutná pouze taková hmotnost horní poloviny těla, 

která je potřebná ke kvalitnímu provedení úderu. V souvislosti s horní polovinou těla 

uvádí Havlíčková a kol. (1993), že pro profesionální hráče je charakteristická svalová a 

kostní hypertrofie hrající končetiny, kdy u dominantní ruky byla naměřena o 22 % větší 

svalová síla (síla stisku) než u ruky nedominantní. Z toho vyplývá svalová dysbalance, 

která je však typická pro všechny sporty s jednostranným zatěžováním.  

      Tělesný tuk jako druhá komponenta skladby těla je, jak již bylo výše uvedeno, silně 

omezujícím faktorem herního výkonu. V letech 1973 – 1984 byly naměřeny následující 

hodnoty tuku pro hráče 12 – 15 % a pro hráčky 17 – 22 % (Havlíčková a kol., 1993). 

Novější výzkumy se poměrně liší, podle Wilmora et al. (2008) jsou hodnoty pro muže 6 

– 14 % a pro ženy 10 – 20 %. Je tedy patrné, že v porovnání s minulými lety došlo 

k poklesu procentuálního zastoupení tělesného tuku u profesionálních hráčů a hráček 

tenisu. Martens (2006) však doporučuje vzhledem k tenisu pro muže nad 15 let 7 – 9 % 

tuku a pro ženy nad 15 let 13 – 15 % tuku. Snižuje tak horní hranici tolerovaného 

procenta tuku u obou pohlaví o 5 %.  

      Somatotyp hráčů představuje podle Havlíčkové a kol. (1993) a Oldse, Nortona 

(1999 in Eston et al., 2009) číselné vyjádření 2,2 : 4,6 : 3, přičemž první hodnota se 

vztahuje k endomorfii (více tělesného tuku, menší výška), druhá k mezomorfii (svalová 

hmota) a třetí k ektomorfii (málo tělesného tuku, větší výška). V případě výše uvedného 

somatotypu se jedná o tzv. ektomorfní mezomorfy. Dovalil a kol. (2009) považuje tento 

somatotyp, v němž převažuje mezomorfní komponenta, za obecně dobrý somatický 

předpoklad k motorickým výkonům. U hráček je mírně vyšší endomorfní komponenta.  

Číselné vyjádření 3,1 : 3,9 : 3,6 (Havlíčková a kol., 1993) charakterizuje střední 

somatotyp.  

      Na obr. 14 je uveden somatograf podle Heathové a Cartera (1980 in Eston et al., 

2009), do nějž jsem graficky vyznačila somatotyp hráčů (zelená kolečka) a hráček 
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(červené čtverečky) tenisu na základě výše uvedených číselných hodnot. Bylo by 

zajímavé aktualizovat tyto informace vzhledem k současným hráčům. Nicméně získat 

přesné číselné vyjádření by bylo poměrně složité. Myslím si však, že by se vždy 

v malých detailech lišilo. Když pozorujeme celkový fyzický vzhled současných hráčů a 

hráček, můžeme si všimnout, že někteří hráči mají sklon k větší mezomorfii (např. 

Nadal), jiní k ektomorfii (např. Djokovič) a někteří k lehké endomorfii (např. 

Wawrinka). U žen bych si dovolila tvrdit, že kromě středního somatotypu (např. 

Erraniová) se někdy objevují sklony k ektomorfii (např. Ivanovičová), mezomorfii (S. 

Williams) a občas také k endomorfii (např. Cibulková). Chtěla bych podotknout, že 

jednotlivé zástupce pro dané sklony jsem uvedla pouze na základě svého úsudku. Dále 

bych chtěla ještě jednou zdůraznit, že se jedná pouze o malé odchylky zejména v oblasti 

endomorfní komponenty.  

 
 

Obr. 14 Somatypy tenisových hráčů a hráček 

 

. 
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4. 2 Kondiční faktory 

      Kondiční faktory sportovního výkonu představují pohybové schopnosti (Dovalil a 

kol., 2009). Jedná se o obecné předpoklady k vykonávání pohybové činnosti. 

V souvislosti s diskusí o jejich neexistenci vysvětlují, že při studiu pohybové činnosti 

lze rozlišit úroveň atomovou, buněčnou, orgánovou a komplexní úroveň projevu a 

chování. Právě na poslední zmíněné úrovni lze uvažovat o pohybových schopnostech. 

Pohybové (motorické) schopnosti jako takové můžeme tudíž chápat jako kategorie 

didaktické úrovně zkoumání lidského pohybu, kterými se z vědeckého hlediska zabývají 

psychologie, pedagogika, antropomotorika či didaktika. Autoři však poukazují na 

skutečnost, že všechny výše uvedené roviny se promítají do pohybové činnosti, a to 

v různé míře, proto pohybové schopnosti charakterizují jako relativně samostatné 

soubory vnitřních z části vrozených předpokladů k pohybové činnosti. V této souvislosti 

Havlíčková a kol. (2003) uvádějí, že úroveň pohybových schopností je dána součinností 

dějů na molekulární, buněčné, orgánové a systémové úrovni, zahrnující rovněž 

psychické procesy.  

      V každé pohybové činnosti, která tvoří obsah sportovních výkonů lze identifikovat 

projevy pohybových činností (např. rychlostní, silové, vytrvalostní aj.), avšak jejich 

poměr se liší podle pohybových úkolů (Dovalil a kol., 2009). Z tohoto tvrzení je patrná 

silná souvislost mezi pohybovými schopnostmi a dovednostmi, které představují faktory 

techniky. Havlíčková a kol. (2003) považují pohybovou dovednost za zevní projev 

pohybových schopností. 

      Motorické schopnosti se tradičně rozlišují na kondiční (rychlostní, silové a 

vytrvalostní schopnosti) a koordinační schopnosti, nověji se uvažuje o třídě schopností 

hybridních (Dovalil a kol., 2009), které vlastně představují propojení výše zmíněných 

schopností. Za takové schopnosti jsou v posledních letech považovány rychlostní 

schopnosti, neboť podle Martina, Carla, Lehnerta (1991 in Měkota, Novosad, 2005) se 

jedná o schopnost determinovanou úrovní individuálních kondičních a koordinačních 

předpokladů, což dokládá níže uvedené schéma (obr. 15), které naznačuje hierarchické 

uspořádání motorických schopností. V tomto schématu jsou kondiční, hybridní a 

koordinační schopnosti považovány za nadschopnosti. Zvýrazněné pojmy (např. 

orientační schopnost) představují primární schopnosti, které lze dále strukturovat 

(ilustrováno na orientační schopnosti) do poschopností (např. rychlost orientace) a ty lze 

opět dále strukturovat do podschopností nižšího řádu a stejný postup lze znovu dále 
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opakovat, v podstatě až do nekonečna. Na základě této skutečnosti můžeme říci, že 

pohybových schopností existuje nepřeberné množství, a tudíž v souvislosti s tenisem se 

může objevit mnoho různých pohybových schopností. 

 

 

Obr. 15 Hierarchické uspořádání motorických schopností (Měkota, 2000 in Měkota, Novosad, 2005) 

 

      Celému rozsáhlému souboru kondičních faktorů je v tenise věnována poměrně velká 

pozornost (např. Williams, 2000; Bollettieri, 2001; Schönborn, 2008). Většina autorů 

přikládá těmto faktorům velký význam. Poznatky o fyziologických charakteristikách 

v tenise nám poskytuje Havlíčková (1993). Sanchéz-Alcaraz et al. (2014) přinášejí 

v této oblasti souhrn výsledků mnoha výzkumů elitních hráčů a hráček z předchozích 

let. Problematikou koordinačních schopností se velmi podrobně zabývají Schönborn 

(2008) či Zháněl a kol. (2011). K jednotlivým motorickým schopnostem bylo napsáno 

mnoho článků v tenisovém časopise Coaching and Sports Science Review. Informace z 

některých příspěvků uvedu až přímo u dané tématiky z důvodu větší přehlednosti. 
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4. 2. 1 Kondiční pohybové schopnosti  

      Dovalil a kol. (2009) uvádějí, že podle fyzikálních charakteristik, které 

v pohybovém projevu převažují – síly svalové kontrakce, rychlosti pohybu a trvání –, se 

rozlišují kondiční pohybové schopnosti silové, rychlostní a vytrvalostní. Rychlostní 

schopnosti, jak již bylo výše zmíněno, jsou považovány za schopnosti hybridní 

(„smíšené“), proto se objeví jednak zde, jednak v následující části pojednávající o 

koordinačních schopnostech. Kondiční schopnosti závisí na morfologických a 

fyziologických základech v příslušných orgánových systémech. Kondiční schopnosti 

jsou tedy podmíněny především energetickými možnostmi organismu, proto je Měkota, 

Novosad (2005) zjednodušeně nazývají jako „energetické schopnosti“.         

 

4. 2. 1. 1 Silové schopnosti 

      Dovalil a kol. (2009) charakterizují silové schopnosti jako pohybové schopnosti, při 

nichž se pomocí svalového úsilí určitý odpor překonává, udržuje nebo brzdí. 

V souvislosti se svalovou činností mluví Havlíčková a kol. (2003) o izotonické 

kontrakci koncentrické (překonávání odporu), při níž se úpony svalu přibližují k jeho 

středu (zkrácení svalu); o izotonické kontrakci excentrické (brzdění odporu), která 

představuje vlastně opak předchozí uvedené kontrakce, protože se při ní úpony svalu 

vzdalují od středu svalu (prodloužení svalu) a o izometrické kontrakci, při níž se 

zvyšuje napětí ve svalu, avšak jeho délka se nemění. Autoři dále uvádějí, že pro tenis 

jsou významné zejména oba druhy izotonické svalové kontrakce.  

      Silový projev určují podle Měkoty, Novosada (2005) následující charakteristiky: 

velikost příčného fyziologického průřezu svalu (celkové množství vláken svalu), typ 

svalových vláken (FG, FOG, SO), který ovlivňuje energetické možnosti, 

intramuskulární koordinace (počet zapojených motorických jednotek do činnosti) a 

intermuskulární koordinace (souhra svalových skupin). Dovalil a kol. (2009) uvádí, že 

z fyziologického hlediska patří mezi důležité vlastnosti svalu jeho dráždivost a 

stažlivost. Nezbytnými předpoklady jsou rovněž volní úsilí a motivace (Měkota, 

Novosad, 2005). 
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Druhy silových schopností 

 

      Na základě vzájemného vztahu mezi mohutností svalové kontrakce (dána velikostí 

odporu), její rychlostí (dána rychlostí pohybu) a s ohledem na dobu trvání pohybu 

můžeme rozlišit silovou schopnost absolutní (maximální), rychlou (výbušnou) a 

vytrvalostní (Dovalil a kol., 2009), které jsou uvedeny spolu se svými stručnými 

charakteristikami v tabulce 2. 

 

Tab. 2: Členění silových schopností (Dovalil a kol., 2009) 

 

Druh silové schopnosti Velikost odporu Rychlost pohybu Trvání pohybu 

Absolutní 

(maximální) maximální malá krátké 

Rychlá a výbušná nemaximální maximální krátké 

Vytrvalostní nemaximální nemaximální dlouhé 

 

      Měkota, Novosad (2005) v oblasti rychlé síly ještě vymezují startovní, explozivní a 

reaktivní silovou schopnost, přičemž explozivní síla v podstatě představuje sílu 

výbušnou.  

      Ráda bych upozornila, že se stále jedná o termín silových schopností.  Nicméně dále v textu budu 

používat zkrácený pojem „síla“. Uvědomuji si, že je tento pojem mnohými považován za nepřesný. Pro 

tento krok jsem se rozhodla zejména kvůli ušetření prostoru v textu a také pro snadnější čtení. Navíc si 

myslím, že takové „nahrazení“ nijak nenaruší pochopení celého obsahu. Zkrácené termíny budu dále 

používat v podstatě pro všechny pohybové schopnosti (např., „rychlost“, „vytrvalost“, „koordinace“ atd.). 

Avšak v některých případech, ve kterých nebude zcela jasné, zda se jedná skutečně o zkrácený pojem, či 

fyzikální podstatu (např. rychlost, síla), raději uvedu celý termín (např. „rychlostní schopnosti“), aby se 

čtenář mohl v textu bez problémů orientovat a nedocházelo tak k jeho matení. 

      Považuji za důležité uvést hlavní rozdíly mezi těmito dalšími druhy rychlé síly, 

protože se v tenise vyskytují, jak bude dále uvedeno. Startovní síla je charakterizována 

jako schopnost dosáhnout vysoké úrovně síly již na začátku svalové kontrakce v co 

nejkratším čase, tedy co nejrychleji, přibližně do 50 ms. Explozivní síla je naopak 

zaměřená na dosažení nejvyšší rychlosti v závěrečné fázi acyklického pohybu (tenisové 

údery), přičemž pohyb probíhá v časovém intervalu delším než 300 ms. Reaktivní síla 

představuje excentricko-koncentrickou silovou činnost při nejkratším možném navázání 

(< 200 ms) obou pracovních fází. Tento cyklus protažení a následného zkrácení vyvolá 

zvýšení silového impulzu, jehož velikost je závislá nejen na úrovni maximální síly a 

rychlosti svalové kontrakce, ale také na elasticitě svalu. Tento druh síly se uplatňuje 

především ve sportovních hrách (Měkota, Novosad, 2005). 
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Význam silových schopností v tenisové dvouhře 
 

      Většina autorů, jako je např. Scott (2000), Bollettieri (2001), Schönborn (2008) atd., 

přikládá největší důležitost právě celé oblasti rychlé síly, která se uplatňuje např. při 

startu k míči, skoku či výpadu (např. při voleji) a také při samotném tenisovém úderu. 

Schönborn uvádí, že pro rychlý start do předvídaného a/nebo rozpoznaného směru 

potřebuje hráč především startovní sílu, protože ta má rozhodující význam při činnosti 

kratší než 250 ms (Měkota, Novosad, 2005).  

      Naopak při vlastním úderu podle Schönborna (2008) využívá hráč spíše reaktivní 

sílu dolních končetin (pokrčení kolen a zatlačení nohama do podložky), protože se jedná 

o rychlý přechod z excentrické svalové činnosti do koncentrické (Kleinöder, 2008), což 

koresponduje s výše uvedenou definicí reaktivní síly. Reaktivní síla je poté následována 

explozivní silou, která se přes koordinační řetěz (viz dále faktory techniky) promítá do 

pohybu rakety s cílem dosáhnout jejího maximálního zrychlení v okamžiku kontaktu 

s míčem. Měkota, Novosad (2005) v této souvislosti uvádějí, že pokud má sportovec 

k provedení pohybu a vytvoření silového impulzu dostatečně dlouhý časový interval 

(např. hod), pak je rozhodujícím faktorem projevu rychlé síly výkonnost zapojených 

svalových skupin. S ohledem na biomechaniku tenisového úderu se jedná v podstatě o 

zapojení celého tělo (dolní končetiny, trup, horní končetiny), přičemž celý pohyb se 

odehrává v průběhu asi 1 – 2 sekund a vlastní provedení úderu trvá pouze půl sekundy 

(Schönborn, 2008). 

      S přihlédnutím ke skutečnosti, že tenisové utkání může trvat neomezeně dlouho a že 

při některých rozehrách, zejména na pomalejších površích jako je antuka, může četnost 

úderů dosahovat až k 10 úderům na každého hráče, uvažuje mnoho autorů (např. Scott, 

2000; Bollettieri, 2001; Schönborn, 2008 aj.) o důležitosti vytrvalostní síly. Schönborn 

(2008) v této souvislosti považuje za významnější silovou vytrvalost úderovou 

(zaměřena spíše na horní končetiny) než odrazovou (spíše dolní končetiny). 

      Když hráč dobíhá k míči a následně se připravuje na úder, potřebuje rovněž rychle 

zabrzdit, aby se dostal do optimálního úderového postavení. Na antuce slouží hráči za 

tímto účelem nejčastěji skluz, o němž bude blíže pojednáno u faktorů techniky. Po 

provedení vlastního úderu se hráč musí co nejrychleji přemístit k dalšímu úderu. 

V tomto ohledu zmiňuje Schönborn (2008) schopnost co nejrychleji absorbovat 

vyprodukovanou sílu. Jedná se o tzv. nárazovou sílu, která představuje dynamickou 
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složku maximální (absolutní) síly. Nicméně upozorňuje, že samotná maximální síla a 

zejména její statické složka nehraje při tenisové hře podstatnou roli.  

      Statická síla se více uplatňuje pouze v několika specifických případech. Za takový 

příklad můžeme považovat např. riternovou situaci, kdy hráč čelící prudkému podání 

pouze nastaví raketu proti míči, aby ztlumil jeho rychlost a tím vlastně odehrál úder zpět 

na polovinu soupeře. Kdyby totiž do riternu vložil větší úsilí, při němž se uplatňuje 

zejména explozivní síla, mohl by míč skončit v zámezí, protože by došlo k pomyslnému 

součtu rychlosti přilétajícího míče a rychlosti, resp. explozivní síly, kterou vynaložil 

riternující hráč. Hlavním důvod tohoto rozhodnutí lze hledat ve faktorech taktiky, 

protože riternující hráč usiloval o úderovou jistotu, tj. o dopad míče do dvorce. Ve 

všech ostatních případech převládá v tenisových úderech síla dynamická, která se 

projevuje švihovými postupně akcelerovanými pohyby. 

 

 

 4. 2. 1. 2 Rychlostní schopnosti 

      Měkota, Novosad (2005) uvádějí, že rychlostní schopnosti představují pohybové 

schopnosti vztahující se k zahájení a realizování pohybového úkolu v co nejkratší době 

nebo maximální frekvencí. Choutka (1987 in Měkota, Novosad, 2005) v souvislosti 

s dobou trvání upozorňuje, že se jedná o konání krátkodobé pohybové činnosti do 20 

sekund v daných podmínkách (konstantní dráha nebo čas bez odporu, nebo s malým 

odporem) co nejrychleji. Dovalil a kol. (2009) snižují tuto hranici na 15 sekund.  

      Rychlost sportovního pohybu je možné chápat také jako schopnost reagovat pokud 

možno co nejrychleji na daný podnět nebo provést pohyb co nejrychleji při působení 

minimálního odporu (Martin et al., 1992 in Měkota, Novosad, 2005). Za takový odpor 

můžeme v tenise považovat např. gravitaci či odpor prostředí (odpor vzduchu). Pokud 

však odpor přesáhne 20 % maximálně velikosti odporu, stává se dominantní schopností 

rychlá síla (Dovalil a kol., 2009). Grosser a kol. (1998 in Schönborn, 2008) ve své 

definici upozorňují na důležitost kognitivních procesů, maximální síly vůle a 

funkcionality nervosvalového systému, jejichž prostřednictvím lze dosáhnout za daných 

podmínek nejvyšších možných reakčních a pohybových rychlostí. Nastiňují tak význam 

dalších předpokladů pro rychlost, které budou objasněny v následujícím odstavci. 

      Mezi zásadní determinanty rychlosti patří podle Měkoty, Novosada (2005) 

následující charakteristiky: vysoký podíl (až 90 %) FG vláken ve svalu, vysoká zásoba 
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kreatinfosfátu a zároveň rychlá resyntéza ATP a také co nejrychlejší vedení vzruchu a 

přenos informací při řízení nervosvalové činnosti. Dovalil a kol. (2009) v této 

souvislosti považují, kromě již zmíněné vysoké rychlosti vedení nervových vzruchů, za 

nejdůležitější faktor vysokou labilitu dějů podráždění a útlumu v CNS a odpovídající 

kontrakční a relaxační rychlost svalů. Tento složitý komplex činitelů totiž rychlostní 

schopnosti nejen ovlivňuje, ale i utváří. Důležité jsou rovněž psychické předpoklady, 

jak již naznačila definice Grossera a kol. (1998 in Schönborn, 2008). Svou roli hraje 

také technika, somatotyp a další pohybové schopnosti (Měkota, Novosad, 2005).  

 

Druhy rychlostních schopností 

 

      Dovalil a kol. (2009) ve struktuře rychlostních schopností rozlišují rychlost reakční, 

acyklickou, cyklickou a rychlost komplexní, přičemž upozorňují na jejich relativní 

nezávislost, což znamená, že vysoká úroveň jednoho druhu rychlosti nemusí 

automaticky znamenat vysokou úroveň jiného druhu rychlosti. Celá oblast rychlostních 

schopností představuje poměrně složitou záležitost, protože se tyto schopnosti nacházejí 

na pomezí mezi kondičními a koordinačními schopnostmi (viz schéma na obr. 15). Jako 

příklad můžeme uvést reakční rychlost, která svým charakterem ve smyslu reakce 

následovanou co nejrychleji provedeným pohybem, patří mezi kondiční schopnosti, ale 

zároveň se objevuje také ve schopnostech koordinačních, kde kromě samotné rychlosti 

hraje důležitou roli vhodnost a správnost či rychlost reakce související s orientací 

v prostoru. Někdy se však tento druh rychlosti dokonce považuje k za psychickou 

schopnost (Dovalil a kol., 2009). V dalších odstavcích budou charakterizovány 

jednotlivé druhy rychlostních schopností, včetně reakční rychlosti, která zde byla 

zmíněna pouze pro ilustraci výše uvedené problematiky. 

      Reakční rychlost je spojena se zahájením pohybu a lze ji dále dělit na reakci 

jednoduchou a reakci výběrovou. Reakce jednoduchá je chápana jako přesně stanovená 

neměnící se pohybová odpověď na přesně určený podnět (např. startovní výstřel). 

Reakce výběrová naopak představuje reakci na rozličné očekávané nebo neočekávané 

podněty (např. pohyb soupeře, let míče apod.). Rozhodnutí pro výběr určité vhodné 

pohybové odpovědi na podnět je ovlivněno zásobou pohybových dovedností 

(sportovních a herních činností), které byly získány soustavným učením a tréninkem. 

Rozhodnutí o způsobu pohybové odpovědi a rychlosti jejího provedení úzce souvisejí 

s anticipací, tj. s odhadem dalšího průběhu a konečného výsledků na základě způsobu 
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zahájení pohybu a náznaků určité situace, přičemž důležitou roli zde hrají zkušenosti 

(Měkota, Novosad, 2005).  

      Acyklická rychlost představuje co nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů (Dovalil a 

kol., 2009). Příkladem uplatnění je např. pohyb paže při prudkém úderu, anebo pouze 

elementární pohyb v jednom kloubu, nebo rychlá změna polohy celého těla (např. 

provedení dřepu ze stoje). Cyklická rychlost je oproti domu dána vysokou frekvencí 

opakujících se stejných pohybů (Dovalil a kol., 2009). Měkota, Novosad (2005) 

nazývají tuto schopnost sprinterskou rychlostí, protože se její úroveň nejčastěji hodnotí 

právě při sprinterských disciplínách.  

      Měkota, Novosad (2005) chápou cyklickou a acyklickou rychlost jako druhy akční 

rychlosti pohybu, která se výrazně liší od reakční rychlosti. Poukazují také na důležitost 

zrychlení (akcelerace), která se objevuje u obou druhů akční rychlosti. Při acyklické 

rychlosti je nutné akcelerovat tak, aby maxima rychlosti bylo dosaženo až na konci 

dráhy pohybu. Je tedy patrné, že acyklická rychlost má úzký vztah k rychlé síle, a to 

zejména k síle explozivní. Při cyklické rychlosti je naopak nezbytné dosáhnout 

maximální úrovně zrychlení hned na počátku pohybu. Zde se tudíž více uplatňuje 

úroveň maximální síly.  

      Komplexní rychlost je charakterizována kombinací cyklických i acyklických 

pohybů, včetně reakce (Dovalil a kol., 2009). Je patrné, že tato rychlost má složitější 

povahu, protože vlastně zahrnuje všechny druhy rychlostních schopností. Nejčastěji se 

vyskytuje jako rychlost lokomoce, tj. přemisťování v prostoru. 

      V zahraniční literatuře zabývající se rychlostními schopnostmi (např. Brown et al., 

2000; Cissik, Barnes (2004) aj.) se komplex rychlostních schopností sestává kromě 

cyklické (speed) a reakční (quickness) rychlosti také z pojmu „agility“, který lze 

přeložit jako hbitost, mrštnost či bystrost. Agility zahrnuje pohyby s vysokou frekvencí, 

prudká zrychlení a zpomalení, změny směru, obraty, boční pohyb apod. Perič a kol. 

(2012) ji považuje za specifickou podobu rychlosti lokomoce, tudíž bychom ji 

s ohledem na výše uvedené členění mohli zařadit do komplexní rychlosti. Když však 

vezmeme v úvahu její podstatu, můžeme také říci, že se zde uplatňují další pohybové 

schopnosti. Ke schopnosti rychlého pohybu je nutná určitá úroveň síly. Pro rychlé 

změny směru na malém prostoru zahrnující prudká zrychlení a zpomalení je důležitá 

koncentrická svalová činnost (zrychlení) a excentrická svalová činnost (zpomalení), 

dále rovnováha a prostorová orientace, které patří mezi schopnosti koordinační (bude 

uvedeno později). Nemalou roli sehrává rovněž flexibilita (kloubní pohyblivost).  
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Význam rychlostních schopností v tenisové dvouhře 

 

      Rychlostní schopnost je podle Schönborna (2008) vedle koordinační schopnosti a 

citu pro pohyb rozhodujícím rysem mnoha tenisově specifických herních akcí. Pro tenis 

je velmi významná reakční rychlost. Hráči musí neustále reagovat na rozličné signály 

(vysoká rychlost letu míče, měnící se směr letu míče, pohyb protihráče atd.) rozličnými 

akcemi. Jedná se tudíž o výběrové reakce, jejímiž základními předpoklady jsou vnímání 

a anticipace. V souvislosti s vnímáním považují Havlíčková a kol. (1993) za základní 

předpoklad velmi dobrou časoprostorovou orientaci, která vlastně představuje součást 

koordinačních schopností, jak bude později uvedeno. Zháněl a kol. (2011) uvádí, že 

vzhledem k vysokým nárokům tenisové hry, která je spojena se značným časovým 

tlakem, je požadováno maximální urychlení procesů vnímání, vyhodnocení a výběru 

nejvhodnějšího řešení. Důležitá je však nejen včasnost a rychlost reakce, ale také 

správnost či vhodnost, která se odrazí v míře efektivnosti. S reakční rychlostí souvisí 

vlastní pohyb (např. start k míči), který by měl být realizován v co nejkratší době od 

zachycení signálu. Pro následnou akci je tudíž důležitá nejen rychlost, ale také určitá 

síla, která se projevuje v podobě rychlé síle (viz silové schopnosti). 

      Schönborn (2008) uvádí, že hráč potřebuje také schopnost zrychlení, která je 

součástí jak acyklické rychlosti (tenisový úder), tak cyklické rychlosti (běh po přímé 

dráze). V souvislosti s frekvencí kroku mluví o sprinterské rychlosti (Autor preferuje 

tento název pro označení cyklické rychlosti.), jejíž důležitou součástí je schopnost 

zrychlení při běhu zejména na krátké vzdálenosti. Nejdelší přímá běžecká vzdálenost 

v tenise zjištěná na základě výzkumů totiž představuje nanejvýš 14 m. Hráč však musí 

být rovněž schopen co možná nejrychleji pohybovat nejen vlastním tělem, ale i raketou 

v různých směrech. V tomto případě se jedná o komplexní rychlost, zejména o její 

specifickou podobu ve formě hbitosti (agility), která hraje v tenisové hře důležitou roli 

(Scott, 2000; Bollettieri, 2001). 

      Kovacs et al. (2008) v souvislosti se schopností akcelerace uvádějí, že pro efektivní 

tenisově specifický pohyb je rovněž důležitá schopnost decelerace (zpomalení), a to jak 

dolní, tak horní části těla. Jedná se v podstatě o excentrickou svalovou činnost, pro niž 

hráči nejčastěji využívají skluz. V souvislosti s rychlostními schopnostmi ji můžeme 

považovat za složku komplexní rychlosti, zejména hbitosti (agility), která zahrnuje 

pohyby do různých směrů, jejichž součástí nepochybně je schopnost rychle a hlavně 

účinně zabrzdit a následně co nejrychleji zahájit pohyb (akcelerace) do požadovaného 
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směru. Mezi faktory decelerace patří dynamická rovnováha (součást koordinace), 

excentrická síla, reaktivní síla a explozivní síla. Hlavní vliv na deceleraci má 

z biomechanického hlediska hybnost, která je dána hmotností a rychlostí hráče.  

      Efektivní decelerace totiž umožňuje pomocí optimálně vyvážené polohy těla v 

okamžiku kontaktu míče s raketou dosáhnout efektivního přenosu tělesné hmotnosti do 

tenisového úderu, laicky řečeno vložení váhy do úderu, a zároveň usnadňuje včasné 

zahájení pohybu zpět směrem do středu dvorce. Na základě tohoto tvrzení můžeme říci, 

že je hráči poskytnut delší časový interval pro realizaci následného úderu. Hráč, který 

disponuje vysokou úrovní decelerace je tudíž ve výsledku nejen rychlý, ale také 

schopný velmi dobře kontrolovat své tělo během úderu, protože dokáže dobře udržovat 

dynamickou rovnováhu při zaujímání optimálního úderového postavení za pomoci 

decelerace, což se projeví jednak větším využitím reaktivní a explozivní síly při 

provedení úderu v podobě jeho větší razance, a jednak lepším bodem kontaktu míče a 

rakety.  

      Decelerace má rovněž význam pro horní část těla, zejména pro dominantní horní 

končetinu. Excentrická práce je totiž vyžadována po okamžiku kontaktu rakety s míčem 

v podstatě ve všech úderech. Hlavním důvodem je nutné zpomalení kinetického řetězu, 

jehož posledním článkem je právě horní končetina držící tenisovou raketu. Decelerace 

horní končetiny je důležitá zejména pro svaly ramenního kloubu a lopatky, které se 

podílejí na jejich stabilizaci. Autoři ilustrují tuto skutečnost na příkladu podání, během 

něhož dochází k 90° elevaci ramenního kloubu vzhledem k tělu. Vnitřní rotátory 

ramenního kloubu generují velké síly, aby umožnily zrychlení paže a rakety vpřed 

směrem k explozivnímu kontaktu rakety s míčem. Aby však nedocházelo k pokračování 

aktivity těchto svalů, musí antagonisté, v tomto případě vnější rotátory ramenního 

kloubu ihned po zasažení míče začít pracovat excentricky, aby zpomalily pohyb paže. 

Decelerace horní končetiny tudíž hraje důležitou roli v prevenci zranění ramenního 

kloubu, které patří mezi nejčastější typ zranění (Roetert et al., 2014). 

      V souvislosti s koordinací zmiňuje Schönborn (2008) rychlost koordinační, kterou 

považuje za základ akční rychlosti, tedy jak cyklické, tak acyklické rychlosti. Tvrdí 

totiž, že teprve výrazná koordinační schopnost spolu s vynikající technickou úrovní 

dávají rychlostní schopnostem plně vyniknout. Podle něj tvoří rychlostní schopnost, 

koordinační schopnost a technika v tenise jakési spojené nádoby. V této souvislosti 

Benko, Lindinger (2007) uvádějí, že koordinace a rychlost jsou velice důležité pro práci 

nohou, tzv. footwork (Bude blíže popsána v rámci faktorů techniky.), která pak 
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ovlivňuje úspěšnost provedení úderu. Uvažují tudíž také o pojmu koordinační rychlost, 

která se uplatňuje při rychlé reakci na soupeřův úder, nebo když musí hráč zahrát úder 

rychle kvůli časovému či situačnímu tlaku. Podle autorů představuje kombinace 

rychlosti a koordinace determinující faktor sportovního výkonu v tenise.  

      V souvislosti rychlostních schopností s psychickými procesy mluví autoři o 

kognitivní (psychologické) rychlosti (vnímání, anticipace, provedení daného 

rozhodnutí), která determinuje reakci a rychlé rozhodování. V této schopnosti se podle 

mého názoru již spíše projevují faktory taktiky (Bude vysvětleno později.). Kombinace 

kognitivní a koordinační rychlosti zajišťuje optimální provedení úderu vzhledem k dané 

herní situaci.  

      Z ostatních pohybových schopností má na rychlost pozitivní vliv rychlá síla, 

vytrvalost jako všeobecný kondiční faktor ovlivňující výkon, optimální svalová 

pružnost a také maximální síla vůle (Schönborn, 2008). 

 

4. 2. 1. 3 Vytrvalostní schopnosti 

      Vytrvalostní schopnosti představují pohybové schopnosti, které slouží k udržení 

požadovaného pohybového či sportovního výkonu po dlouhou dobu (Martin, 1991 in 

Měkota, Novosad, 2005). Dovalil a kol. (2009) uvažují nejen o faktoru času, ale také o 

faktoru intenzity. Podle nich se totiž jedná o komplex předpokladů provádět činnost 

požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase. 

      Vytrvalostní schopnosti jsou biochemicky podmíněny množstvím energetických 

zásob, aktivitou oxidativních a neoxidativních enzymů. Z hlediska fyziologického jsou 

determinovány kapacitou dýchacího a srdečně-cévního systému. Morfologicky jsou pak 

dány profilem svalu, zastoupením různých typů svalových vláken a kapilarizací svalu 

(Dovalil a kol., 2009). Semiginovský, Dobrý (1988) v této souvislosti tvrdí, že 

především rychlá oxidativně-glykolytická (FOG) vlákna nejlépe zabezpečují potřeby 

herního výkonu, tj. potřeby jednak opakovaných klíčových pohybových projevů 

s vysokým nasazením síly, jednak méně intenzivní pohybové činnosti do úrovně 

individuálního anaerobního prahu. Tato vlákna totiž metabolizují část laktátu a 

s pomalými vlákny (SO) vytvářejí předpoklady pro dostatečnou oxidativní kapacitu 

organismu. Důležitou roli mají také psychické činitele, jako je volní úsilí a dlouhodobá 

koncentrace (Dovalil a kol., 2009). 
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Druhy vytrvalostních schopností 

 

       Vytrvalostní schopnosti lze diferenciovat na základě převážné aktivace 

energetických systémů (tab. 3) během dané pohybové činnosti (Dovalil a kol., 2009). 

Ve vytrvalostních schopnostech má tudíž rozhodující význam energetické zabezpečení 

odpovídající pohybové činnosti. 

 

Tab. 3: Vymezení vytrvalostních schopností podle převážné aktivace energetického systému (Dovalil a 

kol., 2009) 

 

Druh vytrvalostní 

schopnosti 

Převážná aktivace 

energetického systému 

Doba trvání 

pohybové činnosti 

Rychlostní  ATP-CP do 20 - 30 s 

Krátkodobá LA do 2 - 3 min 

Střednědobá LA - O2 do 8 - 10 min 

Dlouhodobá O2 

přes 10 min - několik 

hodin 
 

      Než přejdu k popisu těchto konkrétních vytrvalostních schopností, považuji za 

nezbytné zmínit několik důležitých informací souvisejících s problematikou 

energetických systémů, které budou podloženy schématem a tabulkou (viz dále). 

Energetické systémy, které jsou uvedeny v tab. 3 představují různá energetická krytí 

pohybové činnosti vytrvalostního charakteru. ATP-CP systém zastupuje anaerobní 

alaktátové krytí. LA (laktátový) systém odráží anaerobní laktátové krytí. LA-O2 systém 

zahrnuje smíšené energetické krytí, které je podle převahy jednoho ze systému 

nazýváno buď anaerobně-aerobním krytím, nebo aerobně-anaerobním krytím. V případě 

O2 systému se již jedná o aerobní krytí. 

      Pro upřesnění představy, kterou lze získat z tab. 3., považuji za vhodné předložit 

rovněž schéma Hellera, Pavliše (1998 in Dovalil a kol., 2009), které naznačuje průběh 

zapojení uvedených energetických systémů, včetně jejich převážné aktivace v určitém 

časovém intervalu (obr. 16). K tomuto schématu jsem ještě přiložila tab. 4, která 

zahrnuje procentuální podíl jednotlivých energetických systémů na pohybové činnosti 

různé doby trvání, přičemž pohybová činnost byla vykonávána relativně maximální 

intenzitou, tj. co možná nejvyšší po uvedenou dobu (MacDougall et al., 1982 in Dovalil 

a kol., 2009).  

      V souvislosti s tenisovou dvouhrou jsem pro přehlednější a snazší orientaci jak ve 

schématu, tak v tabulce červeně orámovala dobu trvání do 10 s, protože se nejvíce 

vztahuje k délce tenisové rozehry, jak bude později uvedeno. 
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Obr. 16 Průběh energetického výdeje a podíl jednotlivých systémů energetické úhrady ve svalu 

v závislosti na době trvání zatížení (Heller, Pavliš, 1998 in Dovalil a kol., 2009) 
 

 

Tab. 4: Procentuální zastoupení energetických systémů na pohybové činnosti různé doby trvání při 

relativně maximální intenzitě po danou dobu trvání (MacDougall et al., 1982 in Dovalil a kol., 2009) 

 

 
 

      Bartůňková (2010) upozorňuje, že se při zatížení (i v klidu) vždy uplatňují všechny 

způsoby energetického krytí, avšak s různou intenzitou, což je patrné ze schématu i 

z procentuálního zastoupení jednotlivých energetických systémů. Ve skutečnosti proto 

neexistují hodnoty o ani 100 %. V této souvislosti Dovalil a kol. (2009) dodávají, že 

stejně tak všechny typy svalových vláken jsou biochemicky i morfologicky schopny 

využívat všechny způsoby uvolňování energie. 
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      Rychlostní vytrvalost představuje schopnost co možná nejdéle, maximálně však do 

20 až 30s, vykonávat pohybovou činnost nejvyšší (absolutně) možné intenzity, kterou se 

sportovec snaží jednorázově udržet nebo ji opakovaně vyvíjet (Dovalil a kol., 2009). 

Z tabulky je patrné, že energetické krytí je zde zabezpečeno anaerobně alaktátovým 

systémem (viz ATP-CP). Převažujícím zdrojem energie je tudíž kreatinfosfát (CP), 

který je štěpený bez využití kyslíku. Hlavní zátěž nesou rychlá glykolytická svalová 

vlákna (FG), která však kvůli velké spotřebě energie rychle podléhají únavě 

(Bartůňková, 2010). Měkota, Novosad (2005) v souvislosti s energetickým 

zabezpečením uvádějí, že ke konci činnosti se již více projevuje anaerobní laktátový 

systém. Koncentrace laktátu, která v tomto případě však neníje proto příčinou nástupu 

útlumových procesů CNS, které se podílejí na postupném narušení nervosvalové 

koordinace.  

      Krátkodobá vytrvalost je schopnost vykonávat pohybovou činnost co možná 

nejvyšší intenzitou po dobu 2 až 3 min. Dominuje zde aktivace anaerobně laktátového 

systému, přičemž hlavním zdrojem energie pro svalovou činnost, na níž se podílejí FG 

svalová vlákna a také rychlá oxidativně-glykolytická (FOG), je anaerobní glykolýza 

(štěpení glykogenu bez přístupu kyslíku). Ve svalech se proto začíná kumulovat laktát, 

který spolu s dalšími metabolity postupně vyvolá acidózu vnitřního prostředí. Ta 

způsobuje narušení nervové regulace pohybu, diskoordinaci, bolest ve svalech a jejich 

lokální zduření. Důsledkem těchto velice nepříjemných aspektů je postupné snižování 

intenzity až zastavení pohybové činnosti. Dovalil a kol. (2009) považují krátkodobou a 

rychlostní vytrvalost za vytrvalostní schopnosti s anaerobním základem, protože v nich 

převažují anaerobní procesy.  

      Střednědobá vytrvalost je charakterizována jako schopnost vykonávat pohybovou 

činnost intenzitou, která odpovídá nejvyšší možné spotřebě kyslíku (VO2max), tj. po 

dobu asi 8 – 10 min. Jedná se o tzv. kritickou intenzitu, protože nároky na aerobní 

systém dosahují maxima. Limitující je tudíž právě doba využití individuálně nejvyšších 

aerobních možností. Uplatňují se zde však stále ještě anaerobní procesy v podobě 

anaerobně laktátového systému (Dovalil a kol., 2009). V této souvislosti Měkota, 

Novosad (2005) uvádějí, že již kolem 3. minuty je rovnocenný podíl (50 %) mezi 

anaerobním a aerobním energetickým zabezpečením. S přibývajícím časem stoupá 

význam aerobních procesů a postupně se zapojují všechny typy svalových vláken, 

zejména pomalá oxidativní svalová vlákna (SO). 
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      Dlouhodobá vytrvalost odráží schopnost vykonávat pohybovou činnost odpovídající 

intenzity déle než 10 minut. Dominantním způsobem energetického krytí je aerobní 

úhrada energie, tj. za přístupu kyslíku (Dovalil a kol., 2009). Havlíčková a kol. (2003) 

tuto schopnost spojují s vysokou ekonomizací práce nervosvalového a také 

kardiorespiračního systému.  

      Dlouhodobou a střednědobou vytrvalost lze považovat za vytrvalostní schopnosti 

s aerobním základem, protože v nich převažují aerobní procesy (Anaerobní procesy se 

začínají projevovat při intenzitě aerobního prahu – kolem 2 mmol/l.). Předpokladem je 

tudíž zvýšený podíl SO svalových vláken. Z funkčního hlediska je velice důležitý 

aerobní výkon (VO2max) a sním související aerobní kapacita. Aerobní výkon představuje 

nejvyšší možnou individuální hodnotu spotřeby kyslíku, zatímco aerobní kapacita je 

spojena s dobou, po kterou dokáže jedinec využívat co největší procentuální části 

VO2max. Dovalil a kol. (2009) vysvětlují, že z funkčního pohledu to znamená co nejdéle 

pracovat v nejvyšší úrovni tzv. setrvalého stavu, který představuje rovnováhu mezi 

spotřebou a dodávkou kyslíku při pohybové činnosti. Bartůňková (2010) dodává, že 

jeho nejvyšší hodnotou je anaerobní práh, protože kromě rovnováhy mezi spotřebou a 

potřebou kyslíku je ještě zachována rovnováha mezi tvorbou a utilizací laktátu.  

      Měkota, Novosad (2005) uvádějí, že vytrvalostní schopnosti můžeme, kromě 

převážné aktivace energetických systémů, rozlišit také podle účasti svalových skupin na 

pohybu. Mluvíme pak o vytrvalosti lokální, při níž je do pohybové činnosti zapojena 

méně než ¼ svalstva těla, a o vytrvalosti celkové. S ohledem na typ svalové činnosti lze 

ještě vydělit vytrvalost statickou a dynamickou. Je-li pohybová činnost spojena s jistým 

odporem, který je třeba opakovaně překonávat, uvažuje se o silové vytrvalosti (Dovalil 

a kol., 2009). 

 

 

 

Význam vytrvalostních schopností v tenisové dvouhře 

 

      Kovacs et al. (2004 in Kovacs, 2006) provedli v roce 2004 analýzu finále mužské 

tenisové dvouhry na US Open v roce 2003 (J. C. Ferrero vs. A. Roddick). Zjistili, že 

průměrná doba trvání bodu klesla v časovém horizontu 15 let (porovnání s údaji 

profesora B. Elliota z roku 1988) z 12,2 s na 5,99 s, tedy přibližně o 50 %. Dalším 

výsledkem bylo, že 93 % všech bodů trvalo méně než 15 s. Mohlo by být namítnuto, že 

takové výsledky nelze generalizovat, protože se jednalo o konkrétní hráče s určitým 
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herním stylem, o konkrétní povrch – tvrdý rychlý apod. Nicméně Schönborn (2008) na 

základě dlouhodobého pozorování dospěl k podobnému závěru, protože uvádí, že 72 – 

99 % bodů u mužů a 60 – 90 % bodů u žen trvá pod 10 s, v nichž se zahraje nejvýše 8 

úderů (4 na jednoho hráče). 

      Z výše uvedeného je patrné, že tenisová dvouhra se velice zrychlila, což je dáno 

jednak technologickým pokrokem (materiál a konstrukce tenisových raket, využívání 

nejrůznějších technických výdobytků moderní doby pro hodnocení v podstatě 

jakýchkoliv aspektů tenisové hry), a jednak vědeckým přístupem k tréninkovému 

procesu, který neustále usiluje o nalezení co nejefektivnějších, avšak bohužel ne vždy 

povolených způsobů, jak se stát tím nejlepším hráčem na světě. 

 

Fyziologické charakteristiky tenisové dvouhry 

 

      Abychom co nejvíce porozuměli významu vytrvalostních schopností a důležitosti 

jejich jednotlivých druhů, považuji za nezbytné detailněji objasnit fyziologické 

požadavky tenisové dvouhry, zejména její energetické zabezpečení. Na základě 

pochopení fyziologických nároků, které tenisová dvouhra na hráče klade, můžeme pak 

lépe hodnotit význam vytrvalostních schopností v této disciplíně.  

      Havlíčková a kol. (1993) uvádějí, že v tenise, stejně jako v ostatních sportovních 

hrách, dochází k energetickému krytí ze všech třech metabolických zón (anaerobní 

alaktátové, anaerobní laktátové, aerobní). Toto tvrzení dokládají také novější výzkumy 

provedené Sanzem, Ávilou, 2004 in S.-A. Martínez, 2014). Fox (in Havlíčková a kol., 

1993) na základě 10min modelového utkání zjistil, že pro čistý čas hry bylo 

metabolické zapojení následující: 70 % ATP-CP, 20 % LA a pouze 10 % O2 systému. 

Tyto výsledky potvrzují i novější studie (např. Ferrauti et al., 2002 či Weber et al., 2002 

in S.-A. Martínez, 2014). Analýzy související s energetickým zajištěním sportovního 

výkonu v tenisové dvouhře zkoumají především parametry srdečně-cévního systému 

(srdeční frekvence, koncentrace laktátu v krvi) a dýchacího systému (minutová plicní 

ventilace, VO2max), dále poměr zatížení a odpočinku, energetický výdej a někdy také 

subjektivně vnímané úsilí. 

      Když však Fox (in Havlíčková a kol., 1993) zahrnul všechna přerušení hry, změnil 

se podíl anaerobního a aerobního metabolického krytí. U mužů činil aerobní podíl 88 %, 

u žen 86 %. Na anaerobní krytí tudíž potom připadalo pouze 12 % u mužů a 14 % u žen 

celkového výdeje energie. Kovacs et al. (2004 in Kovacs, 2006) zjistili, že poměr 
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zatížení, kdy je míč ve hře (děj hry) a odpočinku, kdy je míč mimo hru (děj přerušení) 

během tenisové rozehry, představoval poměr 1 : 2,3 – 3,27. Maximální délka odpočinku 

může být v tomto případě (po ukončení rozehry) 20 s, přičemž nejčastěji hráči využívají 

10 – 20 s (F. - Fernandéz, 2009; Kovacs, 2007; Ellenbecker, 2009 in Fernandez, 2014a). 

Pro celé tenisové utkání, které zahrnuje delší doby odpočinku (viz dále), se pak tento 

poměr lehce zvýšil ve prospěch odpočinku, a to na poměr 1 : 2,9 – 4,73. Během střídání 

stran, tj. „přestávky“ je povolen odpočinek max. 90 s, přičemž nejčastěji je využíváno 

60 – 90 s. (F. - Fernandéz, 2009; Kovacs, 2007; Ellenbecker, 2009 in Fernandez, 

2014a). Schönborn (2008) uvádí obdobné výsledky pro muže. Na základě svých 

výzkumů uvádí, že poměr pro muže činí 1 : 4,4. V případě žen však zjistil kratší dobu 

odpočinku, protože poměr pro hráčky představuje 1 : 1,26. Během intermitentního, 

které je charakteristické pro tenisovou hru, se tudíž střídají pohybové činnosti o vysoké 

intenzitě trvající 2 – 10 s (krátce) s krátkými intervaly pro zotavení (10 – 20 s po 

ukončení rozehry), přičemž tento cyklus je během celého utkání přerušován intervaly 

delšího odpočinku (60 – 90 s), kdy dochází ke změně stran mezi hráči (F. - Fernandéz, 

2009; Kovacs, 2007; Ellenbecker, 2009 in Fernandez, 2014). 

      Z výše provedených výzkumů je patrné, že současná tenisová dvouhra představuje 

během rozeher (gamů) převážně anaerobní alaktátovou disciplínu, ve které v době 

„přestávek“ (přerušení hry) stojí v popředí aerobní svalová činnost (Schönborn, 2008). 

Spencer et al. (2005 in Fernandez, 2014) tento zjednodušený závěr ještě doplňují o 

skutečnost, že během zatížení o vysoké intenzitě se kromě makroergních fosfátů rovněž 

uplatňuje svalový glykogen a jeho anaerobní štěpení. Jakmile je zatížení přerušeno 

(ukončení rozehry a především střídání stran) dochází k doplnění energetických zdrojů a 

obnovení homeostázy pomocí oxidativního způsobu. 

      Následně uvedu ještě několik údajů o různých parametrech, které byly získány 

z mnoha výzkumů (Jednotlivé výzkumy nebudu detailněji popisovat.). Tím chci docílit 

dokreslení celé problematiky různého podílu jednotlivých energetických systémů 

během tenisové dvouhry a také doložení výše uvedeného závěru, ke kterému dospěla 

většina autorů (např. Fox in Havlíčková a kol., 1993; König et al., 2001 in S.-A. 

Martínez, 2014; Kovacs et al., 2004 in Kovacs, 2006; Schönborn, 2008, F. - Fernandéz, 

2009; Kovacs, 2007; Ellenbecker, 2009 in Fernandez, 2014 apod.). 

      Fox (in Havlíčková a kol., 1993) ve svém výzkumu zjistil také hodnoty 

energetického výdeje. Ten u mužů činil 43,5 kJ/min, tj. 920 % nál. BM. Hodnoty 

týkající se % nál. BM se shodují s údaji Bartůňkové a kol. (1996 in Heller, Vodička, 
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2011). U žen byla hodnota energetického výdeje snížena na 30 kJ/min, tj. 783 % nál. 

BM. (Fox in Havlíčková a kol., 1993). Těmto hodnotám (kolem 1000 % nál. BM) 

odpovídá střední dlouhodobá intenzita trvající desítky minut (Bartůňková, 2010). 

Energie se získává z 60 – 90 % aerobně díky jednak aerobní glykolýze, a jednak 

lipolýze a ze 40 – 10 % anaerobně pomocí systému ATP-CP a poté anaerobní 

glykolýzy. Energetické zdroje jsou uloženy jak ve svalech (glykogen, 

traiacylglyceroly), tak v krvi (glukóza, mastné kyseliny). Havlíčková a kol. (2003) 

dodávají, že při této intenzitě je nejvíce zatěžován kardiorespirační a nervosvalový 

systém. 

      Koncentrace laktátu naměřená po skončení modelového utkání Foxe (in Havlíčková 

a kol., 1993) dosahovala 3 – 4 mmol/l. V tomto rozmezí se rovněž nacházely hodnoty 

zjištěné Kovacsem et al. (2004 in Kovacs, 2006). Tyto hodnoty se přibližují hodnotám 

anaerobnímu prahu, které se podle Dovalila a kol. (2008) pohybují kolem 4 – 5 mmol/l. 

Avšak během dlouhých ale zároveň intenzivních rozeher byly naměřeny poměrně 

vysoké hodnoty, kolem 10 mmol/l (Méndez et al., 2007 in S.-A. Martínez, 2014), které 

již odkazují na anaerobní laktátový systém dominující v krátkodobé vytrvalosti (Dovalil 

a kol., 2009). Podobně vysoké hodnoty byly naměřeny v konkrétních případech, např. 

náběh k síti či sprint k míči dopadajícímu těsně za síť (Gallach, 1992 in S.-A. Martínez, 

2014), ale také během podání, jehož hodnoty byly vyšší než hodnoty při jeho příjmu, 

tedy riternu (Méndez et al., 2007 in S.-A. Martínez, 2014). Koncentrace laktátu však 

nezůstává vysoká během celého tenisového utkání díky poměru zatížení a odpočinku, 

který je větší ve prospěch odpočinku (Bergeron et al., 1991; Christmass et al., 1998; 

Smekal et al., 2001 in S.-A. Martínez, 2014), jak již bylo výše uvedeno. Z tohoto 

důvodu jsou hodnoty laktátu během tenisového utkání poměrně nízké, v průměru se 

jedná o 1 – 4 mmol/l (Bergeron et al., 1991; Christmass et al., 1998; Ferrauti et al., 2001 

apod. in S.-A. Martínez, 2014). 

      Průměrná srdeční frekvence (dále jen SFmid) se během modelového utkání Foxe (in 

Havlíčková a kol., 1993) pohybovala na úrovni 140 – 150 tepů/min, což představovalo 

intenzitu 60 – 78 % maximální srdeční frekvence (SFmax). Kolísání přitom bylo 10 

tepů/min. Podobné hodnoty uvádí novější výzkum, kdy naměřené hodnoty SFmid 

dosahují 140 – 160 tepů/min, tj. intenzitu 60 – 80 % SFmax (Torres, Carrasco, 2004 in S-

A. Martínez, 2014). Fernández at al. (2012 in S-A. Martínez, 2014) však upozorňují, že 

SFmed neodráží povahu tenisové hry, tj. přerušovaného zatížení. Měřením srdeční 

frekvence při tenisovém utkání můžeme totiž získat velké rozpětí hodnot v podstatě 
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během každých několika sekund, např. rozdílné hodnoty během podání, které jsou vyšší 

než během riternu, a to jak u mužů, tak u žen (Méndez et al. 2007; Fernández et al., 

2007 in S-A. Martínez, 2014). Preferují tudíž hodnoty srdeční frekvence, které byly 

naměřeny při zatížení a v době odpočinku. SFmax může při intenzivní činnosti (např. 

náběh k síti či start k míči dopadajícímu těsně za síť) dosáhnout 190 – 200 tepů/min, 

zatímco během odpočinku její hodnoty rapidně poklesnou na 120 – 130 tepů/min 

(Bergeron et al., 1991; Gallach, 1992 in S-A. Martínez, 2014). Studie provedená 

Baigetem et al. (2008 in S-A. Martínez, 2014) přinesla poněkud nižší hodnoty (189 – 

191 tepů/min). Zde však není uvedeno, při kterých pohybových činnostech byly tyto 

hodnoty naměřeny.  

      Posledním parametrem, kterým se Fox (in Havlíčková a kol., 1993) během 

modelového tenisového utkání zabýval, byla minutová plicní ventilace, která se již 

vztahuje k dýchacímu systému. Jedná se o tzv. ventilační parametr (Bartůňková, 2010), 

který závisí na velikosti dechového objemu a dechové frekvence a který představuje 

jejich součin. Klidové hodnoty se pohybují kolem 8 l za min, zatímco během zatížení se 

mohou zvyšovat na 30, 50 či více litrů kvůli vzrůstajícím požadavkům na spotřebu 

kyslíku (Dovalil a kol., 2009). V tomto modelovém utkání činily hodnoty minutové 

plicní ventilace 53 l/min. 

      Na závěr uvedu několik informací o spotřebě kyslíku (VO2), resp. o jeho 

maximálních hodnotách (VO2max), které představují aerobní výkon. Hodnoty VO2max pro 

hráče tenisu činí 58,8 ml/kg/min. Hodnoty hráček se nepatrně liší. Jejich hodnoty totiž 

dosahují 56,5 ml/kg/min (Heller, Vodička, 2011). Tyto hodnoty autoři pro lepší 

představu převádějí na maximální výkon, který v tomto případě odpovídá 16,4 km/h. 

Ventilační anaerobní práh se nachází na úrovni 79 % VO2max, resp. na úrovni 76,8 % 

maximálního výkonu. Hodnoty VO2max hráčů i hráček bychom hledali spíše pod 

středem pomyslné tabulky zahrnující různé sporty. Nejvyšší hodnoty totiž náleží 

běžcům na lyžích – až 80 ml/kg/min, zatímco nejnižší hodnoty byly nalezeny u 

lukostřelců – okolo 45 ml/kg/min. Průměrná spotřeba kyslíku během tenisového utkání 

se pohybuje mezi 50 – 60 % VO2max, avšak během intenzivních rozeher může dosahovat 

až 80 % VO2max (F.-Fernandez, 2009 in Fernandez, 2014).  

      Přestože někteří autoři (např. Leger, Boucher, 1980; Chtara et al., 2005 in 

Fernandez, 2014 či Köning et al., 2001 in S-A. Martínez, 2014 aj.) nepovažují tento 

ukazatel, který se zjišťuje v laboratorních podmínkách, za příliš vhodný vzhledem 

k odlišné povaze testu (souvislý běh) a tenisové hry (intermitentní zatížení), Měkota, 
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Novosad (2005) v souvislosti se sportovními hrami však uvádějí, že během „klidových 

fází“ (nižší intenzita zatížení) průběh zotavení a rychlé obnovy energetických zásob, pro 

nějž slouží aerobní vytrvalost, závisí právě na velikosti VO2max hráče.  

      Pro zjištění anaerobních charakteristik v laboratorních podmínkách se nejčastěji 

využívá Wingate test. Na základě jeho výsledků lze získat hodnoty anaerobního 

výkonu, který odpovídá alaktacidním energetickým rezervám a anaerobní kapacitě 

především na úrovni anaerobní glykolýzy, protože délka jeho trvání je 30 s (Heller, 

Vodička, 2011). Z popisu testu je patrné, že by se mohl využívat v tenise, protože odráží 

anaerobní alaktátové krytí, které se během tenisového utkání převážně projevuje. 

Dlouhá léta se tento test v tenise využíval jako základní anaerobní zátěžový test, avšak 

v roce 2013 Minahan (in Fernandez, 2014b) upozornil, že takto krátká doba trvání testu 

(méně než 60 s) není dostatečně „stimulující“, aby došlo k vyčerpání anaerobních 

systémů. Jeho pochyby o validitě tohoto testu v tenise pramenily z výsledku výzkumu 

Ziemanna et al. (2011 in Fernandez, 2014b), kteří zjistili, že nebyla prokázána žádná 

korelace mezi postavením ve světovém ženském juniorském žebříčku a jejich 

maximálním anaerobním výkonem dosaženém ve Wingate testu. 

 

Význam jednotlivých druhů vytrvalostních schopností v tenisové dvouhře 

 

      Z výše uvedených poznatků ohledně fyziologických funkcí a energetického 

zabezpečení je patrné, že pro současný tenis má mimořádný význam rychlostní 

vytrvalost. V této souvislosti uvádí Scott (2000), že tenisový hráč musí být připraven 

každých 20 sekund vystartovat k síti, pokud to herní situace vyžaduje, přičemž pokaždé 

by měl být schopný podat výkon téměř na hranici svých možností.  

      Podle Schönborna (2008) je pro tenis důležitá, kromě samotné rychlostní 

vytrvalosti, ještě tzv. rychlostně silová vytrvalost, kterou popisuje jako schopnost 

provádět acyklické pohyby nejvyšší rychlostí proti působení poklesu rychlosti 

(podmíněna převážně nervovou únavou), přičemž překonávaným odporem je pouze 

hráčova hmotnost. Tato schopnost tudíž souvisí s rychlou sílou, ale zároveň je také silně 

ovlivněna ekonomikou úderů, tělesnou hmotností a specifickou koordinací běhu. Jedná 

se vlastně o tenisově specifickou vytrvalost, která odpovídá specifickému profilu 

požadavků tenisové hry (Ferrauti, 2008). Díky této schopnosti, která v sobě zahrnuje 

několik výše uvedených pohybových schopností, může hráč pomocí prvních dvou nebo 

tří kroků dosáhnout požadované akcelerace i ve třetí (ženy – běžné turnaje i 
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grandslamy, muži – běžné turnaje) či v páté (muži – grandslamy) sadě. Schopnost 

akcelerace dolních končetin za výše uvedených podmínek (několikahodinové trvání 

utkání) se samozřejmě promítne do provedení úderu v pozitivním slova smyslu. Úder 

bude tudíž dostatečně razantní, protože bude dosaženo optimálního průběhu zrychlení, 

kdy jeho maximum bude dosaženo v okamžiku kontaktu rakety a míče. Schönborn 

(2008) považuje tuto schopnost spolu se samotnou rychlostní vytrvalostí za záruku plné 

schopnosti nasazení během delších, velmi rychlých rozeher a/nebo několika rychlých 

rozeher za sebou. 

      Dlouhodobá vytrvalost zaujímá v tenise velice významné postavení, které můžeme 

pozorovat ve více oblastech. Schönborn (2008) uvádí, že úroveň dlouhodobé vytrvalosti 

rozhoduje o poklesu výkonnosti, a tím i o poklesu kvality dovedností hráče během 

dlouhých náročných utkání. Je tedy patrné, že úzce souvisí s technickými faktory 

tenisového výkonu. Dlouhodobá vytrvalost přispívá dále k lepšímu vyrovnání se nejen 

s fyzickou, ale hlavně s psychickou zátěží, která k tenisu, zejména na elitní úrovni 

neodmyslitelně patří. Její největší důležitost však spočívá v pozitivním efektu na 

regeneraci, jak již bylo výše vysvětleno. Vyšší úroveň tohoto druhu vytrvalostních 

schopností znamená většinou rychlejší průběh zotavných procesů. 

      Zatím byly vyzdvihnuty pouze ty vytrvalostní schopnosti, které se v tenise převážně 

vyskytují v souvislosti s anaerobním alaktátovým a aerobním energetickým krytím. 

Avšak nelze zapomínat na skutečnost, že během delšího trvání intenzivních rozeher se 

rovněž uplatňují zbývající výše jmenované vytrvalostní schopnosti, a to jak vytrvalost 

krátkodobá, tak vytrvalost střednědobá. Samozřejmě, že žádná z tenisových rozeher na 

nejvyšší úrovni nebude pravděpodobně nikdy trvat 3 minuty (viz krátkodobá vytrvalost) 

či dokonce 8 – 10 minut
1
 (viz střednědobá vytrvalost), avšak intenzita některých 

tenisových rozeher může vyžadovat stejné energetické zabezpečení jako tyto dvě 

vytrvalostní schopnosti. 

      Intenzita odpovídající krátkodobé vytrvalosti představuje vlastně submaximální 

intenzitu (desítky sekund), v níž dominuje LA systém. Intenzita odrážející střednědobou 

vytrvalost je spojována s kritickou intenzitou (Již byla vysvětlena.), v níž se zapojuje 

                                                 
1
 Výjimečný případ v souvislosti s délkou tenisové rozehry nastal v roce 1984, kdy její délka v ženské 

dvouhře dosáhla neuvěřitelných 29 min. Tento rekord, který nebyl dosud překonán (Osobně si myslím, že 

k tomu asi už nikdy nedojde, když vezmeme v úvahu vývoj tenisové dvouhry během posledních 15 let, ve 

smyslu neustálého zkracování délky rozeher.), se zrodil v prvním kole na turnaji v Richmondu, kdy proti 

sobě nastoupily Američanky V. Nelsonová-Dunbarová a J. Hepnerová. Tato rozehra, při níž míč přeletěl 

643 × přes síť, se uskutečnila ve zkrácené hře druhé sady. Samotná zkrácená hra trvala 1 hod a 47 min, 

čímž se rovněž zapsala do tenisové historie (iDNES, 2012). 
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LA-O2 systém. V intenzivních rozehrách, jak již bylo výše uvedeno, lze této intenzity 

téměř dosáhnout. Přestože v obou případech dochází k poměrně vysoké acidóze, tj. 

narušení stálosti vnitřního prostředí kvůli vyšším hodnotám laktátu, díky poměru 

zatížení a odpočinku, ve prospěch odpočinku, nezůstávají tyto hodnoty vysoké během 

tenisového utkání, tudíž se ve svalech hráčů laktát neustále nekumuluje. Aspillaga et al. 

(2000) považuje právě krátkodobou spolu s rychlostní vytrvalostí za jedny 

z nejdůležitějších kondičních faktorů pro úspěšnost ve výkonnostním tenise. 

      Vytrvalostní schopnosti patří nepochybně k faktorům ovlivňujícím výkon v tenise, 

což dokazuje tvrzení Dovalila a kol. (2009), že nižší úroveň vytrvalostních schopností 

znamená dřívější nástup únavy s doprovodnými jevy, jako je snížení pozornosti, 

přesnosti a následný větší výskyt chyb. Naopak při vynikajícím vytrvalostním stavu se 

při vyšší intenzitě práce uvolňuje více volných mastných kyselin, které jsou 

dopravovány k jaterní tkáni a tam spalovány, čímž se šetří zásoby glykogenu v játrech, 

který je v tenise potřebný především při pohybech rychlého či explozivního charakteru 

(Schönborn, 2008). Jedná se o tzv. „sparing efekt glykogenu“ díky zvýšenému 

využívání tuků (Semiginovský, Vránová, 1994). 

      Z hlediska účasti svalových skupin, které se převážně podílejí na pohybu a s 

ohledem na typ svalové činnosti tvrdí Scott (2000), Bollettieri (2001), že pro tenisového 

hráče mají význam především dynamické projevy jak lokální, tak celkové vytrvalosti. 

Tento fakt, zejména část týkající se „dynamiky", považuji za samozřejmý, protože je 

jasné, že během tenisové rozehry se v žádném pohybu nevyskytuje statická vytrvalost. 

Tuto informaci uvádím pouze pro připomenutí, že existuje také jiné členění 

vytrvalostních schopností, jak již bylo výše zmíněno. 

 

4. 2. 2 Koordinační schopnosti  

      Kromě kondičních schopností se na pohybovém, resp. sportovním výkonu podílejí 

také schopnosti koordinační. Tyto schopnosti představují třídu motorických schopností, 

které jsou podmíněny především procesy řízení a regulace pohybové činnosti (Měkota, 

Novosad, 2005). Belej a Jungr (2006 in Zháněl a kol., 2011) považují koordinační 

schopnosti za schopnosti, které nám umožňují vykonávat pohybové činnosti podle 

zadané pohybové úlohy tak, aby měly z hlediska časové, prostorové a dynamické 

struktury co nejúčelnější průběh a výsledek. Při zjednodušeném vyjádření lze tyto 

schopnosti chápat jako schopnosti rázu „informačního“ (Dovalil a kol., 2009). Podle 
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autorů hraje totiž energetický základ pohybové činnosti druhotnou roli, neboť primární 

je funkce CNS a nižších řídicích center.  

      Koordinovat znamená uspořádávat, uvádět v soulad, vnášet řád (Měkota, Novosad, 

2005). V tomto smyslu se ve fyziologii mluví o intramuskulární (postupné zapojování 

motorických jednotek do činnosti) a intermuskulární (postupné zapojování svalových 

skupin) koordinaci (Havlíčková a kol., 2003), přičemž jejich synchronizace představuje 

nezbytnou podmínku jakéhokoliv pohybu. V případě pohybové koordinace jsou již 

uváděny do souladu (koordinovány) především dílčí pohyby či pohybové fáze tak, aby 

vytvořily harmonický celek pohybového aktu. (Měkota, Novosad, 2005). Mehling 

(1983 in Zháněl a kol., 2011) definuje pohybovou koordinaci jako časové, prostorové a 

silové řízení jednotlivých pohybů nebo komplexních pohybových projevů, které se 

uskutečňují s ohledem na senzoricky předávané úkoly nebo cíle. Podle něj pohybová 

koordinace zastřešuje celou škálu koordinačních schopností, chápe ji tedy jako 

nadřazený pojem.  

      Měkota, Novosad (2005) považuje koordinační schopnosti za integrované útvary, 

neboť obsahují jak energetické, kognitivní, motivační, tak i emocionální součásti. Jedná 

se o komplexně působící výkonové předpoklady, tzn., že jedna koordinační schopnost 

nikdy není jediným předpokladem pro určitý výkon. A navíc mohou působit pouze 

v jednotě se schopnostmi kondičními. Koordinační schopnosti spočívají, jak již bylo 

výše zmíněno, na vrozených neurofyziologických mechanismech. Z hlediska biologické 

podstaty jsou významné procesy zrání, dozrávání smyslových a receptorových orgánů a 

stav regulované soustavy (kvalita nervových drah, druh a kvalita analyzátoru, citlivost 

receptoru a efektoru atd.) 

 

Taxonomie koordinačních schopností 

 

      Co se týče dělení koordinačních schopností, Dovalil a kol. (2009) uvádějí, že 

neexistuje všeobecně přijímaná taxonomie koordinačních schopností. Rozlišuje se 5 až 

15 jednotlivých relativně samostatných koordinačních schopností. Podle těchto autorů 

se jedná jak o širší komplex, tak současně o jistou specifičnost jednotlivých schopností. 

Měkota, Novosad (2005) tvrdí, že zpočátku byl na základě různých hledisek určen větší 

počet koordinačních schopností, který byl pak však, zejména kvůli snaze o 

zjednodušení, ve smyslu sloučení schopností s podobnými znaky do jednoho souboru, 



64 

 

značně omezen. Z důvodu odlišného pojetí této „redukce“ vznikly dva modely 

představující druhy koordinačních schopností. 

      V prvním modelu vytyčil Hirtz (1985 in Měkota, Novosad, 2005) 5 schopností, 

které považoval za stěžejní pro školní tělesnou výchovu. Jednalo se o schopnost 

reakční, rytmickou, rovnováhovou, orientační a diferenciační. Tyto schopnosti 

považoval za základní koordinační schopnosti a zobrazoval je jako pět vzájemně 

propojených kruhů (obr. 17). Z tohoto zobrazení můžeme usuzovat, že reakční 

schopnost přímo souvisí (propojení kruhů) s rytmickou a orientační schopností, zatímco 

s rovnováhovou a diferenciační schopností úzké vazby nemá. Reakční schopnost může 

být tudíž rovnováhovou či diferenciační schopností ovlivněna sekundárně přes 

rytmickou, resp. orientační schopnost. Významné místo v tomto modelu zaujímá 

rytmická schopnost, protože je vzájemně propojena se všemi ostatními schopnostmi. Ve 

výsledku se však všechny schopnosti více či méně vzájemně ovlivňují. 

 
Obr. 17 Vzájemná propojenost základních koordinačních schopností (Hirtz, 1997 in Měkota, Novosad, 

2005) 

 

 

      K těmto základním koordinačním schopnostem bývají některými autory např. 

Zimmermann, Schnabel, Blume, 2003 in Měkota, Novosad, 2005; Hendl, Véle, Hirtz, 

2005; Belej, Junger, 2006 in Zháněl a kol., 2011) přiřazovány ještě další dvě schopnosti. 

Jedná se o schopnost sdružování pohybů a o schopnost přestavby pohybu. Tyto 

schopnosti jsou považovány za dodatečné koordinační schopnosti a jsou ovlivňované a 

determinované základními koordinačními schopnostmi. V podstatě můžeme říci, že 

z původních pěti schopností vycházejí. 

      Druhý model představuje hierarchické uspořádání (obr. 18). Za bazální se považuje 

schopnost přesné koordinace, která podle Dovalila a kol. (2009) spočívá v řízení a 

regulaci známých přesných, kontinuálních pohybových činností s postačujícími 

zpětnými vazbami. Jde tedy o přesnost regulace pohybové činnosti. Vyšší stupeň nároků 

na koordinaci je kladen při řízení pohybové činnosti za podmínek „časového tlaku“, 

který podle Dovalila a kol. (2009) odpovídá řízení a regulaci známých krátkodobých, 
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přesných a rychlých pohybových činností. V tomto případě jde o přesnost a zároveň 

rychlost regulace pohybové činnosti. Nejvyšší stupeň náročnosti pak představuje řízení 

pohybových činností, které musí být provedeny nejen přesně a rychle, ale navíc také 

variabilně. Dovalil a kol. (2009) tento nejvyšší stupeň charakterizuje jako řízení a 

regulaci neznámých, variabilních, rychlých a přesných pohybových činností.  

 

 
Obr. 18 Hierarchické uspořádání koordinačních schopností (Hirtz, 1997 in Měkota, Novosad, 2005) 

 

 

      Měkota, Novosad (2005) tvrdí, že by struktura koordinačních schopností měla být 

pojímána celistvě. Můžeme tudíž říci, že nejlepším řešením by podle nich mohlo být 

spojení obou uvedených modelů, ke kterému bych se také přikláněla, a to zejména 

v souvislosti s tenisem. Základní koordinační schopnosti určené Hirtzem spolu s oběma 

přiřazenými schopnostmi by mohly být považovány za primární koordinační 

schopnosti, jako tomu bylo u hierarchického uspořádání motorických schopností (viz 

obr. 15), které by byly dále specifikovány přesností, rychlostí a variabilností. Mohli 

bychom pak např. mluvit o schopnosti přesné diferenciace, o schopnosti přesné a 

zároveň rychlé diferenciace či dokonce o schopnosti přesné rychlé a navíc variabilní 

diferenciace. V současné chvíli by se mohlo zdát, že se odkláním od tématu své 

bakalářské práce. Nicméně si myslím, že mi tato úvaha může posloužit pro závěrečný 

návrh modelu struktury sportovního výkonu v tenisové, který je cílem této práce. 

      V případě aplikace této úvahy o koordinačních schopnostech na tenisovou dvouhru 

by přesnou diferenciační schopnost mohl představovat např. vhodný stupeň vynaložené 

síly při úderu (úroveň razance), který závisí na zamýšlené délce odehraného míče, 

včetně jeho umístění vzhledem k podélným čarám vymezujících tenisový dvorec pro 
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dvouhru. V tomto případě předpokládáme, že má hráč na realizaci úderu relativně 

dostatečný čas, protože je již na úder připraven, např. díky správné anticipaci směru 

předchozího úderu soupeře a tudíž včasnému zaujetí optimálního úderového postavení. 

Za přesnou ale zároveň rychlou diferenciační schopnost by mohl být považován ten 

samý úder, který však hráč musí v tomto případě provést nejen správně, ale také rychle. 

Důvodem může být např. herní situace, kdy soupeř na základě anticipace již startuje do 

směru, do něhož chce hráč míč umístit. Hráč musí tudíž zahrát míč co nejrychleji, aby 

znemožnil soupeři jeho vrácení. Přesnou rychlou a navíc variabilní diferenciační 

schopnost by mohla odrážet výše uvedená situace, avšak za předpokladu, že soupeř na 

předchozí úder nečekaně a pro hráče až překvapivě zareagoval, tudíž se musí nově 

vzniklé situaci co nejrychleji přizpůsobit ve smyslu změny původně plánovaného stupně 

vynaložení síly při úderu. 

      Z výše uvedeného je patrné, že specifikace primárních koordinačních schopností za 

pomoci přesnosti, rychlosti a variabilnosti úzce souvisí s technikou (Bude později 

podrobněji rozebráno.), ale také s taktikou (např. správné a hlavně rychlé vyhodnocení 

konkrétního jevu následované variabilitou v původně zamýšleném pohybu). Když 

vezmeme v úvahu, že variabilita ke sportovním hrám neodmyslitelně patří, mohlo by se 

tvrdit, že koordinační schopnosti v tenisové dvouhře, zejména na elitní úrovni, vyžadují 

přesnost, rychlost a hlavně variabilnost, tj. pomyslný nejvyšší stupeň. 

      Tuto úvahu uvádím již v této části zejména kvůli přehlednosti. Považuji totiž za 

poměrně komplikované vracet se zpět k modelům, které byly zmíněny v obecné 

charakteristice koordinačních schopností. Navíc výše uvedené schopnosti stále ještě 

nepředstavují sportovně-specifické (tenisově specifické) koordinační schopnosti, které 

jsou podle Měkoty, Novosada (2005) omezené na jeden sport (tenis) či sportovní 

disciplínu (tenisová dvouhra) a které jsou vázané na charakteristickou motorickou 

dovednost (herní činnost), přičemž mají význam zvláště u sportovců vyšší výkonnosti 

(Dovalil a kol., 2009). 

      V souvislosti s taxonomií koordinačních schopností považuji za důležité zmínit 

postavení kloubní pohyblivosti ve struktuře pohybových schopností. Dovalil a kol., 

(2009) uvádějí, že kloubní pohyblivost se většinou vyděluje jako samostatná pohybová 

schopnost, avšak někteří autoři ji zahrnují mezi schopnosti koordinační. Měkota, 

Novosad (2005) tvrdí, že se kloubní pohyblivost od kondičních a koordinačních 

schopností liší z hlediska přenosu energie. U kondičních, koordinačních a kondičně-

koordinačních („hybridních) schopností dochází k aktivnímu přenosu energie pomocí 
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nervosvalového systému, zatímco v případě kloubní pohyblivosti se jedná spíše o 

systém pasivního přenosu. Tento názor zřejmě vychází ze skutečnosti, že svaly na rozdíl 

od kostí a kloubů představují aktivní složku pohybového systému (Dylevský, 2009). Na 

základě této úvahy považují kloubní pohyblivost (v jejich případě flexibilitu) za 

samostatnou schopnost, která však souvisí jak se schopnostmi kondičními, tak se 

schopnostmi koordinačními, tudíž také se schopnostmi kondičně-koordinačnmími 

(rychlostní schopnosti), což je patrné z níže uvedeného schématu (obr. 19). S tímto 

názorem se ztotožňuji, proto se kloubní pohyblivostí a jejímu významu v tenisové 

dvouhře budu věnovat až po rozboru jednotlivých koordinačních schopností.  

 

 

Obr. 19 Postavení kloubní pohyblivosti (flexibility) ve struktuře motorických schopností (Měkota, 

Novosad, 2005) 

 

 

Význam koordinačních schopností 

      Dovalil a kol. (2009) spatřuje význam koordinačních schopností v několika 

aspektech.  Koordinační schopnosti se jak jednotlivě, tak i v komplexu stávají přímými i 

zprostředkujícími faktory struktury sportovních výkonů. Podstatně ovlivňují kvalitu 

dovedností, zvyšují jejich přesnost, přizpůsobivost, usnadňují požadované spojování 

pohybů i jejich výběr. V této souvislosti uvádí Měkota, Novosad (2005), že koordinační 

schopnosti dokonce překračují rámec dovedností, neboť jsou předpokladem pro širší 

skupinu pohybových činností, jež se vyznačují podobnými koordinačními nároky. Hirtz 

(2002 in Měkota, Novosad, 2005) dodává, že dobře rozvinuté koordinační schopnosti 

spoluurčují stupeň využití kondičních schopností, což umožňuje např. pouze přiměřené 
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vynakládání síly při určitých tenisových úderech. Ovlivňují také plynulost, rozsah, 

dynamiku a rytmus pohybu.  

 

Jednotlivé koordinační schopností 

 

      V této části budou popsány jednotlivé základní koordinační schopnosti, které byly 

zmíněny v souvislosti s prvním modelem (viz obr. 17), včetně dvou přidaných 

schopností, a bude uveden jejich obecný význam. Následující část se již bude zabývat 

významem koordinačních schopností v samotné tenisové dvouhře, kdy budou zmíněny 

především konkrétní příklady činností, na nichž se jednotlivé koordinační schopnosti 

podílejí. 

      Reakční schopnost představuje schopnost zahájit (účelný) pohyb na daný podnět 

v co nejkratším čase. Indikátorem je reakční doba (Měkota, Novosad, 2005). Z definice 

je patrné, že se jedná nejen o rychlost reakce, ale v souvislosti s účelnosti je velice 

důležitý aspekt správnost či vhodnost reakce. Reakční schopnost je podle Měkoty, 

Novosada (2005) v podstatě totožná s reakční rychlostí. Z tohoto důvodu zde bude 

popsána zejména z hlediska biologického a budou zahrnuty pouze informace, které 

nebyly uvedeny u reakční rychlosti. Podle druhu podnětu a zapojení analyzátoru 

obvykle sportovec reaguje na akustický, optický, taktilní či kinestetický signál. 

Rozlišují se reakce na jednoduchý podnět, které jsou silně geneticky podmíněny (0,15 – 

0,35 s), dále reakce na složitý podnět ( 0,25 s) a výběrové reakce ( 0,3 – 0,5 s). 

Měkota, Novosad (2005) upozorňují na skutečnost, že z fyziologických důvodů nemůže 

být doba reakce kratší než 100 ms. Prodlevu mezi vysláním podnětu a zahájením 

pohybu způsobuje „zdržení“ při příjmu receptorem, vedení vzruchu nervovými vlákny, 

a hlavně čas potřebný ke zpracování v CNS, proto reakční časy složitých výběrových 

reakcí jsou mnohem delší. Uvádějí, že reakční doba se prodlužuje asi na 300 ms, 

přičemž čím více variant řešení existuje, tím je reakční doba delší (např. při 7 

alternativách až 600 ms). 

      Rytmická schopnost je charakterizována jako schopnost postihnout a motoricky 

vyjádřit rytmus z vnějšku daný, nebo v samotné pohybové činnosti obsažený. Rytmus a 

rytmickou schopnost nelze ztotožňovat. Rytmus představuje dynamicko-časové členění 

pohybu během pohybové činnosti, přičemž se nemusí nutně jednat pouze o pohyby 

cyklické. Svůj vlastní rytmus totiž mají i pohyby acyklické (např. tenisový úder). 

Nositelem rytmické schopnosti je však již člověk, kterému nalezení rytmu pohybu 



69 

 

ulehčí provedení tohoto pohybu. Tato schopnost, která je někdy též nazývána 

schopností rytmizace, rozlišuje rytmickou percepci a rytmickou realizaci. Tyto dva 

aspekty můžeme považovat za relativně nezávislé na základě tvrzení, že jedinec, který 

dokáže rytmus citlivě vnímat (akusticky, opticky či taktilně), nemusí být automaticky 

schopen jej přesně vystihnout během konkrétní pohybové činnosti (Měkota, Novosad, 

2005). Je patrné, že ve druhém aspektu hrají významnou roli kinestetické informace. 

      Rovnováhová schopnost souvisí s udržováním celého těla (event. i vnějšího objektu) 

ve stavu rovnováhy, respektive rovnovážný stav obnovovat i při napjatých 

rovnováhových poměrech a proměnlivých podmínkách prostředí. Za napjaté 

rovnováhově poměry považují Měkota, Novosad (2005) malou opornou plochu, dlouhé 

letové fáze, i rotační pohyby. Udržování rovnováhy je však vyžadováno neustále, 

protože těžiště je charakterizováno jako dynamický bod (Karas a kol., 1990). Neustále 

tudíž dochází k jeho většímu či menšímu vychylování a zároveň k následnému 

obnovování rovnováhy, k němuž je potřebný různý stupeň úsilí. Dobrou rovnováhovou 

schopnost podle Měkoty, Novosada (2005) představuje vnímání již malých výkyvů a 

jejich včasné a rychlé korigování pomocí změny tomu svalových skupin či pomocí 

vyrovnávacích pohybů různých částí těla. 

      Rovnováhovou schopnost můžeme dále dělit na statickou a dynamickou a na 

balancování předmětu. Statická rovnováhová schopnost se uplatňuje, když je tělo téměř 

v klidu a prakticky nedochází ke změně místa, přičemž podložka může být jak stabilní, 

tak labilní. Dynamická rovnováhová schopnost se uplatňuje při pohybu, zejména 

v situacích, kdy dochází k rozsáhlým, často i rychlým změnám polohy a místa 

v prostoru. Projevuje se při translaci a lokomoci (např. jízda na kole), dále při rotačních 

pohybech (např. akrobatické skoky s rotací kolem různých os) a při letové fázi (např. 

skoky na lyžích). Balancování předmětu odráží schopnost udržet v rovnováze jiný 

vnější objekt (např. vyvažování tyče na prstu). 

      Udržování rovnovážné polohy těla v gravitačním poli vyžaduje perfektní souhru 

fungování centrálních i periferních součástí nervového systému a pohybového aparátu. 

Permanentní kontrola má převážně reflexní charakter, účast vědomí není však 

zanedbatelná (Měkota, Novosad, 2005). Na udržování a obnovování rovnováhy se 

podílí následující analyzátory: vestibulární (dominantní pro dynamickou rovnováhu), 

kinestetický (zejména receptory krčních svalů kontrolujících pohyb hlavy), taktilní 

(četné receptory na plosce nohy) a vizuální (znatelně kratší délka výdrže při zavřených 

očích) Z toho je patrné, že udržování a obnovování rovnováhy je komplexní děj. Na 
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zpracování informací a optimalizaci korektur se podílejí mnohé části CNS, zejména 

bazální ganglia a mozeček, v němž se nachází centrum rovnováhy (Bartůňková, 2010). 

      Rovnováhová schopnost je ve vzájemných vztazích téměř se všemi ostatními 

koordinačními schopnostmi, je s nimi propojena a může být pokládána za jádro 

pohybové koordinace (Měkota, Novosad, 2005). S tímto tvrzením se shoduje také 

Krištofič (2004), který uvádí, že úroveň rovnovážných schopností koresponduje 

s vnímáním polohy a pohybu těla v prostoru a čase. Řízení rovnovážných procesů může 

být silně negativně ovlivněno psychickými vlivy. 

      Orientační schopnost vymezují Měkota, Novosad (2005) jako schopnost určovat a 

měnit polohu a pohyb těla v prostoru a čase, a to vzhledem k definovanému akčnímu 

poli (např. tenisový dvorec) nebo pohybujícímu se objetu (např. míč). Upozorňují, že 

vnímání polohy těla a motorické akce zaměřené na změnu této polohy je třeba chápat 

v jednotě, protože je projevem a výsledkem tzv. prostorovo-časově orientovaného řízení 

pohybu. Tato schopnost je často nazývaná prostorově orientační schopností. Důvodem 

je zřejmě snaha o bližší specifikaci poměrně obecného názvu. V souvislosti s výše 

uvedeným řízením pohybu bychom ji mohli ještě více zpřesnit na prostorovo-časově 

orientační schopnost, protože jak aspekt času, tak aspekt prostoru hraje v orientační 

schopnosti velmi důležitou roli a nelze je od sebe oddělit. Tuto schopnost lze ještě dále 

členit na rychlost orientace, přesnost hodnocení vzdálenosti, přesnost identifikace tvaru, 

přesnost hodnocení úhlu a na komplexní orientaci (Měkota, Novosad, 2005). 

 

      Diferenciační schopností je označována schopnost jemně rozlišovat a nastavovat 

silové, prostorové a časové parametry pohybového průběhu (Měkota, Novosad, 2005). 

Umožňuje jemné vyladění jednotlivých fází pohybu a dílčích pohybů, které se projevuje 

větší přesností, plynulostí a ekonomičností celkového pohybu. Diferencování znamená 

také odstupňované dávkování vynaložené síly, vyvinutého tlaku, tahu, torze atd. 

Základem této schopnosti jsou smyslové počitky z proprioreceptorů (např. svalová 

vřeténka, Golgiho šlachová tělíska, Ruffiniho a Paciniho tělíska v kloubech aj.), které 

nás informují o relativní poloze částí těla v prostoru (v daném čase), o směru rychlosti 

pohybu a zvláště pak o napětí svalů potřebném k vykonání určité činnosti, překonání 

určitého odporu apod. participuje zde také vestibulární analyzátor. 

      Úroveň diferenciační schopnosti spoluurčuje také pohybová zkušenost a stupeň 

osvojení konkrétní činnosti (Měkota, Novosad, 2005). Specifické aspekty diferenciační 

schopnosti týkající se vnímání popisují jako pocit míče, pocit vzdálenosti anebo i 
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obecněji jako pocit těla či pocit pohybu, proto se tato schopnost nazývá také někdy jako 

kinesteticko-diferenciační schopnost, čímž je ihned naznačena její biologická podstata. 

Za další stránky diferenciační (kinesteticko-diferenciační) schopnosti lze považovat i 

zručnost projevenou při jemně motorických činnostech ruky, nohy, hlavy a také 

schopnost svalové relaxace, která se týká jemného řízení svalové aktivity.  

      Diferenciační schopnost je těsně propojena s orientační schopností, obě schopnosti 

se často uplatňují současně (Měkota, Novosad, 2005). Hotz (2003 in Měkota, Novosad, 

2005) ji dokonce považuje za princip charakterizující koordinaci a tvrdí, že bez 

diferenciačních procesů není pokroku. Podle Hirtze (1985 in Zháněl a kol., 2011) může 

být tato schopnost chápána z hlediska zpracování aferentních informací jako základ pro 

kvalitu řízení pohybu.  

      Schopnost sdružování pohybů a schopnost přestavby pohybů jsou, jak již bylo výše 

uvedeno, považovány za „dodatečné“ koordinační schopnosti. V případě schopnosti 

sdružování pohybů se jedná o schopnost navzájem propojovat dílčí pohyby těla 

(končetin, hlavy a trupu) do prostorově, časově a dynamicky sladěného pohybu 

celkového, zaměřeného na splnění cíle pohybového jednání (Měkota, Novosad, 2005). 

Dovalil a kol. (2009) ji v této souvislosti nazývají schopností spojovací. Tuto schopnost 

můžeme tedy charakterizovat jako schopnost účelně organizovat pohyby jednotlivých 

částí lidského, kombinovat je a spojovat je, přičemž organizace musí umožnit 

zakomponování vztahů vzhledem k použitému náčiní, případně k jednomu či několika 

protivníkům. 

      Je významným předpokladem pro všechny sportovní (ale i mnohé jiné) činnosti, 

dominuje při řešení koordinačně náročných úloh, které se ve zvýšené míře vyskytují 

např. ve všech sportovních hrách, ale i v plavání. Projevem této schopnosti je 

způsobilost provádět i složitější pohyby paží při chůzi, v běhu či skoku. Schopnost 

umožňuje propojit tyto elementy tak, aby vytvořily harmonický, esteticky působící 

celek. Náročnost se zvyšuje použitím náčiní. Podobně je tomu při variabilním ovládání 

náčiní (chytání, házení, tlučení míče) v běhu a skoku ve sportovních hrách. Obtížnost 

zde zvyšuje protipůsobení soupeře (Měkota, Novosad, 2005). 

      V případě schopnosti přestavby mluvíme o schopnosti adaptovat či přebudovat 

pohybovou činnost podle měnících se podmínek (vnějších i vnitřních), které člověk 

v průběhu pohybu vnímá nebo předjímá (Měkota, Novosad, 2005). Můžeme ji 

považovat za schopnost situačně přizpůsobit („přestavit“) pohybovou činnost podle 

měnícího se zadání. Dovalil a kol. (2009) ji proto výstižně nazývají schopností 
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přizpůsobování. Jejich název zároveň naznačuje nutnost tento proces neustále opakovat 

např. s ohledem na měnící se terén (jízda na lyžích), činnost soupeře (úpoly), vyvíjející 

se herní situace (sportovní hry), měnící se povětrnostní situace (aktivity provozované 

venku), ale i s ohledem na podmínky vnitřní (např. únava). 

      Na základě vnímání nebo anticipace pak pokračuje sportovec v pohybu jiným 

způsobem, upravuje časové, prostorové a silové parametry pohybové struktury. 

Nicméně Měkota, Novosad (2005) uvádějí, že řídící motorický program zůstává, je 

pouze opatřován novými prováděcími parametry. Jiná však situace nastává, pokud 

dojde během pohybové činnosti k náhlým neočekávaným změnám, které obvykle vedou 

k přerušení aktuální činnosti a k jejímu nahrazení činností jinou. V tomto případě se již 

„nastavuje“ jiný, nový motorický program (např. přechod z útoku do obrany ve 

sportovních hrách). 

      Schopnost přestavby ve značné míře spočívá na rychlosti a přesnosti vnímání, i na 

schopnosti anticipovat změnu. Zde hraje velkou roli pohybová či soutěžní zkušenost. 

Schopnost přestavby je ve svém projevu úzce propojena se schopností orientační a 

reakční. Jedná se tudíž o komplexní předpoklad, který může být vyjádřen také jako 

herní schopnost (Měkota, Novosad, 2005). 

 

Význam koordinačních schopností v tenisové dvouhře 

 

      V této části bude nejprve uveden obecný význam koordinačních schopností v tenise, 

následně budou uvedeny příklady obecných koordinačních schopností (výše popsány) a 

poté tenisově-specifických koordinačních schopností 

      Koordinační schopnosti hrají důležitou roli ve všech sportovních disciplínách 

vyžadujících jednak velké množství rozličných pohybů, v nichž se uplatňují především 

všeobecné koordinační schopnosti (viz taxonomie), a jednak široký repertoár 

pohybových dovedností, v nichž se odrážejí sportovně-specifické koordinační 

schopnosti. Za taková sportovní odvětví můžeme jistě nepochybně považovat sportovní 

hry, protože splňují obě výše uvedená kritéria. V souvislosti s tenisem si dovolím tvrdit, 

že obě skupiny koordinačních schopností představují jakousi alfu a omegu sportovního 

výkonu v tenisové dvouhře. Mají totiž silné vazby s kondičními schopnostmi, jak již 

bylo výše podrobně popsáno. Promítají se do technických dovedností a skrze ně se 

vlastně projevují v taktických dovednostech, jak bude později vysvětleno. Samy zase 

podléhají únavě a mohou být negativně ovlivňovány psychickými faktory, což se opět 
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odrazí jak v kondičních faktorech (Jsou jejich součástí.), tak ve faktorech techniky i 

taktiky, a to může způsobit např. nedůvěru ve vlastní schopnosti, tudíž zároveň 

negativně ovlivnit psychiku hráče. V tomto okamžiku se pomyslný kruh uzavírá, 

protože psychickými faktory začal a psychickými faktory byl opět zakončen. Tímto 

příkladem jsem chtěla ilustrovat vzájemnou propojenost jednotlivých faktorů 

sportovního výkonu v tenisové dvouhře. Uvědomuji si, že tuto moji asociaci vyvolaly 

koordinační schopnosti, a proto se k nim opět navrátím. 

      Moje tvrzení o koordinačních schopnostech (dále jen koordinaci) se zakládají na 

syntéze poznatků od renomovaných autorů, kteří v oblasti elitního tenisu působí mnoho 

let. Následně uvedu názory různých autorů na koordinaci v tenise. Oblast koordinace je 

v tenise považována za faktory limitující výkon (Deutscher Tennis Bund, 1996 in 

Vaverka, Černošek, 2007). Vzhledem k vysokým požadavkům na koordinaci patří tenis 

k nejobtížnějším sportům (Stojan, Brabenec, 1999). Provedení úderu je 

charakterizováno stupněm koordinačních schopností v různých tenisově specifických 

situacích. Úroveň koordinace často odlišuje dobrého hráče od výborného. Hráč 

s vysokou úrovní totiž dokáže kontrolovat a koordinovat pohyby, a tudíž i techniku 

úderů pod neustálým situačním či časovým tlakem. Takový hráč je zároveň schopný bez 

větších problémů správně kombinovat po sobě jdoucí pohyby a v případě nutnosti 

rychle a hlavně efektivně měnit již zautomatizované pohybové vzorce vzhledem k dané 

herní situaci. Byla rovněž prokázána vysoká korelace mezi koordinací a kondičními 

požadavky. Často totiž vyhrávají Ti, kteří se lépe pohybují a jejichž hra je stabilní při 

únavě (Benko, Lindinger, 2007). Schönborn (2008) uvádí, že koordinace je 

nejdůležitějším faktorem, který výkon limituje, přičemž její kvalitu ovlivňuje rychlost 

pohybu a informační obsah cíleného pohybu. Čím rychleji je možno nějaký pohyb 

provést, tím úspěšněji se dá situace zvládnout za předpokladu odpovídající přesnosti 

pohybu. Velmi dobrá koordinační schopnost mj. svědčí o pohybovém talentu. 

       Závěrem můžeme říci, že z výše uvedených informací je zcela evidentní, že 

koordinace zaujímá význačné postavení ve struktuře sportovního výkonu v tenisové 

dvouhře. Autoři rovněž naznačují její vzájemné vazby s ostatními motorickými 

schopnosti, včetně jiných než pouze kondičních faktorů sportovního výkonu v tenisové 

dvouhře. 
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Všeobecná koordinace v tenisové dvouhře 

 

      Zháněl a kol. (2011) uvádějí, že tenis je sport, v němž se všeobecná koordinace 

projevuje s rozličnou důležitostí. V této části budou proto popsán význam jednotlivých 

všeobecných koordinačních schopností. Budou uvedeny konkrétní příklady činností, 

v nichž se tyto schopnosti objevují. 

      V souvislosti s reakční schopností není pochyb o tom, že se hráč během tenisového 

utkání nesčetněkrát setkává s obrovským množstvím výběrových reakcí. Každé 

pohybové akci hráče totiž nejprve předchází jeho reakce na soupeřův úder či pohyb, 

proto je nezbytné nejen rychle a správně či vhodně reagovat (správně se rozhodnout pro 

následný pohyb), ale také reagovat varibailně např. na neočekávané jednání soupeře. 

Reakční schopnost, která je prakticky totožná s reakční rychlosti (viz výše), tudíž velice 

úzce souvisí s faktory taktiky, zejména s rozhodovacími procesy, které budou objasněny 

později. Její rychlost, ve smyslu délky reakční doby, determinuje, zda se hráč dostane 

k míči včas či nikoliv, za předpokladu požadované úrovně akční, resp. komplexní 

rychlosti a rychlé síly). 

      Každý pohyb má svůj rytmus a jeho nalezení ulehčuje provedení pohybu, jak již 

bylo výše uvedeno. Toto tvrzení má v tenise dvojnásobnou platnost. V tenise není 

vlastně zadán žádný vnější rytmus, proto je pohybový rytmus výsledkem napodobení 

(procítění) vzorové pohybové představy či je do jisté míry spoluurčován protivníkem. 

V tenise je zvláště důležité udržet vlastní úderový rytmus oproti rytmu protihráče, proto 

musí dobře vnímat soupeřovy změny rytmu nebo tempa (Zháněl a kol., 2011). Z toho je 

patrné, že hráč se musí zároveň velmi dobře orientovat v prostoru a čase a musí opět 

rychle, správně či vhodně, příp. variabilně na konkrétní změny reagovat. Další 

požadavek, který je na hráče v souvislosti s rytmickou koordinační schopností kladen, 

zahrnuje optimální sladění pořadí rytmických činností (běh – úder – běh). Hráč by také 

měl být schopný ekonomicky měnit (rytmicky střídat) svalové napětí a uvolnění, což 

souvisí s diferenciační schopností. S rytmickou koordinační schopností je často 

ztotožňován timing, který je již chápán jako tenisově specifická koordinační schopnost 

(Severa, Slezák, 1999). Budu se jím tudíž zabývat v následné části, v níž celou 

skutečnost, týkající se výše zmíněného povědomí široké veřejnosti, uvedu na pravou 

míru, protože situace je poměrně složitější, jak bude vysvětleno. 
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      Rovnováhová schopnost hraje v tenise velice podstatnou roli. Pro tenis je důležitá 

zvláště dynamická rovnováha, protože tato sportovní hra je spojena s neustálým 

pohybem hráče po dvorci. Schönborn (2006) uvádí úzkou souvislost mezi 

rovnováhovou schopností a tenisovou technikou. Tvrdí, že vzpřímené držení hlavy a 

horní poloviny těla a také široký úderový krok (Ten je již spíše řazen mezi tenisově 

specifické koordinační schopnosti), jsou tři nejdůležitější předpoklady pro optimální 

rovnováhu. Na základě svých výzkumů totiž zjistil, že 80 % všech chyb je způsobeno 

ztrátou rovnováhy během úderu. Ztráta rovnováhy je tudíž základním důvodem vzniku 

nedostatků v oblasti úderové techniky (špatná pozice lokte, příliš vysoká poloha ramen, 

bod zásahu příliš blízko či příliš daleko od těla atd.), proto připisuje této schopnosti 

enormní důležitost a považuje ji za jeden z biomechanických principů. S tímto tvrzením 

rovněž souhlasí Zháněl a kol. (2011), kteří uvádějí, že často musí být údery prováděny 

z rychlého pohybu k míči či od míče, přičemž je zároveň stále kladen požadavek vysoké 

přesnosti a zejména pak účinnosti úderu. Význam rovnováhy tudíž vyplývá ze 

skutečnosti, že úder by měl být proveden ze stabilního rovnovážného postavení.  

      Nemalý význam v tenise má prostorově či prostorovo-časově orientační schopnost, 

protože tenisová hra se odehrává v relativně ohraničeném herním poli za neustále se 

měnících prostorových podmínek. Vnímání prostoru a mnoha signálů rozličného 

významu spolu s neustálým rychlým vyhodnocováním situace má proto velký význam. 

Aspekt času tudíž v tomto případě souvisí spíše s rozhodovacími procesy, v podstatě 

vlastně s reakční schopností. Tenisový hráč sice nemusí, na rozdíl od hráčů brankových 

sportovních her vnímat časové omezení tenisové hry, nicméně musí vnímat aspekt času 

z hlediska pohybu k úderu (Např., když hráč během tohoto pohybu zaregistruje, že se 

nepohybuje dostatečně rychle, aby byl u míče včas, pokusí se tento pohyb ještě zrychlit, 

pokud mu to jeho aktuální fyzický stav dovolí.) a z hlediska samotného provedení úderu 

ve smyslu optimální časové koordinace segmentů těla v koordinačním řetězu (Bude 

vysvětleno u faktorů techniky.). Zháněl a kol. (2011) v této souvislosti dodávají, že pro 

optimální orientaci v prostoru a čase je nutné, aby hráč vnímal především vlastní 

postavení a pohyb (směr běhu, rychlost) v herním poli, pohyb protihráče, vlastnosti letu 

míče (směr, délka, výška, rotace). Na základě orientace mezi výše uvedenými aspekty 

se pak hráč musí ve zlomku sekundy rozhodnout o vlastním úderu, tj. o řešení dané 

herní situace. Tudíž můžeme opět říci, že tato schopnost ovlivňuje taktické dovednosti. 
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      Diferenciační schopnost se v tenise projevuje v mnoha podobách, např. v přesném 

sladění úderových impulsů k regulaci délky nápřahu, v nastavení plochy rakety při 

úderech se spodní rotací, při topspinu atd. V tomto případě mluvíme o tzv. citu pro míč, 

tj. vložení pouze určitého stupně (diferenciace) síly do konkrétního úderu. Jiný „cit“ je 

vyžadován např. pro údery s horní (lift) a spodní rotací (slice). Můžeme říci, že tento 

„cit“ velice úzce souvisí s přesností umístění míče. Např. pokud hráč dobíhá k míči, 

který dopadl těsně za síť a který zamýšlí rovněž umístit co nejblíže síti, aby s ním měl 

soupeř co nejvíce problémů, musí použít pouze omezené množství síly, aby míč umístil 

do plánovaného prostoru. Kromě citu pro míč může hráč rovněž vnímat, tedy „cítit“ 

polohu a pohyby vlastního těla v prostoru. V tomto případě se tudíž spíše jedná o 

kinestetickou diferenciaci. Hráč by měl být schopen vnímat nejen vnější charakteristiky 

pohybu (např. techniku daného úderu), ale zejména pak vnitřní charakteristiky pohybu 

(např. svalové napětí). S ohledem na vnitřní aspekty se jedná o schopnost hráče měnit 

stupeň svalového napětí a používat je ty svalové skupiny, které jsou potřebné pro 

příslušný úder. Pokud hráč touto schopností disponuje, odrazí se to na vnějším projevu 

pohybu. Způsob pohybu, úderu, a tudíž celé tenisové hry bude ekonomický a díky tomu 

nebude docházet k rychlé únavě hráče (Zháněl a kol., 2011). Tato schopnost je 

považována za jednu z nejvýznamnějších schopností v tenisové dvouhře. 

      Schopnost sdružování pohybů se vztahuje ke schopnosti hráče optimálně prostorově 

a časově řadit a koordinovat pohyby částí těla (nohou, trupu, paží, rukou) a rakety. 

Zháněl a kol. (2011) uvádějí následovné řazení pohybů při úderu: pohyby nohou 

(postavení nohou), pohyby dolních končetiny (flexe a následná extenze před vlastním 

provedením úderu), pohyby trupu (vertikální a horizontální, ale také rotační či torzní), 

pohyby dominantní horní končetiny (postupné pohyby v ramenním a loketním kloubu 

následované pohybem zápěstí a nakonec hlavou rakety). Nesmíme však zapomínat na 

pohyby nehrající paže, které jsou velice důležité, protože se podílejí na vyvažování 

polohy, a tudíž na udržování stability těla během úderu, přičemž se využívá zákonu o 

vzájemném působení. Všechny tyto pohyby jsou částmi komplexního pohybu. Začínají 

v rozdílném okamžiku a jejich společný účinek se projeví v okamžiku kontaktu rakety 

s míčem (Zháněl a kol., 2011). Výše uvedené řazení pohybu v podstatě odráží 

biomechanický princip koordinačního řetězu (Bude popsáno ve faktorech techniky), 

který souvisí s faktory techniky. 



77 

 

      Schopnost přestavby pohybu je v tenise chápána jako schopnost hráče co 

nejefektivněji přizpůsobovat jeho pohyb, techniku, ale i taktiku (zejména rozhodovací 

procesy) novým skutečnostem na základě vnímaných či předpokládaných nebo dokonce 

nepředpokládaných změn dané herní situace (Zháněl a kol., 2011). Změny, ať už 

očekávané či neočekávané, které se na tenisovém dvorci objevují prakticky neustále, 

tudíž souvisí s vnímáním a také s anticipací hráče. Hráč poté tuto změnu rychle 

vyhodnotí a rozhodne se, jakým způsobem na nově vzniklou situaci zareaguje. Pokud se 

jedná pouze o malé změny, tak hráč svůj pohyb pouze upraví pomocí prostorových, 

časových a silových parametrů. V případě rozsáhlejší, podstatné změny, hráč většinou 

svůj stávající pohyb přeruší a následně v něm tudíž pokračuje zcela jiným způsobem. 

Z výše uvedeného je patrné, že je tato schopnost založena zvláště na rychlosti a 

přesnosti, popř. také na variabilitě vnímání situačních změn, ale také na pohybové 

zkušenosti. V souvislosti se změnou prostorových, časových a silových parametrů 

můžeme usuzovat na úzkou vazbu s prostorovo-časově orientační a diferenciační 

schopností. Zháněl a kol. (2011) uvádějí, že se schopnost přestavby pohybu uplatňuje 

zejména při míčích hraných u sítě nebo při míčích, u kterých se působením větru náhle 

změní jejich směr. Dalšími konkrétními změnami, které vyžadují úpravu či úplnou 

změnu pohybového vzorce, jsou např. snaha soupeře překvapit hráče neočekávaným 

rozhodnutím, chyby v anticipaci soupeřovy akce, špatné provedení vlastních úderů 

(např. chybné první podání) či změny podmínek vnějšího prostředí (mokrý povrch, 

špatně odskakující míč, vítr či slunce apod. 

 

Tenisově specifická koordinace 

 

      Z výše uvedeného popisu všeobecných koordinačních schopností je patrné, že 

všechny uvedené schopnosti se v různé míře vzájemně ovlivňují. Všechny jsou pro 

tenisovou hru důležité, protože úzce souvisí s kondičními schopnostmi, a tudíž 

s pohybem k míči. U jednotlivých všeobecných koordinačních schopností byly 

naznačeny vazby s tenisově specifickými koordinačními schopnostmi, které se již 

promítají do technických dovedností a skrze ně pak do faktorů taktiky. Můžeme tudíž 

říci, že jak všeobecná, tak tenisově specifická koordinace je velmi silně propojena 

s faktory techniky i s faktory taktiky zároveň. 

      V této části, jak vyplývá z jejího názvu, budou popsány jednotlivé tenisově 

specifické koordinační schopnosti, které na základě individuálního pohledu jednotlivých 
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autorů představují různé schopnosti související buď spíše s faktory techniky, nebo 

s faktory taktiky. Nutno podotknout, že toto vydělování je pouze orientační, protože při 

realizací úderů se vždy společně uplatňují jak faktory techniky, tak faktory taktiky, 

které se vzájemně ovlivňují  

      Za tenisově specifické koordinační schopnosti jsou považovány úderová technika, 

práce nohou apod. (Deutscher Tennis Bund, 1996). Zháněl, Slezák (1999) přímo 

vymezují následující tři schopnosti: kontrola míče, regulace vzdálenosti a timing. 

Schönborn (2006) uvažuje o tzv. hlavních bodech optimální techniky, které můžeme 

chápat jako tenisově specifické koordinační schopnosti. Jedná se o následující aspekty: 

optimální bod zásahu míče, optimální vzdálenost těla od tohoto bodu, práce nohou a 

švih. Řadí sem rovněž timing, který však v jeho pojetí již nepatří mezi hlavní body 

optimální techniky. Schönborn (2008) odvozuje tyto schopnosti od specifických herních 

situací. Tyto schopnosti tudíž již odrážejí faktory taktiky.  

      V této části podrobněji popíšu tenisově specifické schopnosti, které vymezili 

Zháněl, Slezák (1999) a uvedu k nim schopnosti dalších autorů, které by mohly být 

zahrnuty do konkrétní schopnosti (kontroly míče, regulace vzdálenosti či do timingu). 

Nebudu se zde zabývat úderovou technikou, protože se jí budu věnovat v rámci faktorů 

techniky. Nicméně některé její aspekty, které byly výše vyjmenovány, zmíním, protože 

je lze přiřadit ke schopnostem určeným Zhánělem, Slezákem (1999). Optimální 

vzdálenost těla od bodu zásahu míče lze např. považovat za schopnost regulace 

vzdálenosti. Na závěr bude objasněno pojetí Schönborna (2008), které dokreslí 

komplexnost tenisově specifických koordinačních schopností. 

 

Kontrola míče 

      Kontrola míče podle Zháněla, Slezáka (1999) představuje schopnost uvést v soulad 

místo kontaktu rakety s míčem a silový impuls míče tak, aby bylo dosaženo 

požadovaného cíle (např. umístění míče, razance míče, rotace míče atd.). Z této definice 

je patrné, že důležitou roli hraje místo kontaktu, které lze ztotožnit s optimálním bodem 

zásahu u Schönborna (2006), a silový impuls míče přiměřený danému cíli, který souvisí 

s kinesteticko diferenciační schopností. Dosažení harmonie obou aspektů je dáno úrovní 

schopnosti přestavby pohybu, která zde souvisí zejména s prací nohou, tzv. footwork, 

jak bude později vysvětleno. V souvislosti s přilétajícím míčem může hráč usilovat o 

jeho zpomalení ve smyslu tlumení míče. Tato situace může nastat, pokud hráč riternuje 

velice rychlé podání, přičemž aby míč neskončil v zámezí, volí hráč tento způsob pro 
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odehrání míče. Ve většině případů však hráč spíše usiluje o zrychlení míče, čímž je na 

soupeře kladen větší tlak. Za další aspekt kontroly míče považují Zháněl, Slezák (1999) 

úderovou jistotu. Tvrdí totiž, že úhel plochy rakety a směr a intenzita impulsu úderu 

mají být zvoleny tak, aby byla s ohledem na úroveň hráče zachována jistota odehrání 

míče (vzhledem k síti a čarám hřiště). Větší úderové jistoty lze dosáhnout pomocí rotace 

míče. 

 

Regulace vzdálenosti 

 

      Zháněl, Slezák (1999) považují regulaci vzdálenosti za schopnost hráče řídit a 

přizpůsobovat činnosti předcházející úderu prostorovým podmínkám. Vzdálenost 

můžeme nejlépe ovlivňovat pomocí práce nohou, která souvisí se zaujímáním vhodného 

úderového postavení (positioning) vzhledem k přilétajícímu míči ze soupeřovy strany 

dvorce. Práce nohou je v tenise velice důležitá (Schönborn, 2008), a to zejména na 

antukových dvorcích, kde je nezbytným faktorem k získání bodu (Lewit, 2014). Této 

tenisově specifické koordinační schopnosti se budu věnovat později. Zde jsem pouze 

zmínila její důležitost.  

      Cílem regulace vzdálenosti je zaujmout vhodné úderové postavení, které hráči 

umožní co nejefektivnější využití biomechanických principů, což se následně projeví 

optimálním místem či bodem kontaktu rakety s míčem. Tímto aspektem jako jedním 

z hlavních bodů optimální techniky (Schönborn, 2006) se budu rovněž podrobněji 

zabývat v rámci faktorů techniky. 

 

Timing 

      Timing má úzkou souvislost s procesem časového řízení tenisových činností 

(Zháněl, Slezák, 1999). Při značném zjednodušení jej můžeme nazývat načasováním či 

volbou správného okamžiku. Schönborn (2008) charakterizuje timing jako časově 

naprosto přesné nasazení sil, a tudíž jej považuje za náročnou senzomotorickou 

koordinaci. Z toho vyplývá, že kromě faktoru času uvažuje také o faktoru vztahujícím 

se k vynaložení určitého stupně síly. Tento druhý faktor bychom v podstatě mohli 

chápat jako kinesteticko diferenciační koordinační schopnost, což lze podložit názorem 

Hotze (1977 in Schönborn, 2008), že timing představuje kinesteticko-vestibulární 

vnímání, kterým disponují elitní hráči a využívají jej pro změny akcelerace. 
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      Zháněl, Slezák (1999) rozlišují timing externí zahrnující řízení přípravných činností 

před samotným úderem a timing interní představující časově-dynamické řízení již 

samotných úderů. Na základě tohoto rozdělení můžeme říci, že externí timing v sobě 

zahrnuje schopnost regulace vzdálenosti, která se týká přípravy na úder, jak bylo výše 

uvedeno. Tyto dvě tenisově specifické koordinační schopnosti můžeme tudíž pomyslně 

spojit, protože pro zajištění optimálního kontaktu rakety s míčem je důležité včasné 

vnímání a vyhodnocení letu míče, přičemž hráč současně provádí odpovídající 

přípravné činnosti pro odvetný úder (Zháněl, Slezák, 1999). Stejně tak můžeme říci, že 

interní timing je spojen se schopností kontroly míče, protože obě tenisově specifické 

koordinační schopnosti se již týkají samotného úderu. Interní timing Zháněl, Slezák 

(1999) v souvislosti se zrychlením či zpomalením úderu rozlišují na následující: 

ztlumení úderu soupeře (např. stopbal), kontra-úder čili protiúder (např. lob a smeč), 

švihový úder usilující o relativně maximální zrychlení při rychlém úderu. 

      Na základě výše uvedené úvahy o spojení externího timingu s regulací vzdálenosti a 

interního timingu s kontrolou míče je patrné, že bezchybný timing je podmínkou 

úspěšné tenisové hry (Zháněl, Slezák, 1999), protože představuje účinnou jednotu 

časově prostorových, dynamických a časově energetických aspektů (Schönborn, 2008). 

Schnabel, Thies (1993 in Schönborn, 2008) definují timing jako včasné, časově precizní 

regulované jednání při správném opticko-motorickém odhadu pohybových úkonů. 

Protože zdůrazňují schopnost optického vnímání a prostorovo-časové orientace, 

můžeme timing v jejich pojetí považovat za motoricky regulovaného jednání, které je 

zodpovědné za příjem informací, přičemž rozhodující roli hraje nejen samotné vnímání, 

ale také anticipace nadcházející situace při úspěšném zvládnutí dané herní situace. 

      Závěrem můžeme tedy říci, že timing v sobě zahrnuje kondiční faktory a faktory 

taktiky. Kondiční faktory představují v timingu jak kondiční schopnosti, které souvisejí 

s energetickým zajištěním pohybu, tak koordinační schopnosti, které jsou důležité pro 

řízení pohybu, což lze doložit tvrzením Hotze (1997 in Schönborn, 2008) „Být ve 

správnou dobu na správném místě při optimálním dávkování síly a rychlosti.“ Kondiční 

schopnosti zde odrážejí energetické zajištění, které je pro přesun do daného místa 

nezbytné, a koordinační schopnosti se podílejí na řízení dávkování. Mezi faktory taktiky 

v timingu patří vnímání, taktická rozhodnutí a anticipace, jejichž důležitost byla výše 

objasněna.  

Spolupůsobení faktorů kondičních a faktorů taktiky se pak projevuje v provedení 

samotného úderu, tedy ve faktorech techniky. Stejně tak může technika (např. vysoká 
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úroveň ve smyslu automatizace) podporovat timing (např. možnost více se soustředit na 

vnímání). Cela oblast timingu je však zároveň neustále vystavena psychickým 

faktorům, které ji mohou pozitivně (např. přiměřená sebedůvěra) či negativně (např. 

ztráta sebedůvěry). Timing na druhou stranu může rovněž ovlivňovat psychické faktory  

      Je tudíž jasné, že všechny oblasti (kondice, technika, taktika, psychika) spolu 

interagují, což se samozřejmě promítá do sportovního výkonu v tenisové hře. Celou 

problematiku vystihuje níže předložené schéma (obr. 20), které dokládá, že mezi timing 

a rytmickou schopnost nelze jednoduše klást pomyslné rovnítko, protože situace je 

daleko složitější a rytmická schopnost je pouze malou částí tohoto obrovského 

komplexu, který lze na základě výše uvedených poznatků považovat za jednu 

z nejdůležitějších a nejvíce rozhodujících schopností dobrého hráče. Timing je 

nejdůležitějším kritériem kvality v celém pohybovém jednání (Schönborn, 2008). 

 

 

Obr. 20 Timing jako kompetence jednání se svými faktory (Schönborn, 2008) 

 

 

 

Pojetí dle Schönborna (2008) 

 

      Trochu jiné pojetí tenisově-specifických koordinačních schopností přináší 

Schönborn (2008), který vymezuje tyto schopnosti v souvislosti s herními situacemi. 

Toto své pojetí zdůvodňuje tvrzením, že zvláště tam, kde je hráč pod časovým (ritern) 

a/nebo prostorovým tlakem (prohoz), je potřebné velmi rychlé motorické řešení, které 
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by však bez vynikajícího koordinačního potenciálu nebylo možné, případně by bylo 

silně omezené nebo chybné. Jedná se tudíž již spíše o konkrétnější schopnosti odrážející 

konkrétní technické dovednosti, které jsou nezbytné pro optimální zvládnutí 

konkrétních herních situací. Mezi takové situace řadí riternové situace, prohozové 

situace, volejové situace, dále situace uvnitř dvorce, situace pod tlakem, situace spojené 

se zahráním vítězného míče, obranné situace, útočné situace a situace spojené 

s protiútokem. 

 

Kloubní pohyblivost 

      Kloubní pohyblivost, jak již napovídá její název, se týká rozsahu pohybů v určitém 

kloubu nebo kloubním systému (Měkota, Novosad, 2005). V souvislosti se schopnostmi 

jedince ji chápou jako schopnost realizovat pohyb v náležitém rozsahu, tedy o plné 

amplitudě vzhledem k danému účelu. O základním rozsahu pohybu v kloubu rozhoduje 

především druh kloubu (např. kulovitý ramenní kloub či kladkový loketní kloub). 

Jednotlivé druhy kloubů se od sebe odlišují geometrickým tvarem styčných ploch, 

vazivovým aparátem, poměrem velikosti hlavice a jamky, úpravou svalových skupin 

uložených kolem kloubu. Tyto aspekty pak určují pohyb v kloubu ve smyslu jeho 

rozsahu (Dylevský, 2009). Kloubní pohyblivost není tudíž generalizovaná, ale 

specifická dle jednotlivých kloubů a směrů v kloubech (Měkota, Novosad, 2005). 

      Kloubní pohyblivost není však podmíněna pouze konsttitučně (tvar kloubu, 

schopnost protažení svalových pouzder, vazy fixující kloub, schopnost protažení svalů a 

šlach, hypertrofie svalstva obklopujícího kloub), ale má také kondičně-energetický 

základ (síla svalů vyvolávajících pohyb) a koordinační základ, který zahrnuje 

koordinaci agonistů, antagonistů a synergistů, regulaci svalového tonu a svalové a 

šlachové reflexy (Měkota, Novosad, 2005). V souvislosti s těmito reflexy Dovalil a kol. 

(2009) uvádějí, že napínací reflex či ochranný útlum pohyb omezují, až zastavují. 

      Nepříznivý vliv na kloubní pohyblivost má únava. Rovněž psychický stav, vypjaté 

emoce, napětí, nervozita, neklid či strach ovlivňují negativně pohyblivost kvůli 

nadměrně zvýšenému svalovému tonu. Pozitivní vliv má naopak větší vnější teplota. 

Pohyblivost bývá mj. vyšší spíše v odpoledních hodinách (Dovalil a kol., 2009). 

      Kloubní pohyblivost lze rozlišit na statickou a dynamickou. Hlavní rozdíl spočívá 

v rychlosti pohybu, jímž se snažíme dosáhnout rozsahu kloubu. V případě statické 

pohyblivosti využíváme pozvolný pomalý pohyb, naopak dynamické kloubní 
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pohyblivost využívá kloubního rozsahu při pohybové činnosti provedené normální či 

zvýšenou rychlostí (Měkota, Novosad, 2005). Ve sportovních hrách se objevuje 

dynamická kloubní pohyblivost, přičemž Dovalil a kol. (2009) uvádějí, že ve vztahu 

k pohybovým dovednostem se její jistá úroveň projevuje v ekonomii pohybu. 

 

Význam kloubní pohyblivosti v tenisové dvouhře 

      V tenisová hra na rozdíl od jiných sportů (např. gymnastika) nevyžaduje maximální 

rozsah pohybu v kloubech. Nicméně lepší pohyblivost umožňuje hráčům kvalitnější 

provedení dané pohybové struktury. Berdejo, Gonzáles (2010) uvažují o tzv. 

submaximální kloubní pohyblivost, kterou charakterizují jako úroveň pohyblivosti 

umožňující hráči provést daný pohyb bez omezení jeho potřebné amplitudy. Poměrně 

vysoká pohyblivost ramenního kloubu je např. klíčová pro podání. Riegerová a kol. 

(2006) uvádějí, že pro tenis je důležitá nejen pohyblivost v ramenních kloubech, ale 

také v kyčelních, kolenních, loketních a zápěstních. Nezbytná je rovněž pohyblivost 

páteře z důvodu neustálých rotačních pohybů během tenisových úderů. 

      V souvislosti s pohyblivostí je vyžadována kapacita protažení svalu a vhodná 

elasticita nejen svalů, ale i vazů. Při skluzu se například projevuje kapacity protažení 

zejména svalů nacházejících se na zadní straně stehna („hamstringy“). Můžeme si 

všimnout, že občas se hráči dostanou do pozice širokého stoje rozkročného (např. 

z důvodu neubrzdění pohybu či pouhé podklouznutí), v tomto případě je důležitá 

kapacita protažení zejména svalů na vnitřní straně stehen. Elasticita se vztahuje 

k biomechanice tenisového úderu. Crespo, Miley (2001) ji považují za jeden 

z biomechanických principů, který pomáhá k vyvinutí potřebné síly pro provedení 

úderu díky energii kumulující se ve svalech a šlachách v důsledku předchozího napnutí 

svalů. Optimální úrovní kloubní pohyblivosti lze tudíž dosáhnout jednak lepšího 

zapojení jednotlivých segmentů účastnících se koordinačního řetězu, a jednak lepšího 

přenosu síly a energie mezi články tohoto řetězu, jak bude později blíže objasněno 

v rámci faktorů techniky. V této souvislosti Berdejo, Gonzáles (2010) považují za 

klíčové svaly vnější rotátory kyčelního kloubu, které se podílejí na vytváření silového 

impulsu každého úderu a následně na jeho přenosu z dolní poloviny těla do horní 

poloviny těla. Efektivní explozivní pohyb podporují jak svaly na zadní straně stehna 

(„hamstringy“), tak čtyřhlavý sval stehenní na přední straně stehna. V neposlední řadě 

zmiňují kyčelní flexory, které ovlivňují délku kroku. Je tedy jasné, že kloubní 
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pohyblivost a její optimální úroveň má úzké vazby s faktory techniky a také 

s kondičními faktory, jak již bylo výše uvedeno.  

       Velmi podstatný význam kloubní pohyblivosti spočívá v prevenci zranění (Ortiz, 

2004 in Berdejo, Gonzáles, 2010), protože pohyblivost je jediná fyziologická kapacita, 

která se zhoršuje při zlepšení kondičních faktorů, proto je rovněž důležitá vyváženost 

síly a kloubní pohyblivosti. Během pohybů v tenisové hře je přetěžován zejména 

čtyřhlavý sval stehenní z důvodu nutností neustálého ohýbání kolenního kloubu, což 

způsobuje lehké posunutí čéšky směrem dopředu (Kolenní kloub je totiž v těchto 

pozicích nestabilní a křehký), a proto je důležitá rovněž síla svalů na zadní straně 

stehna, která zajistí stabilizaci tohoto kloubu. Optimální pohyblivost kyčelních kloubů 

oddaluje bolesti v oblasti bederní páteře. 
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4. 3 Faktory techniky 
 

      Faktory techniky souvisejí se specifickými sportovními dovednostmi a s jejich 

technickým provedením. Dovednost je definována jako učením získaná pohotovost 

(předpoklad) řešit správně, rychle a úsporně určitý úkol čili efektivně vykonávat určitou 

činnost. Technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je 

v souladu s možnostmi jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje 

se na základě neurofyziologických mechanismů řízení pohybu (Dovalil a kol., 2009). 

  

      Na základě vnějších projevů motoriky člověka a vnitřních neurofyziologických 

mechanismů rozlišují Dovalil a kol. (2009) techniku na dva následující typy. „Vnější“ 

technika se projevuje jako organizovaný sled pohybů a operací sdružených 

v pohybovou činnost, zaměřenou k danému cíli. Obvykle se vyjadřuje kinematickými 

parametry pohybu těla a jeho částí v prostoru a čase. Kromě kvantitativního hlediska 

techniky, se podílí také na kvalitativních znacích pohybového projevu, jeho přesnosti, 

plynulosti, stálosti a rytmu. „Vnitřní „ technika má naopak podobu zpevněných a 

stabilizovaných pohybových vzorců a programů jim odpovídajících koordinovaných 

systémů kontrakcí a relaxací svalových skupin. V tomto případě se jedná o dynamickou 

strukturu pohybu. Schönborn (2008) považuje „vnější“ techniku za formu, jakýsi vnější 

pohybový obraz a „vnitřní“ techniku za obsah, jakýsi vnitřní pohybový obraz.  

      Dovalil a kol. (2009) uvádí, že sportovní dovednosti se formují, zpevňují a 

stabilizují při součinnosti senzorických, psychický a nervosvalových funkcí organismu. 

Je tedy patrná úzká souvislost s ostatními faktory sportovního výkonu. Táborský a kol. 

(2007) považuje herní činnost za herní dovednost (nebo též herní způsobilost), která je 

zaměřena k plnění herních cílů. Účelové spojení (zřetězení) několika herních činností 

pak představuje herní akci. Podle Semiginovského, Dobrého (1988) spočívá dokonalost 

činnosti hráče v automatizaci co největšího množství jednoduchých pohybů a některých 

fází složitějších pohybů. 

       V tenise se rozlišují tři herní činnosti jednotlivce. Jedná se o podání, o vrácení 

podání (ritern) a o úder ve hře, kterým může být forhend, bekhend, forhendový volej, 

bekhendový volej, smeč, lob, stopbol, halfvolej či klamání.  

      Schönborn (2006) uvádí, že kvalita techniky má rozhodující vliv na sportovní výkon 

v tenise. Dokonalá technika umožňuje hráči přesnost úderů, rychlé tempo hry, její 

pestrost a účinnost zahajovacích úderů, tj. podání a vrácení podání (Jankovský, 2002). 



86 

 

O kvalitě techniky a především o jejím úspěšném použití a realizaci rozhodují četné 

faktory.   

      Nejdůležitějším z nich je zřejmě koordinace, která je chápána jako spojovací prvek 

mezi kondiční oblastí a oblastí techniky. Obzvlášť všechny druhy síly a rychlosti mohou 

být do techniky integrovány pouze přes koordinační oblast, a zvláště tam, kde se jedná o 

vysokou dynamiku pohybu těla, především v souvislosti s rovnováhou, nebo kde se 

jedná o rychlost provedení. Při nedostatečné koordinační schopnosti je narušeno 

harmonické propojení mezi kondicí a technikou, stejně tak nedostatečná kondice 

způsobuje poruchy s vážnými následky v technice. Hass (1995 in Schöborn, 2006) 

v této souvislosti tvrdí, že prostřednictvím sportovní techniky se transferuje existující 

pohybový potenciál (kondiční faktory) do sportovního výkonu. 

      Další faktor, který souvisí s technikou, je taktika, které bude věnována celá 

následující kapitola. Hráč si volí techniku úderů podle svého taktického záměru (viz 

dále). 

      Psychické faktory rovněž velmi ovlivňují tenisovou techniku. Wardlaw (2000) 

uvádí, že techniku hráč skutečně zvládá, pokud ji dokáže uplatnit pod tlakem utkání.  

      V celkovém budování tenisové techniky a tenisového výkonu hraje velmi důležitou 

roli timing, o jehož složitosti bylo již pojednáno. Připomeňme, že se jedná o kompetenci 

jednání, do níž jsou zahrnuty časově prostorové aspekty, dynamické aspekty a časově 

energetické aspekty. 

      Následující část bude věnována úderové technice, která je pro tenis stěžejní, protože 

vlastně tvoří hru samotnou. Schönborn (2006) uvádí, že každou techniku je nutné 

chápat jako komplex pohybů různých segmentů, které se na pohybu podílejí. K tomuto 

komplexu patří nejen optimální postupné řazení tenisově technických detailů 

z biomechanického hlediska, ale musíme do něj zahrnout celé tělo se všemi kondičními, 

koordinačními, anatomicky funkčními a fyziologickými faktory v jediném celku.  

      Biomechanika je podle Crespa, Mileyho (2001) odpovědí na stěžejní otázku, často 

kladenou v tenise: „Jaká je optimální technika“. Optimální techniku definují jako 

techniku, která umožňuje nejefektivnější kombinaci síly a kontroly vlastního úderu i 

pohybu hráče při minimalizaci rizika úrazu. Mezi hlavní biomechanické principy, které 

lze aplikovat na techniku tenisových úderů patří: rovnováha, setrvačnost, opačná síla, 

hybnost, elastická energie a koordinační řetězec.  

      Optimální techniku můžeme dále rozdělit na určité části, které budou podrobněji 

rozebrány. Jedná se o práci nohou, optimální vzdálenost těla od bodu zásahu míče, 
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optimální bod zásahu míče a o švih. Jednotlivé aspekty optimální techniky budou sice 

popsány odděleně, nicméně všechny se navzájem více či méně ovlivňují a souvisejí 

s biomechanickými zákonitostmi. 

 

4. 3. 1 Biomechanické principy 

 

      Schönborn (2006) uvádí, že lidské tělo je systémem mnoha článků, které jsou jeden 

po druhém jedním směrem napínány formou řetězové reakce a v opačném směru 

inervovány. Proces předpětí (nápřah) se proto musí provádět v časovém posunu, a sice 

odshora dolů: rotace ramenního pásu vzad – rotace boků – stehno až svaly bérce, které 

přísluší odrazovým kloubům. Teprve asi v poslední třetině této rotace vzad je vedena 

také úderová paže do nápřahu. Na konci procesu předpětí, by měl hráč směřovat celými 

zády kolmo k síti. Díky procesu předpětí ve formě rotace kolem osy těla, se docílí 

v celém kinematickém řetězci (viz dále) napětí v požadovaném směru a zároveň dochází 

ke kumulaci energie, která je nezbytná pro ekonomický a biomechanicky optimální 

úderový pohyb. Předpětí má okamžitě přejít do svalové kontrakce (úderový pohyb).  

 

  4. 3. 1. 1 Rovnováha 
 

       Prvním principem je rovnováha, která jak už napovídá název, souvisí 

s rovnováhovou schopností, o níž bylo pojednáno již dříve. Podle Crespa, Mileyho 

(2001) je pro tenis důležitá zvláště dynamická rovnováha, protože tenis je spojený 

s neustálým pohybem hráče. Schönborn (2006) uvádí, že pro ideální rovnovážnou 

pozici během úderu je mezi jinými rozhodující poloha těžiště těla, která se musí 

v okamžiku zásahu nacházet uvnitř podpůrné plochy, tj. mezi oběma chodidly.  

 

4. 3. 1. 2 Setrvačnost 
 

      Crespo, Miley (2001) uvádějí, že setrvačnost z 1. Newtonova zákona lze chápat jako 

odpor, který tělo klade změně jeho pohybového režimu. Pokud stojí tenista v základním 

postavení, jeho tělo má jisté množství klidové setrvačnosti. V případě reakce na 

soupeřův úder, musí tenista tedy překonat tuto klidovou setrvačnost tím, že využije 

gravitace a kontrakcí svalů dolních končetin vyvine odpovídající sílu proti podložce. Při 

úderu je výhodnější pokrčit paži. Ohnutý loketní kloub zmenší moment setrvačnosti, 
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čímž se zvýší úhlová rychlost. Důležitou roli hraje rotace trupu, jak již bylo výše 

uvedeno. 

 

4. 3. 1. 3 Opačná síla  

      Jedná se vlastně o 3. Newtonův zákon, akce a reakce. V souvislosti s tenisem to 

znamená, že pokud tenista zatlačí nohama do podložky (povrch dvorce), podložka 

„zatlačí“ do jeho nohou stejně velkou silou. Díky tomu vznikne impuls pro následnou 

explosivní akci. Tento biomechanický princip se uplatňuje například při podání. 

Pokrčení kolen, kterého si můžeme poměrně často u hráčů všimnout, je vlastně 

zmiňované zatlačení proti zemi. Tato akce poskytne počáteční sílu pro tvrdé a rychlé 

podání (Crespo, Miley, 2001). 

 

4. 3. 1. 4 Hybnost 
 

      Hybnost je definována jako součin hmotnosti těla a rychlosti. Jde o tzv. vložení 

váhy těla do úderu. Pro provedení silných a přesných úderů je třeba, aby v okamžiku 

úderu přenesl hráč váhu těla vpřed, tj. do směru úderu. Z tohoto důvodu se v okamžiku 

úderu přenáší váha těla z nohy stojící vzadu na stojící vpředu a hráč se přetáčí čelem 

k síti (Jankovský, 2002). 

 

4. 3. 1. 5 Elastická energie 
 

      Tímto termínem se rozumí energie vzniklá ve svalech a šlachách v důsledku 

předchozího napnutí svalů. V tenise lze akumulovat energii v nohách pomocí tzv. split 

stepu (poskok rozkročmo), který pak umožňuje hráči ihned po dotyku se zemí výbušně 

vyrazit k míči. Využívá se tedy k „nabití“ (předpětí) svalů např. v přípravné fázi podání 

a před údery od základní čáry. Velmi souvisí s principem opačné síly, neboť rovněž 

pomáhá k vyvinutí větší síly (Crespo, Miley, 2001). 

 

4. 3. 1. 6 Koordinační řetěz  
 

      Koordinační řetěz je složen ze segmentů těla, které fungují jako systém do sebe 

zapadajících článků řetězu, jak již bylo výše uvedeno. Optimální časová koordinace 

těchto segmentů umožňuje účinný přenos síly celým tělem. Rychlost jedné části těla se 
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sčítá s rychlostí navazujícího článku atd. Posloupnost segmentů je opačná, než bylo 

předpětí (nápřah), pořadí je tudíž následující: kolena se dostávají z flexe do postupné 

extenze, přidává se rotace boků, trupu a paže kolem ramen, následuje práce v loketním 

kloubu a nakonec dochází k flexi zápěstí, přičemž celý pohyb probíhá progresivně. 

V ideálním případě akceleruje raketa směrem proti míči a je hnána silou, která se rovná 

součtu jednotlivých sil. Jedná se vlastně o princip sumace kloubních sil. 

      Tento koordinační řetěz, často nazývaný také jako pohybový či kinetický řetěz a 

jeho správný průběh, je základním kamenem optimální techniky. Funguje-li tak, jak 

bylo výše popsáno, přispívá k maximalizaci síly, zlepšení kontroly, oddálení únavy a 

prevenci zranění. Naopak problémy v koordinačním řetězu mohou zapříčinit, že bude 

úder slabý, že bude postrádat kontrolu a může způsobit hráči zranění. Rovněž pokud 

hráč nezapojí některou část těla, snižuje tím razanci úderů a zároveň zvyšuje riziko 

zranění. Nesprávné časové zapojení některé části těla, rezultuje obvykle ve ztrátu 

razance i kontroly a navíc se opět zvyšuje riziko zranění. Pokud jsou jednotlivé 

segmenty neefektivně využity, vede to opět k nedostatečné razanci úderu. Jestliže hráč 

zapojí více částí těla, než je nezbytné, dochází často ke ztrátě kontroly (Crespo, Miley, 

2001). 

 

4. 3. 2 Hlavní body optimální techniky 

4. 3. 2. 1 Práce nohou (footwork) 
      

      Práce nohou v tenise je velmi důležitá, protože jak uvádí Schönborn (2006) na 

kvalitě práce nohou závisí v tenise celkový úspěch. Pouze pomocí dokonalé práce 

nohou může hráč dosáhnout optimální vzdálenosti těla od bodu zásahu míče. Hráč tedy 

musí dostat své tělo do správné vzdálenosti od bodu zásahu do doby krátce před 

zahájením pohybu.  

      Práce nohou zpravidla souvisí především s rychlostí hráče. Pokud situace nutí hráče 

běžet k bodu zásahu míče maximální rychlostí, musí tenista správně řídit především 

poslední dva kroky před úderovým krokem, aby následně mohl provést jeden dlouhý 

úderový krok (popř. se k míči „doklouznout“). Výhoda tohoto dlouhého kroku, který je 

zpravidla delší, než je šířka ramen, spočívá ve zvětšení podpůrné plochy, čímž lze 

dosáhnout větší stability, jejíž důležitost v tenise byla popsána výše. Jestliže má však 

hráč relativně hodně času připravit si úder, vyžaduje se od tenisty jemná práce pomocí 

spíše tanečních kroků na předních částech chodidel. 
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4. 3. 2. 2 Optimální vzdálenost těla od bodu zásahu míče 
 

       Schönborn (2006) uvádí, že vzdálenost těla je odpovědná za nesčetné nevynucené 

chyby. Optimální vzdálenost mezi tělem, resp. osou těla a bodem zásahu míče závisí 

především na individuálním ohnutí loketního kloubu, což je částečně podmíněno 

individuálním stylem, ale hlavně držením rakety. Podle typu držení (forhendové 

západní/forhendové východní), se mění úhel mezi nadloktím a předloktím (více/méně 

ostrý). Při forhendu má být však loket z výše zmíněných biomechanických důvodů 

v okamžiku zásahu stále ohnutý. 

      Rovnováhová schopnost velmi ovlivňuje optimální vzdálenost od bodu zásahu míče 

(Schönborn, 2006). Každý extrémní náklon horní poloviny těla kupředu, do strany nebo 

dozadu během pohybu při úderu a během okamžiku zásahu míče znamená odchýlení se 

od optimální vzdálenosti osy a těžiště těla od bodu zásahu.  

      Špatná vzdálenost těla od bodu zásahu míče může být také zapříčiněna nesprávným 

nebo opožděným předvídáním dráhy letu míče a bodu odskoku míče či opožděnou 

neuronální nebo motorickou reakcí, překvapivou akcí soupeře, časově nebo prostorově 

obtížnou situací či nedostatečnou prací nohou.  

 

4. 3. 2. 3 Optimální bod zásahu míče 
 

      Okamžik zásahu míče je podle Schönborna (2006) nejdůležitější částí celého úderu, 

protože rozhoduje o úspěchu či neúspěchu každého úderu. Optimální bod zásahu míče 

závisí na mnoha předcházejících akcích, pohybech a dílčích pohybech. Velký vliv má 

držení rakety.  Bod zásahu se přesouvá od kontinentálního držení přes východní, 

polozápadní až k západnímu držení stále dále před tělo. Tato skutečnost je velmi 

důležitá, neboť ovlivňuje nejen pohyb při úderu, ale i množství rotace míče a směr 

protažení úderu. Způsob držení rakety záleží na individuálních dispozicích a také na 

hráčském stylu. Rozhodující je, aby způsob držení nebránil v optimální vzdálenosti těla 

od bodu zásahu a umožňoval umístění bodu zásahu před tělem (optimální přenos 

energie), přičemž by ruka provádějící úder měla v bodě zásahu spočívat z větší části 

před těžištěm těla. Z výše uvedených důvodů neexistuje ani jeden ideální, ani jeden 

univerzální nebo jednotný bod zásahu míče.  
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      Schönborn (2006) poukazuje na skutečnost, že v okamžiku zásahu se již nedá nic 

korigovat, protože čas přenosu po aferentních drahách od receptorů ruky do CNS, kde je 

kontakt registrován, je delší než sama doba kontaktu mezi míčem a raketou (cca 4 ms). 

 

4. 3. 2. 4 Švih 
 

      Schönborn (2006) uvádí, že uvolněný švih je důležitý pro úspěšnou techniku. 

Naopak křečovitý pohyb svalstva, který je většinou důsledkem nervozity a strachu 

stejně jako nedostatku schopnosti koordinace či technické připravenosti a také 

neoptimální kloubní pohyblivosti, neumožňuje provést uvolněný švih, čímž negativně 

ovlivňuje technickou stránku činnosti.  

      Při švihovém pohybu dochází ke zrychlení v poslední části kinematického řetězu. 

Zrychlení se tedy stále zvětšuje ve směru ke špičce rakety. Správně provedený švih nám 

zároveň poskytuje zpětnou informaci o tom, zda byla vzdálenost těla od bodu zásahu 

správná. Pokud není tato vzdálenost optimální, musí se zapojit pomocné svaly, čímž 

stoupá výdej síly a hráč je nucen raketu spíše posunovat nebo tlačit, protože již nemůže 

udržet ideální rovinu švihu. 

 

 

4. 3. 3 Údery  

      Údery jsou z hlediska strukturální stránky pohybu acyklické činnosti, u nichž se 

rozlišuje fáze přípravná (natočení ramen a nápřah), fáze hlavní (úderová zahrnující švih 

paže s raketou) a fáze závěrečná (protažení). Nebudu se zde zabývat technikou 

jednotlivých úderů, cílem je popsat faktory, které daný úder ovlivňují.  

      Každý tenisový úder má svoji techniku. Optimální úder musí mít podle Schönborna 

(2006) tři vlastnosti. Úder musí být jednoduchý, tzn., že v celém průběhu pohybu se 

nevyskytují žádné zbytečné a vzájemně se rušící pohyby. Pohyb musí být 

ekonomický/úsporný. Síly má být použito tak málo, jak je to jen možné a nutné. Celý 

pohybový řetěz má být především využit k vytvoření optimálního švihu a optimálnímu 

uplatnění energie. Třetím kritériem optimálního úderu je účinnost. Dokázat zahrát míč 

s úspěchem z každé pozice a situace, což znamená hrát přesně na cíl s požadovanou 

rychlostí zpět do soupeřova pole. V této souvislosti uvádí Jankovský (2002), že správné 

držení rakety je jedním z předpokladů účinnosti úderu, protože určuje úhel sklonu 
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plochy rakety při úderu, místo zásahu míče a umožňuje optimální využití síly při úderu. 

Držení rakety má podle něj rozhodující vliv na celkový styl hry.  

      Každý úder má určitý směr, výšku, vzdálenost/délku, rotaci a rychlost (prudkost). 

Těchto pět činitelů, které spolu navzájem souvisí, značně úder ovlivňují a míra jejich 

využití závisí na hráčových schopnostech a dovednostech, tedy na technickém 

provedení. 

      Směr odehraného míče je dán horizontálním úhlem hlavy rakety při kontaktu 

s míčem a směrem přilétajícího míče ve vztahu k zamýšlenému směru odehrání. 

Horizontální úhel je opět ovlivňován dalšími aspekty, nejdůležitější z nich je zřejmě 

poloha zápěstí. V tenise existuje 5 základních směrů, do kterých odehraný míč může 

pravděpodobně směřovat: vlevo (extenze zápěstí), vpravo (flexe zápěstí), nahoru, dolů, 

přímo rovně (mírná flexe zápastí). 

      Výška odehraného míče závisí na vertikálním úhlu rakety při kontaktu s míčem, na 

dráze celého švihu paže s raketou a na rychlosti hlavy rakety v okamžiku zásahu. Výška 

zároveň přímo ovlivňuje délku a hloubku úderu. Pokud je hlava rakety otevřená, míč 

bude směřovat vpřed vzhůru (vzestupná tendence) a zahájí zpětnou, tj. spodní rotaci. 

V případě, že je hlava rakety zavřená, míč bude směřovat vpřed dolů (sestupná 

tendence) a zahájí horní rotaci.   

      Vzdálenost/délka odehraného míče je ovlivňována výškou nebo trajektorií letu 

míče, rychlostí či prudkostí míče (čím prudčeji míč letí se stejnou počáteční výškou, tím 

dále dopadne), rotací míče (údery s velkou horní rotací dopadají dříve než údery přímé 

či se spodní rotací, pokud mají stejnou počáteční rychlost a trajektorii). 

      Rotace závisí na trajektorii švihu paže s raketou (čím strmější, tím více horní 

rotace), na rychlosti hlavy rakety a na úhlu rakety v okamžiku zásahu a na úhlu rakety. 

Jak již bylo uvedeno, rotace ovlivňuje a mění roztočení míče při jeho letu vzduchem, 

dráhu letu, odskok a let míče po jeho odskoku. 

      Rychlost (prudkost) je dána zcela primárně rychlostí hlavy rakety v okamžiku 

kontaktu s míčem, která je zase ovlivňována dalšími faktory: vzdálenost, kterou urazí 

raketa před a po zásahu míče, návaznost a rychlost fáze přípravné (nápřah) a fáze 

závěrečné (protažení) v kombinaci s využitím přenosu hmotnosti těla, koordinace ve 

smyslu timingu (Crespo, Miley, 2002). 

      Z výše uvedeného je patrné, že na základě různých kombinací jednotlivých činitelů 

existuje mnoho variant v rámci jednoho úderu. Hráč tyto kombinace volí nejen na 

základě svých dovedností, ale i na základě taktického záměru, na základě jeho postavení 
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na dvorci a samozřejmě podle obtížnosti přilétajícího míče. Je tedy patrné, že čím více 

kombinací hráč ovládá, tím má větší volbu výběru, čímž ztěžuje protihráči anticipovat 

řešení určitých situací.  

      Na závěr bych chtěla na příkladu servisu demonstrovat množství faktorů, které 

ovlivňují jeho provedení. Servis považuji za nejdůležitější úder, protože bez něj by 

žádné utkání nemohlo začít. Navíc je to jediný úder, který závisí pouze na hráči 

samotném na rozdíl od všech ostatních úderů, které jsou vždy ovlivněny činností 

soupeře. Při servisu není na hráče rovněž vyvíjen takový časový nátlak jako při 

ostatních úderech, hráč má na provedení servisu relativně dost času, může se 

rozhodnout o typu servisu, umístění atd. Na druhou stranu je na hráče kladen velký 

psychický tlak, zejména při neúspěšném prvním podání, protože se kvůli možné 

dvojchybě zvyšuje riziko ztráty bodu. 

      Ze schématu na obr. 21 je patrné, že roli hrají všechny faktory, kterými se ve své 

práci zabývám. Tělesné rozměry představují somatické faktory. Zřejmě nejdůležitějším 

faktorem je technika, která závisí na pohybových předpokladech, tedy kondičních 

faktorech a také na tréninku. Podstatnou úlohu mají faktory taktiky. Servis může být 

modifikován na základě strategie, podmínkou je však technické zvládnutí zvolené 

varianty. O strategii mj. rozhoduje kvalita soupeře, jeho silné a slabé stránky. Psychické 

faktory velmi působí na provedení servisu. Již samotná osobnost může negativně či 

pozitivně servis ovlivnit, záleží na míře sebedůvěry. Stav hry (gamu) či utkání velmi 

ovlivňuje psychiku hráče. Musí se např. rozhodnout mezi rizikem či jistotou. Opět 

velkou roli hraje soupeř, který také ovlivňuje naší psychickou stránku. Je tedy jasné, že 

jednotlivé faktory spolu úzce souvisí a navzájem se podmiňují. Nutno ještě podotknout, 

že ve schématu se objevují vnější podmínky, které výkon nepochybně ovlivňují, avšak 

nepatří mezi endogenní faktory, jak již bylo zmíněno na začátku. 
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Obr. 21. Soustava faktorů ovlivňujících provedení servisu (Vaverka, 2010) 
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4. 4. Faktory taktiky 
 

      Taktikou se chápe způsob řešení širších a dílčích úkolů, realizovaných v souladu 

s pravidly daného sportu. Spočívá ve výběru optimálního řešení strategických a 

taktických úkolů. Ten však bezprostředně souvisí s technickými aspekty, tudíž realizace 

taktických záměrů je možná jedině prostřednictvím techniky (Dovalil a kol., 2009). 

Spojení techniky s taktikou je typické ve sportovních hrách. Semiginovský, Dobrý 

(1988) uvádějí, že technika sportovních her se velmi podstatně odlišuje od techniky 

jiných sportů hlavně tím, že má bezprostřední vztah k taktice hry. 

      Konkrétní řešení soutěžní situace jednotlivcem, skupinou či družstvem považují 

Dovalil kol. (2009) za taktické jednání, do nějž se promítá výběr řešení. V jednání se 

uplatňuje nejen technika, ale podstatnou roli zaujímají také složité psychické procesy, a 

proto se v souvislosti s faktory taktiky vydělují taktické dovednosti. Herní činnosti, 

které lze považovat za technické dovednosti, jak již bylo výše zmíněno, v sobě vlastně 

také zahrnují taktické dovednosti, protože Táborský a kol. (2007) uvádí, že herní 

činnosti mají dvě stránky. První se týká technického provedení činnosti, druhou 

stránkou je taktický záměr, který zahrnuje právě psychické procesy, jejichž předmětem 

je výběr nejúčelnějšího řešení vzniklé herní situace.  

      Jádro taktických dovedností tvoří procesy myšlení. Jeho předpokladem jsou určité 

soubory vědomostí, které má sportovec k dispozici v paměti. Mezi důležité patří znalost 

pravidel daného sportu, poznatky o předmětu soutěžení (míč) a o náčiní (raketa), znalost 

základních principů a postupů taktického boje v daném sportu. Podstatné je rovněž 

dokázat reálně zhodnotit vlastní předpoklady a možnosti. Velkou výhodou je 

rozpoznání soupeřových silných a slabých stránek. Kromě souboru vědomostí jsou 

předpokladem myšlení také určité intelektové schopnosti, a to jak obecné, tak specifické 

(vztahující se k příslušnému sportu). Mezi obecné lze řadit především schopnost 

koordinovat vlastní jednání, dále různé formy jednoduchých a složitých reakcí, 

pohotovou orientaci ve složitých situacích, rychlé rozhodování a jiné. Za specifické pak 

můžeme považovat např. hodnocení a aplikaci vlastních i cizích zkušeností, schopnost 

kombinovat a tvořit, využívat nejrůznějších forem anticipace či herní inteligenci atd. 

Všechny výše uvedené předpoklady pak umožňují taktické myšlení (Dovalil a kol., 

2009).  

      .   
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4. 4. 1 Strategie a taktika v tenise 

 

      V průběhu utkání se hráč dostává do velkého množství různorodých taktických 

situací, které závisejí na faktu, zda je atakován (defenzíva), nebo je ve výměně či zdali 

on sám soupeře atakuje (ofenzíva). Fáze hry je dána herními zónami, které do značné 

míry taktiku ovlivňují. Crespo, Miley (2002) rozeznávají čtyři zóny či herní prostory 

podle momentální pozice hráče: základní čára, třetí čtvrtina dvorce, střed dvorce a síť. 

Směrem k síti se zvětšuje možnost využívání úhlů, čímž se získávají větší šance na zisk 

bodu. Taktika rovněž závisí na herních situacích, kterých v tenisové dvouhře existuje 

pět: když tenista podává, když přijímá, když jsou oba protihráči u základní čáry, když 

tenista postupuje k síti, když soupeř postupuje k síti.  

      Většina sportovních her rozlišuje herní činnosti jednotlivce na útočné a obrané. 

V tenise se ale nedá přesně určit, který úder je útočný a který naopak obranný, protože 

smysl tenisové hry, jak tvrdí Šafařík (1978), spočívá v tom, že se hráč snaží pomocí 

rakety dopravit míč přes síť do pole soupeře, čímž plní úder úkol obrany, ale zároveň se 

také hráč snaží umístit míč tak, aby mu jej soupeř nevrátil, nebo aby mu vrácení činilo 

co největší obtíže, čímž současně plní úder úkol útoku.  

      Údery sice nemůžeme jednoduše rozlišovat na útočné či obranné. Nicméně na 

základě taktického záměru můžeme posuzovat, zda se hráč pokoušel o tzv. winner 

(vítězný úder), zda si situaci připravoval (přípravný úder), zda se spíše bránil s cílem 

udržet se ve hře či zda se jednalo o neutrální úder. Za zvláštní případ je považován tzv. 

counter-attacking shot, který by se dal charakterizovat jako protiútok. Hráč přesto, že je 

v těžké pozici, která by spíše vyžadovala úder s obranným záměrem, se pokusí o 

vítězný úder, aby soupeře překvapil. 

       Na základě převažujícího taktického záměru a herního pojetí lze vymezit herní 

systémy (herní styly), které vycházejí z individuálních technických, fyzických, 

taktických a psychických aj. předpokladů. Jedná se o následující typy herních stylů: 

hráč nabíhající k síti, hráč hrající agresivně od základní čáry (snaží se diktovat průběh 

výměny), tzv. obranář (reagují na způsob hry svého soupeře a obvykle mu dovolí 

diktovat hru) a univerzální neboli celodvorcový hráč (Crespo, Miley, 2002). 

      Základním principem strategie je jistota versus riziko. Jistota znamená udržení míče 

ve hře. Risk je naopak pokus o nátlak, o zahrání vítězného míče nebo donucení soupeře 

k chybě. Výběr jedné či druhé možnosti je ovlivněn sebedůvěrou hráče a samozřejmě 
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jak technickými, tak, taktickými dovednostmi. Druhou základní strategií je hrát míče 

s dostatečnou délkou hluboko do pole, tj. za čáru podání a blízko k základní čáře. 

Soupeř je nucen k pohybu vzadu za základní čárou a musí hrát míče, které vysoko 

odskakují. Hráč snižuje možnost soupeře využívat úhly. Tím, že udržuje soupeře více 

vzadu u základní čáry, snižuje přesnost protivníkových úderů. Často nutí soupeře 

k vrácení kratšího míče, čímž se otevírá možnost pro atak a zvyšuje se tak možnost 

využití úhlů. Další základní princip představuje využívání soupeřových slabin a svých 

předností. Posledním, avšak neméně důležitým principem, je zaujmout správnou pozici 

po vlastním odehraném úderu pro pokrytí celého dvorce (Crespo, Miley, 2002). 

      Velmi účinnou činností z hlediska taktiky je klamání, jehož význam spočívá hlavně 

v překvapivosti. Předpokladem je dobré zvládnutí všech úderů, dobrá orientace v utkání 

a především schopnost použít klamání ve správný okamžik. Časté klamání totiž ztrácí 

svou účinnost. Důležité je skutečně zamýšlenou činnost utajit co nejdéle a postavením 

před úderem i začátkem pohybu hrající paže nedat najevo, co je pravým úmyslem 

(Schönborn, 2006). Cílem klamání (fintování) je stížit soupeři anticipaci a jeho 

pohybovou reakci, popřípadě vyvolat anticipaci a reakci chybnou. Avšak nedokonalé 

provedený záměr spojený s klamáním může dát soupeři příležitost k vítěznému úderu 

nebo může způsobit přímo ztrátu bodu (Jankovský, 2002). 
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    4. 5. Psychické faktory   
 

      Faktory psychické mají u všech typů výkonů zásadní význam. Vyplývá to 

z mimořádné náročnosti soutěžních situací na psychiku člověka. Mezi psychické 

faktory, patří schopnosti senzorické, intelektuální a motivace. Lze sem také zařadit 

aktivační úroveň, neboť vypovídá o aktuálním psychickém stavu sportovce. Existuje 

ještě rozsáhlá množina dalších vlivů, které můžeme rovněž považovat za potenciální 

faktory výkonu. Jedná se o osobnostní předpoklady, jako je zaměření osobnosti, 

vlastnosti charakteru či temperament (Dovalil a kol., 2009). 

            Z hlediska psychologické typologie sportů patří tenis mezi sporty anticipační, 

někdy též nazývané heuristické. V těchto sportech, jak již napovídá název, je 

psychologickým základem předvídání neboli anticipace následných dějů a tvořivé řešení 

vyskytujících se problémových úloh, tj. heuristika (Slepička a kol., 2006). Tenis 

bychom však mohli přiřadit také ke sportům senzomotorickým. Podle Slepičky a kol. 

(2006) jsou tyto sporty charakterizované vysokými nároky na koordinaci pohybů 

v závislosti na rychlém a přesném vnímání podmínek sportovní činnosti, což je pro tenis 

rovněž typické, jak již bylo popsáno.  

      Následně se budu zabývat jednotlivými faktory psychiky, které často rozhodují o 

výkonu v tenise, protože v tenisovém utkání hraje psychika, tedy psychické faktory až 

90 %. (Gallwey, 2011; Schönborn, 2008).  

 Bude se jednat o pozornost, motivaci a vůli. Rovněž bude zmíněna úzkost, která má tři 

složky: somatickou (aktivační úroveň), kognitivní a složku sebedůvěry. Na závěr je 

uvedena psychická síla či odolnost, která vlastně představuje kombinaci mnoha 

vlastností. 

 

 

4. 5. 1 Pozornost 

 

      Pozornost je chápána jako zaměřenost a soustředěnost kognitivních funkcí na 

ohraničený děj, objekt či situaci. Pozornost má tři úrovně, z nichž záměrná neboli 

úmyslná má pro sportovní výkon největší význam a je ovládaná volními procesy. Mezi 

nejdůležitější vlastnosti (charakteristiky) pozornosti ve sportu patří intenzita neboli 

koncentrace, rozdělení pozornosti neboli distribuce, která umožňuje sledovat, nebo 

provádět více činností najednou, tudíž je důležitá ve sportovních hrách. Další dvě 
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vlastnosti jsou stálost či trvalost neboli tenacita a rozsah neboli kapacita (Slepička, 

2006). 

      Crespo, Miley (2001) považují pozornost za zřejmě nejdůležitější psychický faktor 

nezbytný pro úspěch v závodním tenise. Koncentrace, tedy intenzita pozornosti, je 

podle nich klíčem k ovládání hráčových emocí. Zároveň napomáhá hráči soustředit 

myšlenky na relevantní aspekty hry a zabraňuje mu v negativních myšlenkách. Naopak 

pokud se hráč soustředí na irelevantní aspekty, výkon se zhoršuje. Distribuce je rovněž 

důležitou vlastností pozornosti v tenise, hráč se musí pohybovat po dvorci, sledovat míč 

a sledovat soupeře. 

      Rozlišují se čtyři typy pozornosti, které vznikají kombinací rozsahu pozornosti 

(široká/úzká) a zaměřením pozornosti (vnější/vnitřní). Crespo, Miley (2001) uvádějí, že 

v tenise vyžaduje většina situací přeskakování z jednoho typu na druhý. Účinná 

pozornost podle nich znamená použití správného typu pozornosti ve správný čas.  

 

4. 5. 2 Motivace 

 

      Motivace se vysvětluje jako podněcující příčina chování. Rozhoduje o vzniku, 

směru a intenzitě jednání člověka, má tedy i význam energetizující, rozhoduje o 

dynamice chování člověka (Dovalil a kol., 2009). Rozlišuje se vnitřní a vnější motivace.  

      Vnitřně motivovaní hráči hrají tenis, protože ho mají rádi. Touží zvládnout hru, 

vyrovnat se se zadanými úkoly a být úspěšní. Hrají pro svůj vnitřní pocit hrdosti, pro 

svou radost a pro zábavu atd. Naopak hráči s vnější motivací touží získávat hmotné 

(trofeje, peníze) nebo nehmotné (uznání, sláva) odměny. U těchto hráčů hrozí při 

opakovaném neúspěchu syndrom vyhoření, který může vyústit v ukončení kariéry 

(Crespo, Miley, 2001). 

      Weineck (2004 in Schönborn, 2008) považuje motivaci za nejdůležitější faktor 

sportovního výkonu. Schönborn (2008) uvádí, že motivace by měla vycházet zevnitř, 

přičemž všeobecným motivačním základem musí být dosažení maximálního 

individuálního výkonu. Úspěšný tenista musí podle něj boj o úspěch v tréninku a utkání 

milovat daleko víc než výsledek. Poukazuje na to, že vnější motivace by neměla být 

primárním základem motivace. Předpokladem nejvyšších sportovních výkonů jsou jak 

specifická sportovní motivace vyjadřující vlastní smysl pěstování sportu (potřeba 

pohybu, hry, střetnutí se soupeřem, fyzické kondice), tak všeobecná sportovní motivace 
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charakterizující motivaci k výkonu, potřebu vyniknout nebo finanční zisk (Černíková, 

1973 in Schönborn, 2008).    

 

4. 5. 3 Vůle 

 

      Vůle je definována jako napětí spojené se snahou pokračovat v činnosti a dokončit 

ji. Psychofyziologickým základem je dominantní podráždění v CNS, které blokuje 

většinu ostatních podnětů, jako je např. únava, bolestivost atd. (Slepička, 2006). 

Hehlmann (1974 in Schönborn, 2008) charakterizuje vůli jako schopnost jednání na 

základě vědomých motivů a na vlastní odpovědnost. Z toho je patrná důležitost 

motivace pro dosažení vytyčených cílů a také zdůrazněná samostatnost. O vůli se tedy 

jedná tehdy, když se hráč při jasném a vědomém prožívání a také s vnitřním souhlasem 

rozhodne pro určitý cíl nebo ho odmítne.  

      Schönborn (2008) uvádí, že síla vůle a rozhodnost je potřebná především tam, kde je 

nutné překonávat pocity nechuti, obavy, podmínky vnějšího prostředí, hrozby, vlivy 

stresu nebo bolest. Síla vůle a rozhodnost jsou tudíž předpoklady jednání. Vůle, volní 

zážitky, chtění, síla vůle a rozhodnost představují pochody, které vedou k samostatnosti, 

přes niž se hráč rozvíjí svou osobnost, přičemž osobnostní rozvoj rozhoduje o rozvoji 

výkonnostním.  

 

4. 5. 4 Anxiozita 

 

      Anxiozita (úzkost) vzniká při nereálném, neurčitém ohrožení sportovce. Úzkost ve 

sportu představuje psychologický problém, protože jde o nejasnou předtuchu nebezpečí, 

kterou subjekt není schopen přesně popsat a určit, ale velmi nelibě ji prožívá s bohatým 

somatickým a aktivačním doprovodem. Úzkost je však na rozdíl od strachu 

bezpředmětná, vágní, nespecifická (Slepička, 2006).  

      Crespo, Miley (2001) uvádí, že anxiozita souvisí s pocity a myšlenkami 

spojovanými s pochybami a obavami. Anxiozita vyplývá z nepoměru mezi tím, co si 

hráč myslí, že je schopen udělat, a tím, co si myslí, že by udělat měl (vnímání a chápání 

požadavků, které klade určitá situace). Mezi zdroje úzkosti v tenise patří např. obava ze 

selhání, pocit nepatřičnosti, ztráta kontroly či tělesné potíže. 
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4. 5. 5 Aktivační úroveň 

 

      Aktivační úroveň vypovídá o aktuálním psychickém stavu člověka, především 

z hlediska kvantitativního, tj. z hlediska intenzity napětí, které člověk prožívá. Lze si ji 

představit jako úroveň bdělosti či „nabuzení“ organismu (CNS), která je podmíněna 

osobnostně i náročností prováděné činnosti. Teorii aktivační úrovně představuje obr. 22. 

Jedná se o tzv. převrácenou U-křivku (Slepička, 2006). Pro výkonnostní maximum je 

žádoucí optimum aktivace, psychický stav charakterizovaný jako zóna optimálního 

fungování. Z grafu je patrné, že pokud se hráč nachází ve stavu nedostatečného nebo 

nadměrného nabuzení, odrazí se to negativně na výkonu. 

 

 
Obr. 22 Převrácená U-křivka (Slepička a kol., 2006) 

 

4. 5. 6 Sebedůvěra 

 

      Sebedůvěra je podle Schönborna (2008) předpokladem k úspěšnému, jakož i 

odvážnému jednání a je výsledkem sebekázně a sebekontroly. Crespo, Miley (2001) 

uvádějí, že mít sebedůvěru v sebe sama znamená věřit, že jsem schopen jednat tak, jak 

je v dané situaci žádoucí. Sebedůvěru považují za rys, jímž se výrazněji odlišuje velmi 

úspěšný tenista od hráče méně úspěšného, elitní hráči mají silnou víru ve vlastní 

schopnosti. 

      Sebedůvěra zvyšuje pozitivní emoce a myšlení, napomáhá pozornosti, nutí hráče 

stanovovat si náročnější cíle, povzbuzuje vytrvalost a usilovnost, ovlivňuje výběr úderů 

a psychickou odolnost, činí hráče optimističtějším a realističtějším. Crespo, Miley 
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(2001) tvrdí, že mezi technickými dovednostmi a sebedůvěrou existuje evidentně pevný 

vztah. 

      Události, které snižují sebedůvěru, mohou být např. velké množství nevynucených 

chyb, nevynucená chyba z nahraného míče, prohrané utkání proti slabšímu soupeři, 

ztráta důležitého bodu, dvojchyby, ztráta podání. Nedostatek sebedůvěry se objevuje 

zvláště ve vyrovnaných utkáních, v určitých situacích (mečbol), po sérii prohraných 

utkání či při určitém úderu. 

      Vyšší sebedůvěra ovlivňuje výkon pozitivně. Avšak přehnaná sebedůvěra, která je 

dána hráčovým přesvědčením, že je lepší, než jsou jeho skutečné kvality, způsobuje 

sebepřeceňování, což vede k hazardní tenisové hře. Hráč potom začne prohrávat a je pro 

něj velmi složité utkání „otočit“ a zvítězit v něm (Crespo, Miley, 2001).  

 

4. 5. 7 Psychická odolnost 

 

      Schönborn (2008) uvádí, že psychickou odolnost tvoří společně připravenost 

k výkonu, kázeň, píle, schopnost prosadit se, motivace, optimismus, základní naladění, 

pracovní nadšení, touha, vůle po vítězství, víra, naděje, pozitivní energie, vůle, odolnost 

proti stresu, klid, sebejistota, sebevědomí, odpovědnost vůči sobě, pocit vlastní hodnoty 

a mnoho dalších vlastností. Poukazuje na skutečnost, že psychická odolnost není 

vrozená, ale naučená, tudíž se jedná o jakousi psychologickou dovednost, která 

představuje komplex výše zmíněných aspektů. 

      Schönborn (2008) tvrdí, že největším a nejnebezpečnějším soupeřem na dvorci je 

vždy hráč sám. Soupeře nelze porazit, pokud hráč není schopen zvítězit sám nad sebou. 

Většina vlastností již byla výše podrobněji popsána, proto se stručně zmíním pouze o 

sebekázni, sebekontrole a o seberealizaci. 

      Sebekázeň je základem všech úspěšných záměrů, např. překonávání stresových 

situací, dodržování taktických opatření, upřímnost k sobě samému atd. Schönborn 

(2008) považuje tuto vlastnost za základ výkonu. Bez této tak důležité a rozhodující 

duševní vlastnosti se ani motoricky nejtalentovanější hráč nikdy nemůže stát elitním  

tenistou. 

      Další důležitou vlastností je sebekontrola, která je v podstatě produktem sebekázně. 

Nejprve musí jedinec získat kontrolu nad sebou samým, aby mohl následně kontrolovat 

události kolem sebe, soupeře, obtížné situace atd. 
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      Seberealizace založená na sebedůvěře pak představuje pozitivní a úspěšnou 

praktickou realizaci jak psychických, tak kondičních, taktických i technických 

vlastností, schopností a dovedností (Schönborn, 2008). 
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5. Model struktury sportovního výkonu v tenisové dvouhře 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Model struktury sportovního výkonu v tenisové dvouhře 
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5. 1. Interpretace modelu 
 

5. 1. 1 Zkratky a znaky uvedené v modelu 

 

5. 1. 1. 1 Kondiční faktory 
 

S – síla, V – vytrvalost, R – rychlost, KV – krátkodobá vytrvalost, RV – rychlostní 

vytrvalost, DV – dlouhodobá vytrvalost, VS – vytrvalostní síla, RSV – rychlostně silová 

vytrvalost, NR – nárazová síla, RS – rychlá síla, AR – acyklická rychlost, KR – 

koordinační rychlost, KO – kognitivní rychlost, D – decelerace 

1 – prostorovo-časově orientační schopnost, 2 – rytmická schopnost, 3 – rovnováhová 

schopnost, 4 – kinesteticko-diferenciační schopnost, 5 – schopnost sdružování pohybů, 

6 – reakční schopnost, 7 – schopnost přestavby pohybu 

I – timinig 

II – kontrola míče 

III – regulace vzdálenosti 

 

5. 1. 1. 2 Faktory techniky 
 

KR – koordinační řetěz, S – setrvačnost, OS – opačná síla, H – hybnost, E – elasticita 

P – práce nohou, O – optimální vzdálenost těla od zásahu míče, B – optimální bod 

zásahu/kontaktu rakety s míčem, Š – švih 

ÚP – úderové parametry 

 

5. 1. 1. 3 Faktory taktiky 
 

R – rozhodování, VŘ – výběr řešení, J – jednání, V – vnímání, HSI – herní situace, STR 

– strategie, HS – herní styl, KL – klamání, A – anticipace, H – heuristické řešení, KR – 

kreativita,  

 

spojení faktorů techniky a taktiky 

ÚS – úspěšnost, ÚČ – účinnost 
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5. 1. 1. 4 Psychické faktory 
 

Sebed. – sebedůvěra, PO – psychická odolnost, AÚ – aktivační úroveň, ANX – 

anxiozita, P – pozornost, K – koncentrace, V - vůle 

 

      Z navrženého modelu (viz obr. 23) je patrná velká provázanost mezi jednotlivými 

faktory sportovního výkonu v tenisové dvouhře, čímž je doloženo tvrzení Dovalila a 

kol. (2009), že sportovní výkon jako vymezený systém prvků má určitou strukturu, tj. 

zákonité uspořádání a propojení sítí vzájemných vztahů.  

      Na sportovním výkonu v tenisové dvouhře se podílejí faktory somatické, faktory 

kondiční, faktory techniky, faktory taktiky a faktory psychické (viz růžovo fialové plné 

čáry vedoucí od jednotlivých faktorů ke sportovnímu výkonu, což je naznačeno šipkami 

na konci čar). Jednotlivé faktory mezi sebou souvisí, což naznačují spojnice mezi 

jednotlivými faktory, přičemž šipky na konci čar naznačují, který z aspektů je tím 

druhým ovlivňován. Silnější zelené čáry představují průběh v čase, ve smyslu 

posloupnosti úderu. Na počátku máme jedince s určitou hmotností a tělesnou výškou. 

V závislosti na těchto aspektech (somatické faktory) se hráč bude pohybovat (kondiční 

faktory) k přilétajícímu míči, poté následuje rozhodnutí (faktory taktiky) o volbě úderu 

vzhledem k dané situaci, pomocí něhož hráč usiluje o účinnost úderu, tedy aby jej 

soupeř již nevrátil zpět. Nakonec přichází na řadu samotné provedení úderu, tudíž 

faktory techniky. Po celou dobu tohoto procesu hrají důležitou roli psychické faktory, 

které danou situaci buď posilují (např. přiměřená sebedůvěra), anebo oslabují (např. 

špatná volba předchozího úderu, a tudíž bod pro soupeře). 

      Všechny ostatní plné čáry jiných barev naznačují vazbu mezi faktory ve smyslu 

celého komplexu, tudíž všechny dílčí aspekty jedněch faktorů jsou ovlivněny celým 

souborem druhých faktorů. Přerušované čáry představují konkrétní příklady vzájemné 

závislosti, popř. interakce (šipky na obou stranách) mezi dílčími aspekty jedněch a 

druhých faktorů. Následně shrnu podstatu jednotlivých faktorů a s pomocí výše 

uvedeného modelu objasním vzájemné vztahy mezi jednotlivými aspekty  

      Somatické faktory představují hmotnost těla, výšku a složení těla. Hmotnost těla 

souvisí se složením těla (podíl aktivní svalové hmoty a tělesného tuku). Tělesná výška 

odráží pákové poměry a rozměry jednotlivých tělesných segmentů. Tělesná výška je 

determinována geneticky, proto je ve schématu menší než tělesná hmotnost, kterou lze 

velmi dobře ovlivnit. Složení těla a somatotyp se nachází v pomyslném průniku tělesné 
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výšky a hmotnosti těla. Oba aspekty lze tedy ovlivnit pouze částečně, a to právě 

v oblasti hmotnosti těla. Somatické faktory, a to jak výška, tak hmotnost, ovlivňují 

kondiční faktory. Vyšší hráči jsou většinou znevýhodněni v oblasti motoriky kvůli 

špatné koordinaci pohybů. Mají delší reakční dobu a většinou nedisponují optimálním 

rozsahem pohybu v daném kloubu. Na druhou stranu mají větší pravděpodobnost 

dosáhnout přímého bodu z podání, protože díky jejich výšce mohou udeřit míč ve větší 

výšce, čímž se zvyšují jejich šance, že míč dopadne do pole pro podání. Výška tudíž 

ovlivňuje také faktory taktiky, protože hráči na základě své výšky mohou volit 

příslušnou strategii, která jim může zajistit bod.  

      Kondiční faktory reprezentují pohybové (motorické) schopnosti. Vytrvalostní a 

silové schopnosti souvisí především s energetickým zajištěním pohybu, a proto je 

považujeme za kondiční schopnosti. Druhá skupina zahrnuje komplex koordinačních 

schopností, které se podílejí především na řízení pohybu. Obě dvě skupiny od sebe 

nelze oddělit, protože pro jakoukoliv pohybovou činnost je potřebné jak energetické 

zajištění, tak řízení či dávkování pohybu. Spojení těchto dvou oblastí pak charakterizují 

rychlostní schopnosti, které jsou nověji řazeny mezi schopnost kondičně-koordinační. 

Zvláštní místo v celé struktuře pohybových schopností zaujímá kloubní pohyblivost, 

která na rozdíl od předchozích souvisí spíše s pasivním přenosem energie. Pro tenis je 

důležitá zejména rychlostní vytrvalost, protože tenisové rozehry jsou v průměru 

ukončeny do 15 sekund. V souvislosti s delší dobou trvání odpočinku než zatížení může 

docházet během přerušení hry k obnově energetických rezerv. Pro delší dobu trvání 

tenisové rozehry slouží krátkodobá vytrvalost, která je spojena se zvýšením laktátu, 

který se však stačí postupně odbourávat, a tudíž nedochází k velké acidóze. 

V souvislosti se zpomalením pohybu, což je v tenise neustále vyžadováno se dostává do 

popředí nárazová síla, která souvisí s decelerací. 

      Rychlostní schopnosti jsou v tenise považovány za jedny z nejdůležitějších aspektů. 

Spojením se silovými schopnostmi nabývá na významu rychlá síla, a to především 

explozivní pro maximální zrychlení rakety v okamžiku kontaktu s míčem. Koordinační 

rychlost a kognitivní rychlost determinují optimální provedení tenisového úderu. 

Tenisový pohyb nejvíce odráží rychlost lokomoce neboli komplexní rychlost, její 

součástí je hbitost nezbytná pro rychlé brzdění a zahájení pohybu do požadovaného 

směru. Důležitá je tudíž nejen akcelerace, ale druhou polovinu pomyslné rovnice 

vyjadřující efektivitu tenisově-specicifického pohybu reprezentuje decelerace. 
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     Koordinační schopnosti se rozlišují na všeobecné a tenisově-specifické, přičemž se 

navzájem ovlivňují. Rozhodující tenisově-specifickou schopností je timing, který 

souvisí s faktory taktiky, konkrétně s jednáním. Koordinační schopnosti se promítají do 

tenisových dovedností, tudíž souvisí s faktory techniky. Kloubní pohyblivost je důležitá 

nejen pro využití optimálního rozsahu kloubu, ale také jako prevence zranění. 

      Základním kamenem faktorů techniky je biomechanika. Pro samotnou úderovou 

techniku je nezbytná pečlivá práce nohou, která souvisí se schopností regulace 

vzdálenosti a se zaujímáním optimálního postavení pro povedení úderu. Pro kontrolu 

míče je klíčový optimální bod kontaktu rakety s míčem.  

      Faktory taktiky velice úzce souvisí s faktory techniky, protože tenisový úder se vždy 

provádí vzhledem k dané herní situaci. Jejich pomyslné spojení pak odráží úspěšnost a 

účinnost úderu a hraje velmi důležitou roli ve sportovním výkonu v tenisové dvouhře. 

Faktory taktiky představují především procesy spojené s vnímáním, které souvisejí 

s prostorovou orientací (koordinační schopnost), dále s volbou řešení, a nakonec 

samotné rozhodnutí o provedení úderu. Na základě taktických znalostí může hráč 

uplatňovat různé herní styly. Důležitým aspektem faktory taktiky je anticipace. Své 

místo rovněž zaujímá kreativita spojená s překvapivým rozhodnutím a následným 

jednáním. Taktické faktory mohou ovlivňovat psychické faktory a stejně tak mohou 

faktory taktiky podléhat psychickým faktorům. 

      Psychické faktory představují velkou skupinu dílčích aspektů, které mají vliv 

v podstatě na všechny ostatní faktory sportovního výkonu v tenisové dvouhře. Za 

klíčovou je považována motivace, a to především vnitřní, která nesouvisí s vnějšími 

odměnami. Součástí psychických faktorů je dále pozornost, jejíž intenzita (koncentrace) 

a stálost se projevuje v úrovni schopnosti vnímat tzv. relevantní klíče, tj. aspekty, které 

mají pro sportovní výkon skutečný význam. Sportovní výkon může velmi negativně 

ovlivnit anxiozita. Pro překonání nepříjemných pocitů slouží hráči psychická odolnost. 

      Každý jedinec je originál, a tudíž je nezbytné individuálně přizpůsobit strukturu 

sportovního výkonu v tenisové dvouhře profilu hráče, jeho osobnostním 

charakteristikám, kterou souvisejí s temperamentem, charakterem apod. Stejně tak 

bychom se měli snažit využívat hráčův potenciál v dané oblasti, pokud jím disponuje. A 

naopak je zbytečné hledat něco, co hráč nemá, např. tělesnou výšku a sní spojenou herní 

strategii. Neměli bychom po hráčích požadovat modelovou techniku, ale provedení 

úderu, které je optimální vzhledem k dané herní situaci. Je nezbytné neustále pracovat 

na sebedůvěře, která může hráči pomoci v kritických okamžicích utkání. Hráč by měl 
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být neustále motivován, protože motivace, zejména vnitřní, pomáhá hráči překonávat 

sebe sama. 

      Předkládaný model struktury sportovního výkonu v tenisové dvouhře rozhodně 

nepostihuje všechny skutečnosti. Představuje spíše hrubý nárys, který by mohl být dále 

ještě rozpracován, protože tato problematika je velice složitá a zahrnuje mnoho dílčích 

aspektů, k nimž by se mohlo přihlížet. Navíc je skutečně těžké přesně stanovit, které 

faktory hrají nejdůležitější roli pouze na základě literatury. Různí autoři přikládají 

jednotlivým faktorům a jejím dílčím aspektům různou váhu. Spíše se domnívám, že by 

bylo snazší vyzdvihnout dílčí aspekty než celé faktory. Tento model by mohl být dále 

specifikován pro muže a ženy nebo pro děti a mládež. Dále by mohl být modifikován 

v souvislosti s ročním tréninkovým cyklem. Je otázkou, jak moc by se v těchto 

případech struktura sportovního výkonu v tenisové dvouhře lišila. 
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6. Závěr 

      Cílem této bakalářské práce, který jsem si stanovila, bylo navržení modelu struktury 

sportovního výkonu v tenisové dvouhře. Jednalo se o práci teoretickou, v níž byly 

položeny výzkumné otázky: Které faktory hrají nejdůležitější roli ve struktuře 

sportovního výkonu v tenisové dvouhře a jaké jsou jejich vzájemné vztahy? Použité 

metody zahrnovaly převážně obsahovou analýzu dokumentů a hlavní obecné metody 

výzkumu, tj. analýzu, syntézu, induktivní a deduktivní postup. 

      Na základě poznatků z odborné literatury domácí i zahraniční jsem se pokusila 

navrhnout model, který byl výše předložen. Tvorba tohoto modelu pro mě však vůbec 

nebyla jednoduchá, přestože jsem podle mého názoru získala poměrně jasnou 

představu, jak spolu jednotlivé faktory a jejich dílčí aspekty souvisejí, bylo pro mě 

skutečně těžké přenést získanou představu do grafické, resp. kreslené podoby. Jiní 

tvůrci by si možná počínali jinak, ale já jsem zvolila tuto cestu. 

      Když se zpětně ohlédnu za svou prací, tak bych pozitivně zhodnotila, že jsem se 

alespoň pokusila postihnout komplexnost struktury sportovního výkonu v tenisové 

dvouhře. Tudíž jsem splnila cíl, který jsem si na začátku vytyčila. A zároveň jsem se 

snažila naznačit vzájemné vztahy mezi jednotlivými faktory i mezi dílčími aspekty 

v rámci jedněch faktorů či mezi jednotlivými faktory. Negativně hodnotím, že jsem si 

v hlavě nestanovila poměr poznatků ohledně jednotlivých faktorů. Koordinačními 

schopnostmi, jejich důležitost však tímto nijak nesnižuji, jsem se zabývala až příliš. 

Stejně tak fyziologickými aspekty vytrvalostních schopností. Naopak jsem si vědoma, 

že psychickým schopnostem jsem se nevěnovala dostatečně.  

      Myslím si, že kdybych na tématu struktury sportovního výkonu v tenisové dvouhře 

pracovala znovu, použila bych stejné metody. Navíc bych se však snažila získat 

informace od závodních hráčů a jejich trenérů. Určitě bych se již nezabývala všemi 

faktory najednou. Vybrala bych si pouze jednu konkrétní oblast a té bych se podrobně 

věnovala, protože struktura sportovního výkonu v tenisové dvouhře představuje 

opravdu velice složitý komplex.  

      Pro dosažení co nejlepšího sportovního výkonu v této disciplíně nelze vymezit 

jednotnou skladbu faktorů univerzální pro všechny hráče. Individuálních odlišností totiž 

existuje nesčetně mnoho, a tudíž musí existovat také větší množství cest. Nicméně 

některé dílčí aspekty jednotlivých faktorů jsou zásadní pro všechny. 
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