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Diplomantka se v práci zabývala analýzou vztahu mezi motivačním klimatem vytvářeným 

trenérem a různými aspekty výkonové motivace u sportovců z různých sportů. Práce je 

v odpovídajícím rozsahu 57 stran (bez příloh) a vychází z 24 odborných pramenů, včetně 

některých cizojazyčných.  

V teoretické části autorka podrobně představila celou řadu témat vycházejících z hlavního 

zaměření práce. V první řadě se zde detailně zabývá problematikou motivace, především 

představuje teorii sebedeterminace a teorii cíle snažení, které tvoří hlavní teoretické 

koncepce použité ve výzkumné části práce. Na to navazuje sekce věnované motivačnímu 

klimatu vytvářenému trenérem. Teoretická část je poměrně kvalitně napsaná, autorka 

představuje základní vhled do problematiky motivace, i když při tom vychází spíše z menšího 

množství zdrojů. Obecně se jí však dobře daří vymezit rámec pro následující výzkumnou 

studii. V oblasti práce s literaturou bych ocenil ještě větší zahrnutí zahraničních pramenů a 

konkrétních studií, nicméně použité prameny odpovídají úrovni bakalářské práce. Na 

teoretické části se projevil nedostatek času při dopisování práce, kdy se autorce nepodařilo 

finálně upravit strukturu teoretické části či zakomponovat některé doporučené změny – 

například teorii sebedeterminace představuje autorka na několika různých místech pod 

různými českými názvy, což působí nepřehledně.   

Za cíl výzkumu si autorka dala „zjistit, do jaké míry ovlivňuje motivační klima utvářené 

trenérem výkonovou motivaci sportovců.“ Vycházela při tom z teorií sebedeterminace a 

teorie cílových orientací představených v teoretické části práce. Na základě těchto teorií 

formulovala hypotézy týkající se vztahu mezi vnímaným motivačním klimatem a různými 

aspekty výkonové motivace jako je vnitřní a vnější motivace, orientace na úkol či na ego, 

nebo sportovní zaujetí.  Metodologicky se jedná o dotazníkovou studii, která implementuje 

sadu dotazníků vycházejících z výše zmíněných teorií na vzorku 63 respondentů a 

respondentek. Autorka na základě výše zmíněných teorií formulovala několik hypotéz, které 

následně ověřovala na získaných datech prostřednictvím korelační a regresní analýzy. 

Výzkumnou část také považuji za poměrně dobře zpracovanou, autorka se drží standardní 



struktury vědecké práce: vymezuje cíl práce a výzkumné otázky, charakterizuje výzkumný 

soubor i použité metody, přehledně prezentuje jednotlivá zjištění, která následně vhodně 

diskutuje.  Autorka projevovala při realizaci výzkumu samostatnost a iniciativu a snažila se 

reagovat na mé komentáře a připomínky.  

Na druhou stranu, jak jsem již uvedl výše, práce byla dokončována na poslední chvíli, díky 

čemuž se nepodařilo odstranit všechny problémy, včetně překlepů, gramatických chyb a 

stylistických neobratností. Při větším množství času by bylo možno také výsledky lépe 

diskutovat a více propojit teoretickou a výzkumnou část práce. Celkově však považuji práci za 

poměrně kvalitně zpracovanou. Práce z mého pohledu splňuje všechny náležitosti bakalářské 

práce a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením velmi dobře.  
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