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Analýza členské základny tenisových hráčů narozených v letech 1988 –
1995 v žákovských a dorosteneckých kategoriích v Západočeské oblasti

      Bakalářská práce Jakuba Pivce se zabývá ve své podstatě historickým tématem. Autor se v 
textu o rozsahu 74 stran a členěném do 7  kapitol pokouší analyzovat vývoj členské základny 
mladých tenisových hráčů Západočeské oblasti. Aktuálnost zvoleného tématu je třeba 
spatřovat v možnostech prognózy vývoje uváděné členské základny na historickém podkladu. 
     Cíl práce (s.9) je jasně formulován a koresponduje s jejím názvem i uváděnými problémy. 
Domnívám se, že by si zasloužil důslednější strukturalizaci.
     Kapitoly teoretické části obsahují historii tenisového sportu od světové, přes českou, až po 
regionální – západočeskou. Dále se zde zabývá pravidly tenisu a vnitrostátními tenisovými 
řády.  Takto je velmi vhodně navozena problematika dalších částí práce. Seznam literatury a 
ostatních zdrojů (s. 58)  obsahuje 13 knižních titulů a 21 internetových odkazů, což je při při 
jejich optimálním výběru jistě dostačující.  Citace uváděných zdrojů v textu jsou vesměs 
správné.
     Hypotézám formulovaným na s. 40 by prospěla větší exaktnost, jinak automaticky 
vyvstává problém s jejich testováním. Ostatně autor to sám v dalším textu konstatuje.
      Při volbě použitých metod byl autor jednoznačně limitován dostupnými prameny a 
dalšími zdroji.  Stěžejní zde byl statistický sběr dat, z různých tenisových žebříčků. 
Zkoumaný soubor je charakterizován jako  tenisté narozeni v letech 1988 až 1995. Výsledky 
zpracované programem Microsoft Excel J. Pivec velmi vhodně prezentuje v přehledných 
grafech. Nabízela se zde možnost nespokojit se s pouhým procentuálním vyhodnocením, ale 
zvážit i jiná, rovněž vhodná, statistická  zpracování. 
     Výsledková část však působí jasně a přehledně. Kapitola Diskuze je vyčerpávající a 
zdařilá. S touto Diskuzí částečně kontrastuje v podstatě správná, ale poněkud nepřehledná  
kapitola  Závěry.
     Konstatuji, že autor prokázal odbornou erudici i schopnost zpracovat zadané téma na 
potřebné úrovni. Přes některé drobné nedostatky lze jeho práci označit jako zdařilou a 
využitelnou pro praktické potřeby tenisových trenérů.

Předkládanou práci doporučuji  k obhajobě
       
Hodnocení ………….
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