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Jednou ze základních herních činností jednotlivce v tenise je podání. Proto se na něj často 

upíná pozornost trenérů a snahou je získávat i objektivní statistiky o jeho efektivitě. 

Pochopitelně jeho role vzrůstá spíše na tvrdých površích dvorce a vrcholová úroveň hry bývá 

inspirací pro jeho zdokonalování zejména v mužském tenise.  Zvolené téma řeší právě tuto 

problematiku a zaměřuje se ve výzkumu na čtyři vybrané hráče. 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat a následně porovnat jednotlivé statistiky podání u 

semifinalistů Australian Open 2017. 

V teoretické části autor seznamuje čtenáře s tenisem, popisuje základní prvky tenisové 

techniky, taktické principy a uvádí i některá doporučení vycházející jak z teorie, tak ze 

zkušeností praxe.  Stěžejní část je věnována technice a taktice podání a jeho důležitosti ve hře.  

Výzkumná část prezentuje metody a výsledky realizované studie. Zvolené metody odpovídají 

původnímu záměru i typu zpracované práce. Autor se rozhodl využít oficiálních statistik a 

vyhodnotit je ve výsledkové části na základě jejich dalšího grafického i textového zpracování. 

Myslím, že šlo vlastně o čtyři případové studie, protože pro zobecnění výsledků by bylo třeba 

výzkum realizovat u více hráčů. Ale přesto je určitým přínosem práce zejména její 

výsledková část, která může sloužit jako určitá pomůcka pro současnou praxi. Výsledky 

potvrzují některé v praxi využívané taktické principy a názory zkušených trenérů. Výhodou 

zde je relativně přesné zmapování určitých herních činností a poskytnutí důležitých 

argumentů či podkladů k seriózní trenérské práci. Z připomínek uvádím zejména používání 

hovorových spojení bez náležitého vysvětlení. V názvu některých tabulek je chyba v pádu.  

Práci hodnotím však přes tyto drobné připomínky jako zajímavou, praktickou a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

Dotaz k obhajobě: 

 

Jaké nejdůležitější zkušenosti nebo postřehy ohledně podání v elitním tenise si odnášíte po 

uskutečnění celého výzkumu? 
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