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Abstrakt

Název práce:

Role druhého podání v mužském tenise na travnatém povrchu –
Wimbledon 2017

Cíl práce:

Statisticky zpracovat zápasy dvouhry mužů ve Wimbledonu 2017 u
předních tenisových světových hráčů. Porovnat jejich úspěšnost a
účinnost druhého podání se zaměřením na umístění do tenisového
dvorce.

Metoda:

Základními metodami bakalářské práce byla nepřímá pozorování a
analýza

dokumentů.

Analýza

byla

provedena

prostřednictvím

pozorování videozáznamů vybraných tenisových mužských utkání na
turnaji Wimbledon 2017. Výsledky byly zaznamenávány do předem
připravených záznamových archů. Jedná se o notační analýzu.

Výsledky:

Ukazují rozdíly v účinnosti i úspěšnosti druhého podání na travnatém
povrchu. Zjistil jsem, že rozdíly takticky zvoleného směru druhého
podání u „antukářů“, „servismenů“ i „trávařů“ jsou minimální. Přesto
zjištěné hodnoty prokazují, že nejvíce hraný a zároveň i s největší
účinností je druhé podání na střed dvorce.

Klíčová slova:

tenis, podání, odlišnosti hry, travnatý povrch, varianty podání

Abstract

Thesis Title:

The role of second serve in men’s lawn tennis – Wimbledon 2017

Thesis Objective:

To evaluate statistically the world’s leading tennis players’ matches in
Wimbledon 2017 men’s double. To compare their success level and
effectiveness of the second serve with a focus on placement within the
tennis court.

Method:

The basic methods of this Bachelor Thesis were indirect observations
and document analysis. The analysis has been done by way of
comparing video recordings of selected men’s tennis matches on the
Wimbledon 2017 tournaments. The results were noted into prepared
result sheets. This is a case of notational analysis.

Results:

The results reveal differences in second serve effectiveness and success
rate on lawn. I have found that the differences in tactically chosen
second serve direction between “clay players”, “service players“ and
“lawn players” are minimum. Even so, the determined values reveal,
that second serve to the middle court is the most often played, as well as
the most effective one.

Keywords:

tennis, serving a ball, game specifics, lawn, serve variations
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Seznam pojmů
Dvouhra - tenisová disciplína, kde soupeří proti sobě dva hráči, na každé straně dvorce jeden
(Carboch, 2011).
Grand Slam – jsou čtyři nejvýznamnější roční události v mužském i ženském profesionálním
tenise, a to: Australian Open, French Open, Wimbledon a US Open.
Podání - úvodní úder každé rozehry. Hráč zasahuje míč nad hlavou a jeho cílem je trefení
správného soupeřova pole (Carboch, 2011).

Utkání – způsob realizace sportovní hry a jeho výsledek je také souhrnným ukazatelem a
měřítkem výkonu obou soupeřících stran (Táborský et al. 2007).

Ztráta podání, brejk - nastává tehdy, pokud podávající hráč ztratí hru, ve které měl podání.
Ritern - druhý úder rozehry. Úder, kterým se hráč snaží odehrát soupeřovo podání a vrátit míč
zpět do jeho vymezeného pole (Carboch, 2011).

1 ÚVOD
Účinné podání je jeden z důležitých předpokladů úspěchu v moderním tenisu. Patří
k hlavním prostředkům hry, neboť jestliže se správně technicky provede a takticky správně
použije, přináší obrovské výhody. Jde o jeden ze dvou úderů, kterým začíná každý nový bod v
utkání, a proto je nanejvýš důležité věnovat mu zvláštní pozornost. Je to jediný úder, který
nemůže být přímo ovlivněn soupeřem, proto je každý hráč za kvalitu svého podání plně
odpovědný. U mnoha vrcholových hráčů, je právě podání jejich největší zbraní. Bezesporu je
jedním z klíčových úderů. Jeho rychlost a umístění jsou často rozhodující a výrazně ovlivňují
nejen průběh hraného bodu, nýbrž celého zápasu. Ovšem kvalitní podání nemá pokaždé za
následek vítězný míček.
Sám se tenisu věnuji už od útlého věku. I když nejsem a nikdy už nebudu světovou
jedničkou, tak to vzrušení pro hru, chuť po vítězství, být lepší po psychické, taktické, ale i
fyzické stránce než soupeř, mě nikdy neomrzí. Na druhou stranu mě tenis naučil i hodně co se
týče fair play, ne jen po sportovní stránce, za co jsem velice vděčný. Nyní se věnuji už jen
trenérské praxi. Své několikaleté zkušenosti předávám dál. Být vzorem pro ty nejmenší a
možnost vychovat budoucí hráče, ze kterých se mohou stát s velkou dávkou píle a štěstí i
světový hráči mě žene dopředu. Tenis mě pohltil a je to můj styl života.
Bakalářskou práci zaměřenou na druhé podání, jsem s panem Mgr. Kočíbem nevybral
náhodně. Mě jako trenéra zajímá úspěšnost a účinnost opomíjeného druhého podání. Logicky,
druhému podání se nemůžu vyhnout. Jsem před ním nejvíce ohrožený. Čím se vyhrává
v mužském tenise? Brejkem, a brejk dělám hlavně přes slabé podání soupeře nebo přes svůj
dobrý ritern. Přes které podání udělám snadněji bod? Přes první, nebo přes druhé podání?
Statisticky jednoznačně přes druhé podání.
Znám princip, takové heslo, co říkali někteří trenéři. „Seš tak dobrý, jak dobrý máš
druhé podání“. Proč to tak říkali a co je na tom pravdy, je otázka na diskusi. Ve finále to je
filosofie nejslabšího článku, řetězu. Přísloví praví: „Řetěz je tak silný, jak silný je jeho
nejslabší článek, jinak se roztrhne“.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Charakteristika tenisu
Tenis je sportem individuálním, přispívá ale také ke zvyšování smyslu pro kolektiv.
Soutěže družstev i každá čtyrhra jsou vlastně soutěžemi kolektivů. Tenisové kluby umožnují
kromě sportovního vyžití i společenský život členů, a proto oblíbenost tenisu neustále roste.
Obecně pro tenis platí charakteristika, kterou uvádí Zháněl a kol. (2011), že tenis je
sportovním odvětvím, v němž se projevují všechny obecné koordinační schopnosti
(diferenciační - kinestetická, orientační, rovnovážná, reakční, rytmická, schopnost sdružování
pohybů a přestavby pohybu) s rozličnou důležitostí. Mezi speciální koordinační schopnosti,
které se uplatňují v tenise, patří kontrola míče, regulace vzdálenosti a tzv. timing. Tenis se
vyznačuje velkou šíří různých úderů a je také výrazně ovlivňován vnějšími podmínkami (vítr,
déšť, slunce, nadmořská výška, atd.).
Systematicky je tenis zařazen do kategorie sportovních her síťového typu, kdy hrací
plochy soupeřů jsou od sebe odděleny sítí a jde tedy proto o sportovní hru neinvazní. Úkolem
každé ze soupeřících stran je dopravit míč raketou do pole soupeře tak, aby ho ten nebyl
schopen vrátit zpět. Hráči se utkávají ve dvou typech utkání: dvouhry – utkání jednotlivců a
čtyřhry – dva páry hrající proti sobě. (Kočíb, 2007)
Tenis vyžaduje rychlost, vytrvalost, koordinaci, rychlou reakci, pohyblivost, sílu,
výbušnost a také odolnou psychiku hráče. Hra je charakteristická opakovanými,
krátkodobými, intenzivními pohybovými činnostmi, relativně krátkými intervaly odpočinku
mezi herními výměnami a při střídání stran (Dovalil a kol., 2005). Hráč běhá vpřed, do stran i
vzad. Tenis vyžaduje také výbornou úroveň explozivní síly, reaktivní síly, rychlé síly a
frekvenční rychlosti (Grosser, Schönborn, 2010).
Závěrem této kapitoly nechci opomenout, že tenis je olympijským sportem. Na letní
olympijské hry byl zařazen od roku 1896 do 1924 a pak po delší přestávce až od roku 1988
(Musil, 1977).

2.2 Charakteristika podání
Podání je v mém výzkumu nejdůležitějším zkoumaným úderem, proto mu věnuji
patřičnou důležitost i v teoretické části.
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Podání je jediným úderem, kterým se míč uvádí do hry, a na který nemá soupeř vliv,
proto je často oprávněně považováno za úder nejdůležitější. Na podání máme také dostatek
času1, kterého bychom měli využít k dokonalé koncentraci. Oproti ostatním činnostem ale
poskytuje hráči dvě výhody, které by měl co nejvíce využít. Umožňuje mu vybrat místo, kde
bude zasahovat míč a dává mu příležitost vybrat způsob provedení. Je to jediný úder, který
hráč provádí po vlastním nadhozu. Aby zmírnil tuto svou výhodu, musí zahrát míč pouze do
určené části dvorce. Při podání zasahuje míč ve většině případů nad hlavou (Havel, 2012).
Hráč má dva pokusy k zahrání platného podání. Při podání je velmi důležitá rytmická
spolupráce všech částí těla i končetin. Proto vyžaduje precizní techniku a koordinaci pohybů a
je označováno jako nejsložitější tenisový úder.
Jak už jsem zmiňoval, každá tenisová hra se zahajuje podáním. Podávající musí stát za
základní čárou vlevo nebo vpravo od středu a podání musí umístit do opačné poloviny tak,
aby míč spadl do pole podání, tj. před čáru podání, pochopitelně na soupeřově půlce. To, jestli
se podává zprava nebo zleva, se řídí počítáním. Pokud se podávajícímu nepodaří umístit míč
do pole podání na první pokus, má ještě jednu možnost.

2.2.1 Technika podání
Vzhledem k zaměření bakalářské práce považuji za velmi užitečné zmínit se o
technice podání.
Obecně se každý úder v tenise skládá z několika fází a tento mechanizmus se pak spojí
v jeden celek. Tyto fáze mají pevné uspořádání a jdou za sebou v pořadí, kdy zaprvé hráč
sleduje míč zrakem, následuje práce nohou, poté je zahájen pohyb rakety a následně je
vložena do úderu váha těla (Lichner, 1985).
Podle Bernacikové a kol. (2011) neexistuje pouze jedna technika podání. Neefektivní
servis je obecně výsledkem jedné či více špatně naučených částí. Pokud se podání provede
technicky správně, přináší výhody v podobě možnosti získání bodu, přípravy lepších
podmínek pro následující úder nebo vytváření tlaku na soupeře.

1

Hráč je omezen pouze pravidly tenisu, která mu dávají čas 20 s mezi jednotlivými body, do kdy musí

zahájit hru. Toto je platné ve všech tenisových soutěžích mimo profesionální okruh ATP, kde pravidla umožňují
hráči mít až 25 s mezi jednotlivými body. V případě, že se jedná o přestávku při střídání stran, má hráč 90 s, do
zahájení hry, 120 s v případě, že se jedná o přestávku mezi jednotlivými sadami (Carboch, 2011).

12

Pohyb při podání se mnoho let nejlépe vysvětloval jeho srovnáním s baseballovým
nadhozem. Při nadhozu v baseballu vytváří mechanika paže a ramena něco, čemu se říká
kinetický řetězec. Kinetický řetězec je sled pohybů, který začíná z nápřahu, kdy ruka s
rukavicí zahajuje rotaci ramene a způsobuje napnutí svalů hrudníku. Tím se energie přenáší
do házející ruky, která míč uvolňuje ze sevření. Pružnost svalů paže a hrudníku umožňuje,
aby se v tomto sledu pohybů vytvořila energie, která se přesunuje napínáním a uvolňováním.
K tomu dochází i při tenisovém podání, které posílá energii pro zásah nahoru do hlavy rakety.
Avšak s výjimkou mechaniky hodu jsou v celkové technice tenisového podání a
baseballového nadhozu významné rozdíly. (Sommer, 2016)
Držení rakety
Při podání většina hráčů používá kontinentální nebo východní bekhendové držení
rakety, což umožňuje snáz zahrát míč s boční či horní rotací. Toto postavení také evokuje k
větší rotaci těla kolem své osy a tím přispívá k celkové efektivitě a ekonomičnosti pohybu.
Postavení při podání
Při základním postavení při servisu hráč stojí bokem k síti, nohy jsou mírně
rozkročeny zhruba na šířku ramen. U praváků je pravá noha téměř paralelně se základní čárou
a levá špička nohy směřuje na pravý sloupek u sítě. Paže jsou uvolněné a raketa je před tělem
lehce přidržována nehrající rukou zpravidla za krček rakety. Při pomyslné spojnici špiček
nohou by ukazovala do směru podání (Crespo, 2001).
Vytvoření počáteční síly při podání
Zdroj počáteční síly při podání vychází z pokrčených dolních končetin. Do jisté míry
je optimální pokrčení kolen individuální. Crespo a Miley (2001) považují za nesprávné
použití kolen, když jsou málo, nebo naopak příliš pokrčená. Efektivnost závisí na dobré
koordinaci pohybů a v případě, že flexe a extenze v kolenou nebudou koordinovány s
ostatními články pohybového řetězu, síla podání bude omezena (Crespo, Miley, 2001).
Rotace boků
Po propnutí kolen navazuje rotace boků, jedná se tedy o druhý článek v pohybovém
řetězu. Tento pohyb zapříčiní vytažení ramene vzhůru a stranou, což umožní zapuštění hlavy
rakety za záda podávajícího hráče. V tuto chvíli hraje důležitou roli koordinace (Crespo,
Miley, 2001).
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Rotace trupu
Ve chvíli, kdy byla prostřednictvím nohou síla přenesena z podložky do boků a ve
chvíli, kdy boky dosáhnou maximální rychlosti otáčení, začíná rotovat i trup. U většiny hráčů,
kteří mají podání na dobré úrovni, můžeme vidět výrazné zapojení trupu (Crespo, Miley,
2001).
Rotace paže kolem ramene
Dalším článkem řetězu je rotace paže kolem ramene. V momentě, kdy je raketa za
záda v nejnižším bodě nápřahu, dochází k její vnější rotaci v kloubu ramenním a při pohybu
paže vzhůru a vpřed se uplatňuje vnitřní rotace nadloktí (Crespo, Miley, 2001).
Napnutí lokte - pronace předloktí
Zde se jedná o dvojí souběžnou činnost loketního kloubu, kdy napíná z polohy za
zády, zároveň dochází k pronaci předloktí a ruky (Crespo, Miley, 2001).
Flexe zápěstí
Posledním článkem v pohybovém řetězu je zápěstí. Při nápřahu a v počáteční fázi
švihu je natažené (ohýbá se dozadu) a v průběhu nabírání rychlosti rakety proti míči se zápěstí
začíná ohýbat dopředu. V okamžiku zásahu míče je zápěstí v poměrně přímé poloze a
následně s dokončením zásahu míče se ohýbá vpřed (Crespo, Miley, 2001).
Závěrečná fáze a dopad
V této fázi tělo „padá“ vpřed do dvorce a hlava rakety rotuje vlivem zápěstí vně. Tím
je sníženo namáhání ramenního kloubu. Poté se tělo plynule dostává zpět do rovnovážné
polohy a hráč se připravuje na další úder. Mezi trenéry dlouho převládal názor, že nejtvrdšího
podání je dosaženo v případě, že hráč po zásahu míče vykročí do dvorce zadní nohou. Bylo
ovšem zjištěno, že tento názor je mylný a rychlost podání významně neovlivňuje, zda hráč
dopadá na přední, nebo zadní nohu (Crespo, Miley, 2001).

2.2.2 Typy podání
Podání můžeme rozdělit na čtyři typy: podání přímé, s horní rotací, s boční rotací a s
kombinovanou rotací (Linhartová, 2009).
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a) podání přímé - podání, které se hraje bez rotace. Tím, že míč nemá rotaci, je umožněno,
aby dosáhl nejvyšší možné rychlosti. Na druhou stranu je toto podání nejtěžší kontrolovat,
jelikož letí těsně nad sítí.
b) podání s horní rotací - hráč svou raketou udělí míči horní rotaci. Přes tuto rotaci není
možné dosáhnout maximální rychlosti, ale naopak je přesnější a lze dobře kontrolovat. Po
dopadu má míč vysoký odskok.
c) podání s boční rotací - podání je hrané s boční rotací. Lépe ovladatelné než podání přímé a
pro soupeře velmi obtížné. Po dopadu míč odskakuje do strany a soupeř musí vyběhnout více
do strany.
d) podání s kombinovanou rotací - hráč míči uděluje horní i boční rotaci. Podání odskakuje
vysoko a do strany, pro soupeře velmi obtížné podání.

2.2.3 Taktika a umístění podání
Umístění prvního i druhého podání můžeme rozdělit do několika směrů, jejichž volba
závisí na několika faktorech. Může tím být aktuální stav, postavení a dovednosti soupeře i
taktika. Každý špičkový tenista musí perfektně zvládat podání do všech směrů, aby jeho hra
byla nečitelná a dokázal výhody podání dostatečně využít. Pokud by podával stále stejným
směrem, razancí nebo rotací, soupeř se snadno adaptuje a může zaútočit již z příjmu podání.
Dnešní kvalitní hráči nejčastěji využívají čtyř směrů prvního i druhého podání. Bollettieri
(2016) uvádí čtyři účinné možnosti směrů:


směr ke spojnici čar pro podání



směr ke středu pole pro podání



diagonální směr



krátké podání diagonálním směrem směřující výrazně ven z dvorce
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Obrázek 1: Varianty umístění podání

Číselné označení odpovídá výše zmíněnému rozdělení.
Popis jednotlivých směrů podání:
1) směr ke spojnici čar pro podání
Často označováno jako podání na střed dvorce. Je využíváno hlavně z forhendové strany
pravou rukou podávajícího hráče, nebo z levé strany levou rukou podávajícího hráče. V
případě levorukého hráče se naskýtá možnost boční rotace z pravé strany směrem do
bekhendu soupeře.
2) směr ke středu pole pro podání
Hráči tzv. „podání na tělo“ využívají v případech, když chtějí soupeře překvapit, co
nejvíce mu zkrátit dobu na přípravu úderu. Takovéto podání totiž velmi často směřuje po
odskoku přímo na tělo soupeře.
3) diagonální směr
Tzv. podání „ven z dvorce“ odehrané z pravé strany dvorce je účinnou zbraní pro
atakování soupeřova forhendu, pokud je to jeho slabší úder, nebo pokud hrajeme s levákem,
potom je to možnost zaútočit do jeho bekhendové strany.
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V případě podání z levé strany, hráč obvykle volí mezi možnostmi přímého podání, nebo
podání s kombinovanou rotací. Varianta s rotací kombinovanou se hraje spíše jako podání
druhé, s větší rotací a tím také větší kontrolou míče.
4) krátké podání diagonálním směrem směřující výrazně ven z dvorce
Tento způsob podání nalézá své největší uplatnění s použitím výrazné boční rotace, kdy
míč odskakuje do strany od hráče. Rozdíl mezi tímto a podáním hraným diagonálním směrem
je zásadní v umístění a intenzitě rotace a také rychlosti.
Crespo (2002) uvádí obecné rady a zásady taktického využití podání dle následující tabulky:
Tabulka 1: Zásady taktického využití podání

SITUACE

OBECNÉ ZÁSADY

Obecné

Využívejte podání k získání převahy hned od prvního úderu v rozehře.
Věřte svému podání. Obměňujte postavení, odkud podáváte a umístění
podání,

abyste

vyvolali

v

soupeři

nejistotu

(tu

vyvolává

dvacetiprocentní obměna).
První podání

Podávejte převážně do soupeřova slabšího úderu. Nezapomínejte
podávat soupeři na tělo. Nepřehánějte sílu podání, 70 – 80 % obvykle
postačí. Buďte konzistentní – snažte se dostat 70 % prvních podání do
hry. Podaří-li se vám tvrdé podání, jděte k síti a hrajte volej.

Druhé podání

Snažte se být konzistentní – 100 % druhých podání trefit do pole pro
podání. Vaše druhé podání by mělo být agresivní. Nezapomínejte
podávat soupeřovi na tělo. Nezkracujte podání, raději ho hrajte do autu,
než do sítě. Měňte rotaci a prudkost podání. Podaří-li se vám dobré
druhé podání, popostupte dopředu, nebo jděte k síti, popřípadě
oběhněte bekhend a hrajte otevřený obíhaný forhend.

Směr, rotace

Měňte podání tak, aby si soupeř nemohl být jist vaším záměrem. Při
důležitých bodech podávejte soupeři na tělo. Rotaci volte podle
povrchu dvorce. S boční rotací podávejte do levého pole ven z dvorce,
zatím co do pravého pole na střed (z pohledu podávajícího). Přímé
podání směřujte z obou stran do středu. Při podání s horní rotací miřte
do levého pole na střed nebo do pravého pole ven z dvorce. Uvědomte
si, jakou rukou hraje soupeř nebo zda hraje obouruč.
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Na výše shrnutí rad týkajících se podání vidíme, jak důležitá je taktická stránka u jediného
úderu, který zahajuje každou rozehru. Hráč musí přesně vědět, jaké rozhodnutí v konkrétním
momentu udělat, aby byl jeho výsledek v utkání co nejlepší.
Ještě také zmíním základní pravidla taktiky podání podle Höhma (1982):
1) zahrát úspěšně, co nejvíce prvých podání
2) zahrát raději umístěné podání než velmi prudké, ale nepřesné
3) podáním si připravit podmínky pro postup k síti
4) měnit délku, razanci a umístění podání
5) podávat do slabšího úderu soupeře

2.2.4 Psychická stránka u podání
Psychologie sportu, která je samostatnou vědeckou disciplínou, se zabývá psychickou
problematikou sportovců při soutěžích i psychologickou složkou tréninkového procesu.
Psychická stabilita je jedním z faktorů, ovlivňujících výkonnostní úroveň tenisty. Výkonnost
si můžeme představit jako kruh, kde jednotlivé výseče představují její hlavní faktory. Čím
větší jsou jednotlivé výseče, tím větší poloměr výkonnostního kruhu, tím vyšší úroveň hráče.
Podle Dovalila (2009) se hráči snaží minimalizovat působení negativních vlivů a
přitom se snaží pozitivně působit na vlastní psychiku tak, aby byli schopni dosáhnout co
možná nejlepších výkonů. Negativních vlivů přibývá hlavně v situacích, kdy se hráč dostává
pod tlak vysokých nároků během tréninku i utkání. Hráči se musí vyrovnávat s únavou,
nechutí i monotónností. Psychologická příprava by tedy měla hrát v tréninkovém procesu
nemalou roli.
Crespo, Miley (2001) tvrdí, že psychika hraje v tenise mimořádnou roli a to zvláště v
případě, kdy jsou fyzické schopnosti soupeřů v zápase vyrovnané. Dále říkají, že psychické
schopnosti si lze osvojit a pravidelným tréninkem zdokonalovat.
Aby se podání stalo skutečně velkou zbraní tenisty, je zapotřebí věnovat plnou
pozornost i psychické připravenosti hráče (Meer, 1990).
„Rozdíl mezi velkým a dobrým hráčem není v technice, v kondici či taktice, nýbrž v
mentální síle.“ (Stojan, Brabenec, 1999, str. 99)
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Hráč je při uskutečňování podání silně ovlivněn samotným průběhem utkání. Když se mu
hra celkově daří, tak předpoklad úspěšného podání je daleko větší než v opačném případě
(Mensing, 1994). Naopak v situacích, kdy má hru ve svých rukách soupeř, je často znakem š
pičkových hráčů, že umí zrovna v těchto okamžicích využít svého podání, aby zvrátili nepř
íznivý stav utkání. Tato skutečnost dokazuje velice dobrou psychickou připravenost hráče a
dokonalé zvládnutí techniky podání. Podle Martina (1996) je v těchto okamžicích výborné
podání úderem, kterým je možno, až do té doby dobře hrajícího soupeře, značně vyvést z
rovnováhy.
Jistota druhého podání se zvyšuje umístěním a rotací míče, čímž se ztěžuje soupeři jeho
vrácení. Když se hráči nedaří první prudké podáni anebo při něm dělá mnoho chyb, používá
dočasně druhé rotované podání jako první. Takto získáváme opět ztracenou jistotu, což nám
umožňuje znovunabytí psychické pohody (Born, 1995).
Charakteristiku psychicky dobře připraveného hráče na podání shrnul Meruňka (1966) do
těchto bodů:
1) Hráč přistupuje ke každému pokusu podání vždy dokonale soustředěný. Když se mu
první podání nepodaří, neusiluje hned o to uskutečňovat druhé podání, ale nejdříve se
uvolní, pak se dvakrát až třikrát zhluboka nadechne a vydechne a po opakovaném
soustředění přistupuje k druhému podání. Tuto zásadu se snaží dodržovat při každém
podání a to i v případech, kdy se mu podání nedaří.
2) Jestliže podání předcházela delší výměna, v důsledku které je hráč zadýchaný, je
důležité, aby se opět několika hlubokými nádechy a výdechy uklidnil a mohl přistoupit
k dalšímu pokusu dostatečně připravený.

2.2.5 Důležitost podání ve hře hráče
V minulosti a v době, kdy tenis vznikal, bylo podání spíše jen činností, kdy se uvedl
míč do hry a samotná hra mohla vůbec začít. Tím, jak se tenis měnil, nabýval na agresivitě a
razanci, výkonnost hráčů se vyrovnávala, bylo potřeba v samotné hře získat něco, co by
hráčům usnadnilo snadněji získávat body a porážet soupeře.
Jak uvádí Jankovský (2002), podle statistik tvoří podání ve dvouhře i čtyřhře 20-30%
všech úderů, získává se jím 12% vítězných bodů na antuce a 23% vítězných bodů na tvrdším
povrchu, jako je například tráva
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Meruňka (1965) už ve své literatuře z 60. let uvádí, že moderní tenis se zakládá na
útočné taktice a cílem této taktiky je získání co nejrychlejšího bodu v utkání. Díky tomu se
stalo podání jediným možným prostředkem, kdy může samotný hráč získat tímto způsobem
rychle přímý bod ze hry a ještě bez účasti soupeře a to z toho důvodu, protože se jedná o
jediný úder, jehož provedení i samotná příprava je jen na vlastním provedení podávajícího
hráče. Tento názor se zachoval a platí i dnes, v současném tenisovém žebříčku známe spoustu
špičkových hráčů naplno využívajících svého „dělového“ podání, který je pro ně jednou z
nejsilnějších zbraní v utkání (např. Milos Raonic, Marin Čilič, Sam Querry, Kevin Anderson
atd.).
Důležitost podání se vyznačuje samotným faktem, že bez něj nemůže být jednak
rozehra vůbec zahájena, dále je podání specifické tím, že je v mnoha případech úderem
rozhodujícím, a to zejména s přihlédnutím na jeho razanci a umístění. Dnes je z pohledu
tenisové taktiky i strategie velmi důležité pro každého špičkového a profesionálního hráče,
aby si své podání udržel. Dobré a kvalitní podání zajišťuje hráči možnost získat převahu od
okamžiku samotného zahájení rozehry, protože umožňuje hráči asi v 50% z celkového počtu
rozeher ihned zaútočit, což v případě slabého podání není možné. Naopak je nutné v tomto
případě počítat s útokem soupeře (Brown, 1995).
Nesmím opomenout na Bollettieriho (2016), který ve své knize píše, že jen málokterá
část hry o vás prozradí víc než vaše druhé podání. Soutěživý hráč, který se chce zlepšovat, do
toho jde naplno i při druhém podání. Druhé podání umožňuje zjistit, zda si hráč důvěřuje a
věří tomu, že se dostane do vyšších úrovní hry. Když chcete hrát tenis na téměř jakékoli
úrovni, musíte mít agresivní druhé podání. Abyste měli agresivní mentální postoj i pro své
druhé podání, nesmíte se ho bát a musíte do něho jít naplno. Je pravda, že když budete
agresivnější, tak některá druhá podání ztratíte, ale časem tam začnou padat a vaše podání se
zlepší.

2.3 Odlišnosti při hře na travnatém povrchu
Travnatý dvorec je jeden z druhů tenisového hřiště. Tráva je vůbec nejrychlejší povrch
celého okruhu, což má za následek těsnější sety a mnohdy vyšší celková herní skóre.
Výzkumy ukázaly, že míček od antuky odskočí s 59% svojí původní rychlosti, na betonu je to
68% a na trávě až 70%.
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Pokud tedy hráč na dvorcích All England Clubu pošle míček rychlostí 200 km/hod., tak se na
druhou stranu odrazí rychlostí 140 km/hod.! Na betonu to bude 136 km/hod. a na červené
antuce jen 118 km/hod.
Procento udržení podání je výrazně vyšší, stejně jako počet es na hru. Tráva jako
kluzký povrch způsobuje nízké, rychlé odskoky tenisového míče, které mohou měnit po
odskoku trajektorii letu, způsobené nerovnostmi podkladu. Proto hráči na tomto povrchu
uzpůsobují strategii své hry a využívají vlastností, které jsou pro trávu charakteristické. Ze
všech grandslamových turnajů zde největší výhodu představuje kvalitní podání. Podání s
vysokou rychlostí je zde pro přijímající hráče velký problém. Po podání je zde typický náběh
k síti, kde se hráč snaží rozehru ukončit. Tomuto hernímu stylu se říká servis-síť. Na trávě,
díky již zmíněným aspektům, se zmenšují rozdíly mezi hráči a jejich herní kvalitou. Hráči s
výborným podáním zde mají větší šanci na úspěch, než na jiných grandslamových turnajích,
kde jsou jejich přednosti jako síla a rychlost úderu minimalizovány pomalejším odskokem.
Tento povrch upřednostňuje silové hráče. V této souvislosti má prolomení podání vyšší
důležitost, než na ostatních površích. Příprava úderů a reakční doba hráče na údery soupeře je
kratší z důvodů rychlého odskoku. Na trávě je odskok často nepravidelný ve srovnání s
tvrdými povrchy či antukou, a to často dělá problémy hráčům s horším technickým
"vybavením". Hráči se tedy nemohou spolehnout na pravidelnosti odskoku a je nemožné
vypočítat si jejich dráhu po odrazu. Na trávě jsou výměny mnohem kratší než na antuce.
Tráva neumožňuje nahradit šikovnou ruku rychlýma nohama tak, jak to třeba umožňuje
antuka.
Dvojnásobný wimbledonský šampión a troufám si říci nejlepší antukář všech dob,
Rafael Nadal prohlásil: „Je nutné být blízko postranní čáry, hrát agresivně a pro vítězné
míčky si chodit k síti“. „Když to porovnám, tak na trávě jsem vrátil 80% míčků ze 100 a na
antuce až 95%“.
Travnatý povrch je také typický tím, jak se mění jeho vlastnosti v souvislosti s
počasím. V případě, že je teplo a svítí slunce, není tráva tak rychlá, jako když na ni zaprší a je
vlhká. V tom případě pak hráči musí okamžitě na tuto změnu reagovat určitou korekcí
techniky a přizpůsobit se změnám přímo v průběhu utkání. V tomto případě se zejména
upravuje pohyb dolních končetin, kdy je potřeba být více pokrčený v kolenou, pohybovat se
hlavně kratšími kroky.
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2.4 Wimbledon
Nejstarší, nejslavnější, nejmajestátnější a pro většinu tenistů i nejkrásnější turnaj na
světě. A ze čtyř grandslamových jediný, který se hraje na trávě. Tedy dodneška. Protože
rovněž US Open, jehož historie se začala psát v roce 1881, i Australian Open, který v
povědomí tenisové elity figuruje od roku 1905, se dříve odehrávaly na zeleném pažitu. Ovšem
nyní je pro ně tráva už jen minulostí. Zůstala pouze ve Wimbledonu a sní naprostá většina
typických britských tradic (Kirschner, Žofka, 2012).
Přece jen i tento turnaj turnajů za dobu svého dlouhého trvání prošel důležitými
změnami. Příběh wimbledonského tenisového klubu je přitom téměř tak starý jako příběh
samotného tenisu. Původní tenis byl sice vynalezen mnichy ve 14. století ve Francii, o rozvoj
moderního tenisu se ovšem nezasloužili francouzští mniši, ale angličtí lordi. V kriketovém
klubu v Crystal Palace se totiž rozhodli, že mimo kriketu začnou na velmi krátce střižené
trávě hrát i upravenou verzi francouzského tenisu. V roce 1868 se klub přestěhoval do
Wimbledonu u Londýna a byl založen The All England Croquet Club a o jedenáct let později
se jeho název rozšířil na dnešní The All England Croquet and Lawn Tennis Club. A právě od
9. července 1877 se konala výhradně v mužské dvouhře wimbledonská premiéra, jíž se
zúčastnilo dvaadvacet britských gentlemanů. Vítězem se stal William Gore. Ženy se mohly
poprvé zúčastnit až v roce 1884, ve stejném roce se také začala hrát mužská čtyřhra. Až v roce
1913 se poprvé hrála čtyřhra žen i smíšená čtyřhra.
Wimbledon je považován za neoficiální mistrovství světa na travnatých dvorcích a
vítězství v něm je hodnoceno jako největší individuální tenisový úspěch.
Tradici drží ve Wimbledonu, i pokud jde o povrch, na kterém se hraje. Tráva patří
mezi nejrychlejší povrchy, zároveň je to povrch nejstarší. Na všech kurtech je vysetý travní
porost - jílek vytrvalý, jedna z nejdůležitějších věcí na celém Wimbledonu. O trávu se v All
England Clubu pečuje jako o ten nejcennější klenot. Povrch se připravuje několik měsíců
předem. Té největší pozornosti se mu ale dostává během samotného turnaje. Stará se o něj
třicítka zahradníků. Dřív se tráva na kurtech udržovala díky kosám a apetitu zvířat, která pažit
soustavně spásala. Dnes už přežvykující krávu mezi lajnami nepotkáte. Jednotlivé kurty se
musí den co den sekat na výšku osmi milimetrů, stejnou sekačkou a stejnýma rukama.
Pořadatelé musí mít kurty jeden jako druhý, všechny úplně stejné, když je jeden měkčí musí
se přitvrdit. Tráva je posekaná taky všude stejně.
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Během volné neděle si mají kurty odpočinout, aby byly připraveny na vyvrcholení celého
turnaje.
„Na centrální dvorec nesmějí před začátkem turnaje ani členové klubu ani samotní hráči. V
sobotu se tady jenom na trávě sehraje dvousetový ženský zápas. To je taková tradice. Dělá se
to primárně pro to, aby se otestovala elektronika a aby se zjistilo, zda všechno funguje."
(Eddie Seaward)
Wimbledon není jediný turnaj, který se na travnatých dvorcích hraje. Na okruzích
ATP jsou další turnaje, které se hrají na travnatém povrchu, jsou to:


Halle/Gerry Weber Open,



London/Aegon International Championships The Queens club,



Nottingham/Aegon Open Nottingham,



Newport/Dell Technologies Hall of fame open, for the Van Alen Cup,



Eastbourne/Aegon International Eastbourne,



S´Hertogenbosch/Ricoh open – Grass court Championships,



Antalya/Antalya open – tennis tournament.

2.5 Zajímavostí o Wimbledonu
1) Povrch
Wimbledon je nejstarším mezinárodním tenisovým turnajem na světě. Poprvé se konal v
roce 1877. Wimbledon je také jediným grand slamem, který se hraje na svém původním
povrchu, na trávě.
2) Dámy a pánové
I po všech těch letech Wimbledon nadále označuje mužské a ženské soutěže jako pánské
(gentlemen's) a dámské (ladies'). Tenistky jsou označovány buď Slečna (Miss) nebo Paní
(Mrs) podle jejich manželského stavu. Muži se však jako Pan (Mr) neoznačují.
3) Dress code
Wimbledon má ze všech turnajů nejpřísnější pravidla týkající se oblečení. Hráči na turnaji
musí být oblečeni v bílém. Platí to již od prvního ročníku turnaje. All England Club bere toto
pravidlo velmi vážně. Pravidla se během let pouze zpřísňovali. V roce 2014 klub vydal deseti
bodové nařízeno zahrnuté v hráčské příručce, které musí všichni hráči dodržovat. Nařízení
obsahovalo nová pravidla týkající se bílé včetně podmínek jako například:
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Bílá nezahrnuje krémovou barvu.



Na oblečení může být jeden barevný vzor ne širší než 1cm.



Jakékoliv (barevné) spodní prádlo, které je nebo by mohlo být viditelná během hry, je
zakázané

4) Jahody se šlehačkou
Jahody se šlehačkou jsou jednou z hlavních wimbledonských tradic a jsou nezbytnou
součástí turnaje. V minulosti jahody a tenis signalizovaly příchod léta. Každý rok se na
Wimbledonu sní 28 000 kilogramů jahod spolu se 7 000 litry šlehačky.
5) The BBGs
Na Wimbledonu jsou sběrači a sběračky známí jako BBGs a hrají důležitou roli v
hladkém průběhu turnaje. Každý rok je na Wimbledonu 250 sběračů a sběraček. Mají v
průměru 15 let a za svou dvoutýdenní práci dostávají 150 liber.
6) Centre Court
Během 2. světové války centrální dvorec zasáhlo 5 bomb, které zdemolovali 1200 sedadel.
Úplná oprava trvala 9 let. Dnes kurt pojme 15 000 diváků. Má také zatahovací střechu, která v
případě deště zabraňuje výraznějšímu přerušení hry.
7) Královská rodina
Wimbledon je jediný turnaj, který se koná pod patronací Královské rodiny. Patronkou
klubu je Její královská Výsost Catherine, vévodkyně z Cambridge. Dříve tuto roli plnila
anglická královna Alžběta II. Královská rodina sedí v Královské lóži.
8) Prize money
V minulosti byly vítězové mužských soutěží odměňování větším množstvím peněz než
ženy. To se však změnilo v roce 2007, kdy se na Wimbledonu začalo na odměnách rozdávat
stejné množství peněz pro muže a ženy.
9) Kurty bez reklam
Wimbledon nemá kolem kurtů žádné reklamy sponzorů. Klub se vždy snažil ponechat
unikátní vzhled turnaje a jeho charakter, a proto kolem kurtů nenajdeme žádné reklamy.
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10) Dřevěné šatny a „Manic Mondey“ (zběsilé pondělí)
Historie a tradice je vidět v areálu tenisového a kriketového klubu ve Wimbledonu na
každém kroku, i současné šatny pro hráče jsou stále původní dřevěné.
Neděle, která odděluje první a druhý týden turnaje je dnem odpočinku. Na tento den
nejsou naplánovány žádné zápasy. Druhý pondělí ve Wimbledonu je nejlepším dnem v
tenisovém kalendáři a nazývá se také jako „zběsilé pondělí“. Je to z toho důvodu, že všech 16
mužů a 16 žen zbývajících v pavoucích dvouhry bojuje o své místo ve čtvrtfinále ve stejný
den.

25

3 VÝZKUMNÁ ČÁST
3.1 Cíle práce
Cílem bakalářské práce je statisticky zpracovat zápasy dvouhry mužů ve Wimbledonu
2017 u předních tenisových světových hráčů. Porovnat jejich úspěšnost a účinnost druhého
podání se zaměřením na umístění do tenisového dvorce.

3.2 Otázky do výzkumu


Počet celkových druhých podání ze tří utkání každého hráče.



Když se hrála výměna po druhém podání, jestli skončila vítězstvím pro podávajícího
či nikoli u vybraných hráčů.



Umístění směrů vyhraných druhých podání u kategorií „antukáři“, „servismeni“ a
„trávaři“.



Když nastala dvojchyba, jaký byl záměr podávajícího hráče zahrát variantu podání
(směry 1-4).

3.3 Úkoly práce
Jednotlivé úkoly práce jsou:


Shromáždit teoretické materiály týkající se tématu práce.



Stanovení variant druhého podání, počtu jednotlivých provedení.



Vybrat hráče, kteří se výzkumu zúčastní.



Vytvořit videozáznam všech odehraných druhých podání u všech hráčů z Wimbledonu
2017.



Zpracování a následné vyhodnocení dat z videozáznamu.



Doporučení pro praktické využití.
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4 METODIKA PRÁCE
4.1 Charakteristika vybraného souboru
Pro výzkum jsem si vybral devět předních světových hráčů v mužské dvouhře. Všichni
hráči byli vybírání bez ohledu na věkové rozdíly a bez zřejmého omezení, které by mohlo
negativně ovlivnit jejich hru. Analýza zápasů probíhala na nejslavnějším grandslamovém
turnaji světa Wimbledonu 2017. Podmínkou výběru bylo, aby každý ze zvolených hráčů
odehrál alespoň tři celé utkání, pro co nejpřesnější a nejobjektivnější výsledky výzkumu.
Musel jsem tedy mít v „záloze“ i jiné hráče, než ty, které jsem si vybral. Celkem bylo
zanalyzováno 27 zápasů. Zaznamenány byly všechny druhé podání u každého hráče ve třech
utkání. Znamená to, že z každého zápasu hráče jsem získal průměrně 30 druhých podání.
Záměrně jsem vybíral hráče s odlišným způsobem hry. Devět hráčů jsem si rozdělil do tří
kategorií:
1) „servismeni“
Hráči, kteří převážně budují svoji hru na výborném podání. Vybral jsem Raonice, Čiliče a
Querryho.
2) „trávaři“
Hráči „specializující se“ na travnaté povrchy. Podle statistik, které jsem vyhledal na
internetu, mají jedny z nejlepších výsledků na trávě. Jsou to: Federer, Berdych, A. Zverev.
3) „antukáři“
Hráči, kteří jsou úspěšní na antuce. Zvolil jsem: Nadala, Thiema, Ferrera. Jelikož Ferrer
odehrál jen dvě plnohodnotné utkání (ve 2. kole mu za stavu 3:0 skrečoval Darcis), výsledky
by neodpovídaly průměru, tak jsem na jedno utkání započítal výsledky 1. kola Wawrinky.
Ve výběru hráčů je pouze Rafael Nadal, který hraje levou rukou, ostatní jsou hráči hrající
pravou rukou, proto jsem levoruké nezohledňoval.
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4.2 Charakteristika použité metody
Ve výzkumu byla použita metoda nepřímého pozorování. Jednalo se o záznamy
nahrané z televizních utkání - Wimbledon 2017. Výhodou nepřímého pozorování bylo, že
díky opakovanému zhlédnutí, jsem mohl získat podrobnější a přesnější informace.
Metoda pozorování znamená sledování činností lidí, záznam této činnosti, její analýzu
a vyhodnocení. Při kvantitativně orientovaném výzkumu už před pozorováním ví pozorovatel
přesně, co a jak bude sledovat. Pozorovatel rozčleňuje pozorovanou realitu na předem
stanovené kategorie a má předem připravený záznamový arch (Gavora, 2000).
Použil jsem notační analýzu do předem připraveného záznamového archu (viz
kapitola 4.3). Postup při analýze utkání byl dvoufázový. Při prvním zhlédnutí jsem sledoval
umístění a účinnost směru druhého podání. Když se ve výměně pokračovalo, zajímalo mě,
jestli podávající bod vyhrál či nikoli a když nastala dvojchyba, jaký byl záměr podávajícího
hráče zahrát variantu podání (směry 1-4). Při druhém zhlédnutí jsem ověřoval, zda zapsaná
data z prvního pozorování odpovídají skutečnosti.

4.3 Zaznamenávané kategorie úderů
4.3.1 Varianta prvního podání
Eso
Zaznamenával jsem variantu, kdy přijímající hráč vůbec nezareagoval na podání soupeře a
míče se nedotknul.

4.3.2 Varianty druhého podání
Chyba z druhého podání
Zaznamenával jsem všechny dvojchyby u jednotlivých kategorií a u všech vybraných hráčů.
Umístění podání
Varianta, kterou jsem hodnotil z pozice podávajícího hráče. Hodnotil jsem jak z pravé, tak i
z levé podávající strany.
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Obrázek 2: Varianty směru podání

Varianty:
1) podání na střed dvorce
2) tzv. „podání na tělo“
3) tzv. „podání ven z dvorce“
4) krátké podání diagonálním směrem směřující výrazně ven z dvorce
Celkový počet druhých podání
Zaznamenával jsem celkový počet úspěšných i neúspěšných druhých podání u jednotlivých
hráčů i zvolených kategorií.
Celkové vyhrané body po druhém podání
Zaznamenával jsem všechny vyhrané body po úspěšném druhém podání u všech hráčů ve
zvolených variantách (1-4).
Celková účinnost úspěšného druhého podání z jednotlivých variant (1-4)
Vyhodnocoval jsem všechny úspěšně zahrané druhé podání + do jaké zóny byly zahrány.
Chyba
Z dvojchyb jsem analyzoval záměr hráče, o kterou variantu (1-4) se pokusil zahrát.
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4.4 Vyhodnocení dat
Naměřené

hodnoty

jsem

vyhodnocoval

pomocí

základních

deskriptivních

charakteristik (průměr, absolutní četnost, součet všech dat), které byly použity k interpretaci
výsledků.
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5 VÝSLEDKOVÁ ČÁST
V následující kapitole, jsem do přehledných tabulek zpracoval, všechny získané a
potřebné hodnoty pro výzkumnou část.
Tabulka 2: „Antukáři“ všechny získané obecné hodnoty
všechny druhé
podání

všechny vyhrané
druhé podání

% vyjádření ve
vyhraných
druhých podání

esa2

dvojchyby

Nadal

116

69

59

34

5

Thiem

144

82

57

29

10

Wawrinka

42

20

47

1

3

Ferrer

82

48

58

4

7

Tabulka 3: „Servismeni“ všechny získané obecné hodnoty
všechny druhé
podání

všechny vyhrané
druhé podání

% vyjádření ve
vyhraných
druhých podání

esa

dvojchyby

Querry

172

88

51

66

8

Raonic

100

54

54

54

8

Čilič

128

66

51

62

12

Tabulka 4: „Trávaři“ všechny získané obecné hodnoty
všechny druhé
podání

všechny
vyhrané druhé
podání

% vyjádření ve
vyhraných
druhých podání

esa

dvojchyby

Federer

65

41

63

26

4

Berdych

101

58

57

36

4

Zverev

97

47

48

32

16

Ve výše uvedených tabulkách (2, 3, 4), jsem zvolené hráče rozdělil do kategorií.
Uvádím zde získaná data ze tří utkání každého hráče. Tyto výsledky slouží k dalšímu rozboru.

2

Esa = z prvního i z druhého podání
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Tabulka 5: Obecné porovnání zvolených tří kategorií

Viz tabulka č. 2, 3 a 4
„antukáři“

„servismeni“

„trávaři“

celkový počet druhých
podání

384

400

263

celkový počet vyhraných
druhých podání

219

208

146

% vyjádření ve
vyhraných druhých
podání

57

52

55

celkový počet es

68

182

94

celkový počet dvojchyb

25

28

24

Ze získaných údajů, z tabulek 2, 3, 4 v tabulce 5, uvádím a porovnávám celkový
souhrn vybraných kategorií. Zajímavostí je, že „antukáři“ vykazují nejvyšší procento
získaných druhých podání.
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V tabulkách níže, jsou zaznamenány všechny zanalyzované kategorie úderů druhého
podání u jednotlivých hráčů. V tabulkách jsou uvedeny výsledky ze záznamových archů
sledovaných tří utkání. Zaznamenáno bylo vždy osm variant. Čtyři z pravé a čtyři z levé
podávající strany. Na konci dané kategorie, je vždy výsledná tabulka.
1) „Antukáři“
Tabulka 6: Celková úspěšnost a neúspěšnost druhých podání zvolených směrů

(viz obr. 2, str. 28)
Nadal:

směry podání

P3 - 1

2

3

4

L4 - 1

2

3

4

vyhrané míče

8

8

15

2

8

15

5

8

prohrané míče

4

6

7

4

4

11

1

5

dvojchyby

1

2

2

Tabulka 7: Celková úspěšnost a neúspěšnost druhých podání zvolených směrů

Ferrer

směry podání

P-1

2

3

4

L-1

2

3

4

vyhrané míče

11

7

7

8

3

1

7

4

prohrané míče

4

4

2

3

5

3

4

2

1

1

dvojchyby

3
4

3

P = pravá strana
L = levá strana
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2

Tabulka 8: Celková úspěšnost a neúspěšnost druhých podání zvolených směrů

Wawrinka

směry podání

P-1

2

3

4

L-1

2

3

vyhrané míče

5

4

2

2

4

1

2

prohrané míče

3

3

3

1

1

3

3

dvojchyby

1

4

2

2

Tabulka 9: Celková úspěšnost a neúspěšnost druhých podání zvolených směrů

Thiem

směry podání

P-1

2

3

4

L-1

2

3

4

vyhrané míče

23

10

7

4

18

6

8

6

prohrané míče

16

7

6

2

9

4

6

2

dvojchyby

2

2

1

1

2

2
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Tabulka 10: Celkové hodnoty druhého podání – „antukáři“

směry podání

P–1

2

3

4

L-1

2

3

4

vyhrané míče

47

29

31

16

34

22

22

18

prohrané míče

27

20

18

10

19

21

14

11

dvojchyby

2

7

1

4

3

4

4

% účinnost
varianty

62

52

62

53

61

47

55

62

Pro zvolený výzkum jsou důležité získaná data z celkové kategorie, nikoli jednotlivých
hráčů. Jejich hodnoty jsem uvedl, aby bylo zřejmé, jak jsem se dopracoval k celkovým
výsledkům každé kategorie.
Z tabulky 10 vyplývá, že „antukáři“, mají největší četnost a zároveň i nejvyšší úspěšnost
druhého podání do směru 1, tzn. podání směřující na střed dvorce.
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2) „Servismeni“
Tabulka 11: Celková úspěšnost a neúspěšnost druhých podání zvolených směrů

Querry

směry podání

P-1

2

3

4

L-1

2

3

4

vyhrané míče

21

9

5

2

8

13

20

10

prohrané míče

18

8

5

4

8

7

17

9

dvojchyby

3

3

2

Tabulka 12: Celková úspěšnost a neúspěšnost druhých podání zvolených směrů

Raonic

směry podání

P-1

2

3

4

L-1

2

3

4

vyhrané míče

14

4

6

3

9

10

6

2

prohrané míče

9

6

6

3

7

4

3

dvojchyby

3

3

2
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Tabulka 13: Celková úspěšnost a neúspěšnost druhých podání zvolených směrů

Čilič

směry podání

P-1

2

3

4

L-1

2

3

4

vyhrané míče

16

2

10

12

16

4

4

2

prohrané míče

10

4

7

5

11

5

4

4

dvojchyby

2

4

2

3

1

Tabulka 14: Celkové hodnoty druhého podání - „servismeni“

směry podání

P-1

2

3

4

L-1

2

3

4

vyhrané míče

51

15

21

17

33

27

30

14

prohrané míče

37

18

18

12

26

16

24

13

dvojchyby

8

6

2

2

2

3

5

% účinnost
varianty

53

38

51

55

54

59

51

52

U „servismenů“ jednoznačně nemůžeme vyhodnotit, která zvolená varianta druhého
podání je nejúčinnější. Zajímavostí je, že varianta 2 z pravé strany, má nejnižší účinnost a
z levé strany je nejúčinnější.
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3)

„Trávaři“

Tabulka 15: Celková úspěšnost a neúspěšnost druhých podání zvolených směrů

Federer

směry podání

P-1

2

3

4

L-1

2

3

4

vyhrané míče

8

6

5

5

6

3

5

3

prohrané míče

3

3

2

1

3

3

3

2

dvojchyby

2

1

1

Tabulka 16: Celková úspěšnost a neúspěšnost druhých podání zvolených směrů

Berdych

směry podání

P-1

2

3

4

L-1

2

3

4

vyhrané míče

13

5

7

4

11

6

9

3

prohrané míče

7

3

6

3

7

5

5

3

1

1

dvojchyby

2
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Tabulka 17: Celková úspěšnost a neúspěšnost druhých podání zvolených směrů

A. Zverev

směry podání

P-1

2

3

4

L-1

2

3

4

vyhrané míče

8

7

5

6

9

6

7

3

prohrané míče

5

6

4

2

6

3

5

3

dvojchyby

3

5

1

1

1

4

1

Tabulka 18: Celkové hodnoty druhého podání - „trávaři“

směry podání

P-1

2

3

4

L-1

2

3

4

vyhrané míče

29

14

17

15

26

15

21

9

prohrané míče

15

12

12

6

16

11

13

8

dvojchyby

3

7

3

3

2

4

2

% účinnost
varianty

62

42

53

58

54

55

47

71

U kategorie „trávaři“ bych rád zmínil výkony Rogera Federera. Letošním
Wimbledonem prošel s naprostou herní jistotou a eleganci až do vítězného konce. Se ziskem
osmého titulu ve Wimbledonu se osamostatnil v čele vítězů nejslavnějšího turnaje.
Velice dobrým výkonem se prezentoval i český zástupce ve dvouhře Tomáš Berdych,
který prohrál po velkém boji s Federerem v semifinále turnaje.
U „trávařů“ statisticky nejlépe vychází varianta z pravé strany, krátké podání
diagonálním směrem směřující výrazně ven z dvorce.
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Tabulka 19
Celková účinnost vyhraného druhého podání, jednotlivých kategorií podle směru
směry podání

P -1

2

3

4

L-1

2

3

4

„antukáři“
(z 219 míčů)

47

29

31

16

34

22

22

18

„servismeni“
(z 208 míčů)

51

15

21

17

33

27

30

14

„trávaři“
(ze 192 míčů)

29

14

17

15

26

15

21

9

% účinnost
varianty
„antukáři“

62

52

62

53

61

47

55

62

% účinnost
„servismeni“

53

38

51

55

54

59

51

52

% účinnost
„trávaři“

62

42

53

71

58

54

55

47

% účinnost
všech kategorií

58

45

56

59

57

53

54

55

Výše uvedená tabulka slouží k přehlednému porovnání všech vybraných kategorií.
Z uvedených dat vyplývá, že při podání z pravé strany je nejméně účinné tzv. „podání na
tělo“.
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Tabulka 20: Celkové prohrané body po druhém podání
směry podání

P-1

2

3

4

L-1

2

3

4

„antukáři“
(ze 140 míčů)

27

20

18

10

19

21

14

11

„servismeni“
(ze 164 míčů)

37

18

18

12

26

16

24

13

„trávaři“
(z 93 míčů)

15

12

12

6

16

11

13

8

Tabulka 21: Celkové dvojchyby
směry podání

P-1

2

3

4

L-1

2

3

„antukáři“
(z 25 dvojchyb)

2

7

1

4

3

4

4

„servismeni“
(z 28 dvojchyb)

8

6

2

2

2

3

5

„trávaři“
(z 24 dvojchyb)

3

7

3

3

2

4

4

2

Tabulka 21 vykazuje, když hráč zahrál dvojchybu, o kterou variantu druhého podání
se pokusil.
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6 DISKUZE
Bakalářská práce se zabývá analýzou taktických variant druhého podání u elitních
hráčů na travnatém povrchu. Prvním krokem pro úspěšné zpracování této práce bylo zajištění
objektu výzkumu. Objekt výzkumu tvoří 9 elitních hráčů, kteří odehráli alespoň tři
plnohodnotná utkání na turnaji Wimbledon 2017. U každého hráče byly pro zvýšení
objektivity zkoumány tři utkání. Byly vybrány utkání, které nebyly ovlivněny atypickými
povětrnostními podmínkami, chybami rozhodčích, či zraněním aktérů. Druhým krokem byla
úprava záznamového archu tak, aby optimálně vyhovoval zvolenému souboru. Třetím krokem
bylo vytvoření kategorie zvolených hráčů, tj. „antukáři“, servismeni“ a „trávaři“.
Neovlivnitelným faktorem ve snaze o objektivní výběr zkoumaného souboru zůstává aktuální
forma hráčů. Čtvrtým krokem bylo vytvoření tabulek ze získaných dat. Posledním pátým
krokem bylo vyhodnocení jednotlivých tabulek. V následujících odstavcích jsou uvedeny
odpovědi na hlavní otázky výzkumu.
Prvním otázka zjišťovala, jaký je počet celkových druhých podání ze tří utkání
každého vybraného hráče. Na tuto otázku odpovídají tabulky 2, 3, 4. V těchto tabulkách jsou
uvedeny výsledky jednotlivých hráčů. Uvádím tam všechny druhé podání i všechny vyhrané
druhé podání. Ze získaných dat vyplývá, že Federer odehrál ze všech sledovaných hráčů
nejmíň druhých podání, tj. 65 z toho 41 vyhraných, což je 63 % úspěšnosti.
Druhá otázka: Když se hrála výměna po druhém podání, jestli skončila vítězstvím pro
podávajícího či nikoli u vybraných hráčů? Na tuto otázku odpovídají tabulky 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 15, 16 a 17. V tabulkách můžeme vidět podrobné výsledky jednotlivých hráčů.
V tabulkách je vyčísleno počet vítězných i prohraných míčů po druhém podání.
Třetí otázka: Umístění směrů vyhraných druhých podání u kategorií „antukáři“,
„servismeni“ a „trávaři“. Zvolenou otázku jsem vypracoval v tabulce 19. Hodnoty v této
tabulce znázorňují četnosti druhých podání s rozdělením do jednotlivých směrů. V další části
tabulky uvádím procento účinnosti variant druhých podání 1 – 4 z pravé i z levé strany.
Z vypozorovaných dat lze usoudit, že u kategorie „antukářů“ je nejúčinnější varianta 1 z
pravé strany (62 %). Varianta 1 z pravé i z levé strany je zároveň i nejvíce používána. U
„servismenů“ dle výsledků je nejúčinnější varianta 4 z pravé strany (55 %). Druhé podání
z levé strany je nejúčinnější varianta 2 (59 %). „Trávaři“ mají jako nejúčinnější variantu 4 (71
%) z pravé strany a z levé strany variantu 1 (58 %).
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Čtvrtá a zároveň poslední otázka v mém výzkumu je: Když nastala dvojchyba, jaký
byl záměr podávajícího hráče zahrát variantu podání (směry 1-4). Z tabulky 21 vyplynulo,
když hráč zahrál dvojchybu, o kterou variantu druhého podání se pokusil. Toto hodnocení je
lehce subjektivní, protože záleželo na mně samotným, jak jsem neúspěšný pokus rozpoznal.
Ve většině případů bylo ale zřejmé, která varianta byla záměrem. Z výsledků můžeme
vyvodit, že varianta 4 z levé strany, krátké podání diagonálním směrem směřující výrazně ven
z dvorce, je nejpřijatelnější možností. V potaz ale musíme vzít, že z levé i z pravé strany do
varianty 4 šlo nejméně podání, riziko dvojchyby bylo tedy nejmenší.
Je jasné, že výsledky nemohou být zcela objektivní, protože dnešní světový tenis je již
jednoznačně založen na psychické odolnosti jednotlivých hráčů. Hráče jsem mohl sledovat
zrovna v jejich herním útlumu, jejich forma mohla být tou dobou špatná, popřípadě se
nemuseli nacházet v optimálním herním rozpoložení. Dalším faktor, který může znehodnotit
mé výsledky, může být fakt, že hráči se mezi sebou střetávají poměrně často a tak mají
nastudované své silné i slabé stránky a přibližně ví, co by mohlo být proti danému soupeři
efektivní.
Co se výzkumu týká, tak se mi podařilo nashromáždit velké množství zaznamenaných
druhých podání, které posloužili k větší přesnosti a objektivitě. Zajímavé by bylo výsledky
porovnat na jiném povrchu, nebo u hráčů nižší výkonnostní kategorie.
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7 ZÁVĚR
Cílem práce bylo statisticky zpracovat zápasy dvouhry mužů ve Wimbledonu 2017 u
předních tenisových světových hráčů. Porovnat jejich úspěšnost a účinnost druhého podání se
zaměřením na umístění do tenisového dvorce.
Tato studie nám poskytuje dané výsledky a to hlavně z oblasti druhého podání.
Výsledky ukazují na rozdíly v účinnosti i úspěšnosti druhého podání na travnatém povrchu.
Zjistil jsem, že rozdíly takticky zvoleného směru druhého podání u „antukářů“, „servismenů“
i „trávařů“ jsou minimální. Hráči, kteří technicky a takticky zvládají druhé podání, mají vyšší
předpoklad k celkovému vítězství v utkání. Ze studie vyplývá, že nejčetnější a zároveň i
s největší účinností je druhé podání na střed dvorce z pravé i z levé strany. Rozdíly jsou však
celkově minimální u všech vybraných kategorií a hráčů.
Určitě bych viděl alternativu pokračovat v mém výzkumu dalšími cestami. Nabízí se
možnost provést obdobný výzkum na jiném povrchu, zvolit jiné věkové kategorie (děti,
dorostence) nebo nasměrovat studii k jinak výkonově orientovaným hráčům (hráči nižších lig
a podobně). Kdyby se provedl výzkum právě s hráči nižších lig, mohlo by nám toto srovnání
nabídnout informace o nedostatcích hráčů nižších výkonnostních kategorií a využít poznatky
v tréninku.
Jednoznačně tedy nelze z mé studie určit výhodnost konkrétní varianty směru druhého
podání. Nicméně mé doporučení a praktické využití je takové, neopomíjet důležitost druhého
podání v tréninkovém procesu.

.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1 - Přehled všech sledovaných mužských zápasů
„antukáři“
1) Ferer vs. Gasguet

1. kolo Wimbledon 2017, zápas, 6:3, 6:4, 5:7, 6:2.

2) Ferer vs Berdych

3. kolo Wimbledon 2017, zápas, 3:6, 4:6, 3:6.

3) Wawrinka vs. Medvedev

1. kolo Wimbledon 2017, zápas, 4:6, 6:3, 4:6, 1:6.

4) Nadal vs. Young

2. kolo Wimbledon 2017, zápas, 6:4, 6:2, 7:5.

5) Nadal vs. Khachanov

3. kolo Wimbledon 2017, zápas, 6:1, 6:4, 7:6.

6) Nadal vs. Muller

4. kolo Wimbledon 2017, zápas, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15.

7) Thiem vs. Simon

2. kolo Wimbledon 2017, zápas, 5:7, 6:4, 6:2, 6:4.

8) Thiem vs. Donaldson

3. kolo Wimbledon 2017, zápas, 7:5, 6:4, 6:2.

9) Thiem vs. Berdych

4. kolo Wimbledon 2017, zápas, 3:6, 7:6, 3:6, 6:3, 3:6.

„servismeni“
1) Querry vs. Tsonga

3. kolo Wimbledon 2017, zápas, 6:2, 3:6, 7:6, 1:6, 7:5.

2) Querry vs. Anderson

4. kolo Wimbledon 2017, zápas, 5:7, 7:6, 6:3, 6:7, 6:3.

3) Querry vs. Čilič

65. kolo Wimbledon 2017, zápas, 7:6, 4:6, 6:7, 5:7.

4) Raonic vs. A. Ramos - Vin. 3. kolo Wimbledon 2017, zápas, 7:6, 6:4, 7:5.
5) Raonic vs. A. Zverev

4. kolo Wimbledon 2017, zápas, 4:6, 7:5, 4:6, 7:5, 6:1.

6) Raonic vs. Federer

56. kolo Wimbledon 2017, zápas, 4:6, 2:6, 6:7.

7) Čilič vs. Muller

5. kolo Wimbledon 2017, zápas, 3:6, 7:6, 7:5, 5:7, 6:1.

8) Čilič vs. Querry

6. kolo Wimbledon 2017, zápas, 6:7, 6:4, 7:6, 7:5.

9) Čilič vs. Federer

77. kolo Wimbledon 2017, zápas, 3:6, 1:6, 4:6.

„trávaři“
1) Federer vs. Dimitrov

4. kolo Wimbledon 2017, zápas, 6:4, 6:2, 6:4.

2) Federer vs. Raonic

5. kolo Wimbledon 2017, zápas, 6:4, 6:2, 7:6.

3) Federer vs. Čilič

7. kolo Wimbledon 2017, zápas, 6:3, 6:1, 6:4.

4) Berdych vs. Harrison

2. kolo Wimbledon 2017, zápas, 6:4, 6:3, 6:7, 6:3.

5) Berdych vs. Ferrer

3. kolo Wimbledon 2017, zápas, 6:3, 6:4, 6:3.

6. kolo = semifinále Wimbledonu
5. kolo = čtvrtfinále Wimbledonu
7 7. kolo = finále Wimbledonu
5
6
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6) Berdych vs. Thiem

4. kolo Wimbledon 2017, zápas, 6:3, 6:7, 6:3, 3:6, 6:3.

7) A. Zverev vs. Tiafoe

2. kolo Wimbledon 2017, zápas, 6:3, 6:4, 6:3.

8) A. Zverev vs. Other

3. kolo Wimbledon 2017, zápas, 6:4, 6:4, 6:2.

9) A. Zverev vs. Raonic

4. kolo Wimbledon 2017, zápas, 6:4, 5:7, 6:4, 5:7, 1:6.
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