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Hodnocení:   
 

Autor si aktivně sám vybral téma, ke kterému má blízko. Pracoval velmi samostatně, 

s invencí a také přiměřeně konzultoval. Jeho práce je také příspěvkem k výzkumnému tématu, 

které se řeší na pracovišti FTVS UK.  

Pisatel v teoretické části prokázal, že plně proniknul do oblasti sestavování 

kompetenčních profilů, přičemž problematika trénování tenisu je mu evidentně vlastní (sám je 

trenérem). Prokázal zde nejen velmi vhodný výběr literatury, ale také schopnost propojovat 

různé publikace a také je zasvěceně komentovat. Cením, že pracoval i se stěžejními díly této 

problematiky ( např. Martens, Spencer and Spencer, atp.) a orientuje se i v zahraničních, 

celosvětově uznávaných publikacích.  

Použitý jazyk není vždy zcela vědecký a občas se vyskytují i chyby (např. s.16, s. 40) 

v pravopise, což je škoda. Jinak je ale úprava práce pěkná, doplněná ilustrativními obrázky, 

což není vždy běžné. 

Cíle jsou adekvátní rozsahu BP a jsou určeny jasně, stejně jako úkoly práce. 



Projekt práce je střízlivý, má logickou návaznost a z metodologického hlediska lze hodnotit 

jako velmi zdařilý. 

To samé se týká i metod. Práce na sestavení výčtu možných kompetencí, jejich 

rozdělení a využití trenérů k rozhovorům i konečnému posouzení důležitosti jednotlivých 

charakteristik musela být náročná na čas, i organizaci. Zpracování dat je velmi pečlivé, stejně 

jako jejich interpretace. Posouzení nároků kladených na práci trenéra z pohledu samotných 

trenérů tenisu je jistě přínosem, i když nemůže řešit problematiku definitivně.  

Autor je si toho vědom, o čemž svědčí i dosti podrobná diskuze a nadhled autora, 

který si uvědomuje omezenou platnost výsledků. Přesto považuji tuto práci za cenný 

příspěvek k řešení náročné problematiky. Svým rozsahem i obsahem splňuje nároky kladené 

na bakalářskou práci, kterou celkově hodnotím jako nadprůměrnou.  

  

Připomínky kromě výše uvedených:  

 

1. Autor se nevyvaroval občasným chybám v interpunkci a pravopisu. Např. s. 33 chybí 

tečka, s. 16 gramatická chyba : „Ty dělí..“ atp.) 

 

2. Jazyk je spíše vypravěčský, než čistě vědecký ( např.:„vcítit se do kůže hráče“ s. 50). 

Autor používá nadměrně prvky dramatizace (slova jako spousta, mnoho určitých 

zájmen atp.), ale jinak je vyjadřování jasné a  odpovídá úrovni BP. 

 

3. Někdy si citované myšlenky protiřečí, aniž by to pisatel komentoval. Například 

„Nelze určit, jaký typ trenéra je nejlepší“ (s. 17)  x „Z výše uvedeného textu vyplývá, 

že nejlepší trenérský styl je kooperativní“ (s. 18). 
 

4. Občasné nepřesnosti v citování zdrojů (obr. č. 1) 

 

5. Jinak bez připomínek 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Jak by se dalo ověřit, zda váš návrh kompetenčního profilu je validní, tedy 

opravdu platný pro praktický výběr trenérů?  

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Práce svým rozsahem i obsahem celkově splňuje nároky, kladené na práci bakalářskou. 

Doporučuji ji k obhájení.  

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby výborně.     

 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 

 

V Praze dne: 13. 1. 2017        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     
      
 


