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Abstrakt 

 

Název práce:      

Tempo hry v tenisové dvouhře v kategorii žen na Australian Open 2017 

 

Cíle práce:  

Tato diplomová práce si klade za hlavní cíl zjistit tempo hry v ženské tenisové dvouhře 

na Australian Open 2017. Další dílčí cíle, které však vycházejí z cíle hlavního, jsou 

následující: porovnání tempa hry v úvodních třech kolech s tempem hry v závěrečných 

kolech (čtvrtfinále až finále) turnaje, porovnání tempa hry mezi jednotlivými sadami a 

porovnání tempa hry po prvním a druhém podání. 

 

Použité metody:   

Hlavní metodu, které byla v této práci použita, představuje notační analýza. Tato 

metoda se zakládala na nepřímém pozorování videozáznamů z 23 utkání na Australian 

Open 2017, při nichž byla měřena doba trvání rozehry, počet úderů v rozehře a doba 

trvání mezi rozehrami. Z těchto proměnných bylo následně vypočítáno tempo hry a 

rovněž poměr zatížení. 

 

Výsledky:  

Průměrné tempo hry bylo 1,21  0,21 s. Průměrná doba rozehry trvala 5,43  4,10 s. 

Průměrný počet úderů v rozehře činil 4,47  3,00 úderů. Průměrná doba mezi rozehrami 

trvala 21,24  3,69 s. Průměrný poměr zatížení v rámci hry představoval 1 : 4,03  5,41. 

Tempo hry v závěrečných kolech turnaje bylo o 0,07 s rychlejší než v kolech úvodních. 

Mezi jednotlivými sadami nebyly žádné významné rozdíly ve sledovaných 

proměnných. Tempo hry se po prvním a druhém podání významně nezměnilo, ale 

zvýšil se průměrný počet úderů, doba rozehry a doba trvání mezi rozehrami. 

 

Klíčová slova:  

Tempo hry, Australian Open 2017, kategorie ženy, sportovní výkon, tvrdý povrch 



 
 

Abstract 

 

Title of the thesis:      

Pace of game in women´s single tennis matches at Australian Open 2017 

 

Aim of the thesis:  

The aim of the thesis is to find out pace of game in women´s single tennis matches at 

Australian Open 2017. Other partial objectives are folowing: compare pace of game in 

the first, the second and the third round matches with pace of game in quarterfinal, 

semifinal and final matches, compare pace of game in individual sets and also compare 

pace of game after the first and the second serve.  

 

Methods used in the thesis:   

The main method was notational analysis based on indirect observation of video records 

of 23 matches at Australian Open 2017. Rally duration, number of shots in the rally and 

time between points were measured during the matches. Pace of game and work-rest 

ratio within the game were calculated. 

 

Achieved results:  

Mean pace of game was 1,21  0,21 s. Mean rally duration was 5,43  4,10 s. Mean 

number of shots in the rally was 4,47  3,00 shots. Mean time between points was 21,24 

 3,69 s. Mean work-rest ratio within the game was 1 : 4,03  5,41. The difference 

between final and initial round matches was 0,07 s, in favour of final round matches. No 

significant differences were found out in observed variables among individual sets. Pace 

of game did not change after the first and the second serve. However, the values of 

mean number of shots, mean rally duration and mean time between points were higher 

after the second serve.  

 

Key words:  

Pace of game, Australian Open 2017, women´s category, sports performance, hard court
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1 ÚVOD 

      Po konzultaci s vedoucím práce, PhDr. Janem Carbochem, Ph.D., jsem se rozhodla 

svou diplomovou práci zaměřit na téma tempo hry v tenisové dvouhře žen na Australian 

Open 2017, protože o této problematice není v literatuře obecně dostatečně pojednáno, a 

v případě žen se nám dostává informací ještě méně. Přes tuto skutečnost však tempo hry 

představuje poměrně frekventovaný pojem. Po odehraném tenisovém utkání často od 

sportovních komentátorů totiž slýcháme, že „hráčka diktovala tempo hry, měnila tempo, 

přizpůsobila se tempu hry, nechala si vnutit tempo hry, nedostala se do tempa hry, 

nedokázala udržet tempo hry“ apod. Otázkou ale zůstává, co se tímto pojmem 

konkrétně myslí. Z tohoto důvodu považuji za nezbytné jednak objasnit význam tohoto 

pojmu, a jednak poukázat na způsob, kterým lze tempo hry zjišťovat.  

      Myslím si, že každý trenér by se měl zajímat o aktuální dění v dané sportovní 

disciplíně, neboť všechny sporty se neustále vyvíjejí, stejně jako celá lidská společnost, 

technologický pokrok a v neposlední řadě také věda. Z tohoto důvodu je důležité 

sledovat současné pojetí tenisové hry, které prezentují profesionální hráčky tenisu, 

neboť nám přináší informace o celkových nárocích současné tenisové hry. Díky tomu 

mohou trenéři efektivněji modifikovat své metody, aby dokázali svého svěřence co 

nejlépe připravit na podmínky utkání.  

      Analýza tempa hry, které souvisí s časovými charakteristikami rozehry, nám může 

naznačit, jakým směrem by se měl ubírat trénink kondice, techniky, taktiky, ale také 

psychiky u tenisových hráček. Pro zkušenější trenéry výkonnostních hráček by tato 

práce mohla být přínosná, neboť částečně porovnává nároky na antuce a na tvrdém 

povrchu. V neposlední řadě by nám tato práce mohla nastínit či dokonce odhalit rozdíly 

mezi úrovní jednotlivých hráček, protože učit bychom se vždy měli pouze od těch 

nejlepších v dané disciplíně, a to platí nejen v tenisu, ale i v jakékoliv lidské činnosti.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

      V této části jsou na základě analýzy odborné literatury, včetně periodik, podány 

informace související s tempem hry. Nejprve je objasněn samotný pojem „tempo hry“. 

Dále jsou popsány jednotlivé části analýzy tenisové dvouhry, které jsou zaměřeny 

zejména na časové charakteristiky a na četnost úderů, neboť představují pomyslný 

návod pro výzkumnou část této práce. Další podkapitola se zabývá fyziologickými 

nároky tenisové dvouhry, z nichž vyplývají důsledky zejména pro kondiční oblast. 

Poslední podkapitola je věnována sportovnímu výkonu v tenisové dvouhře, především 

jednotlivým endogenním faktorům. Na závěr této podkapitoly jsou rovněž zmíněny 

exogenní faktory a jejich vliv na tenisovou dvouhru. Konkrétně se jedná o únavu a 

povrch dvorce, které spolu navzájem souvisejí. 

 

 

2. 1 Vymezení pojmu tempo hry 

      Jestliže nás zajímá význam nějakého odborného termínu, obvykle hledáme 

vysvětlení v příslušné literatuře. O tempu hry je však v odborné literatuře z domácího i 

zahraničního prostředí pojednáno velmi málo, a tudíž je těžké stanovit přesnou definici 

tohoto pojmu. Situaci navíc nezlehčuje ani skutečnost, že samotný výraz „tempo“ může 

být interpretován různými způsoby. Když se totiž podíváme do jakéhokoliv 

výkladového slovníku, zjistíme, že tempo může souviset s frekvencí či s rychlostí 

Přestože se jedná o podobná slova, existují mezi nimi rozdíly.  

      Nejprve se podívejme na tempo jako na frekvenci. Frekvence jako fyzikální veličina 

představuje počet opakování určitého děje za daný časový úsek. V souvislosti se 

sportovní aktivitou si jistě vybavíme srdeční frekvenci, která odráží intenzitu daného 

cvičení. Pokud bychom chápali tempo hry v tomto významu, jednalo by se vlastně o 

frekvenci určitých charakteristik během hry. V případě tenisu můžeme za takové 

charakteristiky považovat např. počet úderů v rozehře apod. V tomto smyslu bylo však 

již v tenise provedeno mnoho výzkumů, a to jak u mužů, tak u žen na různých površích 

(např. Schönborn, 1998 in Schönborn, 2008; Weber, 2010 in Schönborn, 2012 aj.), a 

tudíž máme poměrně dostatek informací. V badmintonu byla dokonce zkoumána 

frekvence úderů za sekundu (Ming et al., 2008).  
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      Nyní se podívejme na tempo jako na rychlost. Rychlost jako fyzikální veličina 

představuje uraženou vzdálenost za jednotku času, čímž je naznačen rozdíl mezi oběma 

pojetími tempa. Pokud bychom chápali tempo hry v tomto významu, mohlo by se v 

tenise jednat např. o rychlost míče. Nejčastěji se sleduje rychlost podání a rychlost 

vítězných úderů (např. Vaverka a Černošek, 2007; Vaverka, 2010; Weber, 2010 in 

Schönborn, 2012 či Cross, 2014 aj.), k čemuž je však potřebné speciální vybavení. 

Nevýhodou je, že získáme údaje pouze o jednom úderu, což nás ještě neinformuje o 

rychlosti celé rozehry.  

      Kromě rychlosti míče bychom rychlost hry mohli zjistit také pomocí doby trvání 

letu míče z jedné strany tenisového dvorce na druhou, což vlastně odpovídá výše 

uvedenému vzorci. V této souvislosti Schönborn (2006) uvádí, že při běžných rozehrách 

od základní čáry letá míč od jednoho hráči k druhému zpravidla 1 – 1,5 s. Otázkou je, 

jak je tomu v případě elitních hráček na tvrdém povrchu. Odpověď by měl přinést náš 

výzkum. Tempo hry je tedy v našem výzkumu chápáno jako podíl doby trvání rozehry a 

počtu úderů v rozehře a udává nám, kolik času má hráčka na vyhodnocení dané herní 

situace a na následnou realizaci zvoleného myšlenkové řešení.  

 

 

2. 2 Analýza tenisové dvouhry 

      Různé druhy analýz představují v dnešní době nezbytnou součást každého 

sportovního odvětví, neboť nám poskytují klíčové informace o povaze a také o vývoji 

dané sportovní disciplíny. Můžeme pak stanovit faktory limitující sportovní výkon a 

faktory ovlivňující sportovní výkon, které hrají mj. roli při identifikaci a výběru talentů 

(Perič, 2006; Dovalil a kol., 2009). Díky těmto analýzám pak můžeme vytvářet 

efektivnější tréninkové programy odrážející fyziologické nároky daného sportu a 

zaměřující se na jednotlivé faktory sportovního výkonu.  

      Při analýze tenisové dvouhry bychom se měli zaměřit na časové charakteristiky, 

množství úderů, rychlost míče a dobu trvání letu a na prostorové dimenze (Schönborn, 

2006). Samozřejmě že existuje nepřeberné množství analýz, které se zaměřují i na jiné 

charakteristiky – většinou se sledují jednotlivé faktory sportovního výkonu (viz dále). 

Nicméně vzhledem k zaměření této práce se budu dále podrobněji věnovat pouze 

charakteristikám, které byly zmíněny nejdříve.  
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2. 2. 1 Časové charakteristiky 

      Tenisové utkání není časově omezené a může tudíž trvat různě dlouhou dobu. 

Někdy může být dvou-sadové utkání odehráno do 60 min (spíše v ženském tenise), 

jindy se jeho délka trvání může prodloužit až na 5 i více hodin (pěti-sadové utkání u 

mužů na grandslamových turnajích). Průměrné grandslamové utkání však průměrně trvá 

90 min v případě dvou sad a 130 min v případě třech sad (Schönborn, 2008; Cross, 

2014). Skutečné efektivní hrací doby, tedy kdy je míč ve hře, jsou velice krátké, což 

vychází z intermitentní povahy tenisu. Zpravidla se uvádí 7 – 8 % na trávě (např. 

Schönborn (2006) a  20 – 30 % na antuce (F.-Fernandez et al., 2006), avšak vždy velmi 

záleží na stylu hry a na výkonnostní úrovni jednotlivých hráčů či hráček, které se 

v daném utkání setkají. Nejdůležitější časovou charakteristikou je doba trvání rozehry 

neboli „doba trvání jednoho bodu“ 

 

2. 2. 1. 1 Doba trvání rozehry 

      Průměrná doba trvání rozehry u nejelitnější úrovně představuje pro muže 2,7 s na 

trávě, resp. 5,4 s pro ženy. Na tvrdém povrchu se uvádí 6,5 s u mužů a 6,6 s pro ženy. 

Na antuce trvá průměrná doba rozehry 8,3 s, resp. 10,7 s u žen (Schönborn, 1998 in 

Schönborn, 2008). K podobným zjištěním došli také O´Donoghue a Ingram (2001). Pro 

oba výzkumy platilo pomyslné pravidlo, že ženy hrály delší rozehry než muži, přičemž 

nejmenší rozdíl mezi pohlavím byl na tvrdém povrchu. 

      Avšak situace se změnila po roce 2006, kdy Mezinárodní tenisová federace (ITF – 

International Tennis Federation) oficiálně zavedla nové míče, aby se co nejvíce snížily 

rozdíly mezi jednotlivými grandslamovými povrchy. Pro travnatý povrch na 

Wimbledonu byly zavedeny míče Typu 3, které jsou o 6 – 8 % větší než standardní míče 

Typu 2. Na tyto míče tudíž během letu působí větší odpor vzduchu, čímž dochází ke 

zpomalení jejich rychlosti a také k delší době kontaktu s povrchem. A naopak na 

antukovém povrchu na French Open byly standardní míče nahrazeny míči Typu 1 

s vlastnostmi, které přispívají ke zrychlení hry. Pro tvrdé povrchy na Australian Open a 

US Open zůstaly zachovány míče Typu 2. Výsledkem bylo delší trvání rozeher u mužů 

než u žen na Australian Open a na French Open 2007. Zároveň došlo k prodloužení 

doby rozeher u mužů na trávě (5,2 s) a také k jejich částečnému zkrácení na antuce (7,5 

s) oproti roku 1998 (Brown a O´Donoghue, 2008). 
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      Z novějších výzkumů můžeme uvést práci Sklenářika (2017), který sledoval muže 

na Australian Open 2017 a zjistil u nich průměrnou dobu rozehry 6 s, čímž však došlo 

ke zkrácení oproti roku 2007 (6,8 s). Blau (2017) ve svém výzkumu z French Open 

2017 dospěl k hodnotě 7,18 s, čímž je opět oproti roku 2007 naznačeno zkrácení doby 

rozehry, tentokrát na antuce. Otázkou je, kam se bude ubírat doba rozehry 

v následujících letech. 

      O ženském tenisu je v této oblasti méně informací. Výzkumy z roku 2007 

z mistrovství žen WTA (Women´s Tennis Association – Ženská tenisová asociace) na 

Green Setu naznačují zkrácení průměrné délky rozehry na 5,4 s, které je kratší než na 

Australian Open ve stejném roce (6,5 s), a dokonce ještě kratší než na Wimbledonu ve 

stejném roce (6,2 s). Na uvedeném mistrovství končila 56,2 % rozeher již po 3 s a po 6 s 

77,8 % všech rozeher (Weber, 2010 in Schönborn, 2012). Může to být však dáno vyšší 

úrovní hráček, neboť se jednalo o mistrovství, v němž se odehrálo „pouze“ 15 utkání. 

Stále však mluvíme o době před 10 lety a také o jiném povrchu. Od té doby se trend 

v této časové charakteristice mohl změnit, což však budeme moci posoudit až po získání 

výsledků z této práce.  

      Doba rozehry je však u obou pohlaví kromě povrchu dvorce také velice závislá na 

stylu hry. Bernardi et al. (1998 in Kovacs, 2006a) při svém experimentu na antuce u 

univerzitních hráčů zjistili, že pokud hráči praktikovali útočnou hru, doba rozehry trvala 

4,8 s. Když však přešli k celodvorcovému pojetí hry, doba rozehry se prodloužila na 8,2 

s. Jestliže hráli pouze od základní čáry, doba rozehry se prodloužila dokonce na 15,7 s. 

Jistě můžeme namítnout, že se nejednalo o nejvyšší úroveň a že útočná hra na antuce 

ustupuje do pozadí, avšak z výsledků tohoto experimentu je patrný vliv herního stylu na 

dobu trvání rozehry.  

 

2. 2. 1. 2 Doba trvání mezi rozehrami 

      Tato časová charakteristika se vztahuje k době přerušení hry. Podle výzkumů činí 

v průměru 19,4 s u žen a u mužů 25,6 s (Schönborn, 1998 in Schönborn, 2008). V roce 

2004 stanovila ITF maximální povolený časový limit pro tuto dobu – mezi rozehrami se 

jedná o 20 s, při střídání stran o 90 s a mezi sadami je povoleno 120 s odpočinku (F.-

Ferandez et al., 2006). Sklenářik (2017) zjistil u mužů na tvrdém povrchu průměrnou 

dobu odpočinku 22,2 s a Blau (2017) na antuce 21,8 s. Je tedy patrné, že hráči využívají 

maximální povolenou dobu, resp. ji mírně překračují, což však při oficiálních utkáních 
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kontrolují rozhodčí. U žen je v tomto ohledu ještě méně informací než o době rozehry, 

proto je potřeba provést nové výzkumy.  

      V souvislosti s dobou trvání rozeher a dobou trvání mezi rozehrami vyplývá poměr 

zatížení, který nám přináší velmi důležitou informaci do praxe. U mužů se udává 1 : 4,4 

a u žen 1 : 2,6 (Schönborn, 1998 in Schönborn, 2008). Blau (2017) zjistil poměr zatížení 

na antuce u mužů 1 : 3 a občas také 1 : 4. U žen se vzhledem ke snížení doby zatížení 

může zvýšit poměr na 1 : 3,2 a někdy i více, právě podle stylu hry a doby trvání rozeher 

(Kovacs et al., 2006a; F.-Fernandez, 2014). 

 

 

2. 2. 2 Četnosti úderů 

      Průměrný počet úderů činí na trávě 2,1 úderů, na tvrdém povrchu 5,1 úderů a na 

antuce 6,8 úderů (Schönborn, 1998 in Schönborn, 2008). Na tvrdém povrchu je 79 % 

všech rozeher ukončeno nejpozději šestým úderem. Na antuce se ve stejném případě 

jedná o menší procentuální podíl (62 %), což je dáno rozdílným vlastnostmi obou 

povrchů. Weber (2010 in Schönborn, 2012) zjistil, že na French Open 2009 bylo více 

než 50 % všech rozeher zakončeno nejpozději čtvrtým úderem, čímž je naznačena 

tendence snižování průměrného počtu úderů. Autor dále uvádí, že 80 % všech rozeher u 

obou pohlaví bylo v závěrečných kolech French Open 2008 a 2009 rozhodnuto po 

maximálně osmi úderech, což vypovídá o agresivnějším pojetí hry na antuce o 

nejlepších hráčů a hráček.  

      Z novějších výzkumů (Sklenářik, 2017 a Blau, 2017) bylo zjištěno, že na tvrdém 

povrchu představuje průměrný počet úderů 4,9 úderů, resp. 5,36 úderů a antuce. Blau 

(2017) dále uvádí, že po druhém podání se průměrný počet úderů významně zvyšuje a 

prodlužuje se doba rozehry a hráči potřebují delší dobu na odpočinek. Novější 

informace o četnosti úderů v ženském tenise chybí.  
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2. 2. 3 Rychlosti míče a doba trvání letu míče 

2. 2. 3. 1 Rychlost míče 

      Když sledujeme současné pojetí tenisové hry u elitních hráčů a hráček, můžeme 

bezpochyby tvrdit, což dokládají i nejnovější výzkumy, že se tenis na rozdíl od 80. a 90 

let výrazně zrychlil. Důvodů existuje mnoho – moderní tenisová technika využívající 

rotaci těla během úderu, odehrávání úderů v blízkosti základní čáry a navíc brzy po 

odskoku, agresivní strategie založená na získávání bodů vlastní aktivitou, celková lepší 

připravenost, ale také podmínky pro trénink, poznatky ze sportovní vědy a 

technologický pokrok aj.) 

      Neustále narůstá průměrná rychlost podání (Weber, 2010 in Schönborn, 2012; 

Vaverka, 2010 či Cross, 2014 apod.). Např. v roce 2009 na French Open překonala 

průměrná rychlost prvního podání u mužů (188,9 km/h) hodnotu z US Open 2002 

(174,3 km/h). Účinnost podání se však zvýšila pouze mírně, což zároveň svědčí o 

zlepšení riternu. Avšak maximální průměrná rychlost všech hráčů ve třech závěrečných 

kolech činila dokonce 216 km/h a byla vyšší o téměř 8 km/h oproti prvnímu kolu. U 

mužů se rovněž zvýšila rychlost druhého podání. 

      Podání u žen se však pohybuje v jiných rychlostech. Průměrná rychlost prvního 

podání u žen je významně nižší (157 km/h), neboť spíše odpovídá rychlostem druhého 

podání u mužů (152 km/h), a tudíž i jeho účinnost je nižší (Weber, 2010 in Schönborn, 

2012). Mohli bychom namítnout, že se jedná o antuku, ale Vaverka (2010) došel k 

podobným údajům i na ostatních grandslamových površích v letech 2008 – 2009. Podle 

jeho výzkumů byla nejnižší průměrná rychlost prvního podání na Australian Open 

(154,91km/h), přestože se jedná o tvrdý povrch, na němž může rychlejší podání 

usnadnit zisk bodu. Průměrná maximální rychlost prvního podání představovala 171,92 

km/h. Druhé podání dosahovalo průměrné rychlosti pouze 132 km/h.  

      Při porovnání mužů a žen nás jistě nepřekvapí, že díky kvalitnějšímu podání jsou 

muži schopni zahrát více přímých bodů z podání a zároveň se u nich vyskytuje méně 

dvojchyb (Filipčič A. et al., 2011; Cross, 2014 aj.) 

      Musíme si však uvědomit, že vlivem vnějšího prostředí (odpor vzduchu, rotace 

míče, gravitace, tření atd.) se počáteční rychlost míče silně snižuje. Schönborn (2006) 

uvádí, že např. při podání o rychlosti 190 – 200 km/h se před odskokem míče sníží jeho 

rychlost na 175 km/h a po odskoku do zásahu riternujícího hráče až na 80 km/h. Nás ale 

vzhledem k cíli naší práce zajímá spíše doba trvání letu míče, tedy tempo hry. Nicméně 
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zde je naznačeno, že rychlost míče bude logicky ovlivňovat dobu jeho letu a že tempo 

hry bude u mužů zřejmě rychlejší.  

 

2. 2. 3. 2 Doba trvání letu míče 

      Jak již bylo uvedeno výše, dobu trvání letu míče v našem výzkumu považujeme za 

tempo hry. Sklenářik (2017) zjistil, že průměrné tempo hry u mužů na Australian Open 

2017 činilo 1,15 s. Na French Open 2017 se jednalo o hodnotu 1,34 s (Blau, 2017). 

V obou výzkumech bylo porovnáváno tempo úvodního a závěrečného kola. Na tvrdém 

povrchu došlo v závěrečných kolech ke zrychlení, i když pouze o 0,02 s. Avšak na 

antuce došlo k opačnému jevu, tedy ke zpomalení, i když pouze o 0,03 s. I přes malé 

rozdíly je naznačeno, že tempo hry je ovlivněno povrchem dvorce 

      Z výše uvedeného textu dále vyplývá, že tempo hry závisí na počtu úderů v rozehře 

a na době trvání rozehry, přičemž doba rozehry je ovlivněna rychlostí míče, ale také 

vzájemnou vzdáleností mezi oběma hráčkami. Pokud se k sobě hráčky přiblíží (např. 

hra u sítě), zkrátí se doba letu míče, a tudíž se zrychlí tempo hry. Tempo hry se naopak 

zpomalí, pokud je hráčka přinucena svou soupeřkou zahrát obraný úder (např. „lob“), 

který aby byl účinný, musí mít potřebnou výšku a zároveň také délku, čímž dojde ke 

zpomalení rychlosti míče a také k prodloužení doby letu. Jestliže usilujeme o zisk bodu 

vlastní aktivitou, což je pro současný tenis typické, musíme buď zvýšit rychlost míče, 

anebo přivést soupeře do časové či prostorové tísně pomocí správného taktického 

myšlení (Schönborn, 2006). Tempo hry je tudíž v prvé řadě ovlivněno dovednostmi a 

schopnostmi daného jedince, souvisí tedy s úrovní jednotlivých faktorů sportovního 

výkonu.   

 

 

2. 2. 4 Prostorové dimenze 

      Prostorové dimenze se vztahují k rozměrům tenisového dvorce, které značně 

omezují běžecké vzdálenosti, a souvisí tudíž zejména s kondičními faktory sportovního 

výkonu a také se situačním použitím techniky (faktory techniky a taktiky). Délka 

tenisového dvorce je 11,89 m a jeho šířka pro dvouhru je 8,23 m. Nejdelší přímá 

běžecká dráha představuje nanejvýše 14 m. Mezi dvěma údery uběhne nejčastěji hráč 

dráhu cca 3 – 7 m (Schönborn, 2006). Během rozehry uběhne hráč v průměru 8 – 12 m 
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a přibližně čtyřikrát změní směr (F.-Ferandez et al., 2006). V průměru uběhnou hráči 

během tenisového utkání 1800 – 2200 m. V extrémních případech se může jednat až o 6 

km, jako tomu bylo v případě finálového utkání na Australian Open 2012 mezi 

Nadalem a Djokovičem. Utkání trvalo necelých 6 hodin, čímž se zapsalo do historie 

jako nejdelší grandslamové finále vůbec. Nadal během tohoto „přerušovaného 

maratonu“ uběhl 6219 m a Djokovič 6625 m (Tennis Australis´s, 2012 in Reid a 

Duffield, 2014). Navíc si však musíme uvědomit, že většinu vzdáleností na tvrdém 

povrchu musí hráči akcelerovat a decelerovat, což vyžaduje neustálou produkci výbušné 

síly a zároveň vysokou úroveň excentrické síly ve smyslu její rychlé absorbce. Jelikož 

na tomto povrchu nemohou hráči využívat skluz, vyžaduje se přesná práce nohou (G.-

Ansodi et al., 2016), čímž jsou však více zatěžovány svaly dolních končetin a 

podstatněji namáhány příslušné klouby. Oproti antuce dochází na tvrdém povrchu 

častěji ke zranění kolenního a hlezenního kloubu z důvodu většího koeficientu tření 

mezi povrchem a hráčem (Dunn et al., 2011). 

      Obecně známou skutečností je, že v tenisové hře dominuje běh do stran. Naproti 

tomu běh směrem vpřed se sice vyskytuje pouze v 15 – 20 %, avšak zahrnuje větší 

vzdálenosti, během nichž se většinou vyžaduje téměř maximální rychlost běhu, přičemž 

je rovněž nutná včasná decelerace (Pereira et al., 2016). F.-Fernandez et al. (2006) dále 

uvádějí, že asi 80 % všech úderů se hraje ve vzdálenosti 2,5 m od základního postavení 

hráče, 10 % pak ve vzdálenosti 2,5 – 4,5 m a méně než 5 % se hraje ve vzdálenosti větší 

než 4,5 m (F.-Fernandez et al., 2006), což souvisí s časovým tlakem (Schönborn, 2012). 

Weber (2010 in Schönborn, 2012) zjistil, že při French Open 2007 dominoval běh do 

stran v 81 %, avšak při Australian Open 2006 v 71,8 %. Je tedy patrné, že běh směrem 

dopředu, příp. dozadu se na tvrdém povrchu objevuje častěji, což odpovídá útočnějšímu 

stylu hry (častější náběhy k síti). 
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2. 3 Fyziologická charakteristika 

      Tenisová hra svou povahou představuje intermitentní zatížení. Často je také 

charakterizována jako tzv. „start-stop“ aktivita, neboť se během ní střídají krátké 

vysoko-intenzivní úseky založené převážně na akceleraci a deceleraci, které jsou 

v rámci hry (gamu) proloženy krátkými intervaly odpočinku (20 s) a poté delšími 

dobami převážně pasivního odpočinku při střídání stran (90 s). Na základě pochopení 

fyziologických nároků tenisové dvouhry, můžeme pak lépe pochopit, kterým kondičním 

faktorům je potřeba věnovat větší pozornost.  

 

Energetické krytí 

      Havlíčková (1993) uvádí, že ve sportovních hrách jsou zastoupeny všechny 

energetické systémy (anaerobní alaktátový, anaerobní laktátový a aerobní systém). 

V souvislosti s tenisem převažuje během rozehry ATP-CP systém (70 – 80 %). 

Laktátový systém (LA) se uplatňuje pouze v déle trvajících avšak vysoko-intenzivních 

rozehrách, a to převážně na antuce, celkově je však jeho zastoupení nízké (15 – 20 %). 

Nejméně se během rozeher podílí aerobní systém, protože jak upozorňuje Bartůňková 

(2010) i ve stavu klidu se uplatňují všechny energetické systémy. Jakmile je však 

rozehra přerušena, podíl aerobního krytí se zvyšuje a během delšího přerušení 

převažuje. Jestliže zahrneme všechna přerušení hry, představuje v takovém případě 

aerobní podíl až 88 % u mužů a 86 % u žen.   

      Můžeme tedy konstatovat, že současná tenisová dvouhra představuje během rozeher 

převážně anaerobní alaktátovou disciplínu, která se v době „přestávek“ (přerušení hry) 

pomyslně přeměňuje na aerobní disciplínu, v níž hraje velkou roli schopnost hráče co 

nejrychleji se zregenerovat před následným pokračováním zatížení. Z výše uvedeného 

je patrné, že během zatížení o vysoké intenzitě se kromě makroergních fosfátů rovněž 

uplatňuje svalový glykogen a jeho anaerobní štěpení. V době přerušení dochází 

k doplnění energetických zdrojů a obnovení homeostázy pomocí oxidativního způsobu, 

jednak díky aerobní glykolýze, a jednak díky aerobní lipolýze (F.-Fernandez et al., 

2006; Kovacs et al., 2006b aj.). Energetické zdroje jsou tudíž uloženy jak ve svalech 

(glyogen, triacylglyceroly), tak v krvi (glukóza, mastné kyseliny). 

 

 

 



19 
 

Koncentrace laktátu 

      Kovacs et al. (2004 in Kovacs, 2006b) zjistil, že koncentrace laktátu naměřená po 

skončení modelového utkání dosahovala 3 – 4 mmol/l, které se podle Dovalila a kol. 

(2009) přibližují hodnotám anaerobního prahu. Během dlouhých a zároveň intenzivních 

rozeher byly dokonce naměřeny i poměrně vysoké hodnoty, kolem 10 mmol/l (Méndez 

et al., 2007 in F.-Fernandez, 2014), které již souvisejí s anaerobním laktátovým 

systémem dominujícím v krátkodobé vytrvalosti (Dovalil a kol., 2009). Podobně vysoké 

hodnoty se objevily také v konkrétních případech – náběh k síti či sprint k míči 

dopadajícímu těsně za síť, ale také u podávajícího hráče v porovnání s riternujícím. 

V souvislosti s povrchem G.-Ansodi et al. (2016) zjistili, že koncentrace laktátu 

zůstávala vyšší při utkání na antuce než na tvrdém povrchu, což je zřejmě dáno rychlostí 

povrchu, a tudíž stylem hry na obou površích.  

      Obecně však nezůstávají hodnoty laktátu příliš vysoké během celého tenisového 

utkání. Průměrně se jedná o 1 – 4 mmol/l (Aspillaga et al., 2000; Kovacs et al., 2006a či 

F.-Fernandez et al., 2014). K podobnému závěru dospěli také R.-Suárez a del Valle Soto 

(2017) když porovnávali dva typy tréninků na tenisovém dvorci – vysoko-intenzivní 

intervalový trénink (HIIT – High-intensity interval training) a intermitentní intervalový 

trénink (IIT – intermittent interval training). Zjistili, že právě během IIT byly díky 

krátkým intervalům odpočinku, které se ve druhém typu tréninku neobjevovaly, 

hodnoty laktátu významně nižší a zároveň variabilnější. Nedocházelo tudíž ke stupňující 

se kumulaci laktátu. Dalším zjištěním bylo, že během IIT se významně zmenšila 

chybovost a zvýšila přesnost úderů, což bylo zřejmě dáno menší nitrosvalovou i 

centrální únavou během tohoto typu tréninku, který více odráží povahu tenisové hry.  

 

Srdeční frekvence 

      Průměrná srdeční frekvence (SF) se během tenisového utkání pohybuje okolo 140 – 

160 tepů/min, což představuje 60 – 80 % SFmax. Avšak mnoho autorů (např. Psotta, 

2003; F.-Fernandez et al, 2006; Kovacs et al., 2006a; Kovacs et al., 2006b či F.-

Fernandez et al., 2014 apod.) upozorňuje, že průměrná SF neodráží povahu tenisové 

hry, tj. přerušovaného zatížení. Stejně jako tomu bylo u předchozího parametru, 

můžeme během tenisového utkání naměřit velké rozpětí hodnot během každých 

několika sekund. Jako příklad můžeme uvést vyšší hodnoty podávajícího než 

riternujícího hráče, a zároveň obě hodnoty budou vyšší v případě žen, přestože bude 
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opět rozdíl mezi podávající a přijímající hráčkou. Ženy mají totiž obecně vyšší hodnoty 

klidové srdeční frekvence (Bartůňková, 2010).  

      Výše zmínění autoři proto doporučují hodnotit SF vzhledem k zatížení a poté 

vzhledem k době odpočinku. Při intenzivní činnosti (náběh k síti, sprint k míči apod.) 

byly naměřeny hodnoty kolem 190 – 200 tepů/min, avšak během odpočinku rapidně 

klesly až na 120 – 130 tepů/min. Když si navíc uvědomíme, že tyto hodnoty se v utkání 

opakují i několikrát za rozehru a během samotného utkání nesčetněkrát, nemůžeme 

jednoduše tak snadno tenisovou hru zařadit mezi sportovní aktivity se střední intenzitou 

zatížení, která souvisí s průměrnými hodnotami různých parametrů, jako je SF, 

koncentrace laktátu či energetický výdej (Kovacs et al., 2006b či F.-Fernandez et al., 

2006). 

 

Spotřeba kyslíku (VO2) 

      Na závěr se budu ještě zabývat aerobním výkonem, jehož ukazatelem je VO2max. 

V tenisu se pro hráče uvádějí hodnoty 58,8 ml/kg/min a pro hráčky 56,5 ml/kg/min 

(Heller a Vodička, 2011), které se nacházejí uprostřed pomyslné tabulky zahrnující 

různé sporty. Výše uvedení autoři převádějí tyto hodnoty pro lepší představu na 

maximální výkon, který v případě hráčů odpovídá 16,4 km/h. Vzhledem k anaerobním 

charakteristikám se ventilační anaerobní práh nachází na úrovni 79 % VO2max, resp. na 

úrovni 76,8 % maximálního výkonu.  

      Jelikož se tento parametr zjišťuje v laboratorních podmínkách, nepovažuje se za 

příliš vhodný vzhledem k odlišné povaze testu (souvislý běh) a tenisové hry 

(přerušované zatížení). Nicméně průměrná spotřeba kyslíku (VO2) během tenisového 

utkání se pohybuje mezi 50 – 60 % VO2max, avšak během intenzivních rozeher může 

dosahovat až 80 % VO2max (F.-Fernandez et al., 2014). Tento parametr hraje však 

důležitou roli v době přestávek, neboť Měkota a Novosad (2005) v souvislosti se 

sportovními hrami uvádějí, že během „klidových fází“ průběh zotavení a rychlá obnova 

energetických rezerv závisí právě na velikosti VO2max, který odráží úroveň aerobní 

vytrvalosti.  
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2. 4 Sportovní výkon v tenisové dvouhře 

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

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

kol., 2009). Tato koncepce zahrnuje pouze faktory endogenní, jejichž nositelem je 

samotný sportovec, resp. jeho tělesné a duševní dispozice. Jedná se o somatické a 

kondiční faktory, dále o faktory techniky a taktiky a nakonec o faktory psychické. Tyto 

faktory se totiž týkají vlastního tréninkového procesu, a lze je tudíž vhodnými 

metodami a prostředky rozvíjet. Samozřejmě že sportovní výkon podléhá také 

exogenním faktorům (obecně vnější podmínky – v případě tenisu např. povrch a 

klimatické podmínky), avšak tyto faktory nejsou přímou součástí samotné struktury 

sportovního výkonu. 

      Jelikož tenis patří mezi sportovní hry, konkrétně síťového typu, považuji rovněž za 

důležité zmínit pojem herní výkon, který je dle Táborského (2007) sportovním 

výkonem svého druhu ve sportovních hrách. V případě tenisové dvouhry mluvíme o 

individuálním herním výkonu, který je chápán jako realizovaná činnost hráče v ději 

utkání, charakterizována mírou splnění herních úkolů. Pro individuální herní výkon ve 

sportovních hrách jsou obecně charakteristické následující znaky: nestandardnost 

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

variabilita a tvůrčí jednání; dále pak heuristické taktické myšlení, anticipace záměrů 

soupeře a volba optimálního řešení v měnících se herních situacích. Z pohledu hráče se 

rozlišují předpoklady biomechanické, bioenergetické a psychické. Jejich dílčí projevy 

bývají označovány jako složky herních činností (kondiční, technická, taktická a 

psychická složka). 

      Přestože se jedná o dva různé termíny, můžeme na základě výše uvedeného textu 

říci, že jsou si oba podobné, protože např. bioenergetické předpoklady hráče v herním 

výkonu můžeme při zjednodušeném pohledu považovat za kondiční faktory, stejně tak 

biomechanické předpoklady za faktory techniky. Cílem této podkapitoly však není 

rozbor rozdílů mezi oběma pojmy, pouze jsem chtěla poukázat, že existují různá pojetí. 

Dále v textu budu používat pojem sportovní výkon, protože mi přijde, že v tenise se stal 

obvyklejším (např. Deutsher Tennis Bund, 1996 in Vaverka a Černošek, 2007; Crespo a 

Miley, 2001; Schönborn, 2006 a 2008 či Zháněl, 2011 apod.). Nicméně mnohem 

důležitější je stanovit, které faktory limitují sportovní (popř. herní) výkon a které jej 

„pouze ovlivňují“, a tudíž jsou do jisté míry kompenzovatelné. Avšak Dovalil a kol. 
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(2009) upozorňují, že se stoupající úrovní, se tato možnost kompenzace značně snižuje, 

a v případě profesionálních hráčů o ní téměř nemůžeme uvažovat.  

      Při stanovování důležitosti jednotlivých faktorů ve sportovních hrách však čelíme 

ještě dalšímu problému, protože v tomto případě se jedná o sportovní výkony 

s protichůdným soupeřením (Perič, 2006). To znamená, že vítězství jednoho hráče 

automaticky představuje soupeřovu prohru. Skladba faktorů se tudíž může mírně lišit 

nejen inter-individuálně (např. kvůli tělesným rozměrům), ale také intra-individuálně 

(např. jiná účinnější taktika proti jinému soupeři), což můžeme pozorovat právě u 

tenisových hráčů a hráček profesionální úrovně. 

      I přes tyto výše uvedené pomyslné komplikace se autoři na faktorech, které 

sportovní výkon v tenise limitují, převážně shodují. Rozhodující roli hraje celá oblast 

koordinace, a to jak všeobecná, tak tenisově-specifická (timing), neboť velice úzce 

souvisí s limitujícími faktory techniky, (úderová technika a práce nohou). Do této 

skupiny dále patří tenisově-specifické kondiční faktory, jako je rychlost a všechny její 

druhy, startovní a explozivní síla, rychlostní vytrvalost ve smyslu vysoké kapacity 

opakovaných sprintů. Z pohledu taktiky je limitující situační technika související 

s taktickým myšlením (někdy také herní inteligencí) a rychlost a koordinace 

psychických procesů – zejména percepce a anticipace. V neposlední řadě jsou do této 

skupiny zahrnuty psychické faktory, které především na profesionální úrovni výrazným 

způsobem rozhodují o vítězství či prohře.  

 

      Problematikou struktury sportovního výkonu v tenisové dvouhře jsem se podrobně 

zabývala ve své bakalářské práci, kde jsem se snažila vytvořit jeho model z pohledu 

elitní úrovně. Protože vím, kolik stránek by tato podkapitola zabrala, čímž by jistě 

přesáhla rámec celé teoretické části práce, budu se vždy věnovat celé skupině faktorů a 

spíše se budu snažit poukázat na jednotlivé souvislosti s ostatními faktory. Pro 

ucelenější představu je v příloze č. I. prezentován tento model, pomocí něhož jsem se 

snažila zachytit vzájemnou propojenost somatických, kondičních, technických, 

taktických a psychických faktorů. Nicméně si uvědomuji, že rozhodně nepostihuje 

všechny skutečnosti. Vždy se najdou další faktory a další souvislosti, především 

vzhledem ke konkrétnímu jedinci.  

      V neposlední řadě nesmíme zapomínat, že u profesionálních hráčů se jednotlivými 

faktory zabývají specialisté z jejich realizačního týmu, jako je hlavní trenér (coach), 

kondiční trenér, fyzioterapeut, výživový poradce, lékař a sportovní psycholog či 
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mentální trenér (coach). A právě v této souvislosti upozorňuje Pacharoni et al. (2014), 

že je nezbytná neustálá komunikace mezi jednotlivými členy při plánování tréninku u 

takových hráčů. Pro úspěšnost v elitním tenise je totiž vyžadován maximální rozvoj 

potenciálu hráče či hráčky ve všech oblastech (technika, taktika, kondice, psychika) a 

zároveň jejich vzájemná souhra na co nejvyšší úrovni. Mluví se o tzv. multidisciplinární 

a interdisciplinární intervenci v tenise. V této souvislosti Dovalil a kol. (2009) dodává, 

že vydělování jednotlivých faktorů má čistě význam pouze v teoretické rovině, avšak 

v praxi dochází k vzájemnému prolínání a ovlivňování. Stejně tak M.-Gómez (2015) 

apelují na holistický přístup, tj. komplexní pohled na celou problematiku sportovního 

výkonu v tenisové dvouhře. 

 

2. 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). K hlavním somatickým faktorům patří tělesná výška, hmotnost těla, délkové 

rozměry a poměry, složení těla a tělesný typ. Dále se budu zabývat pouze tělesnou 

výškou a tělesnou hmotností. 

 

Tělesná výška 

      Tělesná výška ovlivňuje motoriku, čímž souvisí s kondičními a zejména 

koordinačními schopnostmi. 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 úroveň jejich koordinace je na 

nižší úrovni (např. Bolletieri, 2001; Vaverka a Černošek, 2007 či Schönborn, 2006 aj.). 

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

s biomechanikou (faktory techniky). Tělesná výška má na provedení úderů dvojí vliv. 

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

při smeči a obecně při dosahu na míč v obtížné situaci. Největší význam však 

spatřujeme v podání. Vaverka a Černošek (2007) totiž zjistili vysokou korelaci mezi 

tělesnou výškou a rychlostí podání. Můžeme tudíž tvrdit, že tělesná výška rovněž 

ovlivňuje herní strategii. Negativní vliv byl již nastíněn výše – horší koordinace a tudíž 

celkově horší pohyb po tenisovém dvorci. Nicméně existují i vyšší hráči, kteří disponují 

vynikajícími motorickými schopnostmi. Výše uvedení autoři stanovili optimální 
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tělesnou výšku, která umožňuje hráči minimalizovat záporné a naopak maximalizovat 

kladné vlivy na tenisovou hru. Pro absolutní světovou úroveň (TOP10) se v roce 2007 

jednalo o 1,84  0,06 m pro muže a 1,78  0,073 m pro ženy, přičemž u žen míří 

nejnovější tendence do oblastí nad 1,80 m (Schönborn, 2012). Hráčky, které jsou vyšší, 

se zřejmě na oblast koordinace a pohybu po dvorci více zaměřují, aby tuto jejich 

nevýhodu co nejvíce eliminovaly. 

 

 

Tělesná hmotnost 

      Tělesná hmotnost se u hráčů pohybuje kolem 59 – 97 kg, resp. 50 – 79 kg u hráček. 

Tělesná hmotnost nejvíce ovlivňuje lokomoční činnosti, neboť souvisí se setrvačností. 

Velkou roli hraje zejména při akceleraci a zároveň také deceleraci. Faktory techniky 

sice ovlivňuje málo, avšak ovlivňuje adekvátní razanci běžných úderů a maximální 

razanci podání. V souvislosti s tělesnou hmotností ještě zmíním procento tuku, které 

může být silně omezujícím faktorem sportovního výkonu. Oproti minulosti došlo u 

profesionálních hráček i hráčů k poklesu procentuálního zastoupení tělesného tuku. 

Wilmore et al. (2008) uvádějí 6 – 14 % pro hráče, resp. 10 – 20 % pro hráčky.  

 

2. 4. 2 Kondiční faktory 

      Mezi kondiční faktory patří pohybové schopnosti, které jsou považovány za obecné 

předpoklady k vykonávání pohybové činnosti (Dovalil a kol., 2009). Tradičně se 

pohybové schopnosti rozlišují na kondiční (rychlost, síla, vytrvalost) a koordinační. 

Někdy se také uvažuje o tzv. „hybridních“ schopnostech, které jsou determinovány 

úrovní individuálních kondičních a koordinačních předpokladů, v podstatě se jedná o 

rychlostní schopnosti (Měkota a Novosad, 2005). 

 

2. 4. 2. 1 Kondiční pohybové schopnosti 

      Kondiční pohybové schopnosti jsou podmíněny především energetickými 

možnostmi organismu, a proto se někdy zjednodušeně nazývají „energetickými 

schopnostmi“ (Měktota a Novosad, 2005). Důležitost jednotlivých kondičních 

schopností byla částečně naznačena v podkapitole o fyziologických požadavcích 
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tenisové dvouhry. Zde budou pouze stručně popsány nejvýznamnější druhy 

jednotlivých schopností pro tenis.  

 

Silové schopnosti (síla) 

      Ze silových schopností se v kombinaci s rychlostí přikládá největší důležitost oblasti 

rychlé síly (např. Williams, 2000; Bolletieri, 2001; Kovacs, 2006a či Schönborn, 2008 

aj.), která zahrnuje startovní sílu, reaktivní sílu a výbušnou (explozivní) sílu (Měkota a 

Novosad, 2005). Startovní síla je nezbytná pro zrychlení na začátku pohybu (např. start 

k míči). Při vlastním úderu však hráč využívá spíše reaktivní sílu dolních končetin 

(pokrčení kolen a zatlačení nohama do podložky), neboť se jedná o rychlý přechod 

z excentrické do koncentrické svalové činnosti. Poté přichází na řadu explozivní síla, 

která se přes tzv. koordinační řetěz (postupné zapojování jednotlivých segmentů a 

sumace kloubních sil) promítá do pohybu rakety, kdy dochází k jejímu maximálnímu 

zrychlení v okamžiku kontaktu rakety s míčem. Schönborn (2008) v této souvislosti 

upozorňuje, že celý tento pohyb se odehrává během 1 – 2 sekund a vlastní provedení 

úderu trvá pouze půl sekundy. Vzhledem k neomezenému trvání utkání vstupuje do 

popředí rovněž silová vytrvalost úderová. 

       

Rychlostní schopnost (rychlost) 

      Rychlostní schopnost je vedle koordinace a citu pro pohyb rozhodujícím rysem 

mnoha tenisově specifických herních akcí. Vzhledem k rychlé tenisové hře je nezbytná 

vysoká úroveň reakční rychlosti, přičemž je důležitá nejen rychlost, ale zejména pak 

správnost. Hráči musí neustále reagovat na rozličné signály různými akcemi, jedná se 

tudíž o výběrové reakce. Základním předpokladem pro dobrou reakci je vysoká rychlost 

psychických procesů – zejména vnímání (časoprostorová orientace), anticipace a 

vyhodnocení situace a následný výběr nejvhodnějšího řešení (Zháněl, 2011). Někdy se 

mluví o tzv. kognitivní rychlosti (Benko a Lindinger, 2007).  

      Kromě akcelerace, která s rychlostí souvisí, je nezbytná schopnost efektivní 

declerace. Jedná se vlastně o brzdění, tedy excentrickou svalovou činnost, na kterou 

bychom v tréninku neměli zapomínat (Kovacs et al., 2006a). Obě dvě schopnosti 

(akcelerace i decelerace) tvoří součást tzv. „agility“, která se často překládá jako hbitost. 

Nejvíce totiž odráží lokomoci hráče po dvorci, neboť kromě uvedených schopností 

zahrnuje rychlé změny směru, a tudíž souvisí s koordinačními schopnostmi, zejména 
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s rovnováhou (Cissik a Barnes, 2004; Pearson, 2006). V tenise je nejdůležitější dokázat 

spojit rychlost a koordinaci, tudíž se uvažuje o koordinační rychlosti (Schönborn, 2008). 

 

Vytrvalostní schopnosti (vytrvalost) 

      Kromě rychlosti musí hráči disponovat vysokou úrovní rychlostní vytrvalosti 

v podobě schopnosti opakovaných sprintů (Williams, 2000 či M.-Gómez, 2015). Pro 

intenzivnější rozehry je rovněž potřebná krátkodobá a střednědobá vytrvalost, neboť 

intenzita takových rozeher odpovídá z fyziologického hlediska právě těmto druhům 

vytrvalosti (Aspillaga et al., 2000). Dobrá úroveň aerobní vytrvalosti urychluje poté 

procesy regenerace a obnovu energetických rezerv. V této souvislosti proto M.-Gómez 

(2015) doporučuje intervalový trénink na úrovni VO2max daného hráče či hráčky, 

přičemž by takový trénink měl být intermitentního charakteru (R.-Suárez a del Valle 

Soto, 2017). 

 

2. 4. 2. 2 Koordinační pohybové schopnosti 

      Koordinační schopnosti jsou na rozdíl od kondičních schopností podmíněny 

především procesy řízení a regulace pohybové činnosti (Měkota a Novosad, 2005). 

Obecně mají koordinační schopnosti ve sportu dvojí význam. Jejich vyšší úroveň je již 

sama o sobě hodnotná, protože jedinec s dobrou koordinací ve smyslu obratnosti dokáže 

lépe reagovat na potřebu změny pohybu, jeho variability, dokáže provést složitější 

pohybovou činnost apod. (Dovalil a kol., 2009), což je v tenise (a ve sportovních hrách 

obecně) vyžadováno v podstatě neustále. V tomto prvním významu je můžeme 

považovat za přímou nebo zprostředkovanou komponentu sportovního výkonu, která 

v případě tenisu hraje velkou roli.  

      Druhým přínosem je, že rozvoj koordinace podmiňuje kvalitu technické přípravy, a 

tudíž souvisí s procesem motorického učení. Dobrá koordinace umožňuje rychlejší a 

kvalitnější osvojování sportovních dovedností (Dovalil a kol., 2009), což je pro tenis 

opět velice důležité, neboť technické tenisové dovednosti jsou poměrně složité a 

vyžadují delší dobu k jejich správnému osvojení. Proces motorického učení tím však 

zdaleka nekončí, protože i ti nejlepší hráči se neustále snaží zdokonalovat, aby dosáhli 

pomyslného nejvyššího stupně tzv. „tvořivé koordinace“.  

      Na závěr bych ráda uvedla ještě jednu důležitou úlohu koordinace, která opět 

dokazuje jejich nezpochybnitelný význam v tenise. Úroveň koordinace je mj. sledována 
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při výběru sportovních talentů pro tenis. Zkušení odborníci hodnotí především 

schopnost jedince kontrolovat či ovládat, tudíž vlastně koordinovat, tělo při pohybu ve 

vysoké rychlosti, při akceleraci, deceleraci a při explozivním provedení zadaného 

pohybu. Rovněž se posuzuje celková efektivita pohybu. U hodů jsou např. stanovena 

nejen výkonová kritéria (dosažená vzdálenost), ale také se klade velký důraz na 

schopnost koordinace tohoto pohybu nad hlavou či zvládnutí hození míčku bočním 

obloukem s rotací. Také se pozoruje a hodnotí zapojování jednotlivých tělesných 

segmentů, které umožňují vygenerování síly k tomuto pohybu (Ayres, 2006). 

      Výše uvedený text dokazuje, že koordinační schopnosti právem patří mezi faktory 

limitující sportovní výkon v tenise. U koordinačních schopností se běžně rozlišují 

obecné a sportovně-specifické koordinační schopnost (Dovalil a kol., 2009). Přes 

neshodu v taxonomii se mezi obecné koordinační schopnosti obvykle řadí reakční 

schopnost, rytmická schopnost, rovnováhová schopnost, orientační schopnost a 

diferenciační schopnost; dále ještě schopnost sdružování pohybů a schopnost přestavby 

(Měkota a Novosad, 2005). Těmito schopnostmi se detailněji zabývat nebudu, neboť 

jsou součástí tenisově-specifických koordinačních schopností, mezi něž patří regulace 

vzdálenosti, kontrola míče a timing (Zháněl a Slezák, 1999). 

   

Regulace vzdálenosti 

      Regulace vzdálenosti představuje schopnost hráče řídit a přizpůsobovat činnosti 

předcházející úderu a prostorovým podmínkám (Zháněl a Slezák, 1999). Z toho 

vyplývá, že tato schopnost má velmi úzkou spojitost s přestavbou pohybů. Vzdálenost 

můžeme nejlépe ovlivňovat pomocí práce nohou (footwork), která souvisí se 

zaujímáním vhodného úderového postavení (positioning) vzhledem k přilétajícímu míči 

ze soupeřovy poloviny dvorce. Práce nohou je velice důležitá, protože velkou měrou 

determinuje, zda hráč získá či nezíská bod. Cílem regulace vzdálenosti je zaujmout 

takové vhodné úderové postavení, které hráči umožní co nejefektivnější využití 

biomechanických principů pro optimální bod kontaktu rakety s míčem (Schönborn, 

2008). Pokud je tedy práce nohou adekvátní (správná a rychlá), výsledkem by mělo být 

úspěšné provedení úderu.  

 

Kontrola míče 

      Kontrola míče navazuje na předchozí schopnost, neboť představuje schopnost uvést 

v soulad místo kontaktu rakety s míčem a silový impuls míče tak, aby bylo dosaženo 
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požadovaného cíle, jako je např. umístění, razance či rotace míče apod. (Zháněl a 

Slezák, 1999). Z této definice je patrné, že tato schopnost velice úzce souvisí 

s kinestetickou diferenciací, přičemž dosažení harmonie obou výše zmíněných aspektů 

je dáno úrovní schopnosti přestavby pohybů. Ke kontrole míče výše uvedení autoři 

vztahují také tzv. úderovou jistotu, což znamená, že by hráč měl být schopen odehrát 

míč vzhledem ke své úrovni tak, aby neskončil ani v síti, ale ani v zámezí.  

 

Timing 

      Timing je často nazýván jako správné načasování či volba správného okamžiku. To 

je ale značné zjednodušení situace, neboť timing v sobě kromě faktoru času zahrnuje 

také vynaložení určitého stupně síly. Je totiž charakterizován jako časově naprosto 

přesné nasazení sil (Schönborn, 2008). Opět tedy souvisí s kinestetickou diferenciací, 

dále s časo-prostorovou orientací a také s rytmem pohybu (např. úderový rytmus). 

Zháněl a 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 pojetí můžeme říci, že timing v sobě zahrnuje, jak 

regulaci vzdálenosti (externí timing), tak kontrolu míče (interní timing), tudíž bychom 

mohli timing z hierarchického hlediska považovat za nadřazenou tenisově-specifickou 

koordinační schopnost. 

 

2. 4. 3 Faktory techniky  

      Faktory techniky souvisejí se specifickými sportovními dovednostmi a s jejich 

technickým provedením. Dovednost je oproti schopnosti definována jako učením 

získaná pohotovost (předpoklad) řešit správně, rychle a úsporně určitý úkol, čili 

vykonávat určitou činnost co nejefektivněji. Technikou se obvykle chápe 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). 

      Z pohledu teorie sportovních her můžeme technické dovednosti považovat za herní 

činnosti, které jsou zaměřeny k plnění herních cílů. Jestliže se několik herních činností 

účelově spojí, mluví se o herní akci (Táborský, 2007). V tenisové dvouhře se vlastně 

rozlišují tři herní činnosti jednotlivce – podání, vrácení podání (ritern) a úder ve hře, 

kterým může být základní úder (od základní čáry), volej, halfvolej, smeč, lob či stopbol, 
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a to jak z forhendu, tak z bekhendu. Schönborn (2006) uvádí, že kvalita techniky má 

rozhodující vliv na sportovní výkon v tenise. Technika musí odpovídat optimálním 

biomechanickým principům, musí respektovat anatomické danosti, a musí přihlížet 

k individuálním charakteristikám jedince, musí být účinná, stabilní, musí odpovídat 

dané herní situaci, musí být variabilní a také ekonomická. 

      Cílem této podkapitoly není rozbor jednotlivých úderů, neboť u profesionálních 

hráčů a hráček se předpokládá velice kvalitní technika, jejímž nejdůležitějším kritériem 

pro zisk bodu je účinnost. Spíše zde chci poukázat na faktory, které rozhodují o kvalitě 

techniky. Jak již bylo naznačeno výše, zřejmě nejpodstatnějším faktorem je koordinace, 

která je chápána jako spojovací prvek mezi kondiční oblastí a oblastí techniky. Je tudíž 

patrné, že všechny kondiční a samozřejmě koordinační schopnosti provedení úderu 

velmi ovlivňují, především timing. Úroveň techniky velmi podléhá psychickým 

faktorům, neboť Williams (2000) uvádí, že techniku hráč skutečně zvládá, pokud ji 

dokáže uplatnit pod tlakem utkání. Optimální technika je také definována jako technika, 

která umožňuje nejefektivnější kombinaci síly a kontroly vlastního úderu i pohybu 

hráče při minimalizaci rizika chyby. Mezi hlavní biomechanické principy patří 

rovnováha, setrvačnost, opačná síla, hybnost, elastická energie a již zmíněný 

koordinační řetěz (Crespo a Miley, 2001). Dále je důležitá práce nohou, optimální 

vzdálenost těla od bodu zásahu míče, optimální bod zásahu míče a švih. Již zde je opět 

patrné, že technika souvisí s koordinací, neboť např. optimální vzdálenost bychom 

mohli považovat za regulaci vzdálenosti (viz tenisově-specifická koordinace). 

 

Parametry úderu 

      Přestože každý úder má svoji techniku, podle Schönborna (2006) by měl mít každý 

optimální úder tři vlastnosti – jednoduchost provedení, ekonomičnost/úspornost a 

hlavně účinnost, která je pro profesionální úroveň nejvýznamnější, neboť kvalitní 

technikou disponují všichni, avšak účinnou pouze ti nejlepší. 

      Každý úder má určité vlastnosti, které ovlivňují dobu trvání letu míče, a tudíž tempo 

hry. Jedná se o tzv. parametry úderu – směr, výška, vzdálenost/délka, rotace a rychlost 

či prudkost. Všechny spolu navzájem souvisejí a míra jejich využití závisí na hráčových 

schopnostech a dovednostech, které jsou opět ovlivněny koordinačními schopnostmi. 

V rámci jednoho úderu existuje mnoho variant právě díky možné kombinaci těchto 

parametrů. Jedinec tyto kombinace volí nejen na základě svých dovedností, ale také na 

základě taktického záměru, přičemž hráč musí zvážit svou vlastní i soupeřovu pozici na 
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tenisovém dvorci. Dalším faktorem, který rozhoduje o volbě kombinace, je obtížnost 

přilétajícího míče. Čím více kombinací hráč ovládá (tedy schopnost variability), tím má 

větší volbu výběru, a tudíž ztěžuje svému soupeři anticipovat řešení určitých situací 

(Crespo a Miley, 2001) 

 

 

2. 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, který bezprostředně souvisí s faktory techniky. Je tudíž jasné, že 

realizace taktických záměrů je možná jedině prostřednictvím techniky (Dovalil a kol., 

2009). Konkrétní řešení soutěžní situace hráčem se nazývá taktickým jednáním, do nějž 

se promítá výběr řešení.  

      Jádro taktických dovedností tvoří procesy myšlení, jehož předpokladem jsou určité 

soubory vědomostí, které má sportovec k dispozici v paměti. Kromě toho je důležité 

dokázat reálně zhodnotit vlastní předpoklady a možnosti. Velkou výhodou je 

rozpoznání soupeřových silných a slabých stránek. Nejlepší hráči obecně disponují 

vysokou úrovní herní inteligence (Schönborn, 2008). Tito hráči jsou schopni rychle 

zhodnotit herní situaci na tenisovém dvorci a podle toho zvolit příslušnou strategii. 

Podle taktického záměru můžeme údery rozlišovat na vítězné (winner), přípravné, 

neutrální či obranné (snaha udržet míč ve hře). Speciálním případem je tzv. „counter-

attacking shot“, který bychom mohli považovat za protiútok. Přestože se hráč nachází 

ve velmi svízelné situaci, která by si spíše žádala obranný záměr, pokusí se o vítězný 

úder, aby soupeře překvapil. Takové údery, které jsou navíc oceňovány velkým 

potleskem diváků, můžeme často vidět u profesionálních hráčů i hráček. Jestliže dokáže 

hráč z tohoto úderu vytěžit maximum, tedy zisk bodu, jistě se to promítne ve zvýšení 

sebedůvěry, tudíž je patrná souvislost s psychickými faktory.  

 

Herní styly a strategie hry 

      Na základě převažujícího taktického záměru a celkového pojetí hry můžeme 

vymezit herní styly, které vycházejí z individuálních technických, fyzických, taktických 

a psychických aj. předpokladů. Jedná se o následující typy: hráč nabíhající k síti, hráč 

hrající agresivně od základní čáry (snaží se diktovat průběh rozehry), univerzální neboli 
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celodvorcový hráč a tzv. obranář dovolující soupeři diktovat hru, na kterou pak reaguje 

(Crespo a Miley, 2001). V současném tenise je nejvíce preferovaný celodvorcový styl, u 

hráček spíše převládá agresivní hra od základní čáry. Vyloženě obranářský styl už je 

vidět méně, protože odporuje současnému pojetí, které spočívá v získání bodů svou 

aktivitou než čekáním na chybu soupeře (Schönborn, 2012).  

      Hlavním cílem taktiky je dostat soupeře do prostorové a časové tísně, což ale na 

druhou stranu znamená dovednost zahrát míč rychle a zároveň přesně. Weber (2010 in 

Schönborn, 2012) udává, že při Australian Open 2006 byla téměř polovina všech úderů 

od základní čáry hrána pod časovým tlakem. Je jasné, že se vzrůstajícím časovým 

tlakem statisticky významně stoupá chybovost základních úderů, neboť hráč nemá 

dostatek čas na přípravu před úderem a často musí úder zahrát pouze paží a nemůže 

naplno využít biomechanické principy. V souvislosti s povrchem však výše uvedený 

autor zjistil, že při French Open 2007 narůstala chybovost pod časovým tlakem zřetelně 

silněji. Vysvětlením může být možnost skluzu na antuce, který sice méně zatěžuje 

klouby, avšak může vést k nestabilní rovnováze při úderu, čímž dochází k nepřesné 

sumaci kloubních sil v koordinačním řetězu. 

 

2. 4. 5 Psychické faktory 

      Psychické faktory mají u všech typů sportovních výkonů zásadní význam, což 

vyplývá z mimořádné náročnosti soutěžních situací na psychiku člověka. Mezi 

psychické faktory obecně patří schopnosti senzorické, intelektuální a dále motivace. 

Někdy se sem také řadí aktivační úroveň, protože nás informuje o psychickém stavu 

sportovce. V neposlední řadě mezi tyto faktory spadají osobnostní předpoklady, jako je 

zaměření osobnosti, vlastnosti charakteru či temperament (Dovalil a kol., 2009). 

      Z pohledu psychologické typologie sportů se tenis řadí mezi anticipační sporty, 

někdy též nazývané heuristické, čímž je naznačena důležitost anticipace a tvořivé řešení 

problémových úloh (Slepička a kol., 2006). Tenis by ale rovněž mohl patřit mezi sporty 

senzomotorické, které jsou charakterizované vysokými nároky na koordinaci pohybů 

v závislosti na rychlém a přesném vnímání podmínek sportovní činnosti. 

 

Pozornost 

      Pro úspěch v závodním tenise je zřejmě nejdůležitějším psychickým faktorem 

pozornost, a to zejména její intenzita neboli koncentrace (Crespo a Miley, 2001), neboť 
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napomáhá hráči soustředit myšlenky na relevantní aspekty hry a zabraňuje mu 

v negativních myšlenkách. Nebezpečí negativních myšlenek roste při sérií zkažených 

úderů, při ztrátě sportovní formy apod., proto spoustu hráčů využívá různé 

psychologické techniky, nejčastěji se jedná o imaginaci a pozitivní vnitřní řeč (Girod, 

2003). Kromě intenzity je nezbytná distribuce pozornosti, tedy rozdělení pozornosti. 

Hráč se musí soustředit na své vlastní pohyby, dále sledovat míč a vnímat pohyby 

soupeře a samozřejmě také prostorové dimenze tenisového dvorce. Je tedy patrné, že 

pozornost souvisí s časo-prostorovou orientací a s psychickými procesy – zejména 

percepcí a anticipací. 

 

Motivace 

      Z pohledu celkového přístupu hráče hraje významnou roli motivace, která je 

vysvětlována jako podněcující příčina chování (Slepička a kol., 2006). Rozhoduje totiž 

o vzniku, směru a intenzitě jednání člověka, má tedy i význam energetizující a 

rozhoduje o dynamice chování člověka (Dovalil a kol., 2009). Aby hráči nepodlehli 

syndromu vyhoření při opakovaném neúspěchu, měli by být vnitřně motivováni, 

přičemž všeobecný motivační základ by měl spočívat ve snaze dosáhnout maximálního 

individuálního výkonu (Crespo a Miley, 2001; Weineck, 2004 in Schönborn, 2008 či 

M.-Gómez, 2015 aj.). Hráči, kteří jsou takto založeni, musí daleko více než výsledek 

utkání, milovat boj o úspěch, ať již v tréninku, či přímo v utkání.  

 

Anxiozita 

      Anxiozita neboli úzkost vzniká při nereálném, neurčitém ohrožení sportovce. Jedná 

se o velmi častý psychologický problém. Jedinec nelibě prožívá (specifické somatické 

projevy) nejasnou předtuchu nebezpečí, kterou však není schopen přesně popsat. Oproti 

strachu je však úzkost vágní, bezpředmětná a nespecifická (Slepička a kol., 2006). 

Anxiozita souvisí s pocity a myšlenkami, které jsou spojovány s pochybami a obavami. 

Vyplývá vlastně z nepoměru mezi tím, co si hráč myslí, že je schopen udělat, a tím, co 

by měl udělat (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. (G.-Mármol et al., 2013). Ke zvládání úzkostných stavů ve sportu se 

nejčastěji využívají různé relaxační techniky (dechová cvičení) kombinované 

s imaginací či pozitivní vnitřní řečí. 
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Sebedůvěra a self-efficacy 

      Sebedůvěra je podle Schönborna (2008) předpokladem k úspěšnému a zároveň 

odvážnému jednání a je výsledkem sebekázně a sebekontroly. Crespo a Miley (2001) 

považují sebedůvěru za rys, kterým se výrazněji odlišují velmi úspěšní hráči od méně 

úspěšných. 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 a 

obecně činí hráče optimističtějším a realističtějším. Avšak přehnaná sebedůvěra může 

vést k sebepřeceňování, a tudíž k výrazně riskantnější tenisové hře. Opačný efekt, tedy 

pokles sebedůvěry, způsobuje velká chybovost, prohrané utkání proti slabšímu soupeři, 

ztráta důležitého bodu, dvojchyba apod. (Fox, 1995). 

      Se sebedůvěrou souvisí tzv. „self-efficacy“, která je někdy označována jako situační 

sebedůvěra nebo vnímaná osobní účinnost. Jedinec je přesvědčen o možnosti zvládnout 

danou situaci (Slepička a kol., 2006). Hráči, kteří disponují vysokou úrovní tohoto 

psychického faktoru, jsou vyrovnanější a klidní, odolnější při neúspěchu (považují jej za 

výzvu), vytrvalejší ve vynakládaném úsilí. Self-efficacy je důležitá zejména při 

vyrovnaném utkání v rozhodujících situacích (např. volba úderu při „mečbolu“).  

 

  Psychická (mentální) odolnost     

      Psychickou odolnost můžeme vlastně chápat jako schopnost nebo možná lépe 

dovednost dokázat se vypořádat s nepříjemnými událostmi, se stresovými situacemi, 

které vlastně ve sportu představují samotnou soutěž, v tenise tedy utkání (Slepička a 

kol., 2006). Psychickou odolnost tvoří následující atributy: připravenost k výkonu, 

kázeň, píle, schopnost prosadit se, motivace, optimismus, základní naladění, pracovní 

nadšení, touha po vítězství, víra, naděje, pozitivní energie, vůle, klid, sebejistota, 

sebevědomí, odpovědnost vůči sobě, pocit vlastní hodnoty aj. (např. Fox, 1995 či 

Schönborn, 2008 apod.). Stres můžeme snižovat pomocí rozvoje self-efficacy. Pokud 

jsme již danou činnost zvládli, snižuje se míra stresu při stejné situaci v budoucnosti.    

      Podle Slepičky a kol. (2006) patří mezi hlavní složky psychické odolnosti (ve 

smyslu „mental toughness“) tzv. „4C“, která vycházejí z ang. názvů. Prvním z nich je 

přesvědčení o vlastní schopnosti kontrolovat situaci (control), přičemž nejprve musí 

jedinec získat kontrolu nad sebou samým (sebekontrola), aby pak následně mohl 

kontrolovat události kolem sebe, svého soupeře, obtížné situace apod. Součástí 

sebekontroly je rovněž sebekázeň, která často rozhoduje o úspěšnosti záměrů (např. 
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překonávání stresových situací, dodržování taktických opatření či plánů a hlavně 

upřímnost k sobě samému). Sebekázeň představuje velice důležitou psychickou 

vlastnost, protože pokud jí talentovaný hráč nedisponuje, nemůže se dostat na 

profesionální úroveň (Schönborn, 2008).  

      Další složkou je tendence zastávat aktivní roli (commitment), tj. nečekat, až se něco 

samo změní, ale změnu provést vlastním přičiněním. V podstatě se jedná o 

seberealizaci, která by však měla být podmíněna předchozí složkou (sebe/kontrolou či 

sebe/kázní). Třetí složku představuje tendence vidět problémy jako výzvu (challenge), 

nikoliv jako hrozbu. Tato složka velice souvisí s vnitřní motivací a také s cílovou 

orientací zaměřenou na úkol, kdy se jedinec chce zlepšovat kvůli sobě a touží 

překonávat náročnější překážky. Poslední složkou, která je nezbytná k předchozí složce, 

je sebedůvěra (confidence či self-confidence), o níž již bylo pojednáno.  

      Z výše uvedeného je patrné, že všechny složky psychické odolnosti spolu navzájem 

velice úzce souvisejí, či se dokonce podmiňují. Je obecně známé, že největším a 

nejnebezpečnějším soupeřem na tenisovém dvorci je vždy hráč sám sobě. I mezi 

profesionálními hráči či hráčkami se nachází psychicky (mentálně) odolnější jedinci, 

kteří dosahují vysoké úrovně ve všech složkách, díky čemuž jsou úspěšnější. 

 

Aktivační úroveň 

      Aktivační úroveň vypovídá o aktuálním psychickém stavu člověka, především 

z hlediska kvantitativního, tj. z hlediska intenzity napětí, které člověk prožívá (Slepička 

a kol., 2006). Většinou ji chápeme jako úroveň bdělosti či „nabuzení“ CNS, která je 

podmíněna osobnostně i náročností prováděné činnosti. Zobrazuje se jako tzv. 

převrácená U-křivka, kdy pro výkonnostní maximum je žádoucí optimum aktivace 

(oblast okolo vrcholu oblouku). Pokud je však hráč „nabuzen“ nadměrně či 

nedostatečně, odrazí se to negativně na jeho sportovním výkonu.  

      Úspěšnější sportovci se vyznačují udržováním této optimální úrovně aktivace, což 

v praxi znamená, že jsou schopni udržovat pocit kontroly nad situací. V tomto ohledu 

patří mezi atributy úspěšných sportovců: pozitivní sebe-přesvědčování, kontrola 

negativních myšlenek, orientace na daný přítomný okamžik, držení se herního plánu, 

schopnost uvolnit se pomocí relaxačních technik. Naopak méně úspěšní sportovci se 

obecně příliš snaží, zrychlují, často a bez rozmyslu mění herní plán a hlavně se zajímají 

o výsledky a minulost (předchozí zkažený úder), čímž zvyšují jak aktivační úroveň, tak 

anxiozitu (např. Crespo a Miley, 2001; Schönborn, 2008 či G.-Mármol et al., 2013 aj.) 
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2. 4. 6 Exogenní faktory 

      Exogenní faktory, které sice nejsou přímou součástí samotné struktury sportovního 

výkonu, mohou výrazně ovlivňovat endogenní faktory sportovního výkonu. Může se 

jednat o materiál a konstrukci výstroje a výzbroje, výživu, klimatické podmínky apod. 

(Dovalil a kol., 2009), které působí na úroveň somatických (zřejmě nejméně) a 

kondičních faktorů a na faktory techniky, taktiky a psychiky. Podle různých názorů se 

sice někdy celá oblast psychických faktorů řadí mezi vnější či deformační faktory (např. 

teorie herního výkonu), avšak tuto diskusi ponechám stranou, neboť není předmětem 

této práce. Exogenních faktorů, které ovlivňují tenisovou hru, bychom jistě mohli 

vyjmenovat spoustu. Já se však zaměřím na únavu hráče a poté na povrch dvorce, neboť 

oba tyto faktory se již samy navzájem ovlivňují a zároveň ovlivňují tempo hry.  

 

2. 4. 6. 1 Únava 

      Únava představuje fyziologickou odpověď organismu na fyzické a psychické 

zatížení. Již zde je naznačeno, že ji můžeme rozlišit na fyzickou a psychickou, přičemž 

se oba druhy navzájem ovlivňují (Bartůňková, 2010), neboť nelze oddělit fyzickou a 

psychickou stránku člověka. Únava může sice přinášet také pozitivní změny (stimul pro 

rozvoj adaptačních mechanismů), avšak pro ně je nutný dostatečný odpočinek, který 

v utkání nemůžeme očekávat. Z tohoto důvodu se budu dále věnovat pouze negativním 

změnám v organismu, které jsou způsobeny vyčerpáním a nedostatečnou obnovou 

energetických rezerv, hromaděním zplodin metabolismu, narušením homeostázy, 

fyzikálně-chemickými změnami v činných tkáních, změnami v regulačních a 

koordinačních mechanismech. V praxi se jedná o omezenou funkci svalů, poruchu 

koordinace, narušení imunity a zvýšené riziko úrazů. Nástup fyziologické únavy závisí 

na charakteru práce a intenzitě zatížení, dále na aktuálním stavu a na trénovanosti 

jedince (sportovní forma), ale také na biorytmech a na vlivu prostředí (teplota, vlhkost 

apod.) 

      V souvislosti s tenisem mluvíme nejčastěji o akutní únavě. Avšak díky intermitentní 

povaze tohoto sportu a navíc poměrně krátkému zatížení během rozeher atd. (viz 

fyziologická charakteristika) se o únavě během tenisového utkání vedou neustálé 

diskuse. Např. Kovacs (2006b) uvádí, že hladiny laktátu zřejmě nemůžeme považovat 

za hlavní příčinu únavy v tenisovém utkání, jelikož je nepravděpodobná rozsáhlejší 

kumulace tohoto metabolitu. Hladiny laktátu navíc závisí na povrchu dvorce – na 
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tvrdém povrchu dochází většinou k obecně menší kumulaci než na antuce, pro niž jsou 

častější déletrvající rozehry. Pereira et al. (2016) sledovali kondiční proměnné u elitních 

hráčů během oficiálního utkání a zjistili, že hráči nevykazovali významný pokles 

v kondici mezi první a druhou sadou. Jelikož se však nejednalo o delší časový interval 

(např. déle než 3 hodiny), je těžké vyvodit obecné závěry. V této souvislosti Reid a 

Duffield (2014) upozorňují, že není dostatek přímých nebo kauzálních vztahů mezi 

změněnými funkcemi (např. svalová kontrakce) a následným výsledkem utkání. 

Uvažuje se, že hráči přizpůsobují svou pohybovou či herní strategii, a tudíž volbu a 

provedení pohybů či úderů, aby se přizpůsobili (či vyhnuli) jakémukoliv zhoršení 

fyziologických funkcí. Dokonce se také uvádí, že taktika se mění pro zachování 

fyziologické integrity a kapacity pohybových vzorců (patterns). Není totiž úplně jasné, 

zda redukce v kontraktilitě svalů předchází nižší efektivnosti pohybů, nebo zda souvisí 

s kumulací fyziologického zatížení, nebo případně s obojím (Reid a Duffield, 2014). 

      Tyto teorie dokládá výzkum Martina et al. (2016), kteří sledovali vliv únavy na 

podání během delšího tenisového utkání (3 hodiny). Zjistili, že většina kinetických 

hodnot v kloubech horní končetiny klesla (snížení explozivní frekvence) až na konci 

utkání, avšak po 90 minutách se jednalo pouze o nevýznamné změny. Zajímavé dále 

bylo, že nejvíce klesly maximální úhlové rychlosti při pohybech v ramenním kloubu, 

avšak méně v loketním kloubu a nejméně v zápěstí. Autoři se domnívají, že důvodem 

mohou být tzv. kompenzační mechanismy, které v různých částech koordinačního 

řetězu mohou působit různé „zpoždění“ účinků únavy, aby byla co nejvíce zachována 

efektivita hry. Organismus hráče si tudíž intuitivně chrání oblast ramenního kloubu 

snížením jeho kinetiky před možným zraněním. Oblast loketního kloubu a zápěstí není 

v tomto případě pro organismus prioritou a navíc oba klouby pomáhají udržet 

dostatečnou rychlost míče. Dalším zajímavým zjištěním bylo, že načasování (timing) 

maximální úhlové rychlosti zůstalo konzistentní i na konci utkání, což zřejmě vypovídá 

o stálosti časových vzorců v koordinaci jednotlivých segmentů u vyspělých hráčů.    

      Tímto výzkumem jsem pouze chtěla naznačit, že je nutné různé nazírání na únavu a 

zvažovat také další teorie, než pouze jednoduše spojovat pokles funkce kosterního 

svalstva se změnou úderů, což je však „pohodlnější“. Když vezmeme v úvahu délku 

trvání utkání u žen, která pouze zřídka přesáhne tříhodinovou hranici, mohli bychom u 

žen očekávat menší únavu. Avšak výzkumů se účastní převážně hráči.  

      Kromě lokální únavy nesmíme také zapomínat na centrální únavu, která již může 

mít větší vliv na provedení úderů, tedy na techniku, i když názory opět nejsou jednotné. 



37 
 

Většina výzkumů sice uvádí zvýšenou chybovost v přesnosti základních úderů, avšak v 

těchto případech se málokdy jedná o profesionální hráče a navíc ne v podmínkách 

oficiálního utkání (Kovacs, 2006a; F.-Fernandez, 2006 či Reid a Duffield, 2014), kteří 

obecně lépe odolávají únavě. Navíc také velmi záleží na mnoha dalších faktorech, jako 

je zejména povrch dvorce, styl hry obou hráčů aj. V případě turnaje musíme rovněž 

zvážit náročnost předcházejících utkání a také dobu regenerace, které mohou 

způsobovat kumulativní únavu. 

 

2. 4. 6. 2 Povrch tenisového dvorce 

      Grandslamová utkání se hrají na různých površích, které mají odlišné vlastnosti, a 

tudíž mohou mít vliv na volbu herní strategie. Povrchy můžeme na základě rozdílného 

chování míče při kontaktu s povrchem (např. koeficient tření, ztráta horizontální či 

vertikální rychlosti apod.) při značném zjednodušení klasifikovat na rychlé a pomalé.  

      Antuka je považována za nejpomalejší povrch ze všech grandslamových turnajů, 

míč zůstává v kontaktu s povrhem delší dobu, čímž mají hráči relativně více času na 

reakci a zároveň mají větší pravděpodobnost zahrát úder, který se nachází ve větší 

vzdálenosti od jejich aktuální pozice na tenisovém dvorci (také díky možnosti skluzu). 

Tuto skutečnost navíc dokazují průměrně delší doby trvání rozeher na antuce, neboť se 

hraje převážně od základní čáry (O´Donoghue a Ingram, 2001 či Cross, 2014). 

      Mezi rychlé povrchy můžeme naopak řadit tvrdý a travnatý povrch, i když oba dva 

se mezi sebou navzájem dále liší. Na těchto površích zůstává míč v kontaktu 

s povrchem kratší dobu, a tudíž můžeme říci, že již sám o sobě klade na hráče větší 

časový tlak než antuka. Rozehry jsou obecně kratší a rychlejší podání může zvyšovat 

jeho účinnost. Méně rozeher se odehrává v oblasti základní čáry, přičemž na 

Wimbledonu je toto procento nejmenší, zřejmě kvůli nepravidelnému, a tudíž špatně 

předvídatelnému odskoku míče (O´Donoghue a Ingram, 2001 či Brown a O´Donoghue, 

2008).  

      Hráči si tyto skutečnosti jistě uvědomují a na každém povrchu se snaží využívat 

strategii, která je vzhledem k vlastnostem povrchu nejefektivnější. Toto tvrzení dokazují 

výzkumy ze všech grandslamových utkání v letech 2008 – 2009 (Vaverka, 2010), neboť 

průměrná rychlost prvního i druhého podání byla u obou pohlaví nejrychlejší na 

Wimbledonu, tedy na trávě. Zajímavé je, že dokonce také úspěšnost prvního podání byla 

na tomto turnaji vyšší než na ostatních Grand Slamech, přestože u vyšších rychlostí se 
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obecně úspěšnost spíše snižuje. Tyto závěry potvrzuje také studie Crosse (2014), který 

zjistil, že na Wimbledonu vyprodukovaly ženy méně dvojchyb než na ostatních Grand 

Slamech. Důvodem může být, že se jak hráči, tak hráčky při přípravě na Wimbledon 

zaměřují právě na kvalitu podání (vysoká rychlost a zároveň přesnost), které má na 

travnatém povrchu velkou účinnost. 

      Jistě bychom našli další a další rozdíly. Některé byly částečně naznačeny 

v předchozích podkapitolách – např. energetické krytí, práce nohou, ale i druhy zranění 

atd. Jelikož si tato práce klade za cíl zjištění tempa hry na tvrdém povrchu (Australian 

Open), očekáváme celkově agresivní strategii, a tudíž kratší doby rozeher.  

      Na závěr teoretické části můžeme tvrdit, že tempo hry ovlivňuje skladba a úroveň 

jednotlivých endogenních faktorů daného hráče, tedy tělesná konstituce, kondice, 

technika, taktika a psychika hráče. Na pomyslné bázi pyramidy tudíž stojí hráč, resp. 

hráčka se svými schopnostmi a dovednostmi, které však musí dokázat co nejlépe 

přizpůsobit danému povrchu a také modifikovat vzhledem ke konkrétní soupeřce, aby 

mohla úroveň jednotlivých faktorů (dosaženou tréninkem) co nejefektivněji využít 

v tenisovém utkání. A samozřejmě nesmíme zapomenout na vliv únavy, která se 

v utkání jistě projeví, ať už jako „prevence“ (teorie o zachování integrity organismu), či 

jako důsledek zvýšeného zatížení (obecnější názor), změnou ve vzorcích pohybu. 

Výsledná rovnice s hlavními proměnnými pro tempo hry by pak mohla vypadat 

následovně: 

Endogenní faktory hráčky + endogenní faktory soupeřky + vlastnosti povrchu + vliv 

únavy na endogenní faktory obou hráček  tempo hry. 
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 

      Tato kapitola představuje pomyslnou druhou část této empiricko-teoretické práce, 

v níž je, jak již název napovídá, představen vlastní výzkum týkající se tempa hry 

v tenisové dvouhře v kategorii žen na Australian Open 2017. Tato poměrně obsáhlá část 

je pro lepší přehlednost rozčleněna do několika následujících ucelenějších podkapitol.               

      Nejprve (viz podkap. 3. 1) jsou objasněny cíle a úkoly práce, dále jsou formulovány 

výzkumné otázky a jsou stanoveny pracovní hypotézy, které budou v závěru práce na 

základě dosažených výsledků buď potvrzeny, anebo vyvráceny. V další podkapitole je 

popsán celkový metodologický přístup k této práci, který zahrnuje důležité informace 

vztahující se ke sledovanému souboru, k použitým metodám, ke sběru dat a k jejich 

následnému statistickému zpracování (viz podkap. 3. 2). Na závěr jsou předloženy 

výsledky, jimž je věnována samostatná kapitola (viz. kap. 4), neboť se jedná o 

nejdůležitější část této práce. Součástí této kapitoly je diskuse, v níž jsou zjištěné 

výsledky interpretovány a konfrontovány vzhledem k současnému stavu poznání řešené 

problematiky (Hendl, 2005). 

3. 1 Cíle, úkoly práce, výzkumné otázky a hypotézy 

3. 1. 1 Cíle práce 

      Tato diplomová práce si klade za hlavní cíl zjistit tempo hry v ženské tenisové 

dvouhře na Australian Open 2017. Další dílčí cíle, které však vycházejí z cíle hlavního, 

jsou následující: porovnání tempa hry v úvodních třech kolech s tempem hry v 

závěrečných kolech (čtvrtfinále až finále) turnaje, porovnání tempa hry mezi 

jednotlivými sadami a porovnání tempa hry po prvním a druhém podání.  

 

3. 1. 2 Úkoly práce 

      Aby mohl být naplněn výše uvedený hlavní cíl, je nejprve nutné pořídit 

videozáznamy z tenisových dvouher žen na Australian Open, které se konalo v 

Melbourne od 16. do 29. 1. 2017. Další úkoly, jako je volba použitých metod, 

organizace sběru dat a jejich následná analýza, zde nebudu popisovat, neboť se týkají 

vlastní metodiky práce, které je věnována samostatná podkapitola. 
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3. 1. 3 Výzkumné otázky 

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

v souvislosti s problémem (Hendl, 2005), který v našem případě představuje tempo hry 

v ženské tenisové dvouhře. Vzhledem k cílům této práce, jsou formulovány následující 

výzkumné otázky, na něž se budu snažit najít odpověď díky výsledkům získaných 

z tohoto výzkumu.  

      I. Jaké je průměrné tempo hry v ženské tenisové dvouhře na Australian Open 2017? 

     II. Jak se bude lišit průměrné tempo hry mezi úvodními (1. až 3. kolo) a závěrečnými 

koly (čtvrtfinále až finále) turnaje? 

    III. Jaký bude rozdíl mezi průměrným tempem v jednotlivých sadách? 

    IV. Jak se změní tempo hry po prvním a po druhém podání? 

 

3. 1. 4 Hypotézy 

      Na rozdíl od výzkumné otázky představuje hypotéza již určité tvrzení, tedy výrok o 

vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými, který se výzkumem na základě empirické 

evidence buď zamítá, nebo potvrzuje (Hendl, 2005). Hypotézu odvozujeme pomocí 

příslušné teorie, která poskytuje schématický popis vztahů s vazbou na náš problém. 

Hypotéza nás přibližuje k datům, která budeme potřebovat. Hendl a Remr (2017) 

upozorňují, že hypotézy nemají být příliš dlouhé a komplexní. Doporučují proto 

stanovit více hypotéz.  

      Na základě výsledků nejnovějších výzkumů (Sklenářik, 2017; Blau, 2017), které se 

zabývaly tempem hry u elitních tenisových hráčů na tvrdém povrchu, resp. na antuce, a 

spolu s obecným povědomím o rozdílech mezi oběma pohlavími vyvozuji následující 

hypotézu. 

      H1: Průměrné tempo hry u žen se bude nacházet v intervalu větším než 1,15 s a 

menším než 1,34 s. 

      Tuto hypotézu bychom mohli ještě blíže konkretizovat. Výzkum Sklenářika (2017) naznačuje 

zkrácení průměrné doby trvání rozehry u elitních tenistů o 7,7 % během 19 let tedy konkrétně z 6,5 s 

(Schönborn, 1998 in Schönborn, 2008) na 6 s (Sklenářik, 2017). Pokud by došlo ke stejnému fenoménu 
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v kategorii žen, mohla by průměrná doba rozehry na tvrdém povrchu činit 6,1 s, místo původních 6,6 s 

(viz výzkum Schönborna z roku 1998). Pro zjištění teoretického tempa však potřebujeme ještě průměrnou 

četnost úderů. Avšak její hodnota pro ženy na tvrdém povrchu není v literatuře specifikována. Schönborn, 

1998 (in Schönborn, 2008) uvádí pouze hodnotu pro muže, která činí 5,1 úderů, přičemž podotýká, že u 

žen je tato hodnota nevýznamně vyšší. Dále sice uvádí, že průměrná četnost u žen je 1,8 – 5 úderů, avšak 

toto rozmezí představuje průměr ze všech grandslamových povrchů (tvrdý povrch, antuka, tráva). 

Průměrnou četnost úderů u žen na tvrdém povrchu můžeme tedy pouze odhadovat.  

      V novějších výzkumech (Weber, 2010 in Schönborn, 2012) představovala průměrná četnost úderů na 

French Open 2009 u žen hodnotu 5,3 úderů. V tomto případě se však jedná o antukový povrch, což nám 

sice naznačuje určitý trend vývoje, ale bohužel opět nezískáváme průměrnou četnost na tvrdém povrchu. 

Pokud bychom vzali v úvahu teoretickou hodnotu pro průměrnou dobu trvání rozehry 6,1 s a nejnověji 

uváděnou hodnotu pro průměrnou četnost u žen (i když na antukovém povrchu), představovalo by 

průměrné tempo hry u žen 1,15 s. Takový výsledek by však byl stejný jako u mužů, což nepředpokládám. 

Z tohoto důvodu bych za průměrnou četnost spíše považovala hodnotu 5,1 úderů, i když také není úplně 

přesná a navíc je staršího data, jak již bylo zmíněno. Výsledek průměrného tempa u žen na tvrdém 

povrchu by se pak změnil na 1,19 s. Tuto hodnotu bych považovala za pravděpodobnější, avšak 

skutečnou hodnotu získáme až na základě výsledků této práce.  

      Na základě výzkumu Sklenářika (2017), který porovnával průměrné tempo hry mezi 

úvodními a závěrečnými koly turnaje u mužů a Australian Open 2017, předkládám další 

hypotézu. 

H2: Průměrné tempo hry u žen bude v závěrečných kolech o 0,05 s rychlejší než 

v kolech úvodních 

      Tuto hypotézu bych ráda stručně objasnila, protože je v ní uveden konkrétní údaj. Ve výše uvedeném 

výzkumu došlo sice ke zrychlení tempa o 0,02 s. Na základě literatury, která se podrobněji zabývá 

technicko-taktickými aspekty tenisové hry mužů a žen (např. Miley  Crespo, 2001; Schönborn, 2008; 

Schönborn, 2012; M.-Gómez, 2015 aj.) a na základě výzkumů z grandslamových turnajů (O´Donoghue a 

Ingram, 2001; Brown a O´Donoghue, 2008; Filipčič T. et al., 2008; Vaverka, 2010, Cross, 2014), 

předpokládám, že v případě žen bude rozdíl průměrného tempa hry mezi koly vyšší než u mužů zejména 

kvůli markantnějším rozdílům v herní úrovni mezi hráčkami soupeřících v úvodních a závěrečných 

kolech. Nutno však podotknout, že číselná hodnota je pouze můj odhad 

      Na základě výzkumů sledujících únavu mezi prvními dvěma sadami u elitních hráčů 

mezinárodní úrovně v kategorii Future (Pereira et al., 2016) a nejvyšší úrovně (Blau, 

2017) a v souvislosti s literaturou pojednávající o fyziologii únavy během 

intermitentního zatížení (např. Kovacs, 2006a či Reid a Duffield, 2014) stanovuji 

poslední hypotézu této práce 
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      H3: Rozdíl průměrného tempa hry u žen mezi první a druhou sadou bude menší než 

0,02 s. 

 

3. 2 Metodika práce 

3. 2. 1 Popis sledovaného souboru 

      V této práci bylo celkem analyzováno 23 utkání ženské dvouhry z Australian Open 

2017, konkrétně se jednalo o 2 utkání 1. kola, 3 utkání 2. kola, 5 utkání 3. kola, 6 utkání 

4. kola, dále o všechna utkání čtvrtfinále (4 utkání), celé semifinále (2 utkání) a finále. 

Jednotlivá utkání nebyla vybrána záměrně. U prvních čtyř kol byl výběr závislý na 

dostupnosti televizních přenosů. Celkový počet hráček ve sledovaném souboru byl N = 

27. Průměrný věk hráček činil 26,81  4,81 let. Jejich průměrné umístění na žebříčku 

profesionálních hráček WTA v době konání turnaje bylo 47,92  50, 28. Průměrná 

tělesná výška představovala u 26
1
 hráček 1,76  0,06 m. Jmenovitý seznam všech 

hráček, včetně jejich věku, pořadí na žebříčku v době konání turnaje a tělesné výšky lze 

najít v příloze (viz příl. č. 1), kde je zároveň u každé hráčky uvedena informace o 

frekvenci výskytu v tomto výzkumu.  

 

3. 2. 2 Použité metody 

      Za hlavní metodu, která byla v tomto výzkumu použita, můžeme považovat notační 

analýzu, která je často uplatňována a doporučována pro hodnocení sportovního (popř. 

herního) výkonu, zejména ve sportovních hrách (např. Hughes a Franks, 2004 či 

O´Donoghue, 2010). Tato metoda v sobě zahrnuje pozorování určitého jevu, včetně 

zaznamenání vybraných charakteristik. V oblasti empirického výzkumu se nejčastěji 

jedná o měření, které podle Hendla a Remra (2017) představuje proces pečlivého a 

záměrného pozorování reálného světa, čímž je naznačena jejich vzájemná souvislost. 

Jak měření, tak pozorování jsou rovněž považovány za metody sběru dat (Hendl, 2005).        

                                                           
1
 Výška hráčky A. Blinkovové nebyla v jejím profilu na oficiálních stránkách turnaje (Australian Open, 

2017) bohužel uvedena, proto byl průměr tělesné výšky hráček vypočítán pouze z 26 hráček, tudíž může 

být tento údaj mírně zkreslený.  
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      V případě této práce se jednalo o nepřímé pozorování, neboť všechna utkání byla 

pro následnou notační analýzu nejprve nahrána z televizních přenosů. Analýza „ex-

post“ má nesporné výhody, zejména v možnosti zkontrolování zaznamenaných údajů 

díky opětovnému přehrání dané situace, čímž jsou zároveň sníženy nároky na percepci 

(možnost odpočinku pozorovatele v případě potřeby) a také na kapacitu paměti. Díky 

těmto aspektům by záznamy měly velmi přesně odrážet pozorovaný jev (Hughes a 

Franks, 2004 či O´Donoghue, 2010). V našem případě byl tento typ analýzy nezbytný, 

jak bude popsáno v následující podkapitole. 

 

 

3. 2. 3 Organizace sběru dat 

      Postup při sběru dat pomocí výše uvedených metod byl dvoufázový. Naměřené 

hodnoty byly zaznamenávány do předem připraveného kategorického systému. Nejprve 

byla pozorována doba trvání rozehry spolu s počtem úderů v rozehře. Kromě získaných 

hodnot bylo také zaznamenáno, při kterém podání byla rozehra zahájena. Druhá fáze 

byla věnována době trvání mezi rozehrami a také kontrole údaje o počtu úderů a typu 

podání v dané rozehře. Celkově se tedy měření prováděné za pomocí stopek soustředilo 

na tři proměnné, které budou dále stručně popsány zejména s ohledem na podmínky 

zahrnutí či nezahrnutí do následné analýzy. Obecně platí, že data pro všechny proměnné 

nebyla do celkového souboru započítávána v případě, že rozehra byla zahájena v době 

komerční přestávky. 

 

3. 2. 3. 1 Doba trvání rozehry 

      Pro zjištění této proměnné byly stopky spuštěny v okamžiku kontaktu rakety 

s míčem během úspěšného podání a zastaveny, jakmile byla rozehra ukončena, tj. když 

míč dopadl mimo tenisový dvorec nebo skončil v síti. Pokud hráč dobíhal k míči a bylo 

evidentní, že má reálnou šanci na míč ještě dosáhnout před druhým dopadem, byla 

rozehra ukončena, a stopky byly tedy zastaveny právě v okamžiku druhého dopadu. 

V případě přímého bodu z podání („eso“) se postupovalo trochu jiným způsobem. 

Jakmile hráčka na riternu po dopadu míče provedla švih raketou, byly stopky zastaveny, 

neboť už pak logicky nemá hráčka vzhledem k rychlosti přilétajícího míče a 

biomechanickým zákonitostem žádnou možnost míč zasáhnout. V tomto případě se 
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tudíž nečekalo na druhý dopad, který by dobu trvání rozehry prodloužil a který často 

televizní kamera ani nezachytila.  

 

3. 2. 3. 2 Počet úderů v rozehře 

      Pro zaznamenání této proměnné byl počítán každý úder, tedy kontakt rakety 

s míčem. Pokud došlo k pouhému dotyku („tečování“) ve snaze odehrát prudké podání 

apod. a míč pak následně pokračoval v jiném směru než k síti (s ohledem na jeho výšku 

a délku potřebnou k překonání sítě), nebyl takový dotyk považován za úder. 

 

3. 2. 3. 3 Doba trvání mezi rozehrami 

      Poslední sledovaná proměnná byla měřena od okamžiku ukončení rozehry (viz 

výše) do okamžiku kontaktu rakety s míčem během podání, ať už bylo úspěšné, či 

nikoliv. Pokud se hráčka dopustila dvojchyby, měřil se čas stejným způsobem, tj. od 

okamžiku, kdy míč skončil v síti nebo v zámezí do okamžiku kontaktu rakety s míčem 

během podání při následující rozehře. Jestliže byla doba mezi rozehrami narušena 

jakýmikoliv vnějšími okolnostmi spojená s delší časovou prodlevou (např. jestřábí oko, 

výměna rakety, ošetření, zásah rozhodčího, diskuse s rozhodčím, neklidné publikum 

apod.), nebyla její hodnota zaznamenána. Doba trvání mezi rozehrami se týkala pouze 

každé hry (gamu)
2
, aby se zjistilo, jakou průměrnou dobu odpočinku hráčky potřebují 

před další rozehrou v rámci hry. Jakmile hra skončila, doba odpočinku se neměřila.  

 

TEMPO HRY A POMĚR ZATÍŽENÍ PŘI HŘE 

      Tempo hry a poměr zatížení nejsou záměrně očíslovány jako podkapitolky, protože 

byly vypočítány pro každou rozehru pomocí výše uvedených třech proměnných, a 

nebyly tudíž měřeny. Tempo hry, které je ústředním tématem této práce a které nám 

poskytuje informaci o době trvání letu míče od jedné hráčky k druhé, bylo vypočítáno 

jako podíl doby trvání rozehry a počtu úderů v dané rozehře.  

                                                           
2
 Pokud je dále v textu používán termín „hra“, je jím myšlena část tenisového utkání, tedy game. Ve 

všech ostatních případech je hra vždy specifikována (např. tenisová hra), aby nedocházelo k nejasnostem, 

z nichž by pak mohla pramenit chybná interpretace tohoto textu.  
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      Poměr zatížení odkazuje na převážné energetické krytí během hry při utkání, a proto 

je důležité jej zvažovat při sestavování tréninkových programů, aby byly co možná 

nejefektivnější. Poměr zatížení byl vypočítán jako podíl doby trvání mezi rozehrami a 

dobou trvání rozehry.  

      Pro úplnost bych ráda upozornila, že poměr zatížení celkového utkání, zahrnující 

delší intervaly odpočinku mezi jednotlivými hrami (např. převážně pasivní odpočinek 

během výměny stran) či sadami v této práci vzhledem k jejímu hlavnímu cíli vypočítán 

nebyl. Na tyto delší doby trvání se však v tréninkovém procesu nesmí zapomínat (např. 

odpočinek mezi sériemi), protože výrazně ovlivňují celkové zatížení intermitentní 

povahy, kterému jsou hráčky vystaveny během tenisové hry obecně, popř. přímo během 

oficiálního utkání, kde na jejich dodržování dohlíží rozhodčí.  

 

  

3. 2. 4 Analýza a postup při vyhodnocení dat 

      Všechna utkání byla analyzována a následně vyhodnocena jedním hodnotitelem. 

Reliabilita pro všechny měřené proměnné byla zjištěna pomocí ICC (Intraclass 

correlation). Jedná se vlastně o metodu test-retest, která využívá dvě po sobě 

následující měření a získané výsledky poté koreluje, čímž se zároveň posuzuje 

objektivita provedení. (Hendl a Remr, 2017). Pro počet úderů byla reliabilita 1, pro 

dobu trvání rozehry 0,98 a pro dobu trvání mezi rozehrami 0,99. 

      Při statistickém zpracování dat byly pro popis proměnných použity základní 

deskriptivní charakteristiky – průměr jako míra centrální tendence a směrodatná 

odchylka jako míra variability; dále pak absolutní a relativní četnost. Nejprve byl 

vyhodnocen celý turnaj z pohledu výše uvedených proměnných. Poté byla data 

vzájemně porovnávána z různých hledisek.  

 

3. 2. 4. 1 Porovnání úvodních a závěrečných kol turnaje 

      Konkrétně se jednalo o porovnání utkání 1. až 3. kola a utkání čtvrtfinále až finále. 

Můžeme říci, že toto porovnání se vlastně vztahuje k postavení na žebříčku za 

předpokladu, že v závěrečných kolech turnaje budou hrát převážně hráčky s vyšším 

umístěním na žebříčku, a tedy s vyšší herní úrovní. Pro zjištění statistické významnosti 

byl použit nepárový T-test.  
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      Počet hráček, které se účastnily úvodních třech kol, byl N1 = 18 s průměrným 

věkem 26,27  4,81 let a průměrným umístěním na žebříčku WTA 47,83  48,26. 

Průměrná tělesná výška (S ohledem na možnou menší nepřesnost – viz poznámka pod čarou 1) 

těchto hráček byla 1,76 ± 0,06 m. 

      Počet hráček, které se účastnily závěrečných kol turnaje, byl N2 = 8 s průměrným 

věkem 29,37  5,55 let a průměrným umístěním na žebříčku WTA 22,62  25,48. 

Průměrná tělesná výška těchto hráček činila 1,81 ± 0,03 m.  

      Již zde je patrná rozdílnost mezi oběma uvedenými soubory, která může mít velký 

vliv při vzájemném porovnávání ve všech sledovaných proměnných. Pro konkrétnější 

představu je opět přiložen jmenovitý seznam hráček, spolu s jejich věkem, pořadím na 

žebříčku v době konání turnaje a s jejich tělesnou výškou, včetně frekvence výskytu 

v daném souboru (viz příl. č. 2). 

 

3. 2. 4. 2 Porovnání utkání z pohledu počtu sad 

      V tomto případě byla všechna utkání rozdělena do dvou kategorií podle počtu 

odehraných sad. První kategorie, v níž hráčkám pro konečný výsledek utkání stačilo 

odehrát standardní dvě sady, zahrnovala většinu utkání (celkem 18 utkání). Druhá 

kategorie, v níž se musela hrát třetí rozhodující sada, představovala pouze 5 utkání, tedy 

21, 7 %. V rámci každé kategorie byly mezi jednotlivými sadami porovnávány hodnoty 

sledovaných proměnných. Pro dvou-sadová utkání byl použit párový T-test. Rozdíl 

mezi tří-sadovými utkáními byl zjišťován pomocí analýzy rozptylu (ANOVA – Analysis 

of variance) pro opakované měření. 

 

3. 2. 4. 3 Porovnání rozeher po 1. a po 2. podání 

      Zde byly rozehry z celého turnaje (celkem 2924) rozděleny do dvou skupin. První 

skupina, v níž byly všechny rozehry zahájeny prvním podáním, čítala 1873 rozeher. 

Druhou skupinu, do níž patřily všechny rozehry zahájené druhým podáním, tvořilo 1051 

rozeher. Statistická významnost mezi sledovanými proměnnými obou skupin byla 

v tomto případě zjišťována pomocí párového T-testu.  

      U doby trvání mezi rozehrami byla tato proměnná porovnávána nejen po prvním a 

druhém podání, ale zahrnuta byla také dvojchyba, která může velmi ovlivňovat 

psychickou stránku hráče, a tudíž i dobu trvání před dalším podáním. Pro zjištění 
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statistické významnosti bylo v tomto případě použito analýzy rozptylu (ANOVA) pro 

opakované měření a post-hoc testů. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

      Tato podkapitola, jak již název napovídá, se týká závěrečných zjištění, zejména 

tempa hry v ženské dvouhře na tvrdém povrchu na Australian Open 2017. Výsledky a 

diskusi jsem zde spojila záměrně, protože si myslím, že kvůli velkému množství 

informací
3
 bude přehlednější konfrontovat získané výsledky znázorněné pomocí tabulek 

a grafů s jinými výzkumy přímo na daném místě, než se k nim potom znovu vracet. 

V závěrečné části proto pouze shrnu postup, který byl pro tento výzkum zvolen, uvedu 

jeho pozitiva a negativa.  

      Ještě než přejdu k samotným výsledkům, ráda bych upozornila, že pro rámcovou 

představu o průběhu jednotlivých utkání turnaje jsou v příloze zaznamenány jejich 

výsledky (viz příl. č. 4), včetně počtu odehraných rozeher (viz příl. č. 5). Díky nim, 

samozřejmě za předpokladu, že známe pojetí hry u jednotlivých hráček a také jejich 

přístup ke hře, pak můžeme lépe pochopit rozdíly v různých sledovaných proměnných 

(např. vliv herního stylu, celkové herní strategie proti konkrétním hráčkám, postavení 

na žebříčku, ale také vliv somatických a psychických faktorů apod.) 

4. 1 Shrnutí celého turnaje 

      V této výsledkové části je zhodnocen celý turnaje z pohledu všech sledovaných 

proměnných. Nejprve se budu zabývat tempem hry, které vlastně z pohledu teorie 

sportovních her představuje děj hry (Táborský, 2007), neboť souvisí s dobou rozehry a 

počtem úderů. Poté se budu věnovat době přerušení hry, tedy době odpočinku před 

zahájením další rozehry v rámci hry. V souvislosti s oběma ději, které se v rámci hry 

střídají, bude rovněž zhodnocen poměr zatížení během hry. 

 

4. 1. 1 Tempo hry 

      Tempo hry, které je ústředním tématem této práce, chápeme jako dobu trvání letu 

míče od jedné hráčky k druhé. Při běžných rozehrách, kdy se nesleduje žádný specifický 

cíl (např. tréninkové rozehry) se zpravidla jedná o 1 – 1,5 s (Schönborn, 2006). Tabulka 

1 nám ukazuje, jaký čas na reakci a na následnou přípravu mají profesionální hráčky na 

                                                           
3
 Posledním problémem, kterému trenér při analýze pozorovaného jevu čelí nejvíce, je transformace 

„oceánu dat“ do smysluplné interpretace vzhledem k danému sportu (Hughes a Franks, 2004). 
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tvrdém povrchu. Pro názornější představu a lepší pochopení souvislostí jsou v tab. 1 

kromě tempa hry uvedeny také proměnné, které se k tempu vztahují.  

 

Tab. 1: Tempo hry, doba trvání rozehry a počet úderů v jednotlivých utkáních a kolech turnaje 

Kolo Č. utkání 
Doba trvání 

rozehry [s] 
Počet úderů 

TEMPO HRY 

[s] 

1. 

Halep. vs. Rogers. 6,53 ± 5,16 5,23  3,72 1,25  0,19 

V. William. vs. Kozlov. 6,71 ± 4,52 5,27 ± 3,25 1,27 ± 0,19 

celé 1. kolo 6,62 ± 4,84  5,25 ± 3,49 1,26 ± 0,19 

2. 

Kar. Plíšk. vs. Blinkov. 5,22 ± 4,02 4,44 ± 2,96 1,18 ±  0,21 

S. William. vs. Šafář. 4,28 ± 4,30 3,73 ± 3,22 1,15 ±  0,25 

Wozniacki vs. Vekič 8,28 ± 6,12 6,29 ± 4,16 1,32 ±  0,21 

celé 2. kolo 5,92 ± 4,81 4,82 ± 3,45 1,21 ±  0,22 

3. 

Kar. Plíšk. vs. Ostapenk. 5,26 ± 4,37 4,30 ± 3,18 1,22 ±  0,23 

Bouchard.vs. Vandew. 4,23 ± 29,4 3,77 ± 2,32 1,12 ± 0,22 

Kerber. vs. Krist. Plíšk. 6,81 ± 5,08 5,32 ± 3,64 1,28 ± 0,20 

S. William. vs. Gibbs. 4,85 ± 3,54 3,96 ± 2,59 1,22 ± 0,24 

Cibulk. vs. Makarov. 6,97 ± 5,32 5,54 ± 3,89 1,26 ± 0,19 

celé 3. kolo 5,62 ± 4,25 4,58 ± 3,13 1,22 ± 0,21 

1. + 2. + 3. kolo 5,91 ± 4,54 4,79 ± 3,29 1,23 ± 0,20 

4. 

Kerber. vs. Vandew. 5,26 ± 3,61 4,43 ± 2,68 1,19 ± 0,22 

Mugur. vs. Cirstea. 5,49 ± 4,09 4,58 ± 2,95 1,20 ± 0,19 

Karol. Plíšk. vs. Gavril. 4,65 ± 3,80 3,76 ± 2,71 1,24 ± 0,20 

S. Williams.  vs. Strýc. 6,61 ± 4,83 5,12 ± 3,42 1,29 ± 0,20  

Kuzněts. vs. Pavljuč. 5,34 ± 3,37 4,34 ± 2,47 1,23 ± 0,17 

V. William. vs. Barthel. 6,30 ± 4,54 4,93 ± 3,22 1,28 ± 0,18 

celé 4. kolo 5,61 ± 4,04 4,53 ± 2,91 1,24 ± 0,19 

ČTVRT. 

Karol. Plíšk. vs. Lučič. 3,99 ± 2,49 3,45 ± 1,86 1,16 ± 0,21 

S. William. vs. Konta. 4,48 ± 3,65 3,92 ± 2,88 1,14 ± 0,20 

V. William. vs. Pavljuč. 5,14 ± 3,45 4,44 ± 2,65 1,16 ± 0,19 

Mugur. vs. Vandew. 5,13 ± 3,90 4,46 ± 2,97 1,15 ± 0,21 

celé čtvrtfinále 4,68 ± 3,37 4,07 ± 2,59 1,15 ± 0,20 

SEMI 

V. William. vs. Vandew. 4,59 ± 3,38 4,01 ± 2,56 1,14 ± 0,21 

S. William. vs. Lučič. 4,00 ± 3,00 3,43 ± 2,03 1,17 ± 0,22 

celé semifinále 4,29 ± 3,19 3,72 ± 2,30 1,16 ± 0,21 

FINÁLE Serena vs. Venus Wil. 4,88 ± 4,88 4,12 ± 3,65 1,18 ± 0,22 

Čtvrt + semi + finále 4,60 ± 3,53 3,97 ± 2,66 1,16 ± 0,21 

CELÝ TURNAJ 5,43 ± 4,10 4,47 ± 3,00 1,21 ± 0,21 

Všechna data jsou prezentována jako průměr  směrodatná odchylka (SD – Standard deviation). Ve 

všech utkáních jsou na prvním místě uváděny hráčky s vyšším umístěním na žebříčku WTA v době 

konání turnaje.  
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      Z tabulky 1 je patrné, že průměrné tempo hry (dále jen tempo) ze všech 23 utkání 

bylo 1,21  0,21 s. Tímto výsledkem jsme vlastně zodpověděli naši první výzkumnou 

otázku a zároveň se nám potvrdila první hypotéza, že hodnota tempa v ženské dvouhře 

se bude nacházet v intervalu větším než 1,15 s (Sklenářik, 2017) a menším než 1,34 s 

(Blau, 2017). Můžeme tudíž říci, že tempo hry je u žen pomalejší
4
 než tempo hry 

v mužské dvouhře na tvrdém povrchu, ale zároveň rychlejší než tempo mužů na antuce. 

Tato hypotéza byla však na základě mnoha úvah ještě dále rozpracována na teoretickou 

hodnotu 1,19 s. Na základě dosažených výsledků byl náš předpoklad sice nadhodnocen 

o 0,02 s, avšak můžeme tvrdit, že se naše úvahy ubíraly správným směrem.  

      V tab. 1 jsou zaznamenána tempa hry pro jednotlivá utkání, pro jednotlivá kola a 

také pro úvodní a závěrečná tři kola, která budou později porovnávána. Již teď si však 

můžeme vytvořit určitou představu o tom, jak se tempo mění mezi začátkem a závěrem 

turnaje. Dovolila jsem si barevně vyznačit pomyslná nadprůměrná (žlutě) a 

podprůměrná (zeleně) utkání, stejně tak jednotlivá kola, vzhledem k průměrné hodnotě 

tempa, tedy k 1,21 sekundám. 

      Z pohledu jednotlivých kol byla tempa úvodních kol podprůměrná. Úvodní kolo 

bylo nejpomalejší (1,26 s), což bychom mohli očekávat. Druhé kolo, které vlastně 

odpovídalo průměrnému tempu celého turnaje (1,21 s), se tudíž zrychlilo. Avšak 

zajímavé je, že dokonce ještě tempo ve čtvrtém kole bylo podprůměrné – vlastně bylo 

druhým nejpomalejším (1,24 s). S těmito informacemi bychom však měli nakládat 

opatrně. Musíme si totiž uvědomit, že v prvním kole byla analyzována pouze dvě 

utkání, která mohla výsledek celého kola ovlivnit, protože se mohlo zrovna jednat o 

utkání s nejpomalejšími tempy. Ve druhém kole již sice byla analyzována 3 utkání, 

avšak podstatnější skutečností je, že v tomto kole se objevila jednak dvě nadprůměrná 

utkání (Plíškova Karol. vs. Blinkovová a Serena W. vs. Šafářová), jednak také 

nejpomalejší utkání z celého turnaje (Wozniacki vs. Vekičová). Kdyby se v tomto kole 

vyskytlo jakékoliv jiné utkání, mohlo by být tempo druhého kola zřejmě rychlejší. To 

jsou ale pouhé domněnky a spekulace, které ve skutečnosti průměrné tempo celého 

turnaje ze všech analyzovaných utkání neovlivňují. 

                                                           
4
 V textu bude dále místo přívlastků „větší“ a „menší“ tempo používáno výhradně přívlastků „rychlejší“ 

či „pomalejší“ tempo, neboť se tím zabrání dvojímu možnému pochopení. Někdo by mohl totiž 

považovat za větší tempo rychlejší tempo ve smyslu náročnosti, někdo by naopak mohl považovat za 

větší tempo pomalejší tempo vzhledem k větší číselné hodnotě. Myslím si, že tímto řešením, které mohou 

však mnozí považovat za zbytečné, se můžeme tomuto obecnému problému vyhnout.  
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      Zatímco v úvodních kolech (první až třetí kolo) a také ve čtvrtém kole se objevilo 

nadprůměrné tempo pouze v 5 z 11 utkání, tempo závěrečných kol (čtvrtfinále až finále) 

se nezpomalilo ani pod průměrnou hodnotu celého turnaje. „Nejpomalejším“ utkáním 

závěrečných kol bylo paradoxně finále (1,18 s), které vlastně také můžeme považovat za 

samostatné kolo. Nejrychlejším tempem se naopak hrálo ve čtvrtfinále (1,15 s), jež 

odpovídá průměrnému tempu mužů na Australian Open 2017. Obecně můžeme říci, že 

v závěrečných kolech jsou hráčky schopny hrát v rychlejším tempu, což vyžaduje 

zvýšené nároky v oblasti kognitivní rychlosti (Benko a Lindinger, 2007), která 

představuje rychlost psychických procesů, jako je percepce a zejména pak anticipace, 

včetně následné realizace myšlenkového řešení. Jelikož však tyto hráčky figurují také 

v úvodních kolech turnaje, mohou se takto rychlá tempa objevit již dříve. Jako příklad 

můžeme uvést utkání druhého kola mezi Serenou W. a Šafářovou, jejichž tempo bylo 

srovnatelné s muži na stejném turnaji (opět 0,15 s). Na základě této skutečnosti můžeme 

tvrdit, že hlavní aspekt, který rozhoduje o tempu hry v konkrétním utkání, můžeme 

hledat ve specifické skladbě jednotlivých faktorů sportovního výkonu u daných hráček, 

především v úrovni jednotlivých faktorů. Záleží tedy na střetnutí somatických, 

kondičních, technických, taktických a v případě profesionálních hráček také 

samozřejmě na psychických faktorech, které celé utkání různým způsobem ovlivňují 

(Schönborn, 2008). Z tohoto důvodu se v následujících odstavcích zaměřím na tempo 

hry z pohledu jednotlivých utkání.  

      Ze všech 23 utkání bylo 12 nadprůměrných. V prvním kole se tato utkání nevyskytla 

vůbec, což však může být způsobeno velikostí analyzovaného souboru, jak již bylo výše 

podotknuto. Ve druhém, třetím a čtvrtém kole se objevila maximálně dvě taková utkání. 

Absolutně v nejrychlejším tempu (červené označení) dokázaly hrát Bouchardová s 

Vandewegheovou již ve třetím kole. Tempo jejich utkání bylo 1,12 s, čímž „převýšilo“ 

druhá nejrychlejší utkání tohoto turnaje (S. Wiliamsová vs J. Contaová a V. 

Williamasová vs. C. Vandewegheová) o 0,02 s, a tím dokonce i průměrné tempo hry 

mužů v závěrečných kolech (semifinále až finále) Australian Open 2017, které činilo 

1,14 s.  

      Mohlo by být namítnuto, že takové malé rozdíly jsou nepodstatné, avšak každý 

zlomek sekundy může ve skutečnosti hrát poměrně významnou roli. Když totiž ITF 

v roce 2006 oficiálně zavedla nový typ míčů (Typ 3) pro Wimbledon 2007, které jsou o 

6 – 8 % větší než dříve používané míče Typu 2, a tudíž se jinak chovají za letu (větší 

odpor vzduchu) i po odskoku (delší doba kontaktu s povrchem), měli hráči o 10 – 16 ms 
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„delší dobu“ na reakci, a někteří proto dokázali udržet míč déle ve hře, zejména díky 

možnosti „zriternovat“ i velmi prudké podání z důvodu snižující se rychlosti 

přilétajícího míče (Brown, O´Donoghue, 2008). 

      Na pomyslném opačném konci se nacházelo utkání druhého kola mezi Wozniacki a 

Vekičovou (modré označení), jejichž průměrné tempo bylo 1,32 s, tedy o 0,11 

s pomalejší než průměrné tempo celého turnaje, a oproti výše jmenovanému 

nejrychlejšímu utkání činil rozdíl již 0,2 s. V obou případech se změnila hodnota nejen 

v setinách, ale dokonce i v desetinách sekund. Pokud bychom chtěli vysvětlit příčiny jak 

nejrychlejšího, tak nejpomalejšího tempa, měli bychom se zamyslet nad strategií 

jednotlivých hráček, která byla u každé dvojice zřejmě podobná.  

      Bouchardová a Vandewegheová preferovaly agresivní hru. Jejich doba rozehry 

průměrně trvala 4,23 s, čímž se z tohoto pohledu zařadila na pomyslné třetí místo 

(Kratší doby rozehry byly pouze 3,99 s a 4,00 s.). Průměrný počet úderů při jejich 

rozehrách byl 3,77 úderů. Obě hráčky se snažily co nejdříve zahrát vítězný úder 

(winner), a ukončit tak rozehru. Je jasné, že taková strategie přináší na jedné straně 

body, ale na druhé straně také častější chyby, protože obě hráčky se nebály riskovat. 

Jelikož však podobnou strategii uplatňovaly obě hráčky, nemohly mít rozehry dlouhého 

trvání, a tudíž v nich nelze zahrát větší počet úderů. Wozniacki a Vekičová se naopak 

soustředily na pečlivou přípravu podmínek útoku a zároveň nepodceňovaly obranu. 

Nesnažily se zakončovat rozehru již třetím či čtvrtým úderem, pokud to samozřejmě 

herní situace přímo nevyžadovala (např. slabý úder soupeřky apod.). Jejich strategie 

vycházela spíše z  jistoty úderů než ze zbytečného riskování. Toto tvrzení dokládá 

průměrná doba rozehry (8,28 s) a průměrný počet úderů (6,29 úderů). Obě hodnoty jsou 

oproti ostatním utkáním značně rozdílné, a dokonce převyšují průměrnou hodnotu 

celého turnaje na French Open 2017 u mužů (Blau, 2017). Toto utkání, přestože se 

hrálo na tvrdém povrchu, bylo z hlediska doby trvání delší než u mužů (muži 7,18 s) a 

zahrálo se v něm průměrně více úderů než u mužů (muži 5,36 úderů). Mohli bychom 

také konstatovat, že u obou hráček převažoval procentuální tenis, který je typický spíše 

pro pomalejší povrchy, tedy pro antuku (Crespo a Miley, 2001).  

      Pokud se ale na tenisovém dvorci utkají hráčky s odlišnou herní strategií či 

s rozdílnou herní úrovní, mohli bychom se domnívat, že tempo takového utkání zřejmě 

nedosáhne výše uvedených krajních hodnot. Jako příklad můžeme uvést utkání prvního 

kola mezi Venus W (17. místo na žebříčku WTA) a Kozlovovou (101. místo), jehož 

tempo bylo 1,27 s. Tempo čtvrtého kola mezi Venus W. a Barthelovou (181. místo) 
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bylo dokonce ještě pomalejší (1,28 s). Avšak když se Venus W. utkala 

s Pavljučenkovovou (27. místo) ve čtvrtfinále, změnilo se tempo na 1,16 s, resp. 1,14 s 

proti  Vandewegheové v semifinále. Možným vysvětlením může být rozdílná herní 

úroveň, nebo také volba nejúčinnější strategie proti konkrétní hráčce, nebo také obojí. 

Mohlo by se ale také jednat o pomyslné šetření sil do dalších utkání. S trochou 

nadsázky totiž můžeme říci, že proti slabším soupeřkám stačí takové hráčce, jako je 

např. Venus W., pomalejší tempo, avšak proti lepším soupeřkám tempo sama zrychlí, 

anebo je k tomu přinucena svými soupeřkami. Někdy však může agresivnější hráčka 

tempo zpomalit kvůli nevyhovujícímu hernímu stylu soupeřky, který jí neumožňuje 

efektivně využívat zvolenou herní strategii (např. ztráta bodů kvůli větší chybovosti). 

Hraje pak více na jistotu než na riziko, a v podstatě se přizpůsobí, ač nechtěně, stylu 

soupeřky a nechá si její tempo tzv. „vnutit“. To se ale stává spíše zřídka (např. pokles 

sportovní formy favoritky utkání či tzv. „špatný den“ apod.), protože většina elitních 

hráček svou strategii příliš nemění, často i za cenu prohry. Zřejmě stále věří, že se jedná 

pouze o přechodnou dobu. 

 

4. 1. 2 Doba trvání rozehry 

      Průměrná doba trvání rozehry (dále jen doba rozehry) u žen činila 5,43  4,10 s. (viz 

tab. 1). Téměř identická hodnota, konkrétně 5,4 s, byla zjištěna (Weber, 2010 in 

Schönborn, 2012) v roce 2007 v Madridu při Mistrovství WTA, které se hrálo na Green 

Setu. Tento tvrdý povrch je sice dle klasifikace ITF (2017) řazen do kategorie 3, tedy 

střední (medium), stejně jako povrch Plexicushion Prestige, který se na Australian 

Open používá od roku 2008, avšak někteří odborníci jej považují za relativně pomalý. 

Tyto nejasnosti ponechám stranou, protože se netýkají této práce. Zde jsem chtěla pouze 

upozornit na novější výzkum. Na uvedeném mistrovství žen byla dokonce více než 

polovina všech rozeher (56,2 %) ze všech 15 utkání ukončena již po 3 s.  

      Pokud chceme hodnotu z našeho výzkumu porovnat s jinými výzkumy na tvrdém 

grandslamovém povrchu, musíme se vrátit o téměř 20 let zpět, neboť o této proměnné z 

hlediska naší specifikace, tj. pouze elitní hráčky, oficiální utkání a již zmíněný povrch, 

není v literatuře dostatečně pojednáno. Schönborn (1998 in Schönborn, 2008) ve svém 

výzkumu dospěl k 6,6 s. Rozdíl mezi rokem 1998 a 2017 tudíž činí 17,73 %.  

      Kratší doby rozeher souvisejí se současným agresivním pojetím tenisové hry, tedy 

získat co nejdříve bod a využívat příležitosti. Na tvrdém povrchu se navíc tato strategie 
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považuje za velmi efektivní, a můžeme ji tudíž u většiny hráček na tomto turnaji 

očekávat. K tomuto jevu však dochází také na antukových dvorcích, a to u obou 

pohlaví. Na French Open 2008 a 2009 činilo toto zkrácení více než 10 % oproti roku 

1998 (Schönborn, 2012). K podobnému zjištění došel také Blau (2017) na French Open 

v roce 2017, kdy se doba rozehry zkrátila o 13,5 % oproti výzkumu z roku 1998. Tento 

trend můžeme možná také přičítat již zmíněnému zavedení nových míčů v roce 2006. V 

případě Rolland Garros se jedná o míče Typu 1, které jsou rezistentnější vůči tlaku, a 

při kontaktu s povrchem na ně tudíž působí menší třecí síly oproti dříve používaným 

míčům Typu 2 (Miller, 2006 in Brown a O´Donoghue, 2008).  

      V souvislosti s naším výzkumem bych ráda poukázala na zajímavou skutečnost, 

protože na Australian Open 2017 byla průměrná doba rozehry u žen o 0,57 s kratší než 

u mužů, což je vlastně v rozporu s obecně uváděnými kratšími dobami trvání rozeher u 

mužů z roku 1998. Na tento trend upozornili Brown a O´ Donoghue (2008) v roce 2007, 

když sledovali průměrnou dobu trvání na všech grandslamových turnajích. Zjistili totiž, 

že na všech těchto turnajích kromě Wimbledonu trvaly rozehry ženám kratší dobu než 

mužům, přestože obě pohlaví hrají se stejnými míči a na stejném povrchu. 

       Stejně jako u tempa hry bychom opět mohli hledat vysvětlení ve větších 

výkonnostních rozdílech mezi jednotlivými hráčkami a také ve volbě celkové herní 

strategie. Znovu záleží, zda se střetnou podobné či odlišné typy. Tuto domněnku 

vyslovujeme na základě pozorování jednotlivých utkání, kdy ženy na rozdíl od mužů 

nebyly schopné udržet míč déle ve hře většinou kvůli častější chybovosti, špatnému 

vyhodnocení herní situace, nedostatkům v kondičních faktorech, neschopnosti 

situačního použití techniky, strategii založené na riziku, menší psychické odolnosti 

apod.). Tento názor mohou navíc podpořit údaje o průměrné době rozehry jednotlivých 

kol (viz tab. 1), kdy od úvodních kol (6,62 s) docházelo k neustálému postupnému 

zkracování rozeher až do čtvrtého kola (5,61 s). V tomto kole se ještě vyskytla utkání 

s dobou rozehry nad 6 s, avšak v závěrečných kolech se v žádném utkání neobjevila 

doba rozehry delší než 5,14 s. Všechna utkání závěrečných kol byla tudíž nadprůměrná. 

Z pohledu jednotlivých kol, trvaly rozehry nejdéle v prvním kole (6,62 s), nejkratší 

rozehry bychom naopak našli v semifinále (4,29 s). 

      Opět však můžeme tvrdit, že vždy záleží, které hráčky proti sobě v daném utkání 

nastoupí. Z pohledu jednotlivých utkání byla nejdelší doba rozehry v již zmíněném 

utkání mezi Wozniacki a Vekičovou (8,28 s). Nejkratší dobu rozehry prezentovalo 

utkání mezi Karolínou Plíškovou a Lučičovou-Baroniovou ve čtvrtfinále (3,99 s), které 
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trochu detailněji rozeberu, protože se obě hráčky díky svému pojetí probojovaly až do 

závěrečných kol turnaje, což vypovídá o jejich lepší připravenosti a efektivní strategii. 

Volba herní strategie závisí na mnoha faktorech. Velkou roli hrají tělesné rozměry 

(Vaverka a Černošek, 2007), kdy hráčky s vyšší tělesnou výškou usilují o přímý bod 

z podání či alespoň o získání výhody pro snazší zahrání jejich druhého úderu. Takovou 

strategii jistě uplatňuje Karolína Plíšková s výškou 1,85 m. Nevýhodou této výšky je 

však horší koordinace a pohyb po dvorci. Její soupeřka díky výšce 1,8 m mohla také 

uplatňovat tuto strategii. Na Lučičové-Baroniové však navíc byla vidět velká 

sebedůvěra a odhodlanost či lépe řečeno self-efficacy (náběhy k síti, využívání 

příležitostí, odvaha riskovat), která jistě pramenila z úspěchů v předchozích kolech na 

tomto turnaji. I přes svůj věk (35 let) a navzdory postavení na žebříčku (79. místo) 

nebylo pochyb, že si do Melbourne „přivezla vynikající sportovní formu“, kterou navíc 

dokázala skutečně prezentovat (což se ne vždy hráčkám daří). Na druhou stranu je ale 

také nutné podotknout, že obě tato pojetí s sebou přinášejí častější chyby – ať už 

vynucené, či nevynucené. Jestliže se navíc střetnou tyto v podstatě stejné strategie, které 

však využívají trochu odlišných prostředků, nemohou mít doby rozehry dlouhého 

trvání, jak již bylo naznačeno výše.     

      Na závěr této podkapitoly je na obr. 1 graficky znázorněno procentuální zastoupení 

doby rozehry na Australian Open 2017. Je patrné, že z celkového počtu rozeher (2924) 

jich je nejvíce ukončeno do 5 s. Schönborn (1998 in Schönbor, 2008) zjistil u žen na 

tvrdém povrchu podobný údaj (50 – 62 %). Podle něj pouze 15 – 20 % představují 

rozehry delší než 10 s, v našem případě se jednalo témřě o 14 %. Můžeme tedy potvrdit, 

že energetické potřeby hráček jsou během rozeher zajišťovány převážně anaerobním 

alaktátovým způsobem (např. Kovacs, 2006a; F.-Fernandez et al., 2014 aj.) 

 

 

Obr. 1 Graf procentuálního zastoupení doby trvání rozeher      
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4. 1. 3 Počet úderů 

      Vzhledem ke krátké průměrné době rozehry (5,34  4,10 s) mohou hráčky odehrát 

pouze redukovaný počet úderů. Průměrný počet úderů v našem výzkumu byl 4,47  

3,00 úderů (viz tab. 1). Opět došlo ke snížení počtu úderů oproti roku 1998 (Schönborn, 

1998 in Schönborn, 2008), kde však údaj o četnosti (5,1 úderů) představuje průměr 

obou pohlaví na tvrdém povrchu, jak již bylo podotknuto. Sklenářik (2017) zjistil 

průměrnou hodnotu u mužů na tvrdém povrchu 4,9 úderů, která je vyšší než u žen 

v našem výzkumu, což vlastně koresponduje se skutečností, že doba rozehry u mužů 

trvá průměrně déle než u žen. Pravděpodobné důvody tohoto jevu byly podrobněji 

diskutovány v předcházející podkapitole, tudíž zde nebudou opakovány. 

      Tato tendence se také objevila na antuce na French Open 2008, kdy byl průměrný 

počet úderů u mužů 6,1 resp. 5,8 úderů u žen (Weber, 2010 in Schönborn, 20112). O 

rok později se na stejném turnaji průměrná četnost úderů u mužů rapidně snížila na 4,6 

resp. na 5,3 úderů u žen. V tomto roce se tudíž výše uvedený trend o průměrně menším 

počtu úderů u žen nepotvrdil. Otázkou ale je, zda se jednalo o výjimečný případ, anebo 

o předzvěst změny tenisové hry na antuce. V této souvislosti výše uvedený autor 

upozorňuje, že průměr z French Open 2009 byl oproti následujícímu roku (jak na 

French Open 2010, tak na US Open 2010) u obou pohlaví vyšší. Konkrétní hodnoty 

však neuvádí. Blau (2017) ve svém výzkumu sice zjistil průměrnou četnost u mužů 5,36 

úderů, která by naznačovala zvýšení průměrného počtu úderů, avšak neznáme tuto 

hodnotu pro ženy. Bylo by proto zajímavé zjistit, jakým směrem se bude tato proměnná 

ubírat na French Open 2018, a to jak u mužů, tak u žen.  

 

      Po krátkém odbočení, které však podle mého názoru souvisí s diskusí o průměrné 

četnosti na různých površích, se opět vrátíme k interpretaci výsledků našeho výzkumu. 

Na základě tab. 1 můžeme říci, že průměrný počet úderů se od úvodních až po 

závěrečná kola turnaje měnil stejným způsobem jako průměrná doba rozehry. Průměrný 

počet úderů se tedy během turnaje postupně snižoval z 5,25 úderů (první kolo) až na 

4,53 úderů (čtvrté kolo). Ve čtvrtfinále již tato hodnota klesla na 4,07 úderů a 

v semifinále dokonce na 3,72 úderů, neboť průměrné doby rozeher byly v těchto kolech 

kratší. Konkrétnější představu o četnosti jednotlivých úderů během celého turnaje 

můžeme získat díky následujícím grafům (obr. 2 a 3), které tuto proměnnou zachycují 

jak z pohledu celého turnaje, tak z pohledu úvodních a závěrečných kol.  
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Obr. 2 Graf četnosti úderů v celém turnaji 

Hodnoty nad sloupečky jednotlivých úderů jsou vyjádřeny absolutně, hodnoty v legendě jsou vyjádřeny 

relativně (v procentech) 

 

      Obr. 2 znázorňuje rozvržení ukončení všech rozeher (2924 rozeher) během celého 

turnaje. V grafu jsou vyjádřeny jak absolutní, tak relativní četnosti. Z grafu je patrné, že 

nejvíce rozeher je ukončeno druhým úderem, tedy riternem, poté již četnost 

jednotlivých úderů postupně klesá. Schönborn (1998 in Schönborn, 2008) uvádí, že na 

tvrdém povrchu je 37 – 42 % všech rozeher ukončeno nejpozději po riternu a nejpozději 

šestým úderem končí 79 % všech rozeher. V našem výzkumu se sice jedná o nižší 

hodnotu (32,01 %), resp. (téměř 75 %), avšak údaj z roku 1998 není blíže specifikován 

pro muže a ženy. Pro porovnání četností jednotlivých úderů s muži na tvrdém povrchu 

(Australian Open 2017) a na antuce (French Open 2017) nám poslouží tabulka 2. 

 

Tab. 2: Porovnání četností úderů mezi ženami a muži 

Úder 

ukončující 

rozehru 

Relativní četnost [%] 

Ženy (náš výzkum) 
Muži - tvrdý povrch 

(Sklenářik, 2017) 
Muži - antuka 

(Blau, 2017) 

1. 7,86 9 4,6 

2. 24,13 22 18,4 

3. 17,47 16 17,3 

4. 12,85 12 12 

5. 9,77 9 12 

6. 7,04 8 7,2 

7. 6,08 6 6,2 

8. 3,76 5 5,4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 a
více

CELÝ TURNAJ 7,86 24,13 17,47 12,85 9,77 7,04 6,08 3,76 3,62 2,15 1,23 1,05 2,90
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9. 3,62 3 3,5 

10. 2,15 2 2,7 

11. 1,23 2 1,9 

12. 1,05 1 2,3 

13. a další 2,90 5 5,8 

 

      Na základě údajů v tab. 2 můžeme tvrdit, že ritern je u obou pohlaví klíčovým 

úderem, neboť představuje nejvyšší četnost ve všech případech. Mnozí autoři (např. 

Schönborn, 2008; Vaverka, 2010; Filipčič A. et al., 2011, Pereira et al., 2016 aj.) jej 

dokonce považují za důležitější úder než samotné podání. Z tab. 2 vyplývá, že jsou však 

v tomto úderu určité rozdíly. Na tvrdém povrchu je procentuální zastoupení, jak u 

mužů, tak u žen větší než na antuce, což zřejmě souvisí s vlastnostmi tvrdého povrchu. 

Na antuce je totiž mezi četností druhého a třetího úderu oproti tvrdému povrchu pouze 

nepatrný rozdíl. Vyšší četnost druhého úderu u žen můžeme opět vysvětlit agresivní 

strategií, z níž pramení jak úspěšné či dokonce účinné riterny, tak chyby; a dále pak 

rozdílnou úrovní převážně technicko-taktických faktorů jednotlivých hráček. Tato 

tendence se již od třetího úderu postupně snižuje. Opačná situace je v případě podání, 

neboť prvním úderem, a tedy přímým bodem z podání („eso“), končí více rozeher u 

mužů, což je obecně známý fakt (např. Filipčič T., 2008; Dunn et al., 2011; Weber, 

2010 in Schönborn, 2012 apod.) a v souvislosti s rychlostí povrchu také očekávaný 

(např. Brown a O´Donoghue, 2008 aj.). V porovnání s antukou jsou však ženy schopny 

zahrát více takových bodů.  

      Obecně můžeme konstatovat, že začátku každé rozehry přísluší zvláštní význam. Při 

přípravě na utkání bychom se tudíž měli soustředit na výborné podání, úspěšný (popř. 

účinný) ritern a na vysoce kvalitní provedení dalších 2 (třetí a čtvrtý) úderů na tvrdém 

povrchu, resp. 3 (třetí, čtvrtý a pátý) na antuce. Od šestého úderu se ve všech případech 

(ženy, muži na obou površích) rozhoduje stále méně rozeher. Zajímavé je, že u žen 

představuje 13 a více úderů pouze 2,9 %, zatímco u mužů na tvrdém povrchu 5 %, což 

je nepatrný rozdíl oproti antuce (5,8 %). Opět se můžeme domnívat, že důvodem jsou 

menší výkonností rozdíly mezi muži a také menší chybovost. 

 

      Graf na obr. 3 zobrazuje relativní četnost jednotlivých úderů v úvodních kolech 

(první až třetí kolo), ve čtvrtém kole a v závěrečných kolech turnaje (čtvrtfinále až 

semifinále), včetně připomenutí těchto hodnot pro celý turnaj, jak bylo znázorněno na 

předchozím grafu.  
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Obr. 3 Graf četnosti úderů pro vybraná kola turnaje, včetně hodnot pro celý turnaj 

Hodnoty v legendě jsou vyjádřeny relativně (v procentech) 

 

      Na základě grafu je opět dokázáno, že přibližně po šestém úderu se ve všech kolech 

turnaje s přibývající četností úderů rozhoduje stále méně bodů (např. Schöborn, 2008; 

Cross, 2014 aj.). Z grafu dále vyplývá, že v závěrečných kolech představovaly větší 

procentuální podíly rozehry, které byly ukončené prvním, druhým a třetím úderem. 

Pokud byla rozehra ukončena čtvrtým úderem a dalším úderem, rozdíly v 

procentuálním zastoupení se mezi jednotlivými koly postupně zmenšovaly. Tato 

skutečnost koresponduje s průměrně kratší dobou rozehry a také s průměrně nižším 

počtem úderů (viz tab. 1) v závěrečných kolech. Opět se tedy můžeme domnívat, že 

hráčky v závěrečných kolech preferují agresivní strategii zakládající se na co nejlepším 

možném podání, kterým se snaží získat pomyslnou výhodu pro následné zakončení 

rozehry. Weber (2010 in Schönborn, 2012) zjistil, že pro polovinu všech odehraných 

rozeher na antuce stačí současným nejlepším hráčkám 4 údery k zisku bodu (hráčům 

pouze tři). Z grafu je patrné, že v našem výzkumu stačily hráčkám vlastně 3 údery 

(56,42 %), což je zřejmě ovlivněno typem povrchu. Avšak hráčky úvodních kol a 

hráčky čtvrtého kola potřebovaly zmíněné 4 údery. 

       Úvodní tři kola dosahovala oproti čtvrtému kolu větších četností v prvním a druhém 

úderu, ale naopak ve čtvrtém kole vzrostla četnost třetího úderu. Pokud bychom se 

podívali na pomyslný opačný konec grafu, tak si můžeme všimnout, že 13 a více úderů 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 a
více

CELÝ TURNAJ 7,86 24,13 17,47 12,85 9,77 7,04 6,08 3,76 3,62 2,15 1,23 1,05 2,90

1. až 3. kolo 7,52 23,74 14,6 12,97 10,32 7,30 5,82 4,24 3,98 2,72 1,25 1,03 4,27

4. kolo 6,00 22,37 19,06 12,61 11,71 6,60 6,00 4,05 4,50 1,65 1,80 1,20 2,40

čtvrf. až finále 9,75 26,05 20,62 12,86 7,53 6,98 6,54 2,54 2,54 1,66 0,77 0,99 1,10
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se nejvíce objevilo v úvodních kolech, ve čtvrtém kole již méně a v závěrečných kolech 

nejméně. V této souvislosti bylo v závěrečných kolech na French Open 2008 a 2009 u 

obou pohlaví pouze 5 % rozeher ukončeno až 12. či dalším úderem (Weber, 2010 in 

Schönborn, 2012). V našem případě se jednalo pouze o 2,1 % rozeher, což můžeme 

opět vysvětlit typem grandslamového povrchu.  

 

4. 1. 4 Doba trvání mezi rozehrami 

      Doba trvání mezi rozehrami se vztahuje k ději přerušení, tj. míč je mimo hru. 

Představuje vlastně dobu odpočinku během intermitentního zatížení při hře, která je 

stanovena pravidly ITF na maximální dobu 20 s. F.-Fernandez et al. (2006) zjistili, že 

nejčastěji hráči využívají 10 – 20 s. Tab. 3 ukazuje hodnoty z našeho výzkumu. Ráda 

bych připomněla, že jsme zjišťovali pouze dobu odpočinku v rámci hry. Stejně jako 

tomu bylo u tempa hry, je tato doba uváděna pro jednotlivá utkání i pro jednotlivá kola 

a také pro tři úvodní a tři závěrečná kola. Pro dokreslení celé situace byl vypočítán 

poměr zatížení jako podíl doby trvání mezi rozehrami a dobou rozehry, proto se 

v tabulce 3 opakují údaje o době rozehry z tab. 1. 

 

Tab. 3: Doba trvání mezi rozehrami a poměr zatížení pro jednotlivá utkání a kola 

Kolo Č. utkání 
Doba trv. 

rozehry  [s] 

Doba trv. mezi 

rozeh. [s] 

POMĚR  

ZAT.  

1. 

Halep. vs. Rogers. 6,53 ± 5,16 19,70 ± 4,38 1 : 3,01 ± 3,60 

V. William. vs. Kozlov. 6,71 ± 4,52 22,60 ± 4,07 1 : 3,37 ± 4,03 

celé 1. kolo 6,62 ± 4,84  21,15 ± 4,22 1 : 3,19 ± 3,81 

2. 

Kar. Plíšk. vs. Blinkov. 5,22 ± 4,02 19,82 ± 2,63 1 : 3,80 ± 6,42 

S. William. vs. Šafář. 4,28 ± 4,30 21,35 ± 4,16 1 : 4,98 ± 8,12 

Wozniacki vs. Vekič 8,28 ± 6,12 22,97 ± 3,45 1 : 2,77 ± 4,91 

celé 2. kolo 5,92 ± 4,81 21,38 ± 3,48 1 : 3,85 ± 6,48 

3. 

Kar. Plíšk. vs. Ostapenk. 5,26 ± 4,37 20,20 ± 3,29 1 : 3,84 ± 5,52 

Vandew. vs. Bouchard. 4,23 ± 29,4 22,54 ± 3,46 1 : 5,33 ± 6,70 

Kerber. vs. Krist. Plíšk. 6,81 ± 5,08 17,33 ± 3,56 1 : 2,54 ± 4,47 

S. William. vs. Gibbs. 4,85 ± 3,54 20,16 ± 2,33 1 : 4,16 ± 5,09 

Cibulk. vs. Makarov. 6,97 ± 5,32 24,55 ± 4,07 1 : 3,52 ± 5,07 

celé 3. kolo 5,62 ± 4,25 20,95 ± 3,34 1 : 3,88 ± 5,37 

1. + 2. + 3. kolo 5,91 ± 4,54 21,12 ± 3,56 1 : 3,73 ± 5,22 

4. 
Kerber. vs. Vandew. 5,26 ± 3,61 21,51 ± 5,28 1 : 4,09 ± 4,85 

Mugur. vs. Cirstea. 5,49 ± 4,09 21,91 ± 2,70 1 : 3,99 ± 4,56 
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Karol. Plíšk. vs. Gavril. 4,65 ± 3,80 19,31 ± 3,95 1 : 4,15 ± 5,60 

S. Williams.  vs. Strýc. 6,61 ± 4,83 23,97 ± 4,13 1 : 3,62 ± 5,43 

Kuzněts. vs. Pavljuč. 5,34 ± 3,37 20,29 ± 3,92 1 : 3,80 ± 3,60 

V. William. vs. Barthel. 6,30 ± 4,54 20,59 ± 3,63 1 : 3,27 ± 3,09 

celé 4. kolo 5,61 ± 4,04 21,26 ± 3,93 1 : 3,82 ± 4,52 

ČTVRT. 

Karol. Plíšk. vs. Lučič. 3,99 ± 2,49 18,44 ± 3,01 1 : 4,61 ± 5,43 

S. William. vs. Konta. 4,48 ± 3,65 22,45 ± 3,18 1 : 5,01 ± 6,50 

V. William. vs. Pavljuč. 5,14 ± 3,45 22,67 ± 3,70 1 : 4,41 ± 5,26 

Mugur. vs. Vandew. 5,13 ± 3,90 24,75 ± 3,42 1 : 4,82 ± 7,11 

celé čtvrtfinále 4,68 ± 3,37 22,08 ± 3,35 1 : 4,71 ± 6,07 

SEMI 

V. William. vs. Vandew. 4,59 ± 3,38 22,27 ± 4,80 1 : 4,84 ± 7,12 

S. William. vs. Lučič. 4,00 ± 3,00 18,81 ± 2,44 1 : 4,70 ± 4,23 

celé semifinále 4,29 ± 3,19 20,54 ± 3,62 1 : 4,77 ± 5,67 

FINÁLE Serena vs. Venus Wil. 4,88 ± 4,88 20,30 ± 5,01 1 : 4,15 ± 7,62 

Čtvrt + semi + finále 4,60 ± 3,53 21,39 ± 3,66 1 : 4,65 ± 6,45 

CELÝ TURNAJ 5,43 ± 4,10 21,24 ± 3,69 1 : 4,03 ± 5,41 

Všechna data jsou prezentována jako průměr  SD. Ve všech utkáních jsou na prvním místě uváděny 

hráčky s vyšším umístěním na žebříčku WTA v době konání turnaje.  

 

 

      Z tabulky 3 je patrné, že již průměrná doba trvání mezi rozehrami (dále jen doba 

odpočinku) z celého turnaje (21,24 ± 3,69 s) překračuje maximální povolenou dobu. 

S touto interpretací bychom však měli být opatrní, protože v našem výzkumu jsme tuto 

dobu měřili od konce rozehry až do doby kontaktu rakety s míčem (pro zachování 

stejných podmínek). Je ale jasné, že než k tomuto okamžiku dojde, uplyne několik 

sekund. Možná že rozhodčí buď přihlížejí k této skutečnosti a ve chvíli, kdy hráčka 

začne s přípravou (např. driblování míčem o zem před vlastním podáním), považují 

dobu odpočinku za ukončenou, anebo tuto dobu příliš nekontrolují. Navíc si myslím, že 

tato hodnota spadá do pomyslné tolerance, neboť během našeho výzkumu byly hráčky 

napomínány jen zřídka. Možným vysvětlením by také mohly být náročné klimatické 

podmínky, protože v době konání turnaje vrcholí australské léto, a proto není 

dodržování této doby tak striktní. 

      Oproti roku 1998 (Schönborn, 1998 in Schönborn, 2008), kdy doba odpočinku 

činila u žen 19,4 s, se tato doba prodloužila. Opět však musíme podotknout, že výše 

uvedený autor tento údaj blíže nespecifikuje pro tvrdý povrch. Nicméně si myslím, že 

povrch dvorce nemá na dobu odpočinku tak velký vliv jako doba rozehry a počet úderů 

v rozehře. Sklenářik (2017) ve svém výzkumu zjistil průměrnou dobu odpočinku u 

mužů na tvrdém povrchu 21,8 s. Blau (2017) uvádí 22,2 s pro muže na antuce. V roce 
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1998 představovala sice tato hodnota u mužů 25,6 s (Schönborn, 1998 in Schönborn, 

2008), avšak pravidlo o 20 s bylo zavedeno až v roce 2004 (F.-Fernandez et al., 2006). 

Obecně můžeme říci, že přestože obě pohlaví nehrají příliš dlouhé rozehry (nejčastěji 4 

až 6 úderů), potřebují se evidentně maximálně zkoncentrovat na další rozehru, přičemž 

v průměru využívají maximální možnou dobu. Během této doby si můžeme u obou 

pohlaví všimnout různých psychologických technik (motivace, imaginace, vnitřní řeč 

apod.), které mají většinou dvě hlavní funkce spočívající v povzbuzení a v regulaci 

úzkosti či emocí (např. Fox, 1995; Girod, 2003 či G.-Mármol et al., 2013). 

      Hodnoty jednotlivých kol se pohybovaly kolem průměru, konkrétně se jednalo o 

interval 20,30 až 22,08 s, přičemž obě krajní hodnoty se vyskytly v závěrečných kolech 

turnaje, tudíž nelze uvažovat o nějaké posloupnosti hodnot od začátku do konce turnaje. 

Vždy záleží na konkrétním utkání a na jednotlivých hráčkách a vlastně také částečně na 

přítomnosti rozhodčí/ho, která/který dané utkání řídí. Přijde mi totiž, že někteří rozhodčí 

jsou více a jiní méně benevolentní, stejně jako např. k zahlášení chyby nohou při 

podání. Téměř polovina z analyzovaných utkání se nacházela v pomyslné toleranci do 

21 s. Nejdelší doby odpočinku byly zjištěny v utkání mezi Muguruzaovou a 

Vandewegheovou ve čtvrtém kole (24,75 s) a v utkání mezi Serenou W. a Strýcovou 

opět ve čtvrtém kole (téměř 24 s). Naopak nejkratší dobu na přípravu využívaly 

Kerberová s Kristýnou Plíškovou ve třetím kole (17,33 s), Karolína P. s Lučičovou-B. 

ve čtvrtfinále (18,44 s) a Serena W. s Lučičovou-B. v semifinále (18,81 s). Vysvětlení 

můžeme hledat v mnoha oblastech – např. krátká doba rozehry, nízký počet úderů, stav 

tzv. „flow“ při hře na podání, osobnost hráček a jejich rutinní postupy před podáním, 

vliv psychických faktorů atd. 

 

4. 1. 5 Poměr zatížení 

      Poměr zatížení nás informuje o náročnosti či vlastně o intenzitě dané aktivity 

vzhledem k její době trvání a intervalům odpočinku během zatížení. Jak již bylo výše 

uvedeno, v tenisovém utkání se střídají pohybové činnosti o vysoké intenzitě trvající 

krátce (2 – 10 s) s krátkými intervaly pro zotavení. Celý této cyklus je dále přerušován 

delší dobou odpočinku (maximálně 90 s), přičemž hráči nejčastěji využívají 60 – 90 s 

(F.-Fernandez et al., 2006). V tab. 3 můžeme vidět, že průměrný poměr zatížení (dále 

jen poměr zatížení) během hry, tj. mezi dobou rozehry a maximálně povolenými 20 

s před zahájením následující rozehry, činil u žen 1 : 4,03 ± 5,41. Schönborn (1998 in 
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Schönborn, 2008) uvádí pro ženy hodnotu 1 : 1,26, což vlastně odpovídá zjištěné kratší 

době na přípravu u žen (viz 19,4 s). Můžeme tudíž konstatovat, že poměr zatížení se u 

žen během uplynulé doby změnil, což odpovídá jak kratším dobám rozeher a menšímu 

počtu úderů, tak delší době odpočinku. Ve výše zmíněném výzkumu činila hodnota pro 

muže 1 : 4,40. Můžeme tudíž říci, že poměr zatížení u žen se v roce 2017 na tvrdém 

povrchu přibližoval poměru zatížení, který byl typický pro muže před téměř 20 lety.    

      Avšak ve výzkumu Kovacse et al. (2004 in Kovacs, 2006b) se poměr zatížení u žen 

nacházel v intervalu 1 : 2,3 až 1 : 3,27. Přestože v tomto výzkumu není specifikován 

povrch dvorce a nejedná se o oficiální grandslamové utkání, které je ovlivněno mnoha 

dalšími faktory (Reid a Duffield, 2014), zařadili bychom do tohoto intervalu na základě 

tab. 3 pouze pět utkání z úvodních kol s delšími dobami rozeher (více než 6 s). Ve 

čtvrtfinálových utkáních se naopak poměr zatížení pohyboval od 1 : 4,15 do 1 : 4,84, a 

v případě utkání mezi Serenou W a Kontaovou (čtvrtfinále) přesáhl poměr zatížení 

hodnotu 1 : 5,01, což koresponduje s krátkou dobou zatížení (4,48 s) a také s relativně 

dlouhou dobou odpočinku oproti jiným utkáním.   

      Závěrem můžeme konstatovat, že poměr zatížení u žen může být v jednotlivých 

utkáních značně odlišný vzhledem k údajům z různých výzkumů. Jak již bylo několikrát 

zmíněno, vždy záleží na „složení dvojice“, která proti sobě nastoupí (celkový fyzický a 

psychický stav obou hráček, volba herní strategie) a také na mnoha dalších faktorech 

(povrch dvorce, klimatické podmínky, průběh předchozích utkání, únava apod.), které 

k oficiálnímu utkání na nejvyšší úrovni patří. Pro dokreslení celé situace uvádím 

nejnovější zjištěnou hodnotu pro muže na Frech Open 2017 (Blau, 2017), která 

představovala průměrně 1 : 3 a občas také 1 : 4. Pravděpodobné vysvětlení těchto 

rozdílů, jak mezi pohlavím, tak mezi povrchy již bylo naznačeno v předchozích 

podkapitolách.  
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Vliv podávající hráčky na jednotlivé proměnné 

      Celá rozehra je výrazně ovlivněna podáním, které vlastně její profil dále utváří. 

Podání představuje pomyslnou výhodu prvního úderu. Hráčka se můře plně soustředit 

na jeho provedení. Sama může sice rozhodnout o jeho úspěšnosti, ale mnohem 

důležitější je jeho účinnost, která je samozřejmě ovlivněna činností soupeřky, neboť 

právě účinnost odlišuje vítěze a poražené, a to platí pro obě pohlaví (Brown a 

O´Donoghue, 2008; Filipčič T. et al., 2008; Schönborn, 2008; Vaverka, 2010; Filipčič 

A. et al., 2011; Cross, 2014 aj.). 

      Tab. 4 a 5 ukazují, jak se mění hodnoty jednotlivých proměnných, když podává 

konkrétní hráčka a následně její soupeřka v daném utkání. V tab. 4 je zachycen děj hry, 

tedy doba rozehry, počet úderů a tempo hry. Tab. 5 představuje přerušení hry, včetně 

poměru zatížení. Obě tabulky jsou koncipovány stejně, jako tomu bylo u tempa hry (viz 

tab. 1) a u doby odpočinku (viz tab. 3). Čtenáři si tudíž mohou vybrat jakékoliv utkání a 

porovnat jak se mění profil rozehry a vlastně i doba mezi rozehrami při podání 

jednotlivých hráček (tab. 4 a 5) mezi průměrnými hodnotami sledovaných proměnných 

v celém utkání (tab. 1 a tab. 3). Tab. 4 a 5 nebudou komentovány zvlášť, nýbrž 

dohromady. 

 

Tab. 4: Tempo hry, doba trvání rozehry a počet úderů při podání konkrétní hráčky 

Č. utk. 
Hráčka na 

podání 

Doba trvání 

rozehry  [s] 
Počet úderů 

TEMPO 

HRY 

[s] 

1. 
Halepová 5,75 ± 4,34 4,67  3,20 1,23  0,19 

Rogersová 7,55 ± 5,97 5,98 ± 4,23 1,26 ± 0,19 

2. 
V. Williamsová 6,59 ± 4,55 5,18 ± 3,28 1,27 ± 0,20 

Kozlovová 6,82 ± 4,53 5,35 ± 3,25 1,27 ± 0,18 

3. 
Karol. Plíšková 4,20 ± 3,10 3,67 ± 2,35 1,15 ± 0,24 

Blinkovová 6,29 ± 4,60 5,26 ± 3,33 1,20 ± 0,18 

4. 
S. Williamsová 3,87 ± 3,90 3,28 ± 2,78 1,18 ± 0,27 

Šafářová 4,86 ± 4,79 4,30 ± 3,65 1,13 ± 0,21 

5. 
Wozniacki 8,54 ± 6,12 6,47 ± 4,03 1,32 ± 0,23 

Vekičová 8,04 ± 6,18 6,13 ± 4,31 1,31 ± 0,19 

6. 
Karol. Plíšková 4,31 ± 4,26 3,67 ± 3,14 1,17 ± 0,26 

Ostapenková 6,04 ± 4,33 4,82 ± 3,15 1,25 ± 0,18 

7. 
Bouchardová 4,26 ± 3,02 3,84 ± 2,34 1,11 ± 0,19 

Vandewegh. 4,20 ± 2,85 3,68 ± 2,33 1,14 ± 0,24 

8. 
Krist. Plíšková 6,40 ± 5,15 5,02 ± 3,73 1,27 ± 0,22 

Kerberová 7,20 ± 5,04 5,61 ± 3,58 1,28 ± 0,17 
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9. 
S. Williamsová 4,60 ± 3,07 3,67 ± 2,26 1,26 ± 0,26 

Gibbsová 5,07 ± 3,92 4,22 ± 2,85 1,20 ± 0,22 

10.  
Cibulková 7,04 ± 5,19 5,70 ± 3,82 1,23 ± 0,18 

Makarovová 6,93 ± 5,46 5,42 ± 3,96 1,28 ± 0,19 

11. 
Kerberová 5,86 ± 3,65 5,05 ± 2,72 1,16 ± 0,20 

Vandewegh. 4,71± 3,53 3,87 ± 2,55 1,22 ± 0,24 

12. 
Muguruzaová 4,93 ± 4,43 4,15 ± 3,06 1,19 ± 0,22 

Cirsteaová 5,90 ± 3,82 4,91 ± 2,87 1,20 ± 0,15 

13. 
Karol. Plíšková 4,80 ± 5,14 3,80 ± 3,66 1,26 ± 0,22 

Gavrilovová 4,54 ± 2,36 3,73 ± 1,70 1,22 ± 0,18 

14. 
S. Williamsová 6,08 ± 3,82 4,67 ± 2,65 1,30 ± 0,19 

Strýcová 7,02 ± 5,48 5,47 ± 3,90 1,28 ± 0,21 

15. 
Kuznětsovová 5,53 ± 3,67 4,56 ± 2,68 1,21 ± 0,17 

Pavljučenkov. 5,09 ± 2,96 4,04 ± 2,16 1,26 ± 0,17 

16. 
V. Williamsová 5,17 ± 3,59 4,48 ± 2,78 1,16 ± 0,19 

Barthelová 6,49 ± 4,27 5,18 ± 3,05 1,25 ± 0,16 

17. 
Karol. Plíšková 3,88 ± 2,46 3,33 ± 1,81 1,16 ± 0,24 

Lučičová-Bar. 4,13 ± 2,53 3,58 ± 1,92 1,15 ± 0,18 

18. 
S. Williamsová 4,42 ± 3,76 3,82 ± 2,97 1,16 ± 0,21 

Kontaová 4,56 ± 3,58 4,04 ± 2,80 1,13 ± 0,19 

19. 
V. Williamsová 5,17 ± 3,59 4,48 ± 2,78 1,16 ± 0,19 

Pavljučenkov. 5,12 ± 3,34 4,42 ± 2,55 1,16 ± 0,18 

20. 
Muguruzaová 4,68 ± 3,64 4,16 ± 2,72 1,13 ± 0,20 

Vandewegh. 5,76 ± 4,22 4,89 ± 3,28 1,18 ± 0,21 

21. 
V. Williamsová 4,76 ± 3,39 4,13 ± 2,59 1,15 ± 0,22 

Vandewegh. 4,40 ± 3,39 3,88 ± 2,55 1,13 ± 0,21 

22. 
S. Williamsová 3,85 ± 3,26 3,26 ± 2,16 1,18 ± 0,22 

Lučičová-Bar. 4,12 ± 2,83 3,57 ± 1,95 1,16 ± 0,22 

23. 
Serena Wil. 4,92 ± 5,40 4,20 ± 4,05 1,17 ± 0,22 

Venus Wil. 4,87 ± 4,41 4,06 ± 3,29 1,20 ±0,23 

Všechna data jsou prezentována jako průměr  SD. Ve všech utkáních jsou na prvním místě uváděny 

hráčky s vyšším umístěním na žebříčku WTA v době konání turnaje. Stejně tak to platí i v případě další 

tabulky (tab. 5). 

 

 

 

Tab. 5: Doba trvání mezi rozehrami a poměr zatížení při podání konkrétní hráčky 

č. utkání 
Hráčka na 

podání 

Doba trvání 

rozehry  [s] 

Doba trvání m. 

rozehrami [s] 

POMĚR Z. 

 

1. 
Halepová 5,75 ± 4,34 17,29 ± 3,78 1 : 3,01 ± 3,53 

Rogersová 7,55 ± 5,97 23,14 ± 2,49 1 : 3,06 ± 3,69 

2. 
V. Williamsová 6,59 ± 4,55 21,62 ± 4,19 1 : 3,28 ± 3,94 

Kozlovová 6,82 ± 4,53 23,51 ± 3,76 1 : 3,45 ± 4,13 

3. Karol. Plíšková 4,20 ± 3,10 19,89 ± 2,96 1 : 4,73 ± 6,85 



66 
 

Blinkovová 6,29 ± 4,60 19,76 ± 2,32 1 : 3,14 ± 5,95 

4. 
S. Williamsová 3,87 ± 3,90 19,35 ± 3,56 1 : 5,00 ± 8,75 

Šafářová 4,86 ± 4,79 23,99 ± 3,37 1 : 4,94 ± 7,33 

5. 
Wozniacki 8,54 ± 6,12 22,83 ± 3,54 1 : 2,67 ± 3,93 

Vekičová 8,04 ± 6,18 23,12 ± 3,79 1 : 2,87 ± 5,71 

6. 
Karol. Plíšková 4,31 ± 4,26 19,05 ± 3,60 1 : 4,42 ± 6,63 

Ostapenková 6,04 ± 4,33 21,06 ± 2,78 1 : 3,49 ± 4,34 

7. 
Bouchardová 4,26 ± 3,02 21,37 ± 3,03 1 : 5,02 ± 5,48 

Vandewegh. 4,20 ± 2,85 24,18 ± 3,38 1 : 5,76 ± 8,08 

8. 
Krist. Plíšková 6,40 ± 5,15 18,35 ± 4,20 1 : 2,87 ± 5,69 

Kerberová 7,20 ± 5,04 16,41 ± 2,61 1 : 2,28 ± 2,59 

9. 
S. Williamsová 4,60 ± 3,07 19,90 ± 2,51 1 : 4,32 ± 5,19 

Gibbsová 5,07 ± 3,92 20,38 ± 2,18 1 : 4,02 ± 5,05 

10.  
Cibulková 7,04 ± 5,19 25,78 ± 3,53 1 : 3,66 ± 4,38 

Makarovová 6,93 ± 5,46 23,50 ± 4,24 1 : 3,39 ± 5,59 

11. 
Kerberová 5,86 ± 3,65 17,15 ± 3,51 1 : 2,93 ± 3,10 

Vandewegh. 4,71± 3,53 25,42 ± 3,06 1 : 5,39 ± 5,72 

12. 
Muguruzaová 4,93 ± 4,43 22,55 ± 3,05 1 : 4,57 ± 4,96 

Cirsteaová 5,90 ± 3,82 21,49 ± 2,39 1 : 3,64 ± 4,20 

13. 
Karol. Plíšková 4,80 ± 5,14 21,06 ± 4,51 1 : 4,39 ± 6,70 

Gavrilovová 4,54 ± 2,36 18,03 ± 2,93 1 : 3,97 ± 4,59 

14. 
S. Williamsová 6,08 ± 3,82 23,61 ± 3,81 1 : 3,88 ± 5,95 

Strýcová 7,02 ± 5,48 24,24 ± 4,36 1 : 3,45 ± 5,04 

15. 
Kuznětsovová 5,53 ± 3,67 18,70 ± 3,82 1 : 3,38 ± 3,73 

Pavljučenkov. 5,09 ± 2,96 22,66 ± 2,60 1 : 4,45 ± 3,44 

16. 
V. Williamsová 5,17 ± 3,59 20,77 ± 3,79 1 : 3,39 ± 3,40 

Barthelová 6,49 ± 4,27 20,42 ± 3,48 1 : 3,15 ± 2,73 

17. 
Karol. Plíšková 3,88 ± 2,46 19,23 ± 3,12 1 : 4,96 ± 6,15 

Lučičová-Bar. 4,13 ± 2,53 17,64 ± 2,69 1 : 4,28 ± 4,47 

18. 
S. Williamsová 4,42 ± 3,76 21,48 ± 3,45 1 : 4,86 ± 6,27 

Kontaová 4,56 ± 3,58 23,58 ± 2,44 1 : 5,17 ± 6,78 

19. 
V. Williamsová 5,17 ± 3,59 21,31 ± 4,24 1 : 4,12 ± 5,58 

Pavljučenkov. 5,12 ± 3,34 23,79 ± 2,96 1 : 4,64 ± 4,93 

20. 
Muguruzaová 4,68 ± 3,64 24,21 ± 3,34 1 : 5,17 ± 5,99 

Vandewegh. 5,76 ± 4,22 25,57 ± 3,43 1 : 4,44 ± 8,51 

21. 
V. Williamsová 4,76 ± 3,39 20,87 ± 5,34 1 : 4,38 ± 6,13 

Vandewegh. 4,40 ± 3,39 23,96 ± 3,39 1 : 5,45 ± 8,10 

22. 
S. Williamsová 3,85 ± 3,26 18,95 ± 2,43 1 : 4,93 ± 4,73 

Lučičová-Bar. 4,12 ± 2,83 18,72 ± 2,49 1 : 4,54 ± 3,84 

23. 
Serena Wil. 4,92 ± 5,40 20,88 ± 5,89 1 : 4,25 ± 8,32 

Venus Wil. 4,87 ± 4,41 19,79 ± 4,06 1 : 4,07 ± 6,97 
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      Z obou tabulek vyplývá, že pokud podávaly agresivnější hráčky (většinou také výše 

postavené na žebříčku) z dané dvojice, byly rozehry většinou kratší a odehrál se v nich 

menší počet úderů, tudíž bylo při jejich podání také rychlejší tempo. Větší rozdíly byly 

v úvodních kolech, což je zřejmě způsobeno větším výkonnostním rozdílem. Jako 

příklad můžeme uvést utkání mezi Karolínou P. a Blinkovovou, při podání Plíškové 

bylo tempo 1,15 s, ale při podání Blinkovové 1,20 s. Poměr zatížení byl tudíž vyšší, 

když podávala Plíšková (1 : 4,73). Při podání Blinkovové trvala rozehra v průměru 6,29 

s, a proto byl pomě zatížení nižší (1 : 3,14). Podobně tomu bylo v mnoha dalších 

případech. Výjimky však existují vždy, protože např. v utkání mezi Serenou W. a 

Šafářovou bylo tempo při podání Williamsové 1,18 s, avšak při podání Šafářové 1,13 s. 

Důvody mohou být opět různé (např. volba herní strategie proti velmi dobré soupeřce – 

velká míra rizika přinášející chyby, ale taky účinnost prvního podání atd.) 

      Obecně můžeme konstatovat, že hráčky s aktuálně lepší sportovní formou kladly na 

hráčky nižší úrovně mnohem větší časový tlak (Schönborn, 2012), jehož důsledkem 

byla zvýšená chybovost kvůli nedostatku času potřebného pro zvládnutí dané herní 

situace. Pro hráčky s vyšší úrovní bylo takové tempo vlastně pohodlné či standardní, a 

tudíž se očekávala větší úderová konzistence (M.-Gómez, 2015). Avšak takové tempo 

mohlo pro jejich soupeřky s nižší úrovní představovat pomyslnou hranici jejich 

možností. 

      Pokud se však na tenisovém dvorci setkaly podobné herní styly, byly rozdíly ve 

většině proměnných malé. Zde můžeme uvést utkání mezi Wozniacki a Vekičovou, 

v němž bylo tempo hry při podání Wozniacki 1,32 s a při podání Vekičové 1,31 s. Od 

čtvrtého kola se rozdíly stále zmenšovaly, neboť spolu hrály čím dál vyrovnanější 

hráčky. Avšak znovu se zde objevila výjimka, a to v utkání mezi Venus W. a 

Barthelovou. Při podání prvně jmenované hráčky bylo tempo hry 1,16 s, resp. 1,25 při 

podání její soupeřky. Tím je doložen větší výkonnostní rozdíl mezi oběma hráčkami. 

Od čtvrtfinále se však rozdíly při podání jednotlivých hráček ve všech proměnných 

lišily jen mírně, v některých případech dokonce pouze minimálně (např. utkání mezi 

Venus W. a Pavljučenkovovou). 
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Shrnutí všech proměnných 

      Na tomto místě jsem krátce shrnula výše uvedené výsledky z celého turnaje a 

v závěru jsem je porovnala s badmintonem. V další části totiž budu porovnávat 

jednotlivé proměnné z různých hledisek, jak bylo uvedeno v metodologii. Pro tento 

krok jsem se rozhodla, protože si uvědomuji, že kvůli předchozí diskusi získaných 

výsledků s jinými výzkumy mohlo dojít k mírnému odtržení komplexní představy o 

průměrných hodnotách všech sledovaných proměnných. 

      V tenisové dvouhře na Australian Open 2017 v kategorii žen trvala průměrná doba 

rozehry 5,43  4,10 s. Průměrný počet úderů v rozehře činil 4,47  3,00 úderů. 

K odpočinku mezi rozehrami v rámci hry využívaly hráčky v průměru 21,24  3,69 s. 

Průměrný poměr zatížení při hře představoval 1 : 4,03  5,41. Z celkového počtu 2924 

rozeher končilo 86 % rozeher do 10 s. V 62,3 % ze všech rozeher stačily hráčkám 

k zisku bodu nejvýše čtyři údery. Z těchto čtyř úderů připadá 51,3 % na první dva 

údery, tedy na podání a na ritern.  

      Na základě našeho výzkumu můžeme konstatovat, že rozehry v současné ženské 

tenisové dvouhře na tvrdém povrchu odrážejí převážně anaerobní alaktátové krytí. 

Během zatížení o vysoké intenzitě se kromě makroergních fosfátů uplatňuje rovněž 

svalový glykogen a jeho anaerobní štěpení. Jakmile je zatížení během hry přerušeno, 

dochází k doplnění energetických zdrojů. Díky intermitentní povaze nejen celého 

utkání, ale i samotných her, tedy gamů, nezůstávají většinou hodnoty laktátu příliš 

vysoké (F.-Fernandez, 2014). 

      Nesmíme však zapomínat, že během delších intervalů (výměna stran) vstupuje do 

popředí zvýšený podíl aerobní činnosti, a homeostáza organismu se tudíž obnovuje 

pomocí oxidativního způsobu, čímž se zároveň mění celkový poměr zatížení ve smyslu 

děj hry : všechna přerušení hry (F.-Fernandez et al., 2014). Nakonec připomínáme, že 

tyto delší intervaly odpočinku jsme do našeho výzkumu nezahrnovali. 

  

Porovnání s badmintonem 

      Proměnné, které jsme sledovali v našem výzkumu, jsou také předmětem výzkumu v 

jiných sportech, protože naznačují metabolické požadavky a fyziologickou odezvu 

organismu na zatížení. Pro představu uvádím hodnoty pro badminton, který má 

podobou povahu jako tenis, neboť se také jedná o raketový sport. Ming et al. (2008) 

zjistili u nejlepších hráčů a hráček státní úrovně následující údaje. Průměrná doba 
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rozehry činí 4,63  0,49 s pro muže, resp. 4,03  0,59 s pro ženy. Průměrný počet úderů 

se dle stylu hry a také úrovně mění ze 4,77  0,47 úderů na 6,06  1,08 úderů u mužů, 

resp. ze 3,58  0,42 úderů na 5,1  3,9 úderů u žen. Tím je naznačena podobná 

tendence jako v tenise mezi oběma pohlavími, tedy kratší rozehry s menším počtem 

úderů u žen. Tempo hry je v badmintonu u mužů (0,97 – 1,1 s) rychlejší než u žen (1,13 

s), stejně jako v tenise. Můžeme říci, že tempo hry u hráčů i hráček badmintonu je 

rychlejší než u elitních tenistů a tenistek na tvrdém povrchu, což zřejmě souvisí 

s rozměry tenisového dvorce, a tudíž s delší vzdáleností mezi hráči či hráčkami. Tempo 

hráček v badmintonu se sice může objevit i v tenise, (u nás např. Bouchardová 

s Vandewegheovou 1,12 s), avšak spíše ve výjimečných případech. Doba odpočinku se 

pohybuje kolem 10,2 s u obou pohlaví. Poměr zatížení představuje 1 : 2. Obě tyto 

hodnoty jsou u tenisových hráčů a i hráček vyšší. 

 

 

 

4. 2 Porovnání jednotlivých proměnných 

      Tato podkapitola se zabývá porovnáváním jednotlivých proměnných z různých 

hledisek pomocí statistických metod, které již byly uvedeny. Nejprve jsou porovnávány 

hodnoty sledovaných proměnných mezi úvodními a závěrečnými koly turnaje, dále 

mezi jednotlivými sadami a nakonec po prvním a druhém podání. 

 

4. 2. 1 Porovnání úvodních a závěrečných kol 

      Částečné porovnání mezi třemi úvodními a třemi závěrečnými koly bylo v podstatě 

nastíněno již v diskusi u jednotlivých proměnných, avšak pouze na základě vlastního 

úsudku. Hodnoty proměnných pro úvodní (první až třetí kolo) a závěrečná kola 

(čtvrtfinále až finále) jsou připomenuty v tab. 6 na následující straně. Stejně tak je pro 

připomenutí četností jednotlivých úderů přiložen graf (viz obr. 4). Vlastně se jedná o 

stejný graf, který byl na obr. 3, ale teď již bez hodnot pro celý turnaj. V tab. 7 jsou 

uvedeny výsledky nepárového T-testu, který byl použit po porovnání. 
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Tab. 6: Hodnoty proměnných pro tři úvodní a tři závěrečná kola 

Kolo 
Doba trvání 

rozehry  [s] 
Počet úderů 

TEMPO  

HRY [s] 

D. trv. m. 

rozeh. [s] 

POMĚR  

ZAT. 

1. + 2. + 3. 5,91 ± 4,54 4,79 ± 3,29 1,23 ±  0,20 21,12 ± 3,56 1 : 3,73 ± 5,22 

Č + S + F 4,60 ± 3,53 3,97 ± 2,66 1,16 ± 0,21 21,39 ± 3,66 1 : 4,65 ± 6,45 

Data jsou prezentována jako průměr  SD. 

      Z tab. 6 je patrné, že hráčky v závěrečných kolech jsou schopny hrát v rychlejším 

tempu, čímž je zkrácená doba rozehry a snížen počet úderů v rozehře a zároveň zvýšen 

poměr zatížení kvůli maximální možné době odpočinku, která trvá v obou kolech téměř 

stejně. Můžeme říci, že v porovnání s muži dochází k opačné tendenci, neboť jak u 

Sklenářika (2017), tak u Blaua (2017) byly doby rozeher v závěrečných kolech delší 

s větším počtem úderů. Důvodem může být větší výkonnostní vyrovnanost a menší 

chybovost mezi hráči závěrečných kol. Jak již bylo poznamenáno, muži jsou schopni 

udržet míč déle v rozehře již od prvních kol a v závěrečných kolech ještě déle.  

      Co se týče naší druhé výzkumné otázky, můžeme potvrdit, že tempo hry se mezi 

úvodními a závěrečnými koly lišilo. Tempo v závěrečných kolech se zrychlilo o 0,07 s, 

tudíž jsme se v našem předpokladu mýlili pouze o 0,02 s. Oproti mužům byl tento rozdíl 

větší. Sklenářik (2017) na tvrdém povrchu zjistil zrychlení závěrečných kol o 0,02 s. 

Avšak ve výzkumu Blaua (2017) na antuce došlo ke zpomalení závěrečných kol o 0,03 

s, což můžeme zřejmě přičítat hernímu stylu na antuce a také vlastnostem povrchu. 

      Přestože se jedná o malé rozdíly, kdy se mění pouze setiny sekundy, jsou to zřejmě 

právě tyto zlomky sekundy, které dávají nejlepším hráčkám pomyslnou výhodu, 

zároveň kladou na slabší hráčky větší časový tlak a v neposlední řadě mohou 

rozhodovat o výhře či prohře.  

      V souvislosti s četností úderů je z grafu na obr. 4 patrné, že v závěrečných kolech 

bylo ukončeno více rozeher po prvním, druhém a hlavně po třetím úderu, což znamená, 

že pro tato kola jsou nejdůležitější první tři údery – co nejefektivnější podání, které 

předpokládá slabý ritern soupeřky a následný pokus o zisk bodu, a tím ukončení 

rozehry. Pokud se naopak vyskytne v rozehře více než 13 úderů, dochází k této situaci 

častěji v úvodních kolech. V závěrečných kolech se takové počty úderů během rozehry 

vyskytují spíše sporadicky.  
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Obr. 4 Graf četnosti úderů pro úvodní a závěrečná kola turnaje 

Hodnoty v legendě jsou vyjádřeny relativně (v procentech) 

 

       Sklenářik (2017) ve svém výzkumu zjistil opět opačnou tendenci, neboť muži 

v semifinále a finále dosahovali menších četností u prvních dvou úderů (i když jen 

mírně), od třetího úderu už nebyly prakticky žádné rozdíly a od osmého úderu stoupala 

četnost nepatrně více v závěrečných kolech. Přestože se jednalo o tvrdý povrch, kde se 

neočekávají příliš dlouhé rozehry, třináct a více úderů se u mužů objevilo častěji než u 

žen, a v závěrečných kolech vlastně nejvíce. Tím se opět potvrzuje, že mezi muži jsou 

menší výkonnostní rozdíly. 

 

      Z pohledu statistické významnosti ukázal nepárový T-test významný rozdíl 

v průměrném počtu úderů v úvodních kolech (M=4,78 ± 0,86) a v závěrečných kolech 

(M=3,97 ± 0,42); t(13,711)=2,58, p<0,05. Konkrétní výsledky ostatních proměnných 

jsou uvedeny v tab. 7. 

 

Tab. 7: Výsledky nepárového T-testu 

Počet úderů: t(13,711) = 2,58, p<0,05.  

Čas hry: t(11,893) = 2,88, p<0,05.  

Doba odpočinku: nevýznamná 

Tempo hry: t(10,450) = 3,42, p<0,05.  

Poměr zatížení: t(11,477) = 1 : 2,99, p<0,05.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 a
více

1. až 3. kolo 7,52 23,74 14,6 12,97 10,32 7,30 5,82 4,24 3,98 2,72 1,25 1,03 4,27

čtvrf. až finále 9,75 26,05 20,62 12,86 7,53 6,98 6,54 2,54 2,54 1,66 0,77 0,99 1,10

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Rozvržení ukončení rozeher 
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4. 2. 2 Porovnání sad 

      V této podkapitole jsou nejprve porovnávány hodnoty jednotlivých proměnných 

mezi první a druhou sadou v dvou-sadových utkáních, kterých celkem bylo 18. Poté 

jsou porovnávány hodnoty mezi první, druhou a třetí sadou v tří-sadových utkáních, 

kterých se odehrálo pouze 5 (tři ve třetím kole, jedno ve čtvrtfinále a jedno 

v semifinále). 

 

4. 2. 2. 1 Dvou-sadová utkání 

      Údaje o jednotlivých proměnných pro první a druhou sadu jsou uvedeny v tab. 6. 

Pro dokreslení celé situace z pohledu četnosti úderů mezi oběma sadami je přiložen graf 

na obr. 5. 

 

Tab. 8: Hodnoty proměnných pro první a druhou sadu (dvou-sadová utkání) 

SADA 
Doba trvání 

rozehry  [s] 
Počet úderů 

TEMPO HRY 

[s] 

Doba trv. mezi 

rozeh. [s] 

POMĚR  

ZATÍŽENÍ 

První 5,36 ± 3,92 4,42 ± 2,87 1,21 ± 0,19 20,97 ± 3,50 1 : 4,04 ± 5,50 

Druhá 5,72 ± 4,37 4,64 ± 3,16 1,22 ± 0,20 21,25 ± 3,79 1 : 3,84 ± 5,08 

Data jsou prezentována jako průměr  SD. 

 

 

 

Obr. 5 Graf četnosti úderů mezi první a druhou sadou (dvou-sadová utkání) 

Hodnoty v legendě jsou vyjádřeny relativně (v procentech). „Celým turnajem“ je v tomto případě 

myšleno všech 18 dvou-sadových utkání. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 a
více

CELÝ TURNAJ  (1. S.) 7,58 22,34 17,99 14,56 9,80 6,67 6,47 4,04 3,13 1,41 1,61 1,51 2,83

CELÝ TURNAJ (2. S) 7,22 24,77 16,14 11,53 9,52 8,02 6,11 3,71 4,31 3,10 1,30 1,10 3,10

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Rozvržení ukončení rozeher 
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      Z tab. 8 a obr. 5 je patrné, že rozdíly v hodnotách jsou minimální, přičemž ve druhé 

sadě se doba rozehry mírně prodloužila a mírně se zvýšil průměrný počet úderů, tudíž se 

zpomalilo tempo a poměr zatížení byl oproti první sadě nižší. Částečně tudíž můžeme 

zodpovědět třetí výzkumnou otázku, že tempo hry se lišilo pouze nepatrně. Naše druhá 

hypotéza byla tímto téměř potvrzena. Rozdíl v tempu hry mezi první a druhou sadou 

činil pouze 0,01 s a v hypotéze jsme uváděli 0,02 s.  

      Celou situaci z pohledu statistické významnosti dokazuje párový T-test, který 

neukázal významné rozdíly v jednotlivých proměnných mezi první a druhou sadou.   

      Mohli bychom tedy říci, že během dvou sad se únava u hráček na profilu rozeher 

v jednotlivých sadách téměř neprojevuje. Dvou-sadová utkání jsou většinou odehrána 

do 90 minut a výraznější důsledky únavy se u elitní úrovně projevují až po delší době. 

Navíc díky delším dobám odpočinku při výměně stran mají hráčky čas na obnovu 

energetických rezerv po náročnějších rozehrách (Reid a Duffield, 2014). 

 

 

4. 2. 2. 2 Tří-sadová utkání 

      Údaje o jednotlivých proměnných pro první, druhou a třetí sadu jsou uvedeny v tab. 

9. Pro dokreslení celé situace z pohledu četnosti úderů pro jednotlivé sady je opět 

přiložen graf na obr. 6  

 

Tab. 9: Hodnoty proměnných pro první, druhou a třetí sadu (tří-sadová utkání) 

SADA 
Doba trvání 

rozehry  [s] 
Počet úderů 

TEMPO 

HRY [s] 

Doba trv. mezi 

rozeh. [s] 

POMĚR 

ZATÍŽENÍ 

 

První 5,04 ± 3,89 4,21 ± 2,83 1,19 ± 0,21 21,87 ± 3,97 1 : 4,44 ± 6,04 

Druhá 4,67 ± 3,24 3,95 ± 2,43 1,18 ± 0,19 20,84 ± 3,26 1 : 4,58 ± 4,06 

Třetí 5,20 ± 3,66 4,38 ± 2,77 1,17 ± 0,20 21,81 ± 3,47 1 : 4,50 ± 6,84 

Data jsou prezentována jako průměr  SD. 
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Obr. 6 Graf četnosti úderů mezi první, druhou a třetí sadou (tří-sadová utkání) 
Hodnoty v legendě jsou vyjádřeny relativně (v procentech). „Celým turnajem“ je v tomto případě 

myšleno všech 5 tří-sadových utkání 
 

      Z tabulky 9 a obr. 6 je patrné, že jednotlivé proměnné se mezi jednotlivými sadami 

liší pouze nepatrně. V druhé sadě byly rozehry oproti první sadě kratší a počet úderů 

menší, tempo se zrychlovalo, tudíž se pouze minimálně zvýšil poměr zatížení. Tato 

tendence je vlastně protichůdná k dvou-sadovým utkáním. Avšak ve třetí sadě se již 

doba rozehry mírně prodlužuje a počet úderů se nevýrazně zvyšuje, nicméně hráčky 

hrají v rychlejším tempu, což zřejmě svědčí o jejich dobré fyzické i psychické 

připravenosti. Další vysvětlení bychom také mohli hledat ve smyslu lepší adaptace na 

utkání, přivyknutí si na dané podmínky (herní styl soupeřky, klimatické podmínky). 

Někdy se totiž stává, že se hráčky v utkání tzv. „hledají, než se dostanou do optimálního 

tempa“, což také částečně souvisí s „flow fenoménem“, a tedy s psychikou. 

      Můžeme však konstatovat, že ani ve třetí sadě se u hráček příliš neprojevuje únava. 

Možná opět díky intermitentní povaze tenisové hry a možná také díky lepší schopnosti 

elitních hráček odolávat únavě. K podobným zjištěním došel také Blau (2017) u mužů 

na French Open 2017 na antuce. Tempo hry ve třetí sadě bylo ze všech sad nejrychlejší, 

i když rozdíl nebyl významný. 

      Z pohledu statistické významnosti neukázala analýza rozptylu (ANOVA) pro 

opakované měření významné rozdíly mezi jednotlivými sadami ve všech proměnných. 

Statisticky největší rozdíl byl u tempa mezi první a třetí sadou, avšak byl nevýznamný 

(p=0,051). Můžeme tudíž plně zodpovědět výzkumnou otázku, že tempo hry se během 

jednotlivých sad, a to jak v dvou-, tak v tří-sadových utkáních liší pouze nepatrně.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 a
více

CELÝ TURNAJ (1. S.) 8,38 26,17 18,12 15,10 9,73 5,03 5,36 2,68 2,34 3,35 0,33 0,67 2,68

CELÝ TURNAJ (2. S.) 7,39 27,11 18,66 11,97 12,32 5,63 5,28 2,81 4,57 0,35 1,05 0,70 2,11

CELÝ TURNAJ (3. S.) 10,36 23,24 18,20 10,64 8,40 8,12 6,16 4,76 3,64 1,96 0,84 0,28 3,36

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Rozvržení ukončení rozeher 
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      Na závěr jsou v tab. 10 uvedeny hodnoty proměnných z první, druhé a třetí sady pro 

jednotlivá utkání a také pro průměrné hodnoty úvodních a závěrečných kol. Přestože se 

jedná pouze o malé soubory, myslím si, že pro získání jisté rámcové představy můžeme 

tento fakt pomyslně „přehlédnout“.   

 

Tab. 10: Hodnoty proměnných pro první, druhou a třetí sadu v jednotlivých utkáních 

UTK. SADA 
Doba trv. 

roz. 

P. úderů 

v rozeh. 
TEMPO 

Doba trv. 

mezi rozeh. 

Poměr 

zatíž. 

Plíš. Ka 

Ostap 

 1. 5,72 ± 4,85 4,55 ± 3,39 1,26 ± 0,25 21,50 ± 3,76 1 : 3,76 ± 5,80 

 2. 3,69 ± 2,48 3,14 ± 1,84 1,18 ± 0,25 19,17 ± 2,41 1 : 5,19 ± 4,79 

 3.  5,57 ± 4,52 4,59 ± 3,38 1,21 ± 0,19 19,79 ± 3,05 1 : 3,55 ± 5,61 

Bouch. 

Vande. 

 1. 4,66 ± 3,78 4,11 ± 3,00 1,13 ± 0,18 21,66 ± 3,07 1 : 4,65 ± 6,64 

 2. 3,89 ± 2,11 3,39 ± 1,64 1,15 ± 0,24 21,99 ± 2,90 1 : 5,64 ± 5,33 

 3.  4,18 ± 2,81 3,79 ± 2,21 1,10 ± 0,21 23,32 ± 3,79 1 : 5,58 ± 7,40 

Cib.  

Makar. 

1. 6,38 ± 5,30 5,08 ± 3,72 1,26 ± 0,19 24,22 ± 4,67 1 : 3,80 ± 4,11 

2. 6,36 ± 4,88 5,07 ± 3,59 1,25 ± 0,19 24,66 ± 4,03 1 : 3,87 ± 5,57 

 3.  8,35 ± 5,79 6,60 ± 4,27 1,26 ± 0,15 24,66 ± 3,65 1 : 2,95 ± 5,00 

CELÉ 3.  

KOLO 

 1. 5,58 ± 4,64 4,58 ± 3,37 1,21 ± 0,20 22,46 ± 3,83 1 : 4,07 ± 5,51 

 2. 4,65 ± 3,16 3,87 ± 2,36 1,19 ± 0,22 21,94 ± 3,11 1 : 4,90 ± 5,23 

 3.  6,03 ± 4,37 4,99 ± 3,29 1,19 ± 0,18 22,59 ± 3,50 1 : 4,03 ± 6,00 

Plíš. Ka 

Luč. 

 1. 3,66 ± 2,13 3,17 ± 1,48 1,16 ± 0,22 18,99 ± 2,77 1 : 5,18 ± 5,67 

 2. 4,88 ± 2,92 4,20 ± 2,21 1,16 ± 0,15 18,24 ± 2,63 1 : 3,73 ± 3,61 

 3.  3,54 ± 2,24 3,07 ± 1,69 1,15 ± 0,23 18,06 ± 3,51 1 : 5,09 ± 6,40 

Vand. 

Wil. V. 

 1. 4,79 ± 3,38 4,15 ± 2,56 1,15 ± 0,21 23,00 ± 5,57 1 : 4,80 ± 6,94 

 2. 4,53 ± 3,82 3,94 ± 2,87 1,15 ± 0,22 20,17 ± 4,31 1 : 4,45 ± 6,36 

 3.  4,35 ± 2,96 3,87 ± 2,29 1,12 ± 0,20 23,21 ± 3,53 1 : 5,34 ± 8,14 

ČTVRT 

+ SEM 

1. 4,22 ± 2,75 3,66 ± 2,02 1,15 ± 0,21 20,99 ± 4,17 1 : 4,99 ± 6,30 

2. 4,71 ± 3,37 4,07 ± 2,54 1,16 ± 0,18 19,20 ± 3,47 1 : 4,09 ± 4,98 

 3.  3,94 ± 2,60 3,47 ± 1,99 1,14 ± 0,21 20,64 ± 3,43 1 : 5,21 ± 7,27 

VŠECH. 

UTK. 

1. 5,04 ± 3,89 4,21 ± 2,83 1,19 ± 0,21 21,87 ± 3,97 1 : 4,44 ± 6,04 

2. 4,67 ± 3,24 3,95 ± 2,43 1,18 ± 0,19 20,84 ± 3,26 1 : 4,58 ± 4,06 

3.  5,20 ± 3,66 4,38 ± 2,77 1,17 ± 0,20 21,81 ± 3,47 1 : 4,50 ± 6,84 

Všechna data jsou prezentována jako průměr  SD. Ve všech utkáních jsou na prvním místě uváděny 

hráčky s vyšším umístěním na žebříčku WTA v době konání turnaje.  

 

      Tab. 10 dokazuje, že téměř ve všech utkáních bylo tempo hry ve třetí sadě rychlejší 

než v sadě první. Výjimku tvořilo pouze utkání Makarovové s Cibulkovou. V jejich 

případě se tempo mezi první a třetí sadou nezměnilo. Dále si můžeme všimnout, že ve 

třetím kole dokonce ani tempo třetí sady (1,19 s) ještě neodpovídalo tempu první sady 

ve čtvrtfinále a semifinále. Z tabulky dále vyplývá, že ve čtvrtfinále a semifinále došlo 
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oproti třetímu kolu mezi první a třetí sadou ke zkrácení doby rozeher a ke snížení počtu 

úderů v rozehře. Tudíž se v těchto kolech také zvýšil poměr zatížení, ve třetí sadě 

dokonce na 1 : 5,21. Trochu překvapivě se v těchto závěrečných utkáních snížily doby 

odpočinku. Zajímavé údaje poskytuje také druhá sada, neboť ve třetím kole byly doby 

rozeher kratší a byl také zredukován počet úderů v rozehře (i když nepatrně) na rozdíl 

od čtvrtfinále a semifinále. Absolutně nejrychlejším tempem byly schopny hrát 

Bouchardová s Vandewegheová ve třetí sadě. Jejich tempo (1,10 s) činilo oproti 

nejpomalejšímu tempu hry ve třetí sadě mezi Cibulkovou a Makarovovou (1,26 s) rozdíl 

0,16 s, a bylo dokonce rychlejší než průměrné tempo hry u žen v badmintonu. 

  

 

4. 2. 3 Porovnání rozeher po prvním a po druhém podání 

      V této podkapitole jsou porovnávány jednotlivé proměnné mezi rozehrami, které 

byly zahájené první podáním (celkem 1873) a druhým podáním (celkem 1051). 

Hodnoty jednotlivých proměnných nám poskytuje tab. 11. Na obr. 7 můžeme zároveň 

vidět četnost jednotlivých úderů po prvním a po druhém podání.  

 

Tab. 11: Hodnoty proměnných po prvním a po druhém podání a po dvojchybě 

PODÁNÍ 
Doba trvání 

rozehry  [s] 
Počet úderů 

TEMPO 

HRY 

[s] 

Dob. trv. m. 

rozeh. [s] 

POMĚR 

ZATÍŽENÍ 

První 5,11 ± 3,99 4,22 ± 2,91 1,20 ± 0,21 20,69 ± 3,54 1 : 4,22 ± 6,21 

Druhé 5,98 ± 4,20 4,89 ± 3,06 1,21 ± 0,17 22,41 3,76 1 : 3,88 ± 3,72 

Dvojchyba 
--------- --------- --------- 

20,19 ± 2,60 
--------- 

Všechna data jsou prezentována jako průměr  SD 

 

      Z tab. 11 vyplývá, že tempo hry se po prvním a po druhé podání liší pouze 

minimálně, čímž je zodpovězena naše poslední výzkumná otázka. Vysvětlení můžeme 

hledat v četnosti úderů, která přibližně odpovídá době rozeher. 67,71 % všech rozeher 

po prvním podání bylo ukončeno do 5 s a 65,61 % všech rozeher po prvním podání bylo 

ukončeno nanejvýš čtvrtým úderem, jak naznačuje obr. 7. 
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Obr. 7 Graf četnosti úderů po prvním a po druhém podání. „Celým turnajem“ se v tomto případě myslí 

všechny rozehry po prvním podání (1. P) a všechny rozehry po druhém podání (2. P.) 
Hodnoty v legendě jsou vyjádřeny relativně (v procentech). 

 

      Z tab. 11 a obr. 7 je patrné, že počet úderů se po prvním a po druhém podání měnil. 

Nejmarkantnější rozdíl vidíme u přímého bodu z podání (1 úder), kdy po prvním podání 

bylo tímto úderem zakončeno 11,36 % oproti 1,61 %. Avšak již od druhého úderu je 

patrná tendence ve snižování počtu úderů po prvním podání a naopak přibývání četností 

po druhém podání. Rozdíly se vlastně vyrovnávají až 13. a dalším úderem, které se však 

v rozehrách vyskytují spíše ojediněle. K podobným zjištěním došel také Blau (2017) na 

antuce. Tuto skutečnost můžeme doložit pomocí párového T-testu, který ukázal 

významný rozdíl v průměrném v počtu úderů po prvním podání (M=4,22 ± 0,77) a 

druhém podání (M=4,90 ± 0,89); t(22)=-4,65, p<0,001. Ostatní výsledky jsou v tab. 12. 

 

Tab. 12: Výsledky párového T-testu 

Počet úderů: t(22)=-4,65, p<0,001. 

Doba rozehry: t(22)=-4,65, p<0,001. 

Tempo: nevýznamné   

Doba odpočinku: t(22)=-8,72, p<0,001. 

Poměr zatížení: t(22)=1 : 2,71, p<0,05.   

 

      Na obr. 8 je pro dokreslení celé situace znázorněno rozvržení ukončení rozeher po 

prvním a po druhém podání v případě úvodních a závěrečných kol.   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 a
více

CELÝ TURNAJ (1. P.) 11,36 23,85 17,76 12,64 8,64 6,51 5,33 3,25 3,41 2,24 1,12 0,96 2,88

CELÝ TURNAJ (2. P.) 1,61 24,71 16,92 13,21 11,78 7,98 7,41 4,65 4,08 1,99 1,42 1,23 2,94
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Obr. 8 Graf četnosti úderů po prvním a po druhém podání v úvodních a závěrečných kolech 
Hodnoty v legendě jsou vyjádřeny relativně (v procentech). 

 

      Na základě tohoto grafu můžeme specifikovat, že po prvním podání je prvním 

úderem ukončeno více rozeher v závěrečných kolech, což dokazuje, že hráčky vyšší 

úrovně jsou schopny častěji zahrát účinnější první podání, jímž přímo získají bod. Více 

rozeher končí při prvním podání druhým úderem v závěrečných kolech, což může 

naznačovat jak kvalitnější ritern (úspešnost či účinnost), tak také velmi dobré podání 

(chyba na riternu). Ještě větší rozdíl je však mezi úvodními a závěrečnými koly ve 

třetím úderu po prvním podání. V úvodních kolech takto končí 15,23 % rozeher, ale 

v závěrečných kolech téměř 20 % všech rozeher. Největší rozdíl představují rozehry, 

které jsou ukončené třetím úderem po druhém podání. V úvodních kolech se jedná o 

13,40 %, zatímco v závěrečných kolech dokonce o 21,59 % všech rozeher, což svědčí o 

velké agresivnosti hráček závěrečných kol po druhém podání – kvalitní druhé podání, 

slabý nebo naopak vynikající ritern a nakonec snaha o vítězný úder.  

      Při první podání již od čtvrtého úderu klesá četnost úderů v závěrečných kolech více 

než v kolech úvodních. 13 a více úderů v rozehře se po prvním i po druhém podání 

objevuje častěji v závěrečných kolech.  

       

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 a
více

1. až 3. kolo (1. P.) 10,49 23,13 15,23 12,86 9,93 6,88 4,74 3,61 3,72 2,93 1,58 1,01 3,83

1. až 3. kolo (2. P.) 1,91 24,89 13,40 13,19 11,06 8,08 7,87 5,95 4,46 2,34 0,63 1,06 5,10

čtvrt až fi. (1. P.) 14,84 25,61 19,96 13,07 5,83 6,36 6,18 1,94 2,47 1,41 0,35 0,70 1,23

čtvrt až fi (2. P) 1,18 26,92 21,59 12,42 10,35 7,98 7,10 3,55 2,66 2,07 1,47 1,47 1,18

0,00%
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10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Rozvržení ukončení rozeher 
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      V souvislosti s dobou trvání mezi rozehrami ukázala analýza rozptylu (ANOVA) 

pro opakované měření významný efekt typu podáni na dobu odpočinku F(1.213, 

26.68)=19,36, p<0,001. Při vzájemném porovnání ukázaly post-hoc testy významný 

rozdíl mezi dobou odpočinku po prvním podání a po druhém podání (p<0,001) a mezi 

dobou odpočinku po druhém podání a po dvojchybě (p<0,001). Konkrétní údaje pro 

jednotlivé hráčky v konkrétním utkání jsou uvedeny v tab. 13 

 

Tab. 13: Doba odpočinku po prvním a druhém podání a po dvojchybě u jednotlivých hráček.  

č.  

Utk. 

Hráčka na 

podání 
po 1. podání Po 2. podání po dvojchybě 

úspěš. 

1. pod. [%] 

1. 
Halepová 16,53 ± 3,40 20,01 ± 4,04 13,30  0,00 71,01 

Rogersová 22,50 ± 2,12 24,41 ± 2,74   67,92 

2. 
V. William. 22,59 ± 4,05 20,66 ± 3,50 17,7 ± 4,19 68,49 

Kozlovová 22,89 ± 3,86 24,99 ± 3,40 23,76 ± 1,88 77,10 

3. 
Karol. Plíšk. 18,67 ± 2,36 21,25 ± 3,09 22,3 ± 0,00 62,22 

Blinkovová 18,63 ± 1,99 20,72 ± 2,34 20,00 ± 1,15 48,83 

4. 
S. William. 18,99 ± 3,86 20,05 ± 3,07 20,10 ± 2,94 68,65 

Šafářová* 23,11 ± 2,96 25,58 ± 3,68 24,9 ± 0,00 61,11 

5. 
Wozniacki 22,07 ± 3,38 25,22 ± 3,36 23,36 ± 3,28 69,38 

Vekičová* 22,03 ± 4,02 24,94 ± 2,70 22,4 ± 0,00 63,46 

6. 
Karol. Plíšk. 18,34 ± 3,29 20,80 ± 3,95 21,55 ± 3,04 73,49 

Ostapenk. 20,69 ± 3,06 21,81 ± 2,20 20,62 ± 0,92 63,72 

7. 
Bouchard. 20,82 ± 2,68 22,02 ± 3,30 21,83 ± 3,95 55,35 

Vandeweg. 23,19 ± 3,51 25,83 ± 2,87 23,81 ± 1,83 62,96 

8. 
Kerberová 16,90 ± 2,77 15,78 ± 1,84 14,07 ± 0,49 71,73 

Krist. Plíšk. 16,71 ± 2,72 21,35 ± 4,97 16,8 ± 0,42 64,28 

9. 
S. William. 19,40 ± 2,62 20,53 ± 2,46 19,07 ± 1,53 54,76 

Gibbsová 20,44 ± 2,66 20,41 ± 1,72 19,92 ± 1,19 55,10 

10.  
Cibulková 25,25 ± 3,38 27,04 ± 3,68 23,72 ± 1,43 67,02 

Makarov. 22,58 ± 3,73 25,56 ± 4,75 23,03 ± 3,00 69,56 

11. 
Kerberová 16,36 ± 4,31 18,77 ± 3,44 16,20 ± 1,41 60,46 

Vandew.* 25,07 ± 3,41 25,91 ± 2,71 22,40 ± 0,00 55,31 

12. 
Muguruz. 22,14 ± 3,49 23,39 ± 1,66   67,50 

Cirsteaová 20,70 ± 2,32 22,88 ± 2,07 21,06 ± 1,26 61,11 

13. 
Karol. Plíš. 20,18 ± 4,57 22,58 ± 4,85 21,12 ± 1,18 69,56 

Gavrilov.* 18,28 ± 2,97 17,84 ± 2,93 15,40 ± 0,00 50,00 

14. 
S. William. 22,42 ± 3,28 24,59 ± 4,02 24,00 ± 4,35 49,12 

Strýcová 24,13 ± 4,19 25,32 ± 4,68 18,65 ± 0,63 68,00 

15. 
Kuznětsov. 18,07 ± 3,06 20,34 ± 5,26 18,35 ± 4,30 67,74 

Pavljuč.* 22,42 ± 2,36 23,70 ± 3,10 19,60 ± 0,00 67,39 
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16. 
V. William. 20,29 ± 3,70 22,02 ± 3,79 21,15 ± 4,33 70,58 

Barthel.* 20,77 ± 3,69 19,50 ± 2,92 21,70 ± 0,00 70,58 

17. 
Karol. Plíšk. 18,10 ± 2,93 20,75 ± 2,77 18,80 ± 0,00 59,52 

Lučičová-B. 16,94 ± 2,95 18,79 ± 2,02 18,00 ± 0,75 61,53 

18. 
S. William. 21,44 ± 3,54 21,21 ± 3,39 25,35 ± 1,34 46,42 

Kontaová 22,99 ± 2,26 24,68 ± 2,51 22,13 ± 1,10 63,82 

19. 
V. William. 21,20 ± 4,79 21,65 ± 3,01 18,80 ± 0,00 61,76 

Pavljučenk. 23,71 ± 2,92 24,47 ± 2,99 21,66 ± 2,53 62,68 

20. 
Muguruz. 24,06 ± 3,11 25,02 ± 3,55 20,16 ± 0,68 60,93 

Vandeweg. 23,96 ± 3,21 27,82 ± 2,57 23,43 ± 0,96 56,52 

21. 
V. William. 19,98 ± 5,18 22,61 ± 5,59 19,02 ± 1,66 62,50 

Vandeweg. 23,17 ± 3,30 25,36 ± 3,43 23,92 ± 2,55 62,79 

22. 
S. William. 18,49 ± 2,64 19,91 ± 1,94 19,46 ± 1,77 74,28 

Lučičová-B. 18,02 ± 1,95 20,10 ± 3,11 18,97 ± 2,09 65,90 

23. 
Serena Wil. 19,33 ± 3,81 23,95 ± 8,05 20,22 ± 5,07 66,07 

Venus Wil. 20,11 ± 4,13 19,73 ± 4,19 16,92 ±1,66 73,01 

CELÝ TURNAJ 20,69 ± 3,54 22,413,76 20,19 ± 2,60 63,72  7,09 

Všechna data jsou prezentována jako průměr  SD. Ve všech utkáních jsou na prvním místě uváděny 

hráčky s vyšším umístěním na žebříčku WTA v době konání turnaje.  

*Chybí SD, protože dvojchyba představovala poslední bod v rozehře, a hra tím pádem byla ukončena 

 

      Z tab. 13 je patrné, že po prvním podání byla doba odpočinku průměrně kratší než 

po druhém podání, což můžeme vysvětlit větším počtem úderů po druhém podání, a 

tudíž potřebou delšího odpočinku. K dvojchybě velice často docházelo na koci hry 

(zřejmě role psychiky), proto mohla být průměrná doba odpočinku po dvojchybě kratší, 

avšak v tabulce najdeme individuální rozdíly jak mezi jednotlivými hráčkami, tak u 

jedné hráčky v rámci několika utkání (např. rozdílný odpočinek u Sereny W.) 

      V souvislosti s pravidlem o 20 s si díky této tabulce můžeme vytvořit představu o 

tom, které hráčky pravidlo dodržují, a navíc zda jej dodržují po obou typech podání a po 

dvojchybě. V tabulce je také uvedena úspěšnost prvního podání pro jednotlivé hráčky 

v daném utkání. Průměrná úspěšnost prvního podání z analyzovaných utkání činila 

63,72  7,09 %. Tato úspěšnost je oproti roku 2008 trochu vyšší, protože na Australian 

Open byla 61,58 % a na Wimbledonu 62,96 %. Můžeme tedy říci, že hráčky zlepšily 

tento klíčový úder a přesáhly dokonce i úspěšnost na travnatém povrchu, která byla 

v roce 2008 nejvyšší ze všech grandslamových turnajů (Vaverka, 2010). 

      Průměrně připadá na hráčku v jednom utkání 40,73  14,18 prvních podání, 22,82  

8,00 druhých podání a 3,60 2,13 dvojchyb. Posledním údajem je naznačeno, že u žen 
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dochází k dvojchybám poměrně často. Během jednoho utkání vyprodukovaly některé 

hráčky 5 – 7 či dokonce 9 chyb, což je dvakrát více než u mužů (Cross, 2014). 
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5 ZÁVĚR 

      Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjištění tempa hry v tenisové dvouhře žen 

na Australian Open 2017, které nás informuje o tom, kolik času mají profesionální 

hráčky na tvrdém povrchu na vyhodnocení dané herní situace a na následnou realizaci 

myšlenkového řešení před vlastním úderem 

      Výsledky ukázaly, že průměrné tempo hry u žen bylo 1,21  0,21 s, což je pomalejší 

tempo než u mužů na stejném, tedy tvrdém povrchu. Průměrná doba rozehry trvala 5,43 

 4,10 s. Průměrný počet úderů v rozehře činil 4,47  3,00 úderů. Obě proměnné 

vykazovaly u žen nižší hodnoty než u mužů na tvrdém povrchu. K odpočinku mezi 

rozehrami v rámci hry využívaly hráčky v průměru 21,24  3,69 s. Průměrný poměr 

zatížení při hře představoval 1 : 4,03  5,41. Z celkového počtu 2924 rozeher končilo 86 

% rozeher do 10 s. V 62,3 % ze všech rozeher stačily hráčkám k zisku bodu nejvýše 

čtyři údery. Z těchto čtyř úderů připadá 51,3 % na první dva údery, tedy na podání a na 

ritern,  

      Dále bylo zjištěno, že hráčky závěrečných kol jsou schopny hrát v rychlejším 

tempu, což souvisí s menším počtem úderů a kratší dobou rozeher. Při porovnání sad se 

ukázalo, že jednotlivé proměnné se mezi sadami liší pouze nevýznamně, což naznačuje, 

že hráčky nepodléhají příliš únavě, neboť nejrychlejší tempo v rámci sad bylo 

zaznamenáno právě ve třetí sadě. Typ podání nemá na tempo hry významný vliv, avšak 

ovlivňuje počet úderů a dobu rozehry. Ze všech 1873 rozeher zahájených prvním 

podáním, bylo 67,61 % z nich ukončeno do 5 s. Naopak po druhém podání (celkem 

1051 rozeher) se významně zvyšuje průměrný počet úderů v rozehře a rovněž se 

prodlužuje doba odpočinku. 

 

      Z výsledků této práce můžeme vyvodit závěry do praxe vzhledem k sestavení 

efektivních tréninkových programů, které by pro výkonnostní hráčky měly zohledňovat 

krátkou dobu zatížení (5 – 10 s) avšak s požadavkem maximální intenzity, 

následovanou dobou odpočinku (20 – 21 s) proloženou delšími doby převážně 

pasivního odpočinku (90 až max. 120 s). Celé cvičení, ať již bude zaměřené na kondici, 

techniku či taktiku (popř. psychiku na dvorci) by tudíž mělo mít intermitentní charakter, 

aby co nejlépe odpovídalo podmínkám při utkání. Občas je však nezbytné zařadit 

déletrvající intenzivní zatížení, neboť se v utkání mohou vyskytnout delší doby rozeher 
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s větším počtem úderů, které vyžadují jiné energetické krytí. Vždy by se však měl 

respektovat dostatečný interval odpočinku, resp. poměr zatížení. 

      V souvislosti s tempem hry by si trenéři měli nejprve zjistit tempo hry u svých 

svěřenkyň. Postup je vlastně popsán v této práci. V takovém tempu by se potom měl 

odehrávat trénink úderů na dvorci či dávkování optických podnětů při různých 

reakčních cvičeních. V případě úderů by se trenéři měli zaměřit na kvalitu prvních čtyř 

úderů. A samozřejmě by měli usilovat o postupné zrychlování tempa spolu s důrazem 

na přesnost úderů, neboť nejlepší hráčky jsou schopny hrát v rychlejším tempu, ale 

zároveň také efektivně.   

 

 

      Na závěr bych ráda zhodnotila zvolený postup v této práci. Pozitivum vidím 

zejména ve splnění vytyčeného cíle, tedy zjištění tempa hry v tenisové dvouhře u 

současných profesionálních hráček na tvrdém povrchu. Za možné negativum bych 

označila velikost analyzovaného souboru v prvním kole, neboť se jednalo pouze o dvě 

utkání, přičemž právě v prvním kole se objevují hráčky s nižší výkonností, které by 

hodnotu průměrného tempa v celém turnaji mohly změnit, a průměrné tempo hry by pak 

mohlo být pomalejší a rovněž rozdíl mezi úvodními a závěrečnými koly vyšší.  

      Zajímavé by bylo provést podobný výzkum na antuce u žen např. na French Open 

2018, neboť hráčky na nižší úrovni (např. okresní či krajská úroveň) hrají převážně na 

tomto typu povrchu. Nicméně i takové hráčky by mohly či lépe řečeno měly usilovat o 

určité tempo hry, které ale zatím u žen na antukovém povrchu neznáme.  

      N druhou stranu by se podobným způsobem mohlo zjistit tempo hry na US Open 

2018 u mužů či u žen, neboť se stejně jako na Australian Open také jedná o rychlý 

povrch, avšak s trochu odlišnými vlastnostmi. Zajímavé by pak bylo tyto výsledky 

porovnat.  
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PŘÍLOHA K TEORETICKÉ ČÁSTI  

 

Příloha č. I.: Model struktury sportovního výkonu v tenisové dvouhře (Plachá, 2015) 
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Zkratky a znaky uvedené v modelu, včetně jeho interpretace 

Kondiční faktory (zahrnující rovněž koordinační schopnosti): 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 (timing), II (kontrola míče), III (regulace 

vzdálenosti) 

 

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) 

 

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) 

 

Psychické faktory: Sebed. (sebedůvěra), PO (psychická odolnost), AÚ (aktivační úroveň), ANX (anxiozita), P 

(pozornost), V (vůle) 

 

      Z výše prezentovaného navrženého modelu 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 a 

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 souvisejí, 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 tělesnou hmotností a tělesnou výškou. V závislosti na těchto parametrech (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, což představuje takový úder, který 

již soupeř nedokáže vrátit zpět nebo mu to bude činit značné potíže. 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 (Plachá, 2015). 
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PŘÍLOHY K VÝZKUMNÉ ČÁSTI 

Příloha č. 1: Jmenovitý seznam hráček celého turnaje 

Jméno hráčky 
Umíst. na  

žeb. WTA 
Věk 

Tělesná 

výška [m] 

Výskyt ve 

výzkumu 

A. Kerberová 1. 29 1,73 3., 4. 

S. Williamsová 2. 36 1,75 2., 3., 4., Č, S, F 

S. Halepová 4. 26 1,68 1. 

Karol. Plíšková 5. 25 1,85 2., 3., 4., Č 

D. Cibulková 6. 28 1,60 3. 

G. Muguruzaová 7. 24 1,83 4., Č 

J. Kontaová 9. 26 1,80 Č 

S. Kuznětsovová 10. 32 1,73 4. 

B. Strýcová 16. 31 1,63 4. 

V. Williamsová 17. 37 1,85 1., 4., Č, S, F 

C. Wozniacki 20. 27 1,78 2. 

D. Gavrilovová 26. 23 1,65 4. 

A. Pavljučenkovová 27. 26 1,78 4., Č 

J. Makarovová 34. 29 1,80 3. 

C. Vandewegheová 35. 26 1,85 3., 4., Č, S 

J. Ostapenková 38. 20 1,78 3. 

E. Bouchardová 47. 23 1,78 3. 

S. Rogersová 52. 25 1,75 1. 

Krist. Plíšková 58. 25 1,83 3. 

L. Šafářová 61. 30 1,75 2. 

S. Cirsteaová 78. 27 1,75 4. 

M. Lučičová-Baroniová 79. 35 1,80 Č, S 

N. Gibbsová 92. 24 1,68 3. 

D. Vekičová 99. 21 1,78 2. 

K. Kozlovová 101. 23 1,70 1. 

M. Barthelová 181. 27 1,85 4. 

A. Blinkovová 189. 19 -  2. 

prům. umíst., věk a výška 47,92  50,28 26,81  4,53 1,76  0,06   

 

Legenda: Č (čtvrtfinále), S (semifinále), F (finále) 

Čísla v posledním sloupci představují jednotlivá kola (1., 2. kolo apod.) 

Hráčky jsou v tabulce seřazeny podle umístění na žebříčku WTA v době Australian Open 2017. Toto platí také 

pro další 2 tabulky s úvodními a závěrečnými koly 
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Příloha č. 2: Jmenovitý seznam hráček úvodních třech kol (soubor N1) 

Jméno hráčky 
Umíst. na  

žebř. WTA 
Věk 

Tělesná 

výška [m] 

Výskyt v 

souboru N1 

A. Kerberová 1. 29 1,73 3. 

S. Williamsová 2. 36 1,75 2., 3. 

S. Halepová 4. 26 1,68 1. 

Karol. Plíšková 5. 25 1,85 2., 3. 

D. Cibulková 6. 28 1,60 3. 

V. Williamsová 17. 37 1,85 1. 

C. Wozniacki 20. 27 1,78 2. 

J. Makarovová 34. 29 1,80 3. 

C. Vandewegheová 35. 26 1,85 3. 

J. Ostapenková 38. 20 1,78 3. 

E. Bouchardová 47. 23 1,78 3. 

S. Rogersová 52. 25 1,75 1. 

Krist. Plíšková 58. 25 1,83 3. 

L. Šafářová 61. 30 1,75 2. 

N. Gibbsová 92. 24 1,68 3. 

D. Vekičová 99. 21 1,78 2. 

K. Kozlovová 101. 23 1,70 1. 

A. Blinkovová 189. 19  - 2. 

prům. umíst., věk a výška 47,83 ± 48,26 26,27 ± 4,81 1,76 ± 0,06   

 

 

 

Příloha č. 3: Jmenovitý seznam hráček závěrečných kol (soubor N2) 

Jméno hráčky 
Umístění na  

žebříčku WTA 
Věk 

Tělesná 

výška [m] 

Výskyt v 

souboru N2 

S. Williamsová 2. 36 1,75 Č, S, F 

Karol. Plíšková 5. 25 1,85 Č 

G. Muguruzaová 7. 24 1,83 Č 

J. Kontaová 9. 26 1,80 Č 

V. Williamsová 17. 37 1,85 Č, S, F 

A. Pavljučenkovová 27. 26 1,78  Č 

C. Vandewegheová 35. 26 1,85  Č, S 

M. Lučičová-Baroniová 79. 35 1,80 Č 

prům. umíst., věk a výška 22,62 ± 25,48 29,37 ± 5,55 1,81 ± 0,03   
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Příloha č. 4: Seznam všech analyzovaných utkání 

Kolo Č. utk. Soupeřící hráčky Výsledek 

1.  
1. S. Halepová (4) vs. S. Rogersová (52) 0:2 (3:6, 1:6) 

2. V. Williamsová (17) vs. K. Kozlovová (101) 2:0 (7:6, 7:5) 

2. 

3. Karol. Plíšková (5) vs. A. Blinkovová (189) 2:0 (6:0, 6:2) 

4. S. Williamsová (2) vs. L. Šafářová (61) 2:0 (6:3, 6:4) 

5. C. Wozniacki (20) vs. D. Vekičová (99) 2:0 (6:1, 6:3) 

3. 

6. Karol. Plíšková (5) vs. J. Ostapenková (38) 2:1 (4:6, 6:0, 10:8) 

7. C. Vandewegheová (35) vs. E. Bouchardová (47) 2:1 (6:4, 3:6, 7:5) 

8. A. Kerberová (1) vs. Krist. Plíšková (58) 2:0 (6:0, 6:4) 

9. S. Williamsová (2) vs. N. Gibbsová (92) 2:0 (6:1, 6:3) 

10. D. Cibulková (6) vs. J. Makarovová (34) 1:2 (2:6, 7:6, 3:6) 

4. 

11. A. Kerberová (1) vs. C. Vandewegheová (35) 0:2 (2:6, 3:6) 

12. G. Muguruzaová (7) vs. S. Cirsteaová (78) 2:0 (6:2, 6:3) 

13. Karol. Plíšková (5) vs. D. Gavrilovová (26) 2:0 (6:3, 6:3) 

14. S. Williamsová (2) vs. B. Strýcová (16) 2:0 (7:5, 6:4) 

15. S. Kuznětsovová (10) vs. A. Pavljučenkovová (27) 0:2 (3:6, 3:6) 

16. V. Williamsová (17) vs. M. Barthelová (181) 2:0 (6:3, 7:5) 

ČTVRT. 

17. Karol. Plíšková (5) vs. M. Lučičová-Baroniová (79) 1:2 (4:6, 6:3, 4:6) 

18. S. Williamsová (2) vs. J. Kontaová (9) 2:0 (6:2, 6:3) 

19.  V. Williamsová (17) vs. A. Pavljučenkovová (27) 2:0 (6:4, 7:6) 

20. G. Muguruzaová (7) vs. C. Vandewegheová (35) 0:2 (4:6, 0:6) 

SEMI 
21. V. Williamsová (17) vs. C. Vandewegheová (35) 2:1 (6:7, 6:2, 6:3) 

22. S. Williamsová (2) vs. M. Lučičová-Baroniová (79) 2:0 (6:2, 6:1) 

FINÁLE 23.  S. Williamsová (2) vs. V. Williamsová (17) 2:0 (6:4, 6:4) 

CELÝ TURNAJ celkem: 51 SAD, 480 HER (209 + 213 + 58) 

V tabulce jsou barevně vyznačena utkání, která byla v závěru porovnávána (viz Soubor N1 – úvodní 3 kola a 

soubor N2 – závěrečná tři kola). To samé platí pro následující tabulku (viz příloha č. 5) 
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Příloha č. 5: Seznam všech analyzovaných rozeher 

Kolo 

Č. 

utk. Soupeřící hráčky Počet rozeher 

1.  
1. S. Halepová (4) vs. S. Rogersová (52) 122 (79 + 43) 

2. V. Williams. (17) vs. K. Kozlov. (101) 158 (93 + 65) 

celé 1. kolo     280 (172 + 108) 

2. 

3. Karol. Plíšková (5) vs. A. Blink. (189) 88 (37 + 51) 

4. S. Williamsová (2) vs. L. Šafářová (61) 121 (59 + 62) 

5. C. Wozniacki (20) vs. D. Vekičová (99) 101 (47 + 54) 

celé 2. kolo     310 (143 + 167) 

3. 

6. Karol. Plíšková (5) vs. J. Ostap. (38) 185 (54 + 35 + 96) 

7. C. Vandeweg. (35) vs. E. Bouch.(47) 193 (52 + 53 + 88) 

8. A. Kerberová (1) vs. Krist. Plíšková (58) 88 (35 + 53) 

9. S. Williamsová (2) vs. N. Gibbsová (92) 91 (40 + 51) 

10. D. Cibulková (6) vs. J. Makarovová (34) 209 (50 + 95 + 64) 

celé 3. kolo     766 (231 + 287 + 248) 

1. + 2. + 3. kolo   1356 (546 + 562 + 248) 

4. 

11. A. Kerberová (1) vs. C. Vandeweg. (35) 90 (45 + 45) 

12. G. Muguruz. (7) vs. S. Cirsteaová (78) 94 (37 + 57) 

13. Karol. Plíšková (5) vs. D. Gavril. (26) 106 (51 + 55) 

14. S. Williamsová (2) vs. B. Strýcová (16) 132 (74 + 58) 

15. S. Kuznětsovová (10) vs. A. Pavljuč. (27) 108 (47 + 61) 

16. V. Williams. (17) vs. M. Barthelová (181) 136 (62 + 74) 

celé 4. kolo     666 (316 + 350) 

ČTVRT. 

17. Karol. Plíš. (5) vs. M. Lučičová-B. (79) 162 (58 + 49 + 55) 

18. S. Williamsová (2) vs. J. Kontaová (9) 103 (52 + 51) 

19.  V. Williamsová (17) vs. A. Pavljuč. (27) 141 (50 + 91) 

20. G. Muguruzaová (7) vs. C. Vandew. (35) 110 (78 + 32) 

celé čtvrf.     516 (238 + 223 + 55) 

SEMI 
21. V. Williamsová (17) vs. C. Vandew. (35) 188 (84 + 52 + 52) 

22. S. Williams. (2) vs. M. Lučičová-B. (79) 79 (42 + 37) 

celé semif.     267 (126 + 89 + 52) 

FINÁLE 23.  S. Williams.(2) vs. V. Williamsová (17) 119 (62 + 57) 

Čtvrt. + semi + fin.   902 (426 + 369 + 107) 

CELÝ TURNAJ celkem: 2924 ROZEHER (1288 + 1281 + 355) 

 

V obou tabulkách jsou barevně vyznačena utkání, která byla v závěru porovnávána (viz Soubor N1 – úvodní 3 

kola a soubor N2 – závěrečná tři kola) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


