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Bakalářská práce s názvem „Grandslamové povrchy“ má 75 stran, 16 obrázků a 1 tabulku. 
Jejím cílem bylo zpracovat přehled týkajících se čtyř stěžejních tenisových profesionálních 
turnajů s důrazem na povrchy dvorců. Cíl práce byl poněkud rozdělen do dvou odlišných 
částí. V první části se autor věnuje v podstatě historické studii – hodnotí vývoj a uvádí 
historická fakta, týkající se jednotlivých turnajů. Ve výzkumné části potom navazuje 
vyhodnocením statistik hry na příslušných površích ze současnosti. Cíl mohl být formulován 
přehledněji ve vztahu k výše uvedenému. 
Diplomant prokázal v průběhu přípravy i zpracování práce schopnost řadit poznatky do 
čtivého textu a uvádět ústřední problém do širších souvislostí. Pro splnění první části cíle byla 
použita vlastně metoda historická, což však není v práci uvedeno. Pro výzkumnou část potom 
metoda komparativní. 
Teoretická část práce je dělena do čtyř základních kapitol dle příslušných Grandslamových 
turnajů. Autor zde dodržuje určitý postup v řazení jednotlivých informací – začíná pro něj 
stěžejními informacemi o povrchu dvorců, potom seznamuje čtenáře s historií turnaje včetně 
úspěchů českých hráčů a hráček. Uvádí i vybrané zajímavosti o každém turnaji. Škoda, že 
tento systém či přístup nebyl předem autorem nastíněn.
Výsledková část práce potom informuje o srovnávací studii, která vychází ze statistik 
vrcholných utkání současnosti na každém ze čtyř povrchů dvorce. Výsledky zajímavým 
způsobem shrnují a zpřehledňují jinak dostupná data a uvádí je do širších souvislostí. To 
může v praxi poskytovat určitý návod či inspiraci k intenzifikaci tréninkového procesu při 
přípravě na utkání na různých površích dvorců.
Výsledky práce jsou prezentovány přehledně, často zajímavě komentovány. U některých 
užívaných termínů nedošlo k jejich úplnému sjednocení nebo nebyly přesně vysvětleny. Může 
být předmětem diskuse, zda by některé použité termíny nešlo nahradit výstižnějšími. Autor se 
dopustil i několika gramatických chyb. 
Práci shledávám přínosnou, protože shrnuje zajímavé informace z historie a také ukazuje, jak 
lze využít dostupných informací pro praxi. Práci doporučuji k obhajobě.

Dotazy k obhajobě:

Jaká úskalí jste musel překonávat v souvislosti s historickým výzkumem?

Jak hodnotíte vývoj hry vzhledem k převládajícím povrchům dvorců?

Další drobné dotazy uplatním při obhajobě práce.
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