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Práci teoretického typu tvoří 72 stran. Využívá se jen 41 zdrojů, mnohdy staršího data a text je převážně
založen na trenérských publikacích. Vědeckých aktuálních zdrojů je zde minimum a současný stav
bádání je málo rozpracovaný, existuje mnoho studií, které mohl autor využít. Zvolené téma je aktuální a
považuji za potřebné. Abstrakt je vágní a jen obecně se opakující se všech svých částech. Autor stručně
seznamuje s problematikou výkonu v tenise, avšak hlubší rozebrání herního výkonu z teorie sportovních
her zde chybí. Cíl práce je dobře stanoven. V metodice není jasné, jak probíhal výběr literatury, zcela
chybí, jaké databáze byly použity, a která klíčová byla slova hledány. Poslední odstavec na s.22 působí
zmateně a nevím, co jím autor myslel. Autorova práce je logicky sestavena, avšak novější teorie
motorického učení zde chybí. První věta v kap. 4.1 nereflektuje teorii SH. Správně se rozebírá fáze
motorického učení, ale chybí zde teorie transferu. Výhrady mám ke kapitole diagnostiky, která je
nesystematická a nevychází z teorie. Autor seznamuje s možnou chybou u každého úderu - zde by mě
zajímalo zdůvodnění výběru zrovna této chyby – jelikož chyb v provedení může být velmi mnoho…
Dále uvádí cvičení na korekci. Závěr je obecnější s prvky diskuze.

Autor prokázal způsobilost řešit problém komplexně přinášející zajímavé informace k danému tématu.
Bohužel práce trpí nedostatečnou rešerší literatury, mnohdy je na hraniční úrovni, avšak dá se říci, že
může splňovat požadavky na závěrečnou práci. 

Práci lze doporučit k obhajobě s hodnocením dobře, avšak v závislosti na prezentaci obhajoby a
vysvětlení nejasností. 

Doplňující otázky a připomínky:

Co znamená transfer v pohybovém učení a jak je důležitý pro tenis a tenisovou techniku?
Které chyby v technice se vyskytují u forhendu, bekhendu?
Co je to kvalitativní analýza pohybových dovedností a jaké obory se v ní využívá?
Seznamte nás detailněji s teorií diagnostiky sportovních her.
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