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Předložená disertační práce se zabývá analýzou výkonnostního vývoje tenistů s cílem posoudit 
souvislost mezi výkonností dosahovanou v žákovském věku a v dospělosti. Jak autor správně 
uvádí, z metodologického hlediska má práce charakter smíšeného výzkumu (kvantitativního i 
kvalitativního). Výzkumnou problematiku lze považovat za aktuální a to zejména s ohledem na 
možné využití v závodním sportu. 
Autor řeší zvolenou problematiku na 107 stranách textu, doplněného množstvím příloh 
umožňujících hlubší posouzení způsobu řešení (snad jen smysl uvedení Klasifikačního řádu 
tenisu je poněkud nejasný). Referenční seznam obsahuje obdivuhodný počet celkem 193 zdrojů 
(včetně internetových) s nadpolovičním počtem zahraničních publikací. Jen je škoda četných 
citačních nepřesností, což občas navozuje otázku, zda autor měl knihy opravdu v rukou. Grafická 
úprava práce je na velmi dobré úrovni a odpovídá obvyklým standardům; text je doplňován 
doprovodnými obrázky, grafy a tabulkami, které problematiku vhodným způsobem dokreslují. 
Zpracování některých tabulek by zasloužilo větší pozornost. Stylistické zpracování a způsob 
vyjadřování autora jsou na solidní úrovni; drobné gramatické nedostatky (čárky, překlepy) resp. 
formulační neobratnosti (zvláště v částech týkajících se korelační analýzy) jsou při velkém 
rozsahu práce omluvitelné. 
 
TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 
Zpracování teoretických východisek je poměrně obsáhlé (42 stran), pojednává nejdříve o 
obecnějších pojmech (úspěch, sportovní trénink, soutěže) a následně je podstatná část věnována 
tenisové problematice. Autor poměrně hojně využívá novějších českých i zahraničních zdrojů a 
projevuje hlubokou znalost relevantní odborné literatury. Je ovšem ke zvážení, zda jsou aktuální 
např. zdroje Choutka (Didaktika sportu, 1976) resp. Heinemann (článek v časopise 
Sportwissenschaft, 1975) na rozdíl od nadčasové metodologické knihy Kerlingera (1972). 
Nejzajímavější je vzhledem k tematickému zaměření práce kapitola 2. 9. věnovaná výsledkům 
výzkumů řady autorů z oblasti výkonnostního vývoje talentovaných jedinců v různých sportech 
a zejména v tenisu.   
 
VÝZKUMNÁ ČÁST  
 
V Kapitole 3 jsou formulovány cíle a úkoly práce, kapitola je zakončena vědeckou otázkou. Jak 
formulace cíle práce, tak i vědecké otázky je poměrně obecná a ne zcela jednoznačně vystihuje 
jednotlivé fáze výzkumu, tak jak jsou následně řešeny ve výsledkové části. V předložené 
formulaci cíle práce (3.1) postrádám cíl zahrnutý dále v úkolech kvalitativního výzkumu (a je 
založen na strukturovaném rozhovoru, s. 55, 61). Přestože použitá struktura není chybná,  



 

 

dovoluji si poznamenat, že řada českých i zahraničních metodologů používá v posledních letech 
poněkud logičtější strukturování této části: nejprve stručné shrnutí výzkumného problému 
(vycházejícího ze syntézy poznatků), z něj vychází formulace výzkumné (vědecké) otázky (nebo 
otázek), která může být – ale nemusí, závisí to na charakteru řešeného problému – doplněna 
hypotézami a dále jsou (jako nástroje řešení) popsány jednotlivé úkoly. 
Za zdařilou a precizně zpracovanou považuji Kapitolu 4 Metodika výzkumu, v níž disertant 
podrobně a s odkazem na relevantní zdroje charakterizuje jak použité výzkumné metody, tak i 
podrobnou charakteristiku kvantitativní a kvalitativní části výzkumu, stejně jako principy 
použití prospektivní a retrospektivní analýzy. Za diskutabilní lze ovšem považovat nevysvětlený 
způsob výběru skupiny expertů stejně jako jeho reprezentativnost (viz otázka 1). Z popisu 
výzkumného souboru pro prospektivní analýzu (4.1.1.3) není zřejmé, zda se jedná jen o hochy 
(hráči n = 1715, ve výsledkové části, tabulka 5 je ovšem n =1791?) nebo i dívky, z výsledkové 
části sice vyplývá, že šlo o obě kategorie, v popisu (4.1.1.3) ovšem rozsah jednotlivých 
subsouborů chybí.   
 
VÝSLEDKOVÁ ČÁST 
 
Ve výsledkové části (24 stran) se autor postupně věnuje ověřování formulovaných úkolů. Část 
5.1 má deskriptivní charakter a popisuje na třech stranách celkový počet hráčů a úspěšnost 
jejich prosazení v dospělosti a v žebříčcích ATP/WTA. Tato analýza zahrnuje velké množství dat 
a přináší řadu otázek z různých oblastí, které jsou zodpovězeny jen částečně: výrazný pokles 
počtu hráčů do roku 1996, odlišný trend u hráček (Graf 3), vyšší procentuální úspěšnost hráček 
při prosazení do rankingu WTA, vhodnost slučování výsledků dívek a hochů (tabulka 5 a 6), 
možnost proložení časových řad (Graf 4) pomocí modelování trendů atd. V části 5. 2 autor 
prezentuje na čtyřech stranách v grafické a tabulkové podobě výsledky retrospektivní analýzy a 
stručně je komentuje. Grafickému znázornění by prospěl větší rozměr, nicméně i tak lze 
pozorovat zajímavé trendy, z nichž je zejména zřejmé, že většina hráčů i hráček patřila k české 
špičce v kategorii staršího žactva. Lze si představit, že z množství zpracovaných dat by bylo 
možno „vydobýt“ mnohem více informací, zejména při hlubších pohledu na elitní hráče a hráčky. 
Ve skromné části 5.3 se – vzhledem k multifaktorovému charakteru tenisu očekávaně -
neprojevily významné závislosti. Diskutabilní je tvrzení na s. 70 o hodnocení významnosti 
hodnoty korelačního koeficientu na základě pásem síly asociace a to při vší úctě k autorovi 
(Hendl, 2006). Řada jiných autorů toto hodnocení zpochybňuje a nedoporučuje, neboť 
hodnocení významu korelačního koeficientu úzce souvisí s počtem pozorování, linearitou 
proměnných resp. působením třetího činitele (Blahuš; 1985, 1996; Seger & Hindls, 1995). 
Významný autor prací o korelační a faktorové analýze McDonald (1991) dokonce přirovnává 
tento způsob označení k označení hotelů pomocí hvězdiček.  
Za velmi zajímavou a podnětnou lze s drobnými výhradami považovat kapitolu 5.4 věnovanou 
výsledkům strukturovaných rozhovorů s tenisovými experty. První výhrada směřuje 
k neuvedenému způsobu tvorby struktury a obsahu rozhovoru (aniž by byl zpochybňován), 
druhá výhrada se týká – jak již bylo uvedeno - způsobu výběru expertů: způsob není popsán a 
z analýzy jmen lze konstatovat, že se jedná jen o pražské experty, přestože těžiště úspěšných 
tenisových hráčů je již dlouhá léta na Moravě. Výsledky vyjádření jednotlivých expertu ve třech 
tematických okruzích jsou velmi zajímavé, za jistý problém považuji, že některé položky 
(významové jednotky) jsou nejednoznačné, např. tabulka 10: tři z devíti expertů uvádějí, že 



 

 

kampaň P & S je přínosem a současně obsahuje negativní prvky, tabulka 11: endogenní a/nebo 
exogenní faktory – to jsou ovšem všechny. Výsledkům uvedených v tabulkách by pro lepší 
přehled prospělo alespoň procentuální statistické zpracování. V diskusi (kapitola 6) autor 
doplňuje již prezentované a částečně opakované poznatky o komparaci s názory jiných autorů, 
projevu je zde svoji odbornou erudici a tuto část lze považovat za velmi zdařilou. Závěrům 
formulovaným v části 7 by prospěla větší stručnost, strukturovanost a koncentrace na to, co bylo 
zkoumáno a zjištěno, nicméně poměrně dobře shrnují výsledky disertační práce. 
 
DOPLŇUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 
- V pojednání o korelační analýze je nepřesné tvrzení, že „…Jestliže rs = 1 resp. rs = -1 … leží na 

nějaké vzestupné, resp. klesající funkci. Hodnota rs = 1 (-1) znamená funkční pozitivní 
(negativní) lineární závislost (v oblasti sportovních věd v podstatě nedosažitelnou). 

- V referenčním seznamu se vyskytuje řada zbytečných chyb, např.: 
Citace 174 je špatně (autoři a vydavatel), citace 44 a 45 jsou stejné knihy, jen nové vydání, 
citace 60 je anglický překlad německé verze (61), citace 74: knihu Hohmann et al. nevydala 
UP Olomouc, citace 136 (způsob citace špatně) je český překlad citace 137.   

 
CELKOVÝ ZÁVĚR  
 
Z celkového pohledu lze hovořit o kvalitní, obsahově i metodologicky zajímavé vědecké práci, ze 
které je zřetelný dobrý vhled autora do zkoumané problematiky. Je zřejmé, že její autor 
investoval do jejího zpracování mnoho úsilí, shromáždit velké množství dat a relevantní odborné 
literatury. Přestože byly v posudku vytknuty drobné nedostatky, které budou jistě objasněny při 
obhajobě, lze konstatovat, že Mgr. Jan Pecha předložil kvalitní vědeckou práci, která odpovídá 
všem požadovaným kritériím. Za významné považují možnou projekci do sportovní praxe, což u 
kvalifikačních prací nebývá vždy obvyklé. 
Doporučuji proto práci k obhajobě a jsem přesvědčen, že Mgr. Jan Pecha je vhodným kandidátem 
pro udělení vědeckého titulu PhD. v oboru kinantropologie.  
 
Otázky: 
1. Jaké bylo kritérium pro výběr expertů? Jedná se opravdu o reprezentativní výběr? Kdo byli 
zástupci z Davis Cupu a Fed Cupu?  
2. Jak a kým byl sestaven strukturovaný rozhovor, kdo formuloval jednotlivé položky 
tematických okruhů, byla finální podoba expertně oponována, verifikována? 
3. Proč je 1. tematický okruh zaměřen na koncept Play and Stay, který se v CZ v podstatě 
nepoužíván a vznikl později, než český koncept Minitenis a Babytenis s odlišnými pravidly? 
 
Práce dle názoru oponenta splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném 
oboru. 
 
 
Datum 12. 9. 2014        Jiří Zháněl 

         …...………………………….......…... 
         podpis oponenta 

 


