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Předložená disertační práce je sepsána na 106 stranách textu, je doplněná 7 přílohami, což 

představuje celkem 22 stran příloh a jeden CD disk se záznamem rozhovorů. Autor pracoval 

se 193 literárními zdroji. Práce je rozdělena do tradičních kapitol, které musí obsahovat každé 

vědecké sdělení. 40 stran představuje teoretický rozbor zkoumané problematiky, výsledky 

s diskuzí jsou na 24 stranách (velkou ilustrativní a dokumentační část k výsledkům 

představují přílohy). Celkově je stavba práce proporční, lze v ní nalézt vše co ve kvalitní 

disertační práci býti má. 

 

Teoretický rozbor (kap. 2) vychází z obecných východisek sportovního tréninku, 

charakteristiky tenisu a struktury sportovního výkonu v tenisu. Významné místo je v práci 

věnováno dlouhodobé koncepci sportovního tréninku, podrobně jsou rozebírány záležitosti 

rané specializace, etapizace tréninku v tenisu a specifika sportovní kariery tenisty. Důležitý je 

i rozbor výkonnostního vývoje v tenisu a jeho srovnání s ostatními sporty. 

Cíle a úkoly práce (kapitola 3) jsou formulovány velmi jasně. Velmi pečlivě a promyšleně 

autor předložil úkoly kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Jednoduše a věcně položená 

vědecká otázka je opravdovou výzvou pro řešení náročné práce. 

Metodika výzkumu je podrobně prezentována v kapitole 4. Pro řešení cílů a úkolů využil 

autor metod kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Zvolené postupy umožnily dojít 

k úspěšnému naplnění všech stanovených úkolů. 

Výsledky výzkumu (kap. 5) obsahují skutečné výsledky prospektivní analýzy, retrospektivní 

analýzy, korelační analýzy a vyhodnocené rozhovory s tenisovými experty. Analýzy přináší 

velmi zajímavé, nové vědecké poznatky. Zde je potřeba ocenit věcnou interpretaci získaných 

dat ze zmíněných analýz a rozhovorů. 

Diskuse (kap. 6) je opravdovou diskuzí, rozborem výsledků, jejich porovnáváním 

s podobnými, obdobnými či „příbuznými“ šetřeními, hodnocením věcné významnosti 

získaných hodnot. 

Závěry (kapitola 7) oproti tomu dávají jednoznačné odpovědi na vytčené úkoly vědeckého 

badatelského úsilí autora. Zjištěné hodnoty lze skutečně považovat za nové vědecké poznatky, 



které mohou být v praxi tenisu využity. Jejich významnost může být zobecněna i do teorie 

sportu a sportovního tréninku. 

V soupisu literatury (kap. 8) lze nalézt bohaté zastoupení domácích i zahraničních zdrojů. 

Pestrá paleta pramenů od filozofických, sociologických, pedagogických děl přes publikace, 

zabývající se teorií či didaktikou sportu a sportovního tréninku až ke specifickým tenisovým 

záležitostem, svědčí o velmi širokém záběru autora. Cenné je velmi úspěšné zakomponování 

těchto zdrojů do vlastní práce. 

Přílohy jsou dokumentací úspěšných výzkumných aktivit autora a pro čtenáře i zdrojem 

„podrobnějších“ výsledků. 

 

Celkové hodnocení práce 

Autor řeší tradiční, nicméně velmi aktuální téma dlouhodobé koncepce tréninku, výběru 

vhodných jedinců pro sport a predikce potenciální úspěšnosti v tenisu. 

Předností práce je opravdu systematický postup autora a velmi jasná struktura práce i její 

řešení. 

Autor zvolil velmi náročný postup, vhodné metody a těmto poté také odpovídají jasně 

předložené a vhodně interpretované výsledky. 

Po formální stránce je práce velmi kvalitně zpracována, prakticky bez jazykových prohřešků, 

s logickou stavbou. Získané poznatky budou jistě v českém tenise vítané a dobře využitelné 

nejen pro toto sportovní odvětví, ale i pro teorii sportu jako takovou. 

 

Závěr 

Předložená práce splňuje nároky disertace podle Řádu DS. Práci doporučuji k obhajobě 

a autorovi vyjadřuji obdiv za velmi pěkně zpracované vědecké téma. 
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