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Práci tvoří 73 stran. Využívá literárních i internetových zdrojů.  Strukturovaný abstrakt je 
nezvykle pojatý, část výsledky je velice strohá a odkazuje spíše na cíl práce, závěr v abstraktu 
chybí; čárkovací metodou je pravděpodobně myšlena notační analýza. Teoretická část je 
dobře zpracována, je dobrým podkladem pro výzkumnou část. Dále, cizí pojem, např. timing, 
není v textu odlišen. Drobné chyby typu: citace není součástí věty, při citování v textu občas 
chybí rok (např. s. 19), dále s. 26 Roddic (Roddick). S 26, posl. odst. …hráč musí stát za 
základní čarou… není pravda. Kap. 8 Generální plánování – lépe obecné… . Cíl práce je jasně 
stanoven. Objekt výzkumu – lépe sledovaný soubor. Metodická část práce by mohla být 
detailněji popsána viz. doplňující otázka č.1. U diplomové práce bych očekával větší 
výzkumný vzorek. 

 Výsledky jsou graficky názorně ukázány. Škoda, že na s. 57 při srovnání povrchů nejsou 
stejné úderové kombinace stejnou barvou. Dále chybí číslování a nadpisy k obrázkům, o 
kterých autor hovoří jako o grafech. Mezinárodní zkratky států (Swi), (Ser)  má být (SUI) 
(SRB) apod. 

Diskuze odpovídá na položené vědecké otázky, ale má pouze deskriptivní charakter a pouze 
opakuje výsledky. Nedochází k žádnému srovnání s jinými studiemi.  

Nepřesnost s. 65  2. Věta…co je to kratší výměna? – výměna co má méně jak 4 míče? Časově 
kratší? Ve stejné větě…další výměna (má být delší).  5. věta nedává smysl-…50% úderů 
delších, než 4 údery… 

Větší výhrady mám k závěru práce, který obecně shrnuje to, co autor udělal, ale nikoli to, 
k čemu dospěl a co vyzkoumal. Bohužel, i když získal autor zajímavé výsledky, tak neuvádí 
žádné doporučení do praxe, což je velká škoda. Alespoň zde doporučuje, jak by mohl 
podobný výzkum příště pokračovat. 

V práci se objevují drobné gramatické a stylistické chyby. I přes některé nedostatky je práce 
dobře zpracována. Autor prokázal způsobilost řešit problém komplexně i schopnost sestavit 
přehledný čtivý text přinášející zajímavé informace k danému tématu. Práci doporučuji 
k obhajobě. 

Doplňující otázky: 

1) Kdo a jak jste hodnotil obraný a útočný úder? Bylo provedeno expertní hodnocení? 
2) Jaké jsou ty nejvýznamnější výsledky? 
3) Na základě výsledků, jaké jsou doporučení do praxe pro hráče a trenéry tenisu?  
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