
Oponentský posudek

na diplomovou práci „Zkušenosti s jógou u tenisových trenérů“, kterou zpracovala 

Bc. Jana Šandová.

Diplomová práce je zpracovanýma 95 stranách. Její metodologické členění je správné; 

odpovídá teoretickým, studijním požadavkům. Autorka pro zpracování své práce prostudovala 

57 literárních zdrojů mezi nimiž je celá řada publikací zahraničních. Pro tvorbu diplomové 

práce je velmi cenné, že kromě prostudované literatury diplomantka vycházela i ze své 

vlastní, letité sportovní tenisové zkušenosti, i zkušeností s jógou, která ve své podstatě 

představuje významný, zdravotně tělovýchovný systém. 

V teoretické části se diplomantka zmiňuje o významu tenisu jako sportovní hry, která se těší 

veliké oblibě mnoha miliónů lidí a zdůvodňuje, proč tomu tak je. Uvádí však také, že 

výkonnostní a vrcholový tenis „přináší“ jeho hráčům různé zdravotní potíže. Je to tím, že tato 

líbivá hra zatěžuje pohybový systém asymetricky a prohlubuje tak na jedné straně rozdíly v 

napětí mezi tonickými a fázickými svaly; na druhé straně, dynamičnost pohybu hráče na kurtu 

způsobuje značnou zátěž na klouby, jak končetin tak také páteře. Neharmonické napětí svalů a 

prudkost změn pohybových reakcí v synthese pak vyvolají obtíže o nichž se v práci na řadě 

míst hovoří. Aby se vhodně předcházelo popisovaným poruchám, předkládá autorka čtenáři 

svůj předpoklad, že vhodným začleněním vyrovnávacích cvičení, úzce spjatými též 

s výchozími polohami těla do náročného tréninku, je nezbytné pro udržení tělesného a 

duševního zdraví výkonnostních tenistů. A jóga jí takový předpoklad splňuje.

Výsledky diplomové práce byly získány jednak narativními rozhovory s trenéry a trenérkami 

tenisu, tedy těmi, kteří mají osobní zkušenosti se cvičením jógy; jednak rozhovory s 25 

trenéry tenisu, kterým byly položeny otázky spjatými s jógou a tenisem.

Diskuse i závěry práce odpovídají možnostem, které zprostředkovávají v práci použité 

metody. Rozbory získaných výsledků jsou rozumně interpretovány.

Připomínky:

 Cíl, jak známe i ze sportu, bývá jeden; proto si myslím, že sekundární cíl mohl v práci 

figurovat jako úkol.

 Termíny, např. zaseknutí s. 17, propásne s. 22, zabrat s. 35 apod. bych v diplomové 

práci nepoužíval. 



 Je třeba se vyvarovat, pokud možno, překlepů: např. nejen mně -  3. pád (s. 8), horních 

končetiny (s. 12), vrcholové sportovci (s. 14), v integrované vzorci (s. 14), m. lektor 

scapulae (s. 20), tenisový hráči (s.39), mohly k daným problémům vracet (s. 41) apod.

 Kyfóza hrudní není  způsobena ochablým svalstvem šíjovým! 

 Na s. 40 je třeba u jednotlivých metod, potřebných k získávání dat, uvádět literární 

odkazy. 

Dotazy:

 Co rozumíte termínem „progresivní“ relaxace? (s.37)

 Na s. 14 se hovoří o motivaci. Co je podle Vás základem motivace?

 V jakém prostředí by měl probíhat narativní rozhovor? (s. 57)

 Domníváte se, že je správný závěr, na s.56, že „Ani jeden z proband není emočně 

labilní jedinec“?

Závěr:

Diplomová práce představuje ucelený pohled na tenisový sport v ohledu, ve kterém je 

nejdůležitější hráč; jeho zdravotní stav tělesný a dušení. Jóga v tréninkovém systému 

výkonnostního hráče zde slouží jako průpravná část, důležitý doplněk ke sportovní činnosti,

zabezpečující kvalitu zdraví. Z tvorby práce je patrné, že si diplomantka odnese řadu 

užitečných zkušeností pro svoji budoucí tělovýchovnou a sportovní praxi. 

Předložená diplomová práce odpovídá požadavkům, které na ni klade studijní a zkušební řád 

UK FTVS a proto ji doporučuji k obhajobě.

Doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.

V Praze, 13.1.2017


