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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle 

práce. 

Téma práce je relevantní, práce je zaměřená na porovnání závodních tenisových hráčů včetně 

dívek ve věku od 10 do 18 let dle jejich početnosti a dle měřítka výkonnosti, jež si práce 

stanovuje, v jednotlivých věkových kategoriích, mezi oběma pohlavími i jednotlivými 

ročníky narození. Dílčím cílem je zjištění shodných tendencí v početnosti a výkonnosti u 

všech ročníků narození chlapců i dívek ve vztahu k věkovým kategoriím. 

Téma je zajímavé a je správně vymezeno. 

Předložená bakalářská práce má rozsah 74 stran včetně příloh, je členěna do 10 kapitol. 

Rozsahem splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.  

Cíl předkládané bakalářské práce je formulován srozumitelně a je v souladu s názvem práce i 

hypotézami.  

V rámci obsahové a metodologické struktury práce autor neuvedl explicitně hlavní kapitolu 

„Výzkumná část“ – umístěnou za kapitolu „Metody a postup práce“.  

 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 

informačních zdrojů apod.) 

Teoretická část obsahuje zpracované kapitoly vhodně zvolené a seřazené, které přibližují 

historii tenisu v Českých zemích, Českého tenisového svazu, dále charakterizují situaci tenisu 

mládeže v západních Čechách a uvádějí nejúspěšnější tenisty z této oblasti. Teoretickou část 

pak doplňují základní pravidla včetně soutěžních řádů a zakončuje ji kapitola o začátcích 

tenisu u dětí. 

Stylistická a jazyková úroveň práce je dobrá a v souladu s požadavky kladenými na úroveň 

bakalářské práce.  

Rozsah uvedené literatury a zdrojů je aktuální a dostačující – celkem 34 titulů 13 knižních a 

21 internetových. Užití formy citací je správné a v souladu s platnými normami. Student 



prokázal schopnost samostatné práce s literaturou a dalšími odbornými zdroji včetně užívání 

citací. 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Stanovené hypotézy (8) jsou formulovány správně. Z přísně metodologického hlediska by 

však měly být psány v čase budoucím a nikoliv přítomném či dokonce minulém. Provázanost 

na cíle i problémy práce je evidentní. Některé hypotézy, jsou problematicky verifikovatelné a 

nemohou být jednoznačně potvrzeny, jelikož v nich bylo obsaženo více otázek. „Bylo by tedy 

pro příště lepší tyto hypotézy formulovat jednoznačněji s jednou hlavní otázkou“ – jak uvádí 

správně sám autor.  

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

V metodách pro výzkum byl použit statistický sběr dat, jenž byl proveden z celostátních 

tenisových žebříčků ČTS z let 1998 – 2013. Vybraným vzorkem byli chlapci a dívky narození 

od roku 1988 do roku 1995. Pro zpracování zmíněných výsledků autor použil program 

Microsoft Excel. Získané informace byly zpracovány do grafů s procentuálním vyjádřením 

bez dalšího statistického vyhodnocování.  

 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost 

výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Výsledková část je zpracována jednoduše a přehledně. Výsledky jsou uvedeny v podobě grafů 

a následně interpretovány a argumentovány. Kapitola „Diskuse“ je vhodná, obsáhlá a 

relevantní k dané problematice. Přehlednosti by ovšem prospělo, kdyby tam odmítnutí či 

přijetí verifikovaných hypotéz bylo formálně typograficky zřetelnější. Nejedná se o chybu 

jako takovou, ale o spíše než výtku o doporučení např. pro další graduační práci – na což má 

oponent práce právo. 

 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na 

problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

Závěr práce je sice zajímavý, byť se snaží anotovat výsledky výzkumného šetření sice 

srozumitelně, ale je zcela nestrukturovaný a proto méně přehledný, což trochu snižuje kvalitu 

jinak zdařilé práce. V samotném závěru pak autor uvádí vlastní doporučení v rámci přínosu 

práce. 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost 

textu, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Formální stránka práce je bez závažnějších nedostatků. Užití formy citací je správné a 

v pořádku. Autor prokázal schopnost pracovat samostatně s odbornou literaturou. Stylistická a 

jazyková úroveň práce bakalářské práce je povedená. Rozsah práce a uvedené literatury je  

rovněž dostačující a bez výhrad. 



8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při 

zpracování,  jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Student prokázal evidentní snahu, při tvorbě této práce. Kvalitu předložené práce pouze 

snižují některé výše uvedené nedostatky (viz - výše). Celkově však uvedená práce splňuje 

požadavky a kritéria kladená na úroveň bakalářské práce. 

 

Diplomovou práci k obhajobě: DOPORUČUJI 

Návrh klasifikace:          

 

Otázky k obhajobě:  

1) Jak a v čem se odlišuje klasifikační řád žebříčku ve Vámi uvedené oblasti od 

mezinárodních žebříčků ATP resp. WTA?  
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