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Diplomova prace obsahuje 70 stran + 24 pfiloh a je rozdelena do peti kapitol.
V abstraktu i uvodu prace se pise o pojeti a profilu hry. Nikde neni uvedeno, co tyto dva
pojmy znamenaji. Vzhledem k tomu, ze s diplomovou praci se muze setkat i sportovec, ktery
neni tenistou, mela by se v uvodu objevit strucna charakteristika techto pojmu. Co jsou tedy
tyto dva pojmy a jak se od sebe lisi ?
Teoreticka cast ma 24 stran a zabyva se charakteristikou oblasti souvisejicich pfevazne
s treninkem tenisu. Velmi malo je zde rozebiran pojem taktiky z obecneho pohledu ostatnich
sportovnich odvStvi a pfedevsim z oblasti jinych sportovnich her. Vzhledem k tomu, ze pojem
TAKTIKA je obsazen v nazvu prace a je jejim ustfednim tematem, mel by byt v teoreticke
casti na zaklade studia literatury podrobneji charakterizovan. Toto se v praci nevyskytuje.
Diplomant vetsinou vychazi z jednoho literarniho pramenu - napf. na str. 9 ve 2. odstavci
pouze z pramenu Dovalil,Marvanova (2002). Proc se autor se autor alespon v n6kterych
oblastech teoreticke casti nepokusil interpretovat poznatky z vStsflio mnozstvi literarnich
pramenu a neprovedl jejich porovnani a zhodnoceni ? Pouze jednu definici taktiky nepovazuji
za dostacujici.
Dale autor na str. 19 v tabulce 2 srovnava urcite pojmy v brankovych a sit'ovych
hrach. Proc k tomuto srovnani pf istoupil ? Vzdyt' z rozdilne charakteristiky hry jednoznacne
musi vyplyvat i rozdil (srovnani) provedene" diplomantem.
V teoreticke dasti jsou obsazeny tez nektere slangove vyrazy, ktere snad Ize uvest i
v odborne vedecke publikaci, kterou diplomova prace je. Melo by to vsak byt oznadeno
uvozovkami ci zkratkou tzv. Avsak pouziva v tenisovem odbornem jazyce skutecne vyraz
§lajsovany (str. 25) ?
Cil a likoly prace jsou vhodne zvoleny a formulovany. Presto se zde opet objevuji
pojmy herni styl, herni pojeti, takticke herni pojeti, specificky trenink taktiky. Chtel bych
pfesnejsi vysvetleni techto pojmu. Napf. specificky trenink taktiky - existuje v tenisu take
nespecificky trenink ?
V kap. 3.4 na str. 35 uvadi diplomat takticke varianty. To jsou podle mne pouze druhy
jednotlivych uderu, ktere muze tenista pouzit. Nejedna se zde o takticke varianty. Tyto
pfedstavuji vyber nejvhodnej§ftio feseni vznikle herni situace pomoci zde uvedenych druhu
uderu.
Vysledky analyzy nepfimeho pozorovani jsou velmi dobfe zpracovany tabulkove i
graficky a dophieny dilci diskusi. Kap. 3.14 na strane 63 by patfila spise do Zaveru prace a
kap. 4. Diskuse by mSla byt zafazena za kap. 3. 7. Vysledky. Razeni kapitol je pfehazene a
nelogicke, coz je jasnd vid£t i z OBSAHU. Dale - jaky je rozdil mezi kap. 3.14 - Aplikace do
praxe a kap. 5, ktera take obsahuje doporuceni pro praxi?
K vyse uvedenym nedostatkum v obsahu, struktufe a fazeni kapitol se domnivam, ze
diplomant v zaveru prace zfejme nespolupracoval dostatednym zpusobem s vedoucim prace.
Z hlediska formalniho je nespravne uveden ,,Seznam pouzite literatury". U literarnich
pramenu se podle pfedepsane normy nepouziva nikde zvyrazneneho (z hlediska tlousky)
pisma. Tento nedostatek je nutne ihned opravit.
Celkove Ize tedy f ici, ze bude nutne, aby diplomant pfi obhajobe uspokojive vysvetlil
vsechny me pfipominky. Prace sice pfinasi zajimave poznatky, avsak jeji uroven je na dolni
hranici uznatelnosti .
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