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Autor si téma své bakalářské práce zvolil na základě svého aktivního zájmu o tuto
sportovní hru. Pravidelně konzultoval s vedoucím práce a dbal všech jeho připomínek.
Výsledkem jeho snažení je dle mne velmi ucelený pohled na vývoj techniky a taktiky tenisu,
jež doposud v literatuře takto uceleně zpracován nebyl.
Při konstrukci cílů bakalářské práce autor vychází z vhodně formulovaných
problémových otázek. Historizující pohled na počátky tenisové hry je sice stručný, ale
postačuje hlavnímu cíli této části, vysvětlení počítání v tenise.
Další část je věnována tenisovému vybavení. Zde autor charakterizuje vhodné oblečení
tenisty, vhodnou obuv i další součásti výstroje, dále se věnuje tenisovým raketám z pohledu
jejich historického vývoje až po současné trendy výběru tenisových raket v kontextu
s pravidly tenisu, konstrukčními specifiky i vhodností podle věku a úrovně hráče. Podobně se
zabývá vývojem tenisového míče. Velmi důležitá je též kapitola zabývající se vývojem
tenisového kurtu. Je zpracována podobně pečlivě jako předchozí kapitoly.
Šestá část práce je věnována pravidlům tenisu. Je opět přehledně zpracována a vytváří
předpoklad pro pochopení dalších kapitol práce. Za velmi prospěšnou považuji logicky
vyúsťující sedmou kapitolu: Jak správně začít s tenisem. Zde pozitivně hodnotím jak
formulace otázek a odpovědí pro adepta tohoto sportu, tak profil vhodného trenéra i
zdůraznění úlohy talentu.
Stěžejními částmi práce jsou osmá a devátá kapitola práce, zabývající se
problematikou tréninkového procesu v tenise, jeho vývojem, vztahem techniky a taktiky
tenisové hry i moderními současnými tréninkovými prostředky včetně příkladů tréninku.
V Diskuzi autor porovnává názory nejvýznamnějších českých tenisových odborníků
z pohledu historického období jejich působení v rámci českého i světového tenisu včetně
vlivu politické či ideologické orientace. Autor zde diferencuje po současnost platné zásady od
přežitých.
Závěry jsou věcné, přehledné a konkrétní. Jsou logicky řazeny a vycházejí ze splnění
cílů práce. Autor při zpracovávání práce vycházel z dostatečného množství informačních
zdrojů a správně je při použití v textu cituje.
Práce je vhodně doplněna přílohami. Po formální i obsahové stránce práce splňuje
požadavky na ni kladené. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Hodnocení:
Otázka: Který z českých trenérů podle Vás nejvíce obohatil světový tenis z pohledu
inovativního přístupu k technice či taktice tenisové hry?
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