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Bakalářská práce má 72 stran textu a obsahuje 11 obrázků. Je pojata jako přehledová studie, 

jejímž cílem bylo shrnout poznatky týkající se tenisu osob se speciálními potřebami v 

kontextu s historickým vývojem. 

 

Tenis na vozíku je modifikovanou formou tenisu, která umožňuje účast v soutěžích i na 

vrcholných akcích hendikepovaným hráčům s různou formou zdravotního postižení. Jeho 

popularita je ve světě sportu značná, i když se jedná o poměrně nákladný sport. Snahu shrnout 

dosavadní poznatky v uvedené oblasti zájmu, stejně jako připojit aktuální postřehy a 

ohlédnout se za historickým vývojem považuji za plodnou, neboť ve srovnání s „klasickým“ 

tenisem zde máme mnohonásobně méně kvalitních zdrojů poznání. 

 

Zdrojem informací pro bakalářskou práci byla především volně dostupná odborná literatura, 

vědecké i populární články. Pochopitelně byly využity i zdroje internetové. Při pokusu o 

komplexní pohled bych doporučoval využít více i dotazování konkrétních osob. 

 

První část práce je věnována historii tenisu na vozíku. Poměrně podrobně je zde popsán zrod 

a vývoj tohoto sportu s výčtem světových i českých turnajů a nejlepších hráčů historie. 

V další části jsou popsána aktuální pravidla a specifika kladená na výzbroj a výstroj. Je zde 

zmíněna problematika klasifikace v soutěžích na mezinárodní a národní úrovni. Poslední části 

práce jsou věnovány specifické technice úderů i pohybu po dvorci a organizaci soutěží.  

 

Celkově je práce přehledná a logická, vhodně doplněná obrázky. Je zde více témat, která by 

se dala rozdělit do minimálně dvou závěrečných prací (technika je dle mého názoru na 

samostatné téma, ale chápu snahu seznámit čtenáře s tenisem na vozíku z různých úhlů 

pohledu). Drobné připomínky mám k odkazům na zdroje a obr. 3. Vzhledem k výše 

uvedenému však hodnotím celek velmi pozitivně a práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

 

Jaké rozdíly jsou mezi hendikepovanými ženami a muži v možnostech a tréninku? 

 

Které postřehy hodnotíte jako nejzajímavější či podnětné pro začínající trenéry tenisu ohledně 

hráčů/hráček se specifickými potřebami? 
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