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Zjistit, jakou motivaci mají hráči tenisu ve věkové kategorii 7 až 12 
let v tenisovém oddíle TK Písek. Co je hlavní motivací, proč se děti 
věnují právě tomuto sportu, co je na něm baví a jaké mají děti touhy 
a cíle. Dále, jak jsou děti a jejich motivace hrát tenis ovlivňovány 
okolním prostředím, zejména rodiči.   
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K práci mám následující připomínky:  

 Evidenční list pro diplomovou! práci (prosím o opravu) 

 V textu píšete o čtyřech výzkumných otázkách, ale uvádíte pouze 3 



 Ve výsledkové části v  kapitole 1 - text od druhého odstavce  „Vytvořené a vytištěné 
dotazníky jsem předával“…až do tabulky č.2  do výsledkové části nepatří, ale do předchozí 
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2. Jaký přínos zaznamenal Váš výzkum pro praxi? 
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