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Diplomová práce studenta Petra Lajkepa s názvem, „Efektivita a účinnost podání u mužů 
v tenise“ obsahuje celkem 60 stran psaného textu i s přílohami a je doplněna tabulkami. 
Z toho teoretická část obsahuje 28 stran a část výzkumná 32 stran.
Cílem práce bylo porovnání rozdílů v efektivitě a úspěšnosti podání vzhledem k povrchu a 
výkonnostní úrovni hráčů (mužů) v tenise. K tomuto cíly bylo stanoveno sedm úkolů a byly 
položeny čtyři vědecké otázky. 
Jako metoda analýzy podání hráče v utkání byla použita extrospektivní metoda pozorování. 
Skupina pozorovaných probandů byla stanovena na základě metody prostého záměrného 
výběru, která je jednou z nejrozšířenějších metod při aplikaci kvalitativního přístupu. Celkový 
počet sledovaných probandů byl 56.
Z provedeného výzkumu vyplynulo:

- Celková účinnost prvního podání (na obou typech povrchů) byla vyšší u hráčů na 
vrcholové úrovni (rozdíl okolo 4%).

- Rozdíl v úspěšnosti druhého podání (opět bez rozdělení povrchů) byl okolo 3%, kdy 
se na této hodnotě výrazně podílel rozdíl mezi druhými podáními na antukovém 
povrchu (u výkonnostních hráčů 86,8% a vrcholových 94,7%).

- Chybovost prvního podání do sítě byla výrazně vyšší u hráčů na výkonnostní úrovni 
(rozdíl necelých 8%). U druhého podání byl tento rozdíl sice méně výraznější, co se 
týče hodnot (téměř 3%), ale co se týče porovnání chybných podání mnohem větší (13 
chybných podání u výkonnostních hráčů, 5 u vrcholových).

- Umístění prvního podání hraje velkou roli pro efektivnost a účinnost podání. 
Z výsledků je patrné, že hráči na vrcholové úrovni se snaží své první podání co nejvíce 
zahrávat do krajních kategorií pole pro podání, přičemž některé kategorie využívají 
jen z taktického hlediska, kdy se snaží překvapit soupeře.

Otázky a připomínky:
- strana 9) kapitola cíl a úkoly – píše se zde o hlavním cíly, ale žádné další už zde 

nejsou popsány. Druhá věta by měla patřit spíše do úkolů. Z čeho se vycházelo při 
tvorbě „vědecké otázky“? Neměla by formulace druhé otázky spíše znít „Jak ovlivňuje 
účinnost podání jeho úspěšnost?

- Jaký je rozdíl ve významu termínů efektivita - účinnost?
- Je škoda, že do textu není zařazen obrázek, který by čtenářovi práce ukázal jednotlivé 

kategorie pro podání. Nenašel jsem ani jejich popis.

Závěr: Celkově lze konstatovat, že práce je na velmi dobré úrovní. Získané výsledky a 
doporučení by měli sloužit k obohacení tréninkového procesu v tenise.
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