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Bakalářská práce má 46 stran a je rozdělena do sedmi kapitol. Zabývá se u nás málo 
rozšířenou hrou – plážovým tenisem. Cílem práce je vytvořit přehled informací o plážovém 
tenise v České republice a ve světě. To je velmi jednoduše stanovený cíl, který nepřináší 
hlubší poznatky o této hře.

Úkoly práce jsou jasně formulovány. Na základě interview s evropskými a světovými 
odborníky přinést informace o historii plážového tenisu. Interview byl proveden i se 
zakladatelem této sportovní hry u nás Edvardem Kožušníkem. V souvislosti s touto 
problematikou bych chtěl, aby autorka vyjádřila nejdůležitější literární informace, které byly 
významné pro vznik a rozvoj plážového tenisu u nás.

Volba metody získání informací však nepřinesla informace, které by bylo možné 
porovnat a vyhodnotit. Sama autorka v posledním odstavci na straně 14 konstatuje, že 
vyhodnocovací metodu nelze jednoznačně definovat. Nerozumím také poslední větě 
v odstavci, kterou by měla autorka vysvětlit. Proč vlastně byla tato metoda použita, když ji 
není možné definovat a nepřinesla konkrétní a jednoznačně prokazatelné výsledky ? Nebylo 
možné použít metodu jinou ? Když ano, tak jakou ?

Velkou část práce přináší podrobný překlad pravidel hry a popis vybavení potřebného 
k jejímu provozování. Domnívám se, že kromě základních informací by měla práce obsahovat 
i technickou-taktický  rozbor plážového tenisu i rozbor kondiční, případně psychický. Tyto 
oblasti by přinesly poznatky z hlediska herní stránky. Zvýšila by se tak odbornost práce. Proč 
nebyly alespoň stručně popsány tyto stránky? Bylo by vhodné, aby autorka doplnila tuto 
oblast při obhajobě.

Takto zpracovaná bakalářská práce přináší pouze základní informace a zřejmě by 
neumožnila učit a naučit se tuto hru bez použití odborné publikace.

Závěrem lze tedy říci, že se jedná o práci převážně popisného a rešeršního charakteru, 
která přináší první zajímavé poznatky o této sportovní hře. Z tohoto pohledu lze říci, že práce 
splňuje požadavky kladené na bakalářské práce na dolní hranici úrovně těchto prací.
Doporučuji práci k obhajobě a předpokládám, že autorka uspokojivě vysvětlí připomínky a 
dotazy  vznesené oponentem.
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