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Tempo hry je v praxi často diskutovaným pojmem. Literatura k tomuto tématu nenabízí příliš 

mnoho informací a je to zřejmě i pro těžší uchopení tématu z hlediska objektivity. Vzhledem 

k tomuto faktu je namístě odborné mapování požadavků na výkon a specifik této 

problematiky. Pochopitelně hledáme vzor či ideál přednostně u elitní úrovně světových hráčů. 

Proto shledávám téma práce aktuální a vhodné. 

Diplomová práce má 89 stran textu, 8 obrázků a 13 tabulek. Cílem práce bylo zjistit či doložit, 

jaké tempo hry vykazují hráčky elitní úrovně a porovnat jej v širších souvislostech (muži x 

ženy, úvodní x závěrečná kola, rozdíly mezi sadami). 

V teoretické části je nejprve vymezen pojem „tempo hry“, následuje určitá analýzy časových 

údajů z dvouher žen i mužů a také četnosti úderů v rozehrách. Další kapitoly jsou věnovány 

rychlosti míče a pohybu hráčů po dvorci. Autorka doplňuje i fyziologické charakteristiky 

dvouhry a uvádí výsledky konkrétních výzkumů. V další části je rozbor sportovního výkonu 

v tenise v závěru doplněný o externí faktory, které výkon ovlivňují. Teoretická část je pečlivě 

a přehledně sepsána, tvoří dobré pozadí vlastního výzkumu. 

Výzkumná část obsahuje čtyři výzkumné otázky a tři hypotézy. Metody jsou popsány logicky, 

proměnné jsou jasně definovány. Výběr metod je dle mého názoru odpovídající a vhodný, 

autorka využívá moderních postupů analýzy dat. 

Výsledky jsou prezentovány přehledně, doplněny graficky a komentovány s dobrým vhledem 

do problematiky. Diskuse je vhodně spojena přímo s výsledkovou částí a reaguje tak průběžně 

na konkrétní výsledkové údaje.  

 

Dvě drobné připomínky:  

 str.11 „zvoleného „myšlenkové“ řešení – pravděpodobně „pohybového“ řešení??? 

 Seznam literatury – ne Slezák, ale Zlesák 

 

Celkově je práce přehledná a logická, je zpracována na vysoké úrovni. Práci shledávám 

zdařilou a nemám zásadních připomínek. Vzhledem k výše uvedenému ji tedy doporučuji k 

obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

Z pohledu vymezení měření tempa hry: kdy jsou konkrétně „mačkány stopky“?  

 

(Situace jsou různé – míč v síti, druhý dopad míče, dotek míče plachty/těla, míč v hledišti, 

zásah rámem apod.) 

 

 

Kam se dál podle Vás může posouvat metodika měření tempa hry? 
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