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Bakalářská práce: Analýza taktiky elitních tenisových hráčů na turnaji Nitto ATP Finals 2020

Autor: Karel Hrdlička

Práce je sepsána na 53 stran a využívá 25 zdrojů. Téma považuji za přínosné. Strukturovaný abstrakt je
výstižný. Klíčová slova by neměla být slova z názvu. Práce se zabývá strategií, systematikou a herním
výkonem v tenise. Neštastnou považuji strukturu teoretické části začínající strategií. Herní výkon a
systematika by měla být obšírněji a detailněji sepsána. Teoretická část částečně seznamuje s
problematikou, nicméně rešerše zkoumaného problému a současného stavu bádání je nulová a využívané
zdroje jsou zastaralejší. Cíl práce je dobře stanoven. Hypotézy nemají teoretický podklad. Chybí
detailnější informace o sledovaném souboru, věk, umístění, hrající ruka atd. a sledovaný počet rozeher je
relativně malý. Metody jsou upraveny od předchozí studie a dobře kategorizovány. Chybí více
detailnější informace ohledně hodnocení včetně záznamu v elektronické podobě, co to znamená?
Výsledky jsou názorné, avšak diskuse v této části je minimální a konfrontace s jinými studiemi mizivá.
Bohužel, kvalitu práce snižuje nezahrnutí vědecké literatury, kde se velké množství zabývá právě
podobnou tématikou a herními charakteristikami v tenise. Práce obsahuje drobné gramatické a
stylistické chyby, občas nejednotnou terminologii – bod, rozehra. Závěr je dlouhý a některé údaje se
zbytečně opakují, třetí odstavec do něj nepatří. Jaká jsou nejdůležitější zjištění, co by si měl čtenář
odnést?
Autor prokázal způsobilost řešit problém komplexně přinášející zajímavé informace k danému tématu.
Bohužel práce trpí malou rešerší literatury současného poznání a autor by měl uvážit, které zdroje jsou
pro práci vhodné a které nikoli. Práce splňuje požadavky na závěrečnou práci.
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře až dobře.

Doplňující otázky a připomínky:
Ukažte záznamový arch.
Jaká byla reliabilita hodnotitele ve sledovaných proměnných?
Je možné zobecňovat daná zjištění?
Jaké byly limitace výzkumu?
Jak byste definoval termín indikátor herního výkonu?
Další otázky vyplynou během obhajoby.
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