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Bakalářská práce Jana Strnada „Analýza squashového utkání“ je zpracována na 66 stranách 
textu a obsahuje 18 tabulek a 36 obrázků. Cílem práce bylo klasifikovat různé typy podání, 
příjmu podání a třetích úderů a určit jejich četnost a „statistickou účinnost“ v profesionálním 
squashi. Formulace cíle operuje s pojmem „statistická účinnost“, což není řádně vysvětleno. 
Formálně je práce členěna do pěti částí. Autor začíná práci historií a charakteristikou squashe.
Dále popisuje taktiku a jednotlivé herní činnosti jednotlivce. I když je terminologie squashe 
v ČR zatím málo sjednocena, bylo by lepší se držet nejprve spisovných českých slov a pokud 
to není možné, potom slang vysvětlit při prvním použití v textu. Částečně toto autor řeší 
uvedeným přehledem používaných termínů, ale ne zcela. Informace uvedené v teoretické části 
práce jsou jinak jistě zajímavé a pro squash podnětné.
Ve výzkumné (praktické) části práce je zpráva o provedeném výzkumu. Formulace cíle mohla 
být jednodušší či konkrétnější. Uvedené vědecké otázky jsou trochu nelogicky před cílem 
práce. Metody sběru dat jsou založeny na pozorování – bylo by dobré upřesnit typ a účel 
tohoto pozorování. Výsledky jsou potom zpracovány přehledně a jsou dobrým materiálem pro 
trenérskou praxi. Diskuse obsahuje odpovědi na vědecké otázky, chybí mi však více vlastních 
postřehů ohledně možných příčin zjištěných jevů a také srovnání výsledků s výsledky jiných 
studií. Mám zde určité výhrady k terminologii – vědecké i sportovní (metodologie, „třetí úder! 
– v čem?, zápas-utkání, výměna, „špatné“ podání, „špičkový“ hráč, mezidopad atd.)
Práce obsahuje řadu zajímavých informací pro čtenáře a hlavně trenéry squashe. Přes uvedené 
připomínky práci doporučuji k obhajobě, kde je třeba použité postupy lépe vysvětlit. 

Otázky k obhajobě:

Jak vznikl název sportovní hry „squash“?
Co rozumíte pod termínem „špičkový“?
Co rozumíte „statistickou účinností“?
Odkud vychází Vaše terminologie při popisu squashe a herních činností ve squashi?
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