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Abstrakt 

 

Název práce: Tempo hry v tenise na Wimbledonu 2017 

 

Cíl práce: Cílem práce je zjistit, jaké je tempo hry na Wimbledonu 2017 u muţů a 

porovnat rozdíl tempa hry v utkáních z prvního kola se závěrečnými koly turnaje 

(semifinále a finále). 

 

Metody: Pouţité metody v této práci jsou nepřímé pozorování a systémová notační 

analýza. Při vyhodnocování celkového průměru všech proměnných ze 7 utkání, jsme 

měli počet hráčů N = 12 s průměrným umístěním M=45,09 ± 38,09. Sledovanými 

proměnnými byla doba rozehry, čas pauzy a počet úderu. Výpočet tempa hry byl zjištěn 

podílem času pauzy a počtu úderů. Poměr zatíţení se vyhodnotil podílem doby rozehry 

a počtem úderů. 

       

Výsledky: Průměrné tempo hry je 1,27 s. Průměrná délka rozehry je 5,33 s, průměrný 

počet úderů je 5,47 a průměrný čas mezi rozehrami je 18,9s. V této práci byly 

porovnány první kola turnaje se závěrečnými koly Wimbledonu 2017 a průměrné tempo 

bylo v závěrečných kolech o 0,14 s rychlejší. Průměrná délka rozehry je o 1,85 s kratší 

v závěrečných kolech, průměrný počet odehraných míčů je v prvních kolech o 1,05 

větší a průměrný čas mezi rozehrami je v semifinále a finále o 0,65 s delší. 

 

Klíčová slova: tempo hry, tenis, rozehra, čas, Wimbledon 2017 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Game pace in tennis at Wimbledon 2017 

 

Objectives: The objective of this thesis is to find out what the game pace was for men 

at Wimbledon 2017, and to compare the difference in game pace from matches in the 

first rounds to matches in the final rounds of the tournament (the semifinal and final). 

 

Methods: The methods used in this thesis are indirect observation and system notation 

analysis. When evaluating the overall average of all variables from 7 matches, the 

number of players was N=12, with an average placement of M=45,09 ± 38,09. The 

monitored variables were rally time, time out length and the number of hits. The game 

pace was calculated from the time out length and the number of hits. The relationship 

load was evaluated from the rally time and the number of hits.  

 

Results: The average game pace is 1,27s. The average rally length is 5,33s, the average 

number of hits is 5,47 and the average time between rallies is 18,9s. In this thesis, the 

first rounds of Wimbledon 2017 were compared to the final rounds of the tournament, 

with the  average pace being 0,14s faster in the final rounds. The average rally length 

was 1,85s shorter in the final rounds, the average number of played balls was 1,05 

bigger in the first rounds, and the average time between rallies was 0,65s longer in the 

semifinals and finals.  

 

KeyWords: game pace, tennis, rally, time, Wimbledon 2017 
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Seznam pojmů 

Atletismus – směr, ve kterém je prioritní silná tělesná konstituce. 

Bekhend – základní tenisový úder, ve variantě obouruč a jednoruč, při kterém hráči po 

odrazu realizují úder na své levé straně těla (praváci). 

Čop – základní úder se spodní rotací. 

Forhend – základní tenisový úder, při kterém hráči po odrazu dominantní rukou 

provádění úder v pravo-levém směru (praváci). 

Grand slam – největší tenisový turnaj, existují čtyři – Australian Open, French Open, 

Wimbledon a US Open. 

Halfvolej – míč, který je hráčem zahrán těsně po dopadu. 

Herní situace – konkrétní úsek sportovního boje, kde se střetávají zájmy osob v ní 

zúčastněné (Carboch, 2011). 

ITF – zkratka pro Mezinárodní tenisovou federaci 

Lift – údery s udělenou horní rotací. 

Lob – speciální vysoký tenisový úder, nejčastěji hraný při přechodu soupeře na síť, 

kterému lze udělit horní či spodní rotace. 

Podání - úvodní úder kaţdé rozehry. Zpravidla hráč udeří míč nad hlavou s cílem 

zasaţení správného soupeřova pole (Carboch, 2011). 

Příjem podání – druhý úder v rozehře. Úder po dopadu míče, kterým se hráč snaţí 

odehrát soupeřovo podání a vrátit míč zpět do jeho vymezeného pole (Carboch, 2011) 

s – sekunda 

Slajs – speciální tenisový úder, kde hráč uděluje míči boční rotaci. 

Stopbol – speciální tenisový úder, hraný těšně za soupeřovu síť, který je realizován 

základními údery. 

Top spin – maximální rotace, kterou je hráč schopen předat skrze úder míči. 

Volej – hraný úder po přechodu na síť před dopadem míče na zem.
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1 Úvod 

Z mého pohledu je tenis neuvěřitelně pestrý a radost přinášející sport. Jeho ryzí 

podoba je vyjádřena spojením zvládnuté techniky, ladného pohybu po dvorci a herním 

plánováním následné činnosti. Díky tomu, ţe se tenis řadí převáţně mezi individuální 

sporty, lze při hře zaţít různé spektrum emocí, od trýznivé frustrace, po euforické 

nadšení z pocitu vítězství. Tenisu se věnuji okolo pěti let, coţ je lehce limitující faktor, 

vzhledem k tomu, ţe převáţná většina tenistů začínala v raném dětství, pro získání 

nejlepšího technického základu.  

Přesto moje činnost okolo tenisu není zanedbatelná. V současné době trénuji 

děti, rekreační hráče a vozíčkáře. Je velmi zajímavé aplikovat rozdílný přístup k 

tréninku na kaţdou z těchto kategorií hráčů, ať uţ jsou začínající či pokročilí. Kromě 

trenérských aktivit jsou mé činnosti okolo tenisu rozšířeny o práci rozhodčího, kde 

mohu vidět přímé dění na dvorci a korigovat průběh soutěţního boje. 

Téma práce „tempo hry“ bylo vybráno především díky inspiraci od mého 

vedoucího práce, PhDr. Jana Carbocha, Ph.D, se kterým jsme následně určili stěţejní 

prvky, které toto téma definují. Pro mě samotného to byla příleţitost, jak si prohloubit 

vědomosti o charakteru tenisové hry a výzkumem dojít k závěru, jak rychlá je tenisová hra 

na Wimbledonu 2017. Tempo hry tedy udává čas, který mají hráči na reakci soupeřova 

úderu a následnou realizaci úderu vlastního. 

V teoretické části je rozčleněno 7 podkapitol na jednotlivá témata týkající se 

tenisové hry. Nejprve je tenis charakterizován od obecnějších formulací k těm 

specifičtějším. Dále se věnuji Wimbledonu z hlediska historie a dosavadních rekordů. Pak 

přecházím na variabilitu tenisových úderů a herních stylů, které mají značný vliv na průběh 

rozehry. Charakterizuji pohyb na dvorci a jeho vliv zátěţe na lidské tělo. Navazuji dále na 

intenzitu zatíţení, které jsou hráči vystaveni. Poslední podkapitolou je tempo hry, které 

slouţí především jako teoretický podklad pro výzkumnou část. 

Výzkumná část práce porovnává výsledky u muţů na Wimbledonu 2017 z hlediska 

celkového počtu utkání, v parametrech doby trvání rozehry, čas mezi rozehrami a počet 

úderů v rozehře. Následně navazuji na porovnání prvních kol turnaje s koly závěrečnými. 

Zde objasňuji vyzkoumané hodnoty a porovnávám výsledky jak s novějšími výzkumy, tak s 

těmi staršími. Lze tím dobře získat představu o rozdílném tempu hry v rámci prvních a 

závěrečných kol, na jiném povrchu dvorce a jakým směrem se tenis posunul od hodnot 

naměřených před 10 lety.  
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2 Teoretická část 

2.1 Charakteristika tenisu 

 

 Tenis je jedním z nejpopulárnějších a celosvětově rozšířených sportů, který si 

uţívají hráči kaţdého věku a to jak muţi, tak i ţeny. Za posledních 30 let, díky novým 

materiálům a technologiím se špičkoví tenisté těmto změnám přizpůsobili a jejich hra 

na hřišti získala silovější a rychlejší charakter. Do popředí se dostává atletismus. Oproti 

dřívějšímu vnímání schopností jako rychlost, obratnost a reakce, které byly povaţovány 

za pouze vrozené vlastnosti, je dnes velmi důrazně dbáno na stimulování těchto 

schopností v tréninku a jejich následný transfer do soutěţního prostředí (Pearson, 2006). 

 

Tenis je fyzicky náročná hra, která na soutěţní úrovni klade nároky, stejně jako 

řada dalších sportů, na vhodnou nutričně vyváţenou dietu, dostatečné regenerace a 

aplikování specifických cvičení rozvíjejících fyzickou zdatnost na takovou úroveň, aby 

se co nejefektivněji zabránilo vzniku zranění. Ve výsledku je pak tenis z kondičního 

hlediska kombinace ovládání herní síly a aktuální sportovní formy za stimulace 

anaerobních a aerobních energetických systémů (Moran a McGlynn, 1997). 

 

Tenis se kategorizuje mezi síťové sportovní hry. V tenisu je charakteristický 

rychlý let míče, střídání soupeřů ve styku s míčem na relativně velké ploše dvorce. 

Jedna z věcí, která značně obtíţnost ztěţuje je pouţívání speciálního náčiní – tenisové 

rakety, která prošla z dob Roda Lavera značným vývojem. Při rozehrání bodu se hráči 

vţdy jen jedním úderem střídají v pravidelných zásazích v úseku hry, kdy mají nad 

míčem kontrolu. Herní záměry v těchto úsecích je moţné kdykoliv narušit soupeřovým 

následujícím úderem (Höhm, 1982). 

 

Jankovský (2002) uvádí, ţe pro úspěšnou hru je zapotřebí taktické myšlení, 

zhodnocení úrovně soupeře, dostatečně rychlý pohyb pro optimální postavení při úderu 

a dlouhodobá koncentrace. K rychlému pohybu po dvorci se připojuje obratnost a 

nervosvalová koordinace, jeţ zajišťuje ekonomický pohyb, umoţňující včasnou reakci 

měnícím se podmínkám hry na hřišti. I přes variabilitu herní úrovně a to díky výhodě 

zahrát si tenis v jakémkoliv věku, je cíl hry stále stejný. Zahrání míče pomocí rakety do 

vymezeného prostoru takovým způsobem, aby jej soupeř nemohl adekvátně vrátit. 
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Parametry úderu, jako jsou rotace, dráha letu a rychlost, lze ovlivnit úderovou 

technikou. 

 

Pro dosaţení předních pozic na ţebříčku ATP je stěţejní počátek tenisové 

kariéry kaţdého hráče. Pro zvýšení šance na eventuální budoucí úspěchy je zapotřebí 

disponovat pílí, motivací, vhodným trenérem a odpovídajícím ekonomickým zázemím. 

Věk, kdy dítě začíná mít chuť hrát tenis je mezi 7-9 lety. Ovšem někteří současní 

špičkoví hráči začínali uţ ve 4 letech. Při řádném a vyhovujícím tréninku dosáhne 

junior svého osobního maxima jak v kondici, tak technice po 8-10 letech. Anatomicko-

biologické příčiny v lidském organismu způsobují značné zpomalení zlepšování 

technických dovedností po dosaţení 18 let věku (Stojan a Brabenec, 1999). 

 

2.2 Wimbledon 

 

 Za nejznámější a nejprestiţnější neoficiální mezinárodní mistroství světa 

v tenisu je povaţováno to ve Wimbledonu, které je jedno ze čtyř tzv. Grand Slamů. 

Počátek tohoto turnaje se datuje od roku 1868, kdy vznikl klub nesoucí jméno The All 

England Croquet Club a v roce 1877 bylo sehráno první národní mistroství Anglie. 

V těchto dobách se ovšem pravidla hry lišila výškou sítě a pouze jedním podáním. 

Odlišnosti po vizuální stránce hry jsou zcela zřejmé. K úpravě pravidel na současnou 

podobu došlo v roce 1883 (Höhm, 1982). 

 

Zbývající trojice turnajů nesoucí jména Australian Open se sídlem v Sydney, 

French Open v Paříţi a US Open od roku 1978 ve Flushing Meadows, prestiţně nijak 

nezaostává. Snem kaţdého začínajícího tenisty je vyhrát jeden z těchto turnajů, nejlépe 

všechny z nich. Získání všech v jednom roce se podařilo jen velmi malému počtu 

tenistů, ale např. Rod Laver se jednou pro vţdy zapsal do tenisových učebnic, kdyţ 

triumfoval ziskem všech Grand Slamových turnajů rovnou dvakrát, v roce 1962 a 1969. 

Jako první z Čechů získal titul Jaroslav Drobný v roce 1954. Z dob socialismu bych 

uvedl významné vítězství Jana Kodeše z roku 1973. Pro československý tenis to byla 

obrovská událost.  
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Anglický klub disponuje kapacitou pro 38 500 diváků s celkovým počtem 40 

travnatých kurtů, z toho je 18 kurtů turnajových. Ikonou je centrální kurt, který 

umoţňuje zataţení střechy při nepříznivém počasí a zvládne usadit okolo 15 000 

diváků. Také je vybaven systémem Hawk eye, neboli „jestřábí oko“, slouţící k určení 

sporných míčů během utkání. Další kurty vybaveny tímto systémem jsou kurt 1., kurt 

2., kurt 3., kurt 12. a kurt 18.  Nejtypičtějším znakem tohoto turnaje je právě travnatý 

povrch. O jeho údrţbu se celoročně musí starat 16 lidí a v době turnaje 28. Délka trávy 

je 8 milimetrů a k jejímu zastřiţení dochází kaţdý den (www.wimbledon.com). 

 

Travnatý povrch se řadí mezi rychlé povrchy. Odraz míče je zde pod nejmenším 

úhlem v porovnání s ostatními typy povrchů. Nicméně tvrdý povrch na Australian Open 

lze označit jako rychlejší neţ na Wimbledonu (ITF, 2018). Jednou z dalších 

charakteristik turnaje je přísné dodrţování herního oděvu od roku 1995. Koncept 

směřování k bíle barvě byl představen uţ v roce 1963. Dle současných pravidel musí 

být oděv téměř celý bílé barvy. Jde tím především o zachování jedinečné 

„gentlemanské“ atmosféry a respektování britského konzervativnějšího přístupu. Ke 

zmíněné atmosféře přispívá absence reklamních tabulí na kurtu a všudy přítomné 

jahody se šlehačkou, jako podnět rozvíjející nezaměnitelný záţitek. 

 

Potvrzení důleţitosti podání na tomto turnaji, lépe řečeno povrchu, můţe slouţit 

ukazatel celkového počtu 139 sesbíraných es za loňský ročník (2017) a účast v semi-

finále Američana Sama Querryho. Pro porovnání, nejvyšší počet es v historii turnaje si 

připisuje Goran Ivanišević a s číslem 212 stále výrazně převyšuje loňský rekord. Tento 

výkon s průměrem 30 es za zápas mu s jistotou značně pomohl k celkovému vítězství 

v roce 2001. Z Českého prostředí je v současnosti ve světové špičce Tomáš Berdych, 

který se v posledních dvou letech probojoval do semi-finále. Jeho nejlepší výsledek je 

prohra ve finále s Rafaelem Nadalem v roce 2010 (www.atpworldtour.com). 

 

Za zmínku také stojí prozatimní rekordy týkající se nejdelších utkání na 

Anglickém turnaji. Jako nejdelší utkání turnaje a nejdelším utkáním historie vůbec je 

střet dvou hráčů s vynikajícím servisem. Američan John Isner a Francouz Nicolas 

Mahut v pátém rozhodujícím setu ve 168 gamech neztratili ani jednou podání. 

S konečným výsledkem 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:6(3) a 70:68 byl po pátém proměněném 

mečbolu Isnera celkový čas 11 hodin a 5 minut. V případě nejdelší finálové dvouhry a 
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dle mnohých i nejlepší Wimbledonský zápas je finále z roku 2008. Aktéři Španěl Rafael 

Nadal a Švýcar Roger Federer po 4 hodinách a 48 minutách ukončili zápas s vítězným 

koncem pro Španěla 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:6(3) a 9:7 (Kirchner, Ţofka, 2014). 

 

2.3 Typy úderů 

 

Kaţdý zahraný úder má svoji techniku, kde se spojuje jak pohyb slouţící 

k umístění přes síť, tak i běh a skok, které jsou prostředkem přizpůsobení poţadavkům 

hry. Samotná volba hraných úderů je velice závislá na stálých změnách situace. Vyšší 

úroveň technických dovedností má za následek optimální způsob pohybu a následný 

snadný zásah míče (Jankovský, 2002). 

 

Obrázek 1. Grafické schéma tenisových úderů (Lekič, 2002, str. 22) 
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Uvedený přehled je ukázkou širokého spektra úderů, kterými hráč můţe zaskočit 

soupeře. Samozřejmě jsou určité okamţiky, které jsou svými podmínkami uzpůsobeny 

pro konkrétní úder. Ze schématu bych také podotknul, ţe znázorněné místo na kurtu pro 

hraní forhendu v dolní části u základní čáry, je v soutěţním zápase posunuto i na 

bekhendovou stranu. Důvodem je účinnější forhendová strana hráčů a záměr dostat 

soupeře pod tlak. Na antukových dvorcích, vzhledem k pomalejším míčům a moţnosti 

míč oběhnout, je poměrně často k vidění forhend z bekhendového rohu kříţem ven 

z dvorce. 

 

Mezi základní údery kaţdého hráče patří přímý úder tzv. úder bez rotace, dále 

volej ve střední výšce a smeč z místa. Se zvyšující se technickou úrovní hráče se 

k přímým úderům připojují další. Pro forhend i bekhend to jsou: s horní rotací, lift, top 

spin, čop, slajs, stopbol, lob bez rotace, lob s rotací a halfvolej. Krom čopu, slajsu a 

stopbolu lze ostatní bekhendové údery zahrát bez rozdílu jak obouruč, tak jednoruč. 

Z trojice zmíněných úderů je pro zvýšení citu pro míč a respektování biomechanických 

zákonů výhodnější bekhend jednoruč.  Dále jsou zde zahrnuty i údery bez dopadu míče: 

podání, volej a smeč. Podání lze zahrát s boční rotací, horní rotací, kombinovanou 

rotací. Volej lze zahrát s horní rotací, vysoký, nízký, stopvolej a lob volej. Zbývá nám 

smeč, kterou lze zahrát krom ze vzduchu, také po odrazu z důvodu zvýšení přesnosti. 

Jako nejtěţší uvedený úder je zde smeč ve výskoku a to jak z forhendové, tak z 

bekhendové strany. Jedná se o technicky velice náročný úder, který můţe pokazit i hráč 

světové špičky. Lze uvést i tzv. Tweener úder hraný mezi nohama zády k soupeři. Tato 

varianta je k vidění při soupeřově lobu, kdy je nedostatek času pro návrat do optimální 

pozice a hráč je nucen tímto způsobem reagovat.  

 

 

2.3.1 Herní situace 

 Stojan, Brabenec (1999) uvádějí, ţe při pečlivém pozorování tenisového zápasu 

v něm stále dochází k těmto pěti herním situacím: 

 

 Hráč podává – pro podávajícího hráče tím začínají všechny body, z toho 5-10% 

jsou dvojchyby 
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 Hráč přijímá – pro přijímajícího hráče tím začíná 70-85 % všech bodů (ostatní 

jsou esa, chybné returny, dvojchyby podávajícího) 

 Hráči hrají do základní čáry - v rozmezí 30-45 % všech úderů v závislosti na 

povrchu dvorce 

 Hráč útočí podáním, smečí, nabíhaným míčem, nebo stopbolem) – snaha o 

vítězný míč 

 Hráč se brání (lob, prohoz) – snaha o získání bodu pod tlakem 

 

2.3.2 Rotace a odraz 

Rotace je v dnešním vrcholovém tenisu neodmyslitelná vlastnost míče, obzvlášť 

u muţů. Ţeny také hrají s rotacemi, ovšem v menší míře. Dříve se hrálo více přímých 

úderů, ale technologie a velikost raket dovoluje hráčům lépe vyuţít rotace. 

 

Hlavním faktorem ovlivňující let míče je tzv. balistická křivka, kdy při přímém 

úderu vzduch obtéká míč symetricky. Při horní rotaci se rychlost vzduchu na horní 

straně sniţuje a na dolní straně zvyšuje. To způsobuje dynamický tlak působící kolmo 

na směr proudícího vzduchu, kde je rychlost vzduchu menší. Tudíţ rotační síla působí 

směrem dolů. V případě dolní rotace je působení rotační síly opačné, jelikoţ směruje 

proti zemské přitaţlivosti a zvyšující se rychlost vzduchu je na horní straně míčku. Úder 

boční rotací zapříčiní dráhu míče po oblouku. Po odrazu se míč stáčí vpravo nebo vlevo 

dle druhu rotace (Höhm, 1982). 

 

 Následující obrázky znázorňují působení rotačních sil na míč (Höhm, 1982):  

 

Obrázek 2. Úder bez rotace (Höhm, 1982, str. 33) 
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Obrázek 3. Úder s horní rotací (Höhm, 1982, str. 33) 

 

Obrázek 4. Úder se spodní rotací (Höhm, 1982, str. 34)   

 

Obrázek 5. Úder s boční rotací (Höhm, 1982, str. 34) 
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Stejně jako dráhu míče ovlivňuje rotace, hraje zde roli i odraz. Ten je 

samozřejmě závislý na povrchu dvorce, ale rotace je prvotním parametrem pro výsledný 

úhel odrazu. Vaverka a Černošek (2007), povaţují rotaci jako součást strategických 

bodů při plánování získání převahy nad soupeřem. 

 

 Höhm (1982) uvádí, ţe téměř kaţdý míč bez rotace nebo s rotací získává 

v jakémkoliv směru po odrazu horní rotaci. Spodní rotace se můţe po odrazu objevit jen 

u pomalejších míčů se spodní rotací. V případě boční rotace získává míč horní rotaci, 

ovšem část své původní boční rotace si ponechává. Höhm  (1987) tvrdí, ţe tvrdší a 

hladší povrch způsobí rychlejší a menší odraz míče. 

 

 Zde je srovnání odrazu míče dle povrchu a rotace dle (Lekič, 1997): 

 

 Obrázek 6. Odraz míče na pomalém a rychlém povrchu (Lekič, 1997, str. 79) 

 

 Je zde jasně patrné, ţe vyšší odraz míče je doménou pomalého povrchu, např. 

antukový povrch. Tyto odrazy jsou vymodelovány při stejné rychlosti míče a 

s rozdílným mnoţstvím rotace. Lze říci, ţe liftovaný úder na pomalém dvorci bude mít 

podobnou výšku odrazu jako topspin na dvorci rychlém. Tudíţ povrch dvorce značně 

ovlivňuje výslednou výšku odrazu míče, coţ je podstatný faktor při odpovědi na 

soupeřovu hru, vytváření vlastní herní převahy nad soupeřem a vyuţíváním těchto 

vlastností odrazu ve svůj prospěch. 

2.4 Rozdělení herních stylů 

 

Schönborn (2012) rozděluje hráčské typy do tří skupin: 
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 Hráči preferující podání a volej – tvrdé první podání, druhým podáním 

dostávají soupeře pod tlak, při soupeřově podání nabíhají na síť (Chip and 

charge), vysoké procento hlubokých prvních volejů, anticipace a reakce na 

skvělé úrovni, tvrdá smeč i od základní čáry, silná odrazová síla a 

schopnost rovnováhy, potěšení z rizika, ofenzivní způsob hry, rychlé 

rozhodování, nestálost v delších výměnách, od základní čáry slabší. 

 Hráči agresivní po celém dvorci – dokáţí se přizpůsobit povrchu dvorce a 

zvolit více hru od základní čáry nebo podání-volej; Převáţně tvrdé podání; 

velmi přesné a konzistentní údery od základní čáry a při riternu, schopnost 

zasahovat míče v jejich kulminačním bodě ještě před ním nebo 

halfvolejem; časté útočení z kratších míčů; vynikající koordinační 

schopnosti a předpoklady; minimální technické slabiny. 

 Hráči od základní čáry – vynikající forhendové i bekhendové údery od 

základní čáry, často bez maximální rychlosti; variabilita techniky; 

schopnost vysoké přesnosti v umístění a trpělivost udrţovat soupeře pod 

tlakem; skvělá práce nohou s rychlým pohybem po kurtu, anticipace a 

pokrytí dvorce; velmi dobré pohozy. 

 

Tento soubor vlastností, způsobů jednání a dovedností je pouze hrubé nastínění 

určitého stylu. V současnosti je první styl zastoupen jiţ velmi sporadicky. Mezi 

vrcholovou špičkou je nejčastější styl od základní čáry. U hráčů je k vidění kombinace 

z různých herních stylů a naprostá vyhraněnost je jiţ v dnešní době zastoupena velmi 

zřídka z důvodu limitujících moţností získání převahy ve hře. Dle Roetern a Kovacs 

(2014) je herní styl agresivního hráče od základní čáry nejčastěji k vidění na 

profesionální úrovni. Tradiční styly upřednostňující servis a volej nebo defenzivní hru 

od základní čáry jiţ nejsou na dnešních turnajích preferovány. Burney a Carrington 

(2015) uvádí, ţe dnes jiţ nelze upřednostňovat pouze jeden styl, ačkoliv kaţdý hráč 

bude mít svůj oblíbený, který u něj funguje nejlépe. Příkladem můţe být Roger Rederer, 

hráč s nejširší škálou tenisových úderů na okruhu, který umí údery měnit podle potřeby. 

„Hraje s velkým topspinem na French Open a ve Wimbledonu na trávě hraje rád rychlé 

čopované údery, které dokáží rozhodit většinu jeho soupeřů“ (Burney a Carrington, 

2015, str. 118). 

 



19 

 

2.5 Charakteristika pohybu v tenise 

 

Pro vítěznou hru je klíčové správně provést pohyb. To zahrnuje rychle doběhnout 

míč a zaujmout optimální postavení. Pohyb během výměny je nepřetrţitý a vyţaduje 

časté změny směru. Průměrně se jedná o 3-5 náhlých změn směru během hry o jeden 

bod, coţ dá v součtu více neţ 500 změn v zápasu nebo tréninku. Jestliţe hráč nezaujme 

optimální postavení, neudrţí rovnováhu k prudkému míči a výrazně sniţuje šanci na 

získání převahy nad soupeřem. V kinetickém řetězci přenosu sil do úderu jsou první 

chodidla, dále dolní končetiny, boky, trup a paţe aţ k raketě (Roetern a Kovacs, 2014). 

 Kaţdá jednotlivá část generuje potřebnou energii pro následnou stabilizaci, jak 

celé struktury, tak dalšího dílčího segmentu. Tento pohybový řetěz pro podání můţe být 

lehce odlišný od základních úderů, ovšem mají několik společných bodů. 

Nejpodstatnějším společným bodem je vytváření energie pomocí dolních končetin a 

trupu. Kibler (1995) mnoţství energie vytvořené touto cestou kategorizuje na 54 aţ 60 

procent z celkové produkce. 

 

 Specifikace pohybu na jednotlivých typech povrchu shrnul Vágner (2016): 

 

 Pomalé povrchy – Zde hraje zásadní kondiční připravenost. Výhodou je niţší 

hmotnost hráče a vyšší úroveň vytrvalostních schopností. Hráč musí být 

připraven na dlouhé výměny. V případě nedostatečné kondiční přípravě se hráč 

snaţí zkrátit hru nebo volí nevhodná herní řešení. Nejvhodnější je hraní míčů 

výš nad sítí, kdy je míč pod kontrolou a útočit z kratších nebo nabíhaných úderů. 

 Rychlé povrchy – Kladou mnohem větší nároky na silovou připravenost a 

dynamiku pohybu. Do popředí se dostává důleţitost podání, příjem a postup k 

síti díky jejich zvýšené efektivitě na tomto povrchu. Hru lze přizpůsobit 

riskantnějšímu pojetím hry a tím celkově zkrátit délky výměn. 

 Travnaté povrchy – Hráč není schopen tak efektivně reagovat na rychlé změny 

směru při soupeřově tlaku. Při neadekvátním odrazu často dochází 

k podklouznutí. Účinnost úderů je obdobná jako na rychlém povrchu. Z 

nejdůleţitějších pohybových schopností je zde nejvíce vyuţívána rovnováha a 

statická síla. 
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Vzdálenost, kterou musí hráč pro hru urazit je během tenisového utkání při jednom 

úderu 3 – 4 metry, při jednom bodu 8 – 14 metrů a v jedné hře 70 – 85 metrů. Způsob 

běhu na dvorci je ze 48 % bočně, ze 47 % dopředu a z 5 % pozpátku (Stojan a 

Brabenec, 1999). To ve spojení s úderovou technikou a neustále se měnících 

podmínkách během hry vyţaduje vysokou koordinační náročnost, kterou musí mít 

především špičkový tenisté na vynikající úrovni. 

 

2.5.1 Zatěţované segmenty těla 

Severa (1993) uvádí, ţe na pohybový systém působí tenis relativně komplexně 

kvůli nárokům na současné zapojení většiny kosterního svalstva. Je zde ovšem rozdílná 

funkce horních končetin a proto se tenis řadí ke sportovním disciplínám, které se 

vyznačují nerovnoměrným zatěţováním ve směru pravo-levém. Toto nerovnoměrné 

zatěţování je způsobeno drţením tenisové rakety hrající paţe, kde je nepřetrţitá 

izometrická kontrakce svalů předloktí. Podle Stojana a Brabence (1999) dochází při 

úderu od základní čáry k zatíţení paţe, lokte, předloktí a zápěstí silou 10 – 25 kg.  Při 

podání je tato síla aţ 32 kg při kaţdém úderu. Nehrající horní končetina je krom 

manipulace s míčem zdánlivě neaktivní.  

Zásadnější roli pro získání pevné a stabilní opory mají dolní končetiny.  Musí 

během utkání tlumit otřesy dopadů na zem, disponovat patřičnou svalovou silou pro 

náhlé změny směru a mít dostatečnou svalovou vytrvalost, jeţ je během dlouhých 

zápasů zapotřebí. Dolní končetiny ovlivňují všechny tenisové údery (Roetern a Kovacs, 

2014). 

 

2.5.2 Energetické krytí 

Ve fyziologii sportu a celkově fyziologii člověka je energetické krytí soubor 

funkcí organismu, kde se uskutečňují odpovědi a adaptační změny na pohybové 

zatíţení. S aplikováním vědních oborů lze studiemi posuzovat a posouvat limitní 

moţnosti lidského organismu a stanovit hranice velikosti zatíţení v závislosti na jejich 

přínosu ke zvýšení sportovního výkonu (Jansa a Dovalil, 2007). 

Schopnost vykonávat jakoukoliv práci vychází z produkce energie. Potrava, 

kterou přijímáme nám poskytuje energetický potenciál a umoţňuje udrţení normálních 

funkcí všech tkání. Právě chemické reakce a z nich uvolněná energie je vyuţívána pro 

aktivaci svalů (Wilmore a Costill, 1988). Tato energie je tedy komplex biochemických 
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reakcí na buněčné úrovni, slouţící k energetickému zabezpečení pohybové činnosti 

(Perič a Dovalil, 2010). Dle Severy (1993) není způsob dodávání energie pro 

pohybovou činnost vţdy stejný. Zásadní vliv na to má délka činnosti a její intenzita.  

 

Charakteristika tří energetických systémů, které zajišťují dodávání energie 

během pohybové činnosti (Perič a Dovalil, 2010; Severa, 1993): 

 

 ATP-CP systém – (anaerobně alaktátový) vyuţívá adenosintrifosfát (ATP) 

uloţený přímo ve svalech jako zdroj energie, jeho zásoba lze zvětšit resyntézou 

kreatinfosfátu (CP). Slouţí k vykonávání maximální, nejvyšší moţné intenzity u 

vysoce trénovaných sportovců nanejvýš na 20 s, běţně 10 – 15 s. Pokud nedojde 

k úplné resyntéze ATP-CP nelze jiţ opakovat danou činnost na stejné 

(maximální) úrovni. K úplné resyntéze dochází po dosazení intervalu odpočinku, 

který je 6 – 10 násobně delší neţ interval zatíţení. 

 LA systém – (anaerobně laktátový) začne pracovat v rozmezí 15 – 120 s, jako 

pokračování metabolismu glukózy a štěpí glykogen bez vyuţití kyslíku. Stále je 

přítomna resyntéza ATP a vytváření fosfátu, ale v mnohem větší míře roste 

hladina laktátu neboli kyseliny mléčné. Jeho hodnota v klidu je 1,5 – 2 mmol/l, 

maximální hodnota můţe být aţ 12 – 14 mmol/l. Při vyšší hladině laktátu 

dochází k okyselení vnitřního prostředí, coţ má za následek rychlý nástup 

svalové únavy, bolesti a sníţení kvality přenosu vzruchu po nervových spojích. 

Činnost, kterou umoţňuje tento systém vykonávat je relativně maximální, 

dosahuje 90 – 95 procent maxima. Pouze při delším intervalu odpočinku lze 

opakovat dané cvičení na stejné úrovni přibliţně 2 – 3 krát.  

 O2 systém – (aerobně alaktátový) poskytuje trvalou resyntézu ATP v případě 

sníţení intenzity a zvýšení příjmu kyslíku. Začíná pracovat po 5 – 10 minutách a 

energii získává z oxidativního štěpení cukrů a tuků. Jeho předností je 

ekonomické vyuţívání svalového glykogenu a má hlavní význam v činnostech 

s vytrvalostním charakterem. 

 

Z výše uvedených systémů ovšem nelze říct, ţe kaţdý z nich pracuje izolovaně. 

„V závislosti na době trvání činnosti, která současně určuje její možnou intenzitu, tj. 

dosažení možného energetického výdeje na jednotku času, se průběžně aktivuje více ten 

či onen systém“ (Perič a Dovalil, 2010, str. 35).  
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2.6 Intenzita zatížení v tenise 

 

Pro stanovení intenzity je třeba brát v úvahu charakter a pravidla hry, které 

určují podmínky vedení soutěţního boje na dvorci. Jako subjektivní činitele lze 

povaţovat srdeční frekvenci a hladinu laktátu u hráčů v průběhu zápasu nebo tréninku, 

coţ má zásadní význam pro kondiční přípravu.  

Energetický výdej během tenisového zápasu je zajišťován pomocí všech tří 

energetických systému, kde se podíl zapojení kaţdého z nich odvíjí dle parametrů hry, 

jako je délka rozehry a jejich počet. Během rozehry, při které dochází ke krátkodobé 

zátěţi, se převáţně zapojuje anaerobní alaktátový systém (Schönborn, 2008). 

V tenisovém zápasu se střídají intervaly odpočinku a zatíţení. Intervaly odpočinku 

v zápase jsou přestávky při střídání stran (60 s), přestávky po ukončeném setu (90 s) a 

především pauzy mezi body (20 s), které vytvářejí onu intervalovou práci a umoţňují 

dobře snášet vysoké tempo hry a anaerobní zatíţení v utkání.  

V grafickém znázornění si lze představit jednotlivé systémy a jejich podíl na 

zabezpečení během zápasu. (Crespo a Miley (2002). 

 

Obrázek 7. Zapojení energetických systémů v tenisovém zápasu (Crespo a 

Miley, 2002, str. 142) 

 

Fernandez et al. (2006) tvrdí, ţe energetické nároky ovlivní povrch dvorce, 

trvání zápasu a herní styl. I přesto, ţe jsou anaerobní poţadavky vyšší neţ aerobní, lze 
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těmito faktory ovlivnit jejich vzájemný rozdíl v zapojení. V případě pomalého povrchu, 

delšího trvání zápasu a herního stylu od základní čáry jsou zvýšené aerobní nároky 

vzhledem k charakteru hry. Zatímco rychlý povrch, kratší trvání zápasu a herní pojetí 

podání – volej zvyšuje anaerobní nároky na organismus. To staví anaerobní alaktátový a 

aerobní alaktátový systém jako primární energetický zdroj v průběhu tenisového utkání. 

 

Dle Stojana a Brabence (1999) se spotřeba energie tenisového hráče pohybuje 

okolo 44 kJ/min, coţ odpovídá střednímu zatíţení. Nejběţnější ukazatel intenzity je 

srdeční frekvence, která v tréninku dosazuje zhruba 150 úderů/min, výjimečně 180 

úderů/min. Martínez (2014) ve své studii vymezuje průměr srdeční frekvence během 

zápasu na 130 - 160 úderů/minutu, coţ klasifikuje tenis jako sport se střední aţ vysokou 

intenzitou. Výsledná frekvence je také závislá na pohlaví, typu dvorce, věku, úrovni 

hráčů a případně herním stylu. Kvůli tomu jsou hodnoty velmi rozdílné. 

 Z hlediska zápasu je srdeční frekvence ovlivněna také psychických stresem, 

který přispívá k jejímu zvýšen. Zejména bezprostředně před podáním nebo obecně při 

všech míčích, které jsou pro vítězství v zápasu velice důleţité, stoupá krátkodobě o 10 – 

30 úderů/min. Z toho plyne větší energetický výdej, neţ by tomu bylo v tréninku při 

stejné intenzitě, právě kvůli zápasové atmosféře a její náročnosti na psychiku (Stojan a 

Brabenec, 1999). Nicméně vrcholoví hráči jiţ umí velice dobře s tímto stresem 

pracovat. Především díky svým zkušenostem a silné vůli. Onen stres by mohl velmi 

snadno narušit i jejich herní projev, coţ si nemohou dovolit. Minimálně je vnější 

vystupování u některých hráčů stejné, jak při začátku utkání, tak při mečbolu. 

Dalším ukazatelem je hladina laktátu v krvi, která je vzhledem k náročnosti 

měření méně uplatňovaná při určování intenzity. Odběr pro měření této hladiny lze 

získat ze špičky prstu, coţ lze povaţovat za lehce invazivní metodu, kdyţ uváţíme 

pracovně právní podmínky a legislativu, kterým se musí trenéři přizpůsobit. Vzhledem 

k 20 procentnímu zapojení anaerobního laktátového systému, se dle Crespa a Miley 

(2002) krevní laktát v průběhu tenisového utkání produkuje jen málo. Jeho hodnotu by 

jsme na konci utkání naměřili mezi 1,5 – 3,5 mmol/l. Přesto je podle Fernandeze et al. 

(2006) moţné, aby koncentrace laktátu více vzrostla v dlouhých, zápas rozhodujících, 

výměnách. 
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Při pouţití schématu energetického zapojení v tenise (Crespo a Miley, 2002) lze 

přiblíţit konkrétními činnostmi při utkání v jakém momentu dochází k jejich činnosti, 

v závislosti na intenzitě (Perič a Dovalil, 2010; Severa, 1993): 

 

 Maximální intenzita – ATP-CP – (anaerobní alaktátový) se uplatňuje při 

hraných úderech ve snaze dosáhnout velkou aţ maximální rychlost nebo 

při dosaţení velké aţ maximální rotace míče. Také rychlé starty pro nové 

úderové postavení, výpady při voleji, skoky a výskoky při smeči. 

 Submaximální intenzita – LA – (anaerobní laktátový) je spíše výjimečná, 

ovšem lze této intenzity dosáhnout při delší výměně. Pravděpodobnost 

dosaţení této intenzity bude na pomalých dvorcích. 

 Nízká intenzita – O2 – (aerobní alaktátový) má zásadní význam při 

činnostech vytrvalostního charakteru, coţ je velmi důleţité pro činnost 

v utkání. Délka trvání utkání můţe dosáhnout 1 – 4 hodin. 

Nejefektivnější zapojení je při pravidelně se opakujících intervalech 

odpočinku mezi rozehrami, coţ umoţňuje konzistentní vyuţívání 

maximální intenzity v krátkodobých činnostech, oddaluje celkovou 

únavu a zabraňuje výrazné zvýšení hladiny laktátu. 

 

2.7 Tempo hry 

 

2.7.1 Prostorová a rychlostní charakteristika 

 

Určujícími faktory výsledného tempa hry je doba trvání rozehry, čas mezi 

jednotlivými rozehrami a četnost úderů ve výměně. Nicméně vše se odvíjí od velikosti 

herního pole, které svými rozměry udává charakter pohybu a překonávání potřebných 

vzdáleností, tudíţ se téţ podílí na tempu hry.  Stojan a Brabenec (1999) uvádí, ţe v 

jedné hře hráči uběhnou 70 – 85 metrů. Dle Schönborna (2008) je nejdelší moţná 

uběhnutá vzdálenost hráče k míči, vzhledem k rozměrům kurtu, okolo 14 – 15 m. 

Nejběţnější běţecký úsek je na vzdálenost 3 – 7 m. Procentní realizace úderů je na 

vzdálenost zhruba 2,5 m v 81,1 % případů, 4,5 m se odehrává v 10,8 %, tím pádem 

hráči maximálně na 9 m hrají přes 90 % všech úderů. Crespo a Miley (2002) uvedli, ţe 
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pouhých 20 % úderů se uskutečňuje na vzdálenost více neţ 4 m. Zbývajících 80% je 

hráči dosaţeno ve vzdálenosti bliţší, neţ 2,5 m.  

Zajímavý rychlostní pohled, na překonávání vzdáleností na dvorci, publikoval 

Pereira et al. (2017). Pereira et al. (2017) ve své studii na antukových dvorcích uvádí, ţe 

79 % celkové aktivní doby ve výměně, byla rychlost hráčů 0 – 7 km/h. V 17 % z 

celkové aktivní doby měli hráči rychlost 7-12 km/h, ve 3 % byla rychlost hráčů 12 -18 

km/h a v méně neţ 0,5 % z celkové aktivní doby rychlost hráčů dosahovala 18 – 24 

km/h. 

 

2.7.2 Doba trvání rozeher 

Dle Crespa a Miley (2002) se doba rozehry nejčastěji pohybuje v rozmezí 5 – 15 s 

s v závislosti na povrchu dvorce . Na antukovém dvorci je dle autorů doba rozehry 7 s a 

na rychlém dvorci 5 s. Stojan a Brabenec (1999) mají časové hodnoty pro pomalé 

dvorce 6 – 10 s a pro dvorce rychlé 4 – 5 s. Publikace Schönborna (1999) doplňuje 

časové hodnoty o travnatý povrch, kde průměrná délka rozehry činí 2,7 s, na antuce 8,3 

s a na tvrdém povrchu 6,6 s. Brown a O'Donoghue (2008) oproti tomu v pozdější studii 

uvedli, ţe průměrný čas rozehry činí pro Wimbledon 3,8 s a French Open 7,3 s.  

Jako jednu z novějších studií lze uvést praci Blaua (2017), který ve svém 

výzkumu, tykající se French Open 2017, došel k průměrné délce rozehry 7,18 s. Dále 

lze uvést studii Sklenářika (2017), která se zabývala analýzou zápasů na Australian 

Open 2017 a jeho výsledek měření stanovuje průměrnou délku rozehry na 6 s. Právě 

novější studie naznačují posun ke kratší době trvání rozehry, oproti dřívějším studiím. 

Pro pozdější porovnávání budou pouţity především hodnoty, které se vztahují ke 

konkrétním Grand Slamovým turnajům. 

 

2.7.3 Čas mezi rozehrami 

Čas mezi rozehrami je zásadní pro obnovení energetických zásob a udrţení 

konzistentní úrovně hry. Tento čas odpočinku je závislý na aktivní hrací době, která 

určuje jeho výslednou délku. . Stojan a Brabenec (1999) uvádějí, ţe aktivní hrací doba 

dosahuje z celkového času utkání 20 – 25 % na pomalém dvorci a  15 – 18 % na dvorci 

rychlém. Skutečný herní čas činí dle Schönborna (2008) na trávě 8 % a na antuce 

zhruba 30 % z celkového času utkání. Schönborn (2008) také uvádí poměr zatíţení a 

odpočinku, který vychází z délky rozehry a délky odpočinku před další rozehrou na 
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1:4,4 u muţů. Tím pádem zbývající čas určuje dobu pro průběţné zotavení. Fernandez 

et al. (2006) ovšem uvádí maximální moţnou délku mezi rozehrou na 20 s – podle 

pravidel ITF od roku 2004 (ITF, 2012). Tento čas hráči běţně přesahují, nicméně z 

pohledu rozhodčích ovšem existuje přiměřená tolerance v řádu vteřin. Dle Schönborna 

(1999) průměrný čas u muţů, vyuţitý pro odpočinek před začátkem další rozehry, činí 

25,6 s. Sklenářik (2017) na tvrdém povrchu u muţů zjistil průměrný čas odpočinku 22,2 

s. Blau (2017) zjistil na antuce lehce niţší čas 21,8 s. 

 

2.7.4 Četnost úderů v rozehře 

Četnost úderů ve výměně, vztahující se na rychlé dvorce, tím pádem na 

Wimbledon, je dle starší studie Stojana a Brabence (1999) v 80 – 86 % rozehra 

ukončena do čtyř úderů, 11 – 15 % rozeher bylo ukončeno do osmi úderů a míč přeletěl 

síť více jak devětkrát maximálně v 1 % případů. Pozdější výzkum Schönborna (2012) z 

French Open 2009 přinesl údaje, které měli značně rozdílné hodnoty, z důvodů 

rozdílného povrchu a silovějšího pojetí hry. Tehdy bylo do čtyř úder ukončeno 64 % 

rozeher, coţ je ukázka důleţitosti příjmu a podání. Počet úderů mezi pěti a osmi byl v 

rozehře ukončen ve 24 % a jen 9 % z celkového počtu dosáhlo na rozmezí devět aţ 

dvanáct úderů. Rozehra, ve které počet úderů dosahoval třinácti a více, byla ukončena 

jen v 5 % případů. Nové výzkumy doplňují průměrný počet úderů během turnaje. 

Sklenářik (2017) zjistil na Australian Open 2017 průměrný počet 4,9 úderů a Blau 

(2017) na French Open 2017 vyšší počet 5,36 úderů. 

 

2.7.5 Rozdíly v tempu hry 

Tempo hry je čas, který nám vyjadřuje dobu letu míče od jednoho hráče 

k druhému. Pro výpočet je primární znát dobu trvání rozehry a počet úderů v konkrétní 

rozehře. Potřebný čas následně získáme podílem těchto dvou hodnot. Výsledná hodnota 

nám poté referuje o délce trvání času, kterou mají hráči k dispozici pro reakci na 

soupeřův úder a nezbytné dosaţení optimálního postavení k jejich následujícímu úderu. 

Nové studie uvádějí tyto hodnoty. Blau (2017) ve svém výzkumu na antukovém 

povrchu zjistil průměrné tempo hry 1,34 s. Oproti tomu na tvrdém povrchu dle 

Sklenářika (2017) byl průměrný čas 1,15 s. Tento rozdíl hodnot lze přikládat 

rozdílnému povrchu, který dle uvedených studií do jisté míry ovlivňuje výsledné tempo 
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hry v utkáních. Pro porovnání rozdílů pohlaví lze uvést výzkum Plaché (2017), která 

zjistila, na stejném povrchu jako Sklenářik (2017), průměrné tempo hry u ţen 1,21 s. 

Při srovnání výsledků mezi prvními koly, semifinále a finále, lze mezi nimi 

predikovat rozdíl v důsledku uţšího výběru hráčů v závěrečných kolem, kteří by měli 

disponovat lepšími technickými dovednosti a kondičními schopnostmi. Nicméně Blau 

(2017) uvedl zjištění, ţe v prvních kolech bylo tempo 1,32 s a v závěrečných 1,35 s. 

Jeho hypotéza se tudíţ nepotvrdila. To je téměř totoţný rozdíl. Sklenářik (2017) dospěl 

k závěru, kdy rozdíl tempa hry činil pouze 0,02 s, ovšem rychlejší tempo bylo zjištěno 

v závěrečných kolech. Na tvrdém povrchu se tedy tempo zrychlilo a na antukovém 

došlo ke zpomalení tempa. Oba se shodli na bezvýznamném rozdílném tempu hry 

v prvním a závěrečném kole turnaje.  
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3 Výzkumné otázky 

3.1 Cíl práce 

 

Cílem práce je zjistit, jaké je tempo hry na Wimbledonu 2017 u muţů a porovnat 

rozdíl tempa hry v utkáních z prvního kola se závěrečnými koly turnaje (semifinále a 

finále). 

 

3.2 Úkoly práce 

 

 vyhledání a rešerše literatury 

 zajistit videozáznamy z Wimbledonu 2017 

 sběr dat z tenisových utkání 

 zpracování a analýza získaných dat 

 

3.3 Výzkumné otázky 

 

 Kolik úderů je v průměru potřeba pro ukončení rozehry? 

 Jak je průměrný čas mezi jednotlivými rozehrami? 

 Liší se tempo hry prvního kola od utkání v semifinále a finále? 

 

3.4 Hypotézy 

 

 Předpokládám, ţe průměrný čas mezi rozehry bude více jak 22 s. 

 Předpokládám, ţe průměrný čas rozehry nebude více jak 4 s. 

 Předpokládám, ţe průměrné tempo hry bude v závěrečných kolech s porovnáním 

s prvními koly o 0,1 s rychlejší. 
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4 Metodologie práce 

4.1 Popis sledovaného souboru 

V práci bylo analyzováno celkem 7 utkání muţů z Wimbledonu 2017. Jednalo se 

o záměrný výběr výzkumného vzorku, kdy byly cíleně vybrány utkání prvních kol, ve 

kterých nejsou hráči z kol závěrečných. Konkrétně se jednalo o 4 utkání prvního kola, 

obě semifinále a finále. V celkovém součtu se odehrálo 1337 rozeher ve 228 hrách a 24 

sadách. Ve sledovaných zápasech byl celkový počet hráčů N=12 a jejich průměrný věk 

činil 29 ± 5,28 let. V době konání turnaje dle ţebříčku ATP měli hráči průměrné 

umístění  M=45,09 ± 38,09.  

V celkovém součtu úvodních kol turnaje se odehrálo 731 rozeher ve 123 hrách a 

14 sadách. Ve sledovaných zápasech úvodních kol byl celkový počet hráčů N=8 a jejich 

průměrný věk činil 27,5 ± 6,16. Jejich průměrné umístění bylo dle ţebříčku ATP 

M=60,63 ± 77,85. V závěrečných kolech se celkově odehrálo 606 rozeher ve 105 hrách 

a 10 sadách. Celkový počet hráčů závěrečných kol byl N=4 a jejich věk činil 31 ± 3,29. 

Průměrné umístění hráčů bylo v době turnaje dle ţebříčku ATP M=10,83 ± 9,24.   

4.2 Metody sběru dat a analýza utkání 

V mém výzkumu byla pouţita metoda nepřímého pozorování. Jednalo se o utkání, 

které mi byly poskytnuty při docházení do vysílacího archivu TV Nova. Byla pouţita 

notační analýza do předem připraveného kategoricky rozděleného a přehledného 

systému. Sběr všech potřebných dat probíhal během jediné projekce, kvůli zvýšení 

efektivnosti. Během projekce docházelo k průběţnému zastavování utkání a měřícího 

zařízení současně, např. při ukončení rozehry, aby bylo moţné následně měřit čas mezi 

rozehrami. V případě výrazně nepřesného okamţiku zastavení měření se měření 

opakovalo od začátku, např. sporný míč, který opoţděně zahlásí čárový rozhodčí.  

První sledovanou proměnnou byla doba trvání rozehry. K měření doby byly 

pouţity stopky. Měření začalo v okamţiku, kdy došlo k prvnímu zásahu míče při podání 

a skončilo při ukončení rozehry. Rozehra byla ukončena v těchto situacích: 

 

 míč spadl do autu 

 míč skončil v síti 

 míč zasáhl stálá zařízení (veškerá zařízená okolo či nad dvorcem) 

 míč byl zahraný jako vítězný (druhý dopad míče) 
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Druhou sledovanou byl počet úderů v rozehře. Byl zaznamenáván kaţdý dotyk 

rakety s míčem (úder), současně s měřením délky rozehry. V případě přímého bodu 

z podání, kdy hráč pouze lehce škrtal o soupeřovo podání, nebyl tento dotyk hráčovi 

rakety s míčem počítán jako regulérní úder. 

Třetí sledovanou proměnnou v rámci utkání byl čas mezi rozehrami. Tento čas se 

měřil od ukončení rozehry do začátku rozehry další, tedy do okamţiku dotyku rakety 

s míčem při prvním podání hráče. Tento čas se vyuţil pro zapsání počtu úderů v rozehře 

do záznamového archu. Současně s prvním podáním došlo k zastavení stopek, aby bylo 

moţné zapsat naměřený čas. Čas byl zaznamenán i v případě, ţe první podání nebylo 

úspěšné. Čas mezi rozehrami nebyl zaznamenán v případě, ţe: 

 

 proběhla kontrola stopy „jestřábím okem“ (pomocná videotechnologie při 

sporném míči na tvrdém a travnatém povrchu, vyuţívána na ţádost hráče) 

 hráč diskutoval delší dobu s rozhodčím, např. o zahlášeném autu 

 hráč si měnil raketu 

 začátek rozehry byl zdrţován vyrušováním diváků 

 

Poslední čtvrtou proměnnou bylo tempo hry, které se následně vypočítalo 

z naměřených proměnných. Tempo hry bylo vypočítáno podílem doby trvání rozehry a 

počtem úderů. 

 

Data nebyla započítávána do soboru v těchto případech: 

 hráč se dopustil dvojchyby 

 při hře tie-break (zkrácená hra na konci setu za stavu utkání 6:6) 

 pokud nebyl jasně viditelný druhý dopad míče, např. při prudké smeči soupeře či 

lobu mimo dvorec a stálé zařízení 

 

4.3 Vyhodnocení dat 

Všechna utkání byla zpracována a vyhodnocena jedním hodnotitelem. Při 

vyhodnocování dat bylo vyuţíváno k dosaţení výsledků základních deskriptivních 

charakteristik, konkrétně průměr, směrodatná odchylka, absolutní a relativní četnost. 

Pro ověření primárních vyhodnocených dat bylo vyuţito nepárového T-testu, kvůli 
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zjištění statistické významnosti. Tato významnost byla zjištěna u tempa hry, kdy se 

porovnala první kola turnaje se závěrečnými koly (semifinále a finále). Dále se mezi 

sebou porovnala jednotlivá utkání dle počtu sad, tzn. 4 tří sadová utkání a 3 čtyř sadová 

utkání. 
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4 Výsledky a diskuse 

4.1 Celkové shrnutí všech utkání 

 

Počet úderů v rozehře 

 

 Oproti celkovému počtu rozeher 1738 ve studii Sklenářika (2017), je při stejném 

počtu zápasu v tomto výzkumu o 401 rozeher méně. Můţe to být způsobeno vyšším 

procentem zastoupení herního stylu podání – volej (Schönborn, 2012), který zapříčiní 

rychlé ukončení rozehry, kvůli častějším přechodům na síť. Na obrázku 9 lze vidět 

procentuální ukončení rozeher v závislosti na počtu úderů.  

 

  

Obrázek 9. Celkové shrnutí ukončení rozeher 

 

Z těchto výsledků lze usuzovat důleţitost podání pro získání bodu esem či 

získání přímého bodu. Počet es v našem sledovaném souboru činil 120 (9 %), coţ je pro 

porovnání procentně stejně jako u výzkumu Sklenářika (2017). Stejné hodnoty 

v případě relativního procentního zastoupení v utkáních, lze vysvětlit rychlým typem 

povrchu, do kterého spadá travnatý i tvrdý povrch. V případě úspěšného příjmu podání 

se následně do čtyř úderů ukončilo 66 % všech rozeher. To nám vypovídá o větší 

důleţitosti prvních dvou úderů rozehry, neţ v případě prací Blau (2017) a Sklenářika 

(2017). Oba autoři zjistili, ţe 53 % rozeher se do čtyř úderů ukončilo na French Open 
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2017 a 59 % v případě analýzy z Australian Open 2017. Důvodem je častější získání 

převahy hned z počátku rozehry od podávajících hráčů, kteří vyuţívají vlastností 

travnatého kurtu. Míče po odrazu jen velmi málo zpomalí a mají nízký odraz (Höhm, 

1982; Lekič, 1997), coţ značně komplikuje kvalitu vrácení míče od přijímajícího hráče 

a podávající hráč následně diktuje zbylý průběh rozehry ke svému prospěchu. Vliv 

travnatého povrchu na celkový charakter hry se jistě odráţí ve většině aspektů hry a tím 

i ve výsledných časech, které jsme shromáţdili a vyhodnotili. 

 

Tabulka 1. Porovnání počtu úderů v rozehře 

 

Počet úderu v 

rozehře 

Schönborn 

(2012) 

Sklenářik 

(2017) 
Blau (2017) Šiman (2017) 

1 - 4 64 % 59 % 53 % 66 % 

5 - 8 24 % 27 % 31 % 24 % 

9 - 12 9 % 9 % 11 % 8 % 

13 a více 5 % 5 % 6 % 2 % 

 

 

Starší studie Schönborna (2012) z French Open 2009 se výrazně neliší 

v relativním počtu úderů i přes zásadní rozdílnost v povrchu dvorce. Nicméně Blau 

(2017) vnáší nové poznatky k antukovému Grand Slamu a zde je jiţ vidět znatelný 

procentní rozdíl. Od pěti a více úderů je vidět nárůst v rozmezí 3 – 7 %. Příčinu vyššího 

počtu úderů lze přikládat pomalejším vlastnostem dvorce, kdy se hráči dokáţí déle 

udrţet ve výměně, díky pomalejšímu odrazu míče od povrchu. 
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Průměrná délka rozehry a průměrný počet úderů v utkáních 

 

 Průměrná délka rozehry a počet úderů ze všech námi sledovaných utkání lze 

porovnat v následující tabulce 2. 

 

Tabulka 2. Průměrná délka rozehry a průměrný počet úderů 

   

Utkání 
Průměrná délka 

rozehry (s) 
Průměrný počet úderů 

Tsonga - Norrie 5,77 ± 3,92 4,01 ± 2,21 

Murray - Bublik 5,79 ± 4,60 4,43 ± 3,13 

Ferrer - Gasquet 7,04 ± 5,54 5,47 ± 3,85 

Wawrinka - Medveděv 5,90 ± 4,07 4,58 ± 2,90 

Federer - Berdych 4,58 ± 3,57 3,78 ± 2,59 

Querrey - Cilic 4,44 ± 3,39 3,61 ± 2,53 

Federer - Cilic 3,80 ± 2,87 3,33 ± 2,18 

Celkem 5,33 ± 3,99 3,99 ± 2,77 

 

 

Z výše uvedených hodnot lze vidět, ţe průměrná délka rozehry činí 5,33 s. Tato 

hodnota je vyšší neţ předpokládala naše hypotéza. Nicméně hypotéza týkající se doby 

trvání rozehry vycházela z předchozích studií, kde např. Brown a O'Donoghue (2008) 

uvádějí průměrný čas rozehry na Wimbledonu 3,8 s. Nárůst této hodnoty proti hodnotám 

Browna a O'Donoghue (2008) lze zdůvodnit vyrovnanou výkonností úrovní mezi hráči 

vrcholové špičky a schopností přijímajících hráčů úspěšně vrátit podání soupeře. Tato 

hodnota lze ovšem stále z hlediska energetického krytí přiřadit k systému anaerobně 

alaktátovému, který je determinován činností ATP-CP (Perič a Dovalil, 2010; Severa, 

1993). Jednotlivé rozdíly v rámci kaţdého utkání můţeme zdůvodnit rozdílným herním 

stylem a vzájemnou vyrovnaností soupeřů (Fernandez et al., 2006). V případě 

kombinace hráčů, kdy jejich technická a kondiční úroveň bude dosahovat podobných 

hodnot, lze očekávat delší trvání zápasu a to i konkrétně v delší době trvání rozeher či 

průměrné počtu úderů. Při porovnání s ostatními studiemi lze uvést obecnější hodnotu 

dle Stojana a Brabence (1999), kteří udávají délku rozehry mezi 4 – 5 s. Podle mého 

výzkumu je hodnota mírně vyšší, ovšem musíme brát v úvahu značné rozdíly 

v současné podobě tenisu, která má mnohem silovější charakter hry. Pro přesnější 

porovnání bude vyuţito výzkumů z roku 2017. Blau (2017) uvádí hodnoty 7,18 s pro 
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průměrnou dobu trvání rozehry a 5,36 pro počet úderů na antukovém povrchu. Zde je 

jasně vidět, jak závisí délka rozehry na povrchu dvorce. 

Námi zjištěná hodnota počtu úderů, která činí 3,99, nám také odpovídá na jednu 

z našich výzkumných otázek. Pouze o 0,46 menšího průměrného počtu úderů naměřil 

Sklenářik (2017) na tvrdém povrchu, oproti výzkumu Blaua (2017) na povrchu 

antukovém. To je menší rozdíl, neţ který lze předpokládat, vzhledem k rozdílným 

vlastnostem kaţdého povrchu. Vzájemné porovnání našeho výzkumu a výzkumu 

Sklenářika (2017) vyvrací tvrzení Vágnera (2016), podle kterého je účinnost úderů na 

travnatém povrchu obdobná, jako na povrchu tvrdém. To potvrzuje rozdíl průměrného 

počtu úderů v rozehře mezi mým výzkumem a výzkumem Sklenářika (2017), který je o 

0,91 vyšší v mém výzkumu. 

 

Průměrný čas mezi rozehrami 

Třetí sledovaná proměnná čas mezi rozehrami. V následující tabulce 3 je 

kategorické rozdělení pro kaţdého hráče. Zpracované hodnoty nám tedy ukazují čas, 

který hráči vyuţívali pro následné zahájení výměny jejich podáním. 

 

Tab. 3 Průměrný čas mezi rozehrami 

Hráč 
Doba mezi 

rozehrami (s) 

Tsonga 15,48 ± 3,58 

Norrie 17,70 ± 3,28 

Murray 22,33 ± 4,30 

Bublik 17,34 ± 4,36 

Ferrer 22,00 ± 4,02 

Gasquet 20,46 ± 4,28 

Wawrinka 17,58 ± 3,61 

Medveděv 17,63 ± 3,37 

Querrey 16,36 ± 2,28 

Berdych 21,37 ± 3,94 

Cilic 22,04 ± 3,59 

Federer 16,52 ± 3,03 

Celkem 18,90 ± 3,68 
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Průměrný čas mezi rozehrami byl poněkud překvapivý. Vzhledem k tomu, ţe čas 

pauzy byl o 4 s kratší, neţ na antukovém povrchu (Blau, 2017) a o 3 s kratší, neţ na 

tvrdém povrchu (Sklenářik, 2017). To lze vysvětlit menší potřebou hráčů pro plné 

vyuţití pauzy v důsledku kratšího trvání rozehry. Tím pádem hráči na Wimbledonu 

2017 nepotřebovali tolik času pro průběţnou regeneraci, neţ hráči French Open 2017 

(Blau, 2017) a Australian Open 2017 (Sklenářik, 2017).  

Hodnota času mezi rozehrami 18,90 ± 3,68 s z mého výzkumu je niţší, neţ 

maximální povolená doba dle pravidel ITF (ITF, 2012). Tento čas byl výrazně ovlivněn 

především těmito hráči: Tsonga, Bublik a Federer. Tito hráči měli svůj průměrný čas na 

přípravu podání mezi rozehrami značně pod limitem dle pravidel ITF. Praxe totiţ 

ukazuje na velmi časté překračování limitu. Toto překročení času ovšem musí být 

v mezích tolerance, řádově sekundy, především z pohledu hlavního rozhodčího. Pokud 

hráči nevyuţívají maximální doby pro uvedení míče do rozehry, můţe to být jeden 

z taktických plánů pro zvýšení tlaku na soupeře nebo jejich vynikající kondiční 

schopnosti, které jim umoţňují dostatečně průběţně regenerovat. Díky vysoké úrovni 

kondičních schopností (Perič a Dovalil, 2010; Severa, 1993) se zkracuje doba potřebná 

pro nutný odpočinek a hráči i s kratším časem odpočinku dokáţí udrţet svůj herní 

projev na konzistentní úrovni.  

 

Poměr doby rozehry a času mezi rozehrami 

Jiný termín pro tento poměr časů je aktivní doba hry. Naše teoretická východiska 

nám dle Schönborna (2008) dávají představu o skutečném herním čase. Schönborn 

(2008) uvádí procentní hodnotu herního času na trávě 8 % a pro antukový povrch 

zhruba 30 %. Celkový čas utkání byl zjištěn z portálu (www.lifesport.cz). Výsledné 

hodnoty čistého času z mého výzkumu, můţete vidět v tabulce 4. 
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Tabulka 4. Čistý čas hry v utkání 

Utkání 
Celkový čas 

utkání (min) 

Čistý čas utkání 

(min) 

Poměr (celkový 

čas – čistý čas) 

Tsonga - Norrie 85 13 84,9 % - 15,1 % 

Murray - Bublik 108 15 86,5 % - 13,5 % 

Ferrer - Gasquet 157 29 81,7 % - 18,3 % 

Wawrinka - 

Medveděv 
135 21 84,5 % - 15,5 % 

Federer - 

Berchych 
142 16 88,8 % - 11,2 % 

Querrey - Cilic 180 18 90,0 % - 10,0 % 

Federer - Cilic 103 14 86,3 % - 13,7 % 

Celkem 130 18 86,3 % – 13,7 % 

 

Čistý čas utkání činí dle mého výzkumu 13,7 %. V porovnání se starším 

výzkumem Schönborna (2008) můţeme vidět, ţe během desetiletí vzrostla herní doba o 

5,7 % na dobu trvání utkání. Tento nárůst můţeme znovu vysvětlit faktory, které jsou 

popsány výše ve spojitosti s nárůstem průměrného počtu úderů v rozehře (schopnost 

úspěšného příjmu podání a pokračování rozehry). Výrazně vyšší čas čisté hry oproti 

průměru má utkání Ferrer – Gasquet. Důvodem jsou Ferrerovi špičkové kondiční 

schopnosti, které se zde projevují jako dovednost vrátit i velmi obtíţné míče 

z obranných herních situací a tím prodlouţit trvání doby rozehry, coţ se odráţí ve 

výsledném čistém času hry.  

Téměř shodnou hodnotu má náš čistý čas v porovnání s výzkumem Blaua (2017), 

který uvádí procentní čistý čas hry 15,1 %. Tuto podobnost lze vysvětlit s přihlédnutím 

na celkový průměrný čas utkání. Utkání z výzkumu Blaua (2017) byly v průměru o 22 

minut delší, coţ ve výsledku způsobí o 5 minut kratší průměrný čistý čas hry. Tím 

pádem nejsou energetické nároky z hlediska déle trvající zátěţe s pomocí aerobního 

systému a průběţné dostatečné regenerace na hráče na Wimbledou tak vysoké, jako 

v případě French Open. Čistý čas hry v utkání je velmi úzce spjatý s poměrem zatíţení, 

které determinuje poskytnutý čas pro průběţnou regeneraci v utkání. Průběţná 
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regenerace je nezbytná pro konzistentní udrţení herní úrovně. Pro určení poměru 

zatíţení musíme vzít z naměřených dat průměrnou délku rozehry a průměrný čas mezi 

rozehrami jednotlivě ke kaţdému utkání – viz tabulka 5. 

 

Tabulka 5. Poměr průměrného času mezi rozehrami a doby trvání rozeher 

 

Utkání 
Průměrná délka 

rozehry (s) 

Průměrný čas 

mezi rozehrami 

(s) 

Poměr zatížení 

Tsonga - Norrie 5,77 16,50 1:2,9 

Murray - Bublik 5,79 19,17 1:3,3 

Ferrer - Gasquet 7,04 20,99 1:3,0 

Wawrinka - 

Medveděv 
5,90 17,50 1:3,0 

Federer - 

Berchych 
4,58 19,15 1:4,2 

Querrey - Cilic 4,44 18,53 1:4,2 

Federer - Cilic 3,80 19,88 1:5,2 

Celkem 5,33 ± 1,11 18,82 ± 1,49 1:3,7 ± 0,89 

 

V tabulce výše lze zcela jasně vidět narůstající hodnoty směrem k závěrečným 

kolům turnaje, týkající se poměru zatíţení. Při srovnání utkání z prvního kola Tsonga – 

Norrie, proti finálovému utkání Federer – Cilic, je rozdíl poměru téměř dvojnásobný. 

Takto zvýšený poměr zatíţení můţe způsobit psychická stránka hry, kdy se dostává do 

popředí uvědomování si důleţitosti zápasu a následnému zdrţení začátku rozehry. 

Nicméně ve finálovém utkání nebyla v průměru překročena doba mezi rozehrami, tudíţ 

zdrţování ve prospěch více času na podání nebylo důvodem rozdílu. Hlavním důvodem 

rozdílu je Federerova dominance ve finálovém utkání, kdy byla průměrná délka rozehry 

pouze 3,8 s. Tsongův průměrný čas mezi rozehrami činil pouze 15,48 s a byl tak 

nejniţší z celého souboru hráčů. Pokud připočteme průměrnou dobu trvání rozehry 5,77 

s v prvním utkání a k tomu o 2,32 s méně času mezi rozehrami neţ je průměrný čas, tak 
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bude výsledkem značné zkrácení potřebné doby pro odpočinek. Nicméně k poměru 

zatíţení nepřipočítáváme čas při změně stran, diskuse s rozhodčím, či výměnu starých 

míče za nové, kdy dochází k prostojům a tím navýšení času pro odpočinek.  

Schönborn (2008) uvádí poměr zatíţení u muţů na 1:4,4 a Blau (2017) 

zprůměroval tempo hry na 1:3. To můj výzkum zasazuje do pomyslného středu těchto 

dvou výzkumů. V případě, ţe by hráči vyuţívali plných 20 s na přípravu podání, 

výsledný poměr zatíţení by byl ještě vyšší. Tím pádem je poměr zatíţení na 

Wimbledonu vyšší, neţ v případě Blaua (2017) nebo Sklenaříka (2017) z důvodů kratší 

doby trvání rozeher, neţ ve zmíněných výzkumech. 

 

Tempo hry 

Z našeho souboru sedmi utkání bylo vypočítáno průměrné tempo hry. Termín 

tempo hry nám v zápase určuje, jaký čas má hráč na reakci letícího míče od soupeře, 

tzn. čas letu míče od rakety soupeře přes dvorec a okamţik realizace vlastního úderu. 

Srovnání tempa hry v jednotlivých utkáních nám demonstruje obrázek 10. 

 

 

Legenda: Sloupec označuje průměrné hodnoty a červená tečka ukazuje směrodatnou 

odchylku 

Obrázek 10. Tempo hry v jednotlivých utkáních 

 

Na obrázku 10 lze vidět postupné sniţování tempa hry od prvních kol turnaje, ke 

kolům závěrečných. Modrou barvou jsou vyznačeny první kola a ţlutou kola závěrečná. 
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Výsledné průměrné tempo je v našem výzkumu 1,27 s. Zajímavý je ukazatel 

směrodatné odchylky v utkání Federer – Cilic, kde není téměř ţádný rozdíl v tempu hry 

napříč jednotlivými sety. To nám poukazuje na nesmírně vysokou konzistenci hry obou 

hráčů, kteří dokáţí i ve více sadovém utkání udrţet svou vysokou herní úroveň v celé 

době trvání utkání. Při srovnání výzkumu Sklenářika (2017), kde bylo průměrné tempo 

hry na tvrdém povrchu bylo 1,15 s. Bylo tedy o 0,12 s rychlejší oproti mému výzkumu a 

tento rozdíl potvrzuje klasifikaci povrchů dle ITF pro Wimbledon a Australian Open. 

Jelikoţ dle klasifikace je povrch na Australian Open rychlejší, neţ na Wimbledonu (ITF, 

2018), coţ nám potvrzuje výsledné porovnání průměrného tempa. V případě výzkumu 

na antuce bylo tempo hry 1,34 (Blau, 2017), tedy o 0,07 s pomalejší, neţ tempo na 

travnatém povrchu. To si můţeme vysvětlit opět vlivem povrchu dvorce a rychlostí 

odrazů míčů po dopadu, kdy v případě antukového povrchu dochází k většímu 

zpomalení míčů po odrazu a tím ke zpomalení celkového tempa hry. Do jisté míry zde 

ovlivňuje výsledné tempo hry herní styl hráčů, kdy variabilita sledovaného souboru u 

zmíněných výzkumů můţe obsahovat více hráčů s menším zastoupením agresivního 

herního stylu, který má rychlejší tempo hry, neţ styl obranný Schönborn (2012).  

 

4.2 Porovnání prvních kol se semifinále a finále 

Porovnání ukončení rozeher počtem úderů   

V této části výzkumné práce porovnáme rozdíly v počtu úderu potřebných pro 

ukončení rozehry v rámci čtyř utkání prvního kola a sloučeného semifinále a finále. 

Celkový počet rozeher odehraných v námi sledovaných prvních kolech byl 731 a 

v případě závěrečných kol 606. V následujícím obrázku 11 je procentní zastoupení 

ukončení rozeher ve dvou kategoriích dle počtu úderů. 
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Legenda: SF – semifinále a F – finále 

Obrázek 11. Porovnání ukončení rozeher v prvních kolech se semifinále a finále () 

 

Prvotním ukazatelem rozdílu je úspěšnost bodů z podání. V závěrečných kolech je 

více, neţ dvojnásobné zastoupení úspěšnosti podání, neţ je tomu v kolech prvních. Tato 

vyšší úspěšnost lze vysvětlit hráčskou dovedností vyuţívání rychlého povrchu dvorce a 

tím značné ulehčení udrţení si vlastního podání. Při herní situaci, kdy hráč úspěšně 

odehraje soupeřovo podání, bylo v prvních kolech do třetího úderu ukončeno 47 % 

rozeher v prvních kolech a celých 62 % v semifinále a finále. Tento 15% rozdíl velice 

ovlivňuje charakter rozeher, protoţe téměř dvě ze tří rozeher bylo ukončeno po 

úspěšném podání esem, přímém dobu z podání či následném úderu podávajícího hráče, 

který získal v optimálním případě podáním převahu nad soupeřem a úspěšně ukončil 

výměnu ve svůj prospěch. Pří porovnání lze vidět i sporadické zastoupení počtu rozeher 

(5 %), které byly ukončeny devíti a více údery. Oproti tomu v prvních kolech je 

procentní zastoupení rozeher ukončených nad osm údery 15%.  

To způsobí značný nárůst na energetické krytí v důsledku většího zastoupení 

rozeher, které mají delší charakter trvání. Tím pádem bude vyšší hladina laktátu u hráčů 

v prvních kolem, neţ u hráčů v kolech závěrečných, pokud mají obdobné kondiční 

schopnosti (Crespa a Miley, 2002; Fernandeze et al., 2006). 

Při srovnání výsledku s výzkumy zabývající se podobnou tématiko, zjistil 

Sklenářik (2017) výskyt největšího rozdílu u ukončení rozehry při druhém úderu o 3 %. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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V našem výzkumu rozdíl, týkající se ukončení rozehry druhým úderem, dosahoval 

stejného výsledku. Ovšem oproti výzkumu Sklenářika (2017), ve kterém byl 3% rozdíl 

tím největším, došlo v našem výzkumu především k nárůstu úspěšnosti podání a sníţení 

počtu rozeher, ukončených devíti a více údery v závěrečných kolech turnaje. 

 

Porovnání tempa hry 

V souvislosti na zjištěné hodnoty tempa hry na obrázku 10. S přihlédnutím na 

naši předpokládanou hypotézu, ţe tempo hry bude o 0,2 s rychlejší v semifinále a finále, 

neţ v prvních kolech, můţeme konstatovat potvrzení našeho předpokladu o 0,4s. Tím se 

potvrzuje naše hypotéza a tempo hry je v závěrečných kolech turnaje o 0,1 s rychlejší. V 

našem výzkumu hodnota vyššího tempa dosahuje 0,14 s. Postupně niţší tempo hry 

směrem k finálovému utkání nám naznačuje větším zastoupení agresivnějšího stylu hry, 

díky kterému mohou hráči získávat body více vítěznými údery, neţ čekáním na chybu 

soupeře Schönborn (2012). 

Dále bych rád porovnal zjištěné hodnoty z jiných výzkumů. Dle Sklenářika 

(2017) a Blaua (2017) činil rozdíl tempa hry mezi prvními koly a závěrečnými koly 

pouze 0,02 s a 0,03. V našem výzkumu je tato hodnota 0,14 s, coţ lze jiţ pokládat za 

znatelný rozdíl, vzhledem ke zkrácení času na reakci hráče na soupeřův úder. Sníţení 

tempa v našem výzkumu v závěrečných kolech můţe být způsobeno lepší úrovní hráčů 

či herních stylem. Zejména herní styl a způsob realizace úderu má zásadní vliv na 

výsledné tempo hry, jelikoţ v případě přímých úderů dosahují míče vyšších rychlostí za 

cenu ztráty kontroly. Pro doplnění lze uvést výzkum Plaché (2017), která uvedla 

průměrné tempo hry u ţen 1,21 s, coţ je o 0,06 s rychlejší tempo a lze ho označit za 

podobné našemu výzkumu. 
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Porovnání všech sledovaných proměnných 

V této části porovnám primární hodnoty mého výzkumu a následně vyhodnotím 

statistickou významnost. Pro získání výsledků z t-testů byly pouţity rozdíly, mezi 

prvními koly a závěrečnými koly turnaje. Hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce 6. 

 

Tabulka 6. Porovnání proměnných a t-testy 

 1. kola 
Semifinále a 

finále 
t-test p 

Průměrná délka 
rozehry 

6,12 ± 0,73 4,27 ± 0,36 4,11 0,01 

Průměrný počet 
úderů 

4,62 ± 3,02 3,57 ± 2,44 1,95 0,11 

Průměrný čas 
pauzy 

18,54 ± 3,95 19,19 ± 4,21 -0,61 0,58 

Průměrné tempo 
hry 

1,33 ± 0,14 1,19 ± 0,03 2,87 0,04 

Průměrný 
poměr zatížení 

1:3,03 ± 0,20 1:4,53 ± 0,61 -4,31 0,04 

Legenda: p – statistická významnost (ano - <0,05) 

 

Rozdíl průměrné délky rozehry v prvních a závěrečných kolech činil 1,85 s. To 

můţeme zdůvodnit vyšší účinností podání hráčů, kteří se dokázali probojovat do 

závěrečných kol turnaje. Další faktory, které mohly zkrátit délku trvání rozehry, jsou 

napsány výše v celkovém srovnání. Ve srovnání s výzkumem na tvrdém povrchu, byl 

rozdíl naopak o 0,4 s kratší v prvních kolech turnaje (Sklenářik, 2017). Tento odlišný 

výsledek můţeme přisuzovat vyrovnanější úrovni hráčů, se kterou Sklenářik (2017) ve 

svém výzkumu pracovat. Tím pádem se v našem případě potkali v závěrečných kolech 

hráči, kteří svým herním stylem ukončovali rozehry rychleji, neţ tomu bylo ve 

výzkumu z tvrdého povrchu (Sklenářik, 2017). T-testy při rozdílu 1,85 s proto ukázaly 

mezi prvními koly a závěrečnými významný statistický rozdíl, vyjádřený v posledním 

sloupci tabulky 6. 

 Průměrný počet úderů byl o 1,05 úderů menší v závěrečných kolech turnaje. 

Důvodem menšího počtu úderu je  kratší dobou trvání průměrné délky rozehry. Proto 

jsou ovlivňující faktory rozdílu v průměrném počtu úderů obdobné těm, které jsem 

uvedl výše. Z hlediska t-testů se neukázala statistická významnost. 

 Rozdíl průměrné času pauzy byl 0,74 s. Kratší trvání průměrného času pauzy 

v prvních kolech lze vysvětlit vyšší potřebou hráčů na přípravu podání. Jelikoţ úspěšné 
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podání velmi usnadňuje získání bodu a tím následný zisk hry. Z hlediska t-testu se 

neukázal rozdíl jako významný. 

 Průměrný poměr zatíţení byl o 1,5 menší v úvodních kolech turnaje. To lze 

vysvětlit niţším počtem úderů v rozehře, díky agresivnějšímu stylu hry u hráčů v 

závěrečných kolech. Dále kvůli delšímu času mezi rozehrami, kdy hráči závěrečných 

kol vyuţívají z větší části povolený čas pro maximální čas pauzy (ITF, 2012). 

 

4.3 Porovnání tempa hry v sadách       

Zde bych rád uvedl srovnání v rámci jednotlivých sad na obrázku 12. Výsledné 

průměrné tempo čtyř sadových zápasů bylo spočítáno ze tří utkání. Konkrétně to byly 

dvě utkání z prvních kol a jedno semifinále. 

 

 

Legenda: Sloupec označuje průměrné hodnoty a červená tečka ukazuje směrodatnou 

odchylku 

Obrázek 12. Porovnání tempa hry v jednotlivých sadách 

 

 Průměrné časy se v jednotlivých sadách také postupně sniţují, jako na srovnání 

na obrázku 10. Důvod niţších hodnot tempa hry v pozdějších sadách utkání můţe 

souviset s postupným zvyšováním hráčské agresivity v herním projevu. Další příčinu 

lze vztahovat na důleţitost druhých a třetích sad utkání. Hráči nemají v případě ztráty 

druhé sady tolik moţností pro zvrat utkání, tím pádem se snaţí o získání převahy nad 

soupeřem a tím se zvýší tempo hry. Největší rozdíl jsem v tempu hry zjistil mezi první a 
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čtvrtou sadou, který činil 0,15 s. To je téměř totoţný rozdíl, jako v případě porovnání 

prvních a závěrečných kol (rozdíl 0,14 s). Z toho lze usuzovat, ţe hráčům se podobně 

zkrátí doba reakce na úder o stejný čas ve čtvrté sadě, jako v závěrečném kole turnaje.    

 

Limitacemi výzkumu byl menší rozsah sledovaného souboru a novější studie pro 

porovnání ve výzkumné části z travnatého povrchu. Za doporučení bych pro příští 

výzkum, týkající se tempa hry na Wimbledonu, zváţil navýšení výzkumného souboru a 

zkoumat kategorii ţen pro určení výkonnostních rozdílů obou pohlaví. Zvětšením 

výzkumného souboru docílíme přesnějších výsledků, které by méně ovlivňovala 

variabilita měření.     
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5 Závěr 

Bakalářská práce se věnuje porovnání tempa hry mezi úvodními koly turnaje a 

závěrečnými koly na Wimbledonu 2017. Výsledky ukázaly průměrné tempo hry 1,27 s. 

Průměrná délka rozehry činila 5,33 s a průměrně se v rozehře odehraje 3,99 úderů. Při 

porovnání tempa hry prvních kol a závěrečných kol byl rozdíl tempa 0,14 s, kde byla 

dokázána statistická významnost. Poměr zatíţení byl o 1,5 větší v závěrečných kolech. 

V porovnání jednotlivých sad byla čtvrtá sada oproti první sadě o 0,15 s tempa 

rychlejší. 

 Tento výzkum lze poslouţit jako předloha trenérům, kteří by chtěli upravit své 

tréninkové cvičení před zahájením travnaté sezóny v přípravném období. Herní přípravu 

pro hru na rychlém dvorci je nutné rozlišovat zvlášť na travnatý a tvrdý povrch. 

Vzhledem rozdílným výsledným hodnotám sledovaných proměnných při porovnání 

s jiným výzkumem. V důsledku zvýšeného tempa hry v závěrečných kolech turnaje by 

měli trenéři svým svěřencům v tréninku zvyšovat rychlost úderů v rozehře pro zkrácení 

doby na realizaci úderu. Je ţádoucí změna v intervalech odpočinku během tréninku, 

vzhledem k většímu poměru zatíţení v závěrečných kolech. 
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