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Squash je jedním z populárních sportů současnosti. Počet studií ohledně výkonu ve squashi 

není asi tak velký jako v některých dalších sportech s raketou. Práci považuji proto za aktuální 

a výběr tématu za vhodný. 

Diplomová práce má 71 stran textu, obsahuje 32 obrázky, 20 tabulek. Cílem práce bylo  

popsat rozdíly mezi hráčkami a hráči squashe a analyzovat ve vybraných utkáních typy 

podání, úderů a jejich kombinace. 

V teoretické části je uvedena charakteristika squashe, autor vysvětluje používané pojmy (ne 

všechny, viz otázky pro obhajobu) a uvádí výtah z pravidel. Další část je věnována 

charakteristickým rozdílům mužů a žen ohledně herního výkonu. Autor čerpá informace 

z uváděných studií či výzkumů. Následně se na více úrovních věnuje taktice hry. U typů hráčů 

(kde by se spíše hodil termín „herní styly“) není uveden zdroj. Teoretická část obsahuje řadu 

informací, které mají svou váhu, působí však někde trochu neuspořádaně, protože se zde mísí 

kapitoly týkající se taktiky s kapitolami, které se týkají výsledků předchozích výzkumů. 

Ve výsledkové části autor předkládá čtyři vědecké otázky, dvě hypotézy a popisuje metody 

práce. Výsledky jsou přehledné a vhodně doplňované grafy i tabulkami. 

Následná diskuse je dobře rozvedená a reflektuje uskutečněný výzkum. 

Autor se v práci dopouští některých nepřesností (pálkovací hra – ne pálková – str. 7,  

Drob? shot - str. 7, uvedení citace před větou – str. 13, mezi sadami – ne sady…je přestávka - 

str.10, balón – str.18).  

Celkově je práce celkem přehledná a výzkumná část logicky postavená, vhodně doplněná 

tabulkami a grafy. Připomínky k teorii reflektují otázky níže. Jinak práci shledávám zdařilou. 

Vzhledem k výše uvedenému ji tedy doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

Jaký vhodnější název byste mohl zvolit místo „test na nohy“ (str. 14)? 

 

Co myslíte termínem „zakončovací míč“ (str. 15 i jinde)? 

 

Jak si vysvětlujete uvedený rozdíl průměrné doby rozehry u mužů a žen a příslušných 

zjištěných nesrovnalostí? 

 

Na stranách 21/22 píšete o „střelách“ – nenašel jsem vysvětlení tohoto pojmu… 

 

Co je to „kazivost“ str. 27 – napadl by vás lepší termín? 
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