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 PŘÍNOSNOST tématu psychologii i sportu pokládám za zjevný. Sport se 

rozvíjí nejen co do stálé snaze o rozvíjení technik jednotlivých disciplín, ale i 

zvyšování výkonů za využívání i vědeckých oborů, mezi které patří i 

psychologie. Autor ukazuje, jak se právě psychologie může v tomto smyslu  

podílet na formulování důležitých otázek a hledání odpovědí. Na předloženou 

práci je možné srozumitelně navazovat dalšími, již cílenějšími výzkumy. 

 

 CÍLEM předložené práce je možné formulovat stručně autorovými slovy jako 

„predikce úspěšnosti sportovců při použití metody stanovování krátkodobých, 

procesně zaměřených cílů za použití inventáře NEO-FFI“. V průběhu řešení je 

tato tematické niť stále jasná. Z analýzy odborných zdrojů také vyplývá, že tato 

otázka je chápaná rozporuplně a evidentně by bylo přínosné jasnější stanovisko. 

 

 PO FORMÁLNÍ STRÁNCE  je práce dobře strukturovaná, psaná dobrým 

jazykem a podložená velkým množstvím odborných zdrojů. Úvod i Závěr 

dodávají práci jasné sevření. Velmi vydařená část je Diskuse, které podloženě 

prochází zjištěné údaje a nabízí kvalifikované rozvahy o možných hlubších 

souvislostech. Velmi také oceňuji zmíněnou práci s odbornými zdroji. Autor je 

organicky zapracovává do textu, takže jsou dostatečně jasné jeho myšlenky a 

myšlenky jiných odborníků. Chápání textu ti značně pomáhá. 

 

 TEORETICKÁ ČÁST je věnovaná přehledu osobnostním dimenzím 

osobnosti se specifickým zřetelem na teorii Big five, konkrétně v podobě 

nástrojů NEO a dalších verzí. To vychází z předpokladu, že právě tento koncept 

rysového nahlížení na osobnost může být v psychologii sportu užitečný.  Vedle 

toho autor zasvěceně prochází práci se sportovcem na podkladě cílů a podob 

jejich individuálního stanovování. Z toho všeho vyplývá, že do vlastního 

zkoumání vstupuje otázka, nakolik je možné počítat s jak s procházenými 

osobnostními charakteristikami jako s prediktory sportovního výkonu, tak vedle 



toho prací se zmíněnými osobnostními cíli. Samozřejmě není zapomenuto na 

vazbu osobnostních charakteristik a metody stanovování cílů. 

V EMPIRICKÉ ČÁSTI Výše zmíněné tedy vstupuje do empirické partie 

práce. Design, sestavení vzorku a vlastní procesování se mně jeví jako 

přiměřené. Výsledky jsou srozumitelně prezentované. 

 DISKUSNÍ ČÁST Autor nenašel žádné přesvědčivé vazby mezi zkoumanými 

rysy a sportovním výkonem. Spolehlivějším prediktorem se ukazuje práce se 

stanovováním cílů. Důvodů jistě může být více a autor řadu z nich diskutuje. Je 

skutečně možné, že nutnost omezit se na NEO-FFI s normami již z roku 2001 a 

jen základními dimenzemi může být ve hře a může spolupůsobit jisté míjení se 

osobnostní struktury a sportovním výkonem. Autor je ale opatrný i v otázce 

možného užívání specifických psychologických metod pro konkrétní sporty. 

Takové tříštění by nemuselo být ku prospěchu věci. Zde se ptám, jak autor 

odhaduje další vývoj v tomto zkoumání (při jeho znalosti jak psychologie, tak 

teorie i praxe sportu). 

Při čtení této podnětné práce může čtenář asociovat i témata žádoucnosti stálé 

snahy o vyšší a vyšší sportovní výkony a otázku, nakolik sport a výkony v něm 

slouží i prohlubování (řekněme zkvalitňování) prožitků a stavů (a jakých) u 

sportovců samých, tak i u diváků. To ale přesahuje do oblasti a etiky. Myslí si 

autor o tom něco?  

CELKOVĚ je třeba říct, že autor předložil zajímavou, psychologicky aktuální a 

kvalitně zpracovanou práci, která vyhovuje všem požadavkům na tuto práci 

kladeným. 

Předloženou práci HODNOTÍM VÝBORNĚ a DOPORUČUJI K 

OBHAJOBĚ. 
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