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Název:  Porovnání pohybu po dvorci u elitních hráček tenisu

Autor:  Martina Přibylová

Diplomová práce obsahuje 71 stran a je rozdělena do osmi kapitol.  Autorka si 

vybrala po dohodě s vedoucím práce oblast vrcholového tenisu 

představovaného vybranými elitními hráčkami. Kolikáté místo ve světovém 

žebříčku zaujímaly vybrané hráčky v době výzkumu?

Teoretická část je zpracována na velmi dobré úrovni a svědčí o schopnosti 

diplomantky pracovat s literárními prameny a interpretovat názory autorů jak 

z obecného, tak ze speciálního - tenisového pohledu. Najít potřebné množství 

literatury ze zúžené oblasti bývá velmi obtížné a autorka se s tímto úkolem 

úspěšně vyrovnala. Nebudu se dále zabývat výčtem a obsahem jednotlivých 

kapitol v teoretické části, která je zřejmá především z obsahu diplomové práce. 

Přistoupím raději přímo k připomínkám a dotazům, na které by se měla autorka 

zaměřit při obhajobě.

V kapitole 2.2 se autorka začíná zabývat problematikou pohybových schopností

s aplikací na tenis. Konkrétně mám na mysli především speciální, tenisové 

dovednosti. Další otázka k obhajobě: Je možné trénovat a zdokonalovat každou 

pohybovou – herní schopnost individuálně, nebo v celkovém projevu tenisty je 

možné spatřit spíše komplex pohybových schopností? Pokud ano, tak jak by 

měl trenér u vrcholových hráček postupovat? V kapitole 2.3.3 i 2.4.5 se píše o 

návratu hráčky do základního postavení. Jedná se v tomto případě vždy o 

návrat do základního postavení. Co konkrétně toto postavení představuje? 

Na straně 18 se píše o timmingu a rytmu. Může autorka tyto dva související 

pojmy více rozvést?  Mají svůj význam i v jiných sportovních hrách? Uveďte 

příklad.

Cíl a úkoly práce jsou dobře zvoleny a vyjádřeny. Jasně jsou též zformulovány 

čtyři úkoly diplomové práce.  V kapitole 4.2 je třeba blíže vysvětlit rozlišení 

dvou druhů pozorování – zúčastněné a nezúčastněné. 



Výsledky jsou zpracovány slovně a doplněny vkusnými barevnými grafy, které 

jsou vhodným dokreslením výsledků. Velmi fundovaná je též diskuze, která 

rozvíjí a zdůvodňuje výsledky.

V závěrech mi chybí vyjádření ke splnění cílů práce a k vědeckým otázkám. To 

by měla konkrétně doplnit diplomantka u obhajoby.

Celkové lze říci, že předložená diplomová práce má velmi dobrou úroveň a 

splňuje požadavky kladené na tento druh prací v horní hranici normy.  Proto ji 

doporučuji k obhajobě.
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