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Tenis je sportovní hra, při které hráči uplatňují řadu schopností a dovedností. Traduje se zde 
velký podíl psychiky na sportovním výkonu a zkušenosti z praxe ukazují, že soutěžní forma 
(zejména u mládeže) vyvolává často stres, se kterým se mnozí jen těžko vyrovnávají. 
Koordinační náročnost tenisu, „nejistota“ délky utkání a tlak na neustálé rozhodování 
v časové tísni dělají z tenisu v elitní formě opravdu náročný sport. Jeho rekreační forma je 
však velmi oblíbená a přináší hráčům řadu benefitů. Tenis sám je často volen jako doplňkový 
sport u sportovců z jiných odvětví. Naopak pravidelně trénující hráči i trenéři tenisu potřebují 
kompenzovat jeho určitou jednostrannost na úrovni fyzické i psychické. Jednou z mnoha 
možností je zde cvičení či praktikování některé z forem jógy. Práce se týká právě tohoto 
tématu, které je v České republice relativně málo prezentováno, a proto pokládám jeho volbu 
za velmi vhodnou.
Cílem diplomové práce bylo zjistit zkušenosti s jógou u vybraných trenérů tenisu a zhodnotit 
její účinky na psychiku i fyzický stav. Základními metodami byly interview a narativní 
rozhovor. 
V teoretické části autorka seznamuje čtenáře s tenisem a jeho zdravotními aspekty. Po té jsou 
další podkapitoly věnovány seznámení se základními typy jógy a jejími možnými účinky na 
fyzický i psychický stav člověka. Teoretická část vyváženě postihuje zvolenou problematiku a 
vytváří tak dobrý podklad pro následnou sondu do praxe.
Výzkumná část prezentuje metody a výsledky realizované studie. Zvolené metody odpovídají 
původnímu záměru i typu zpracované práce. Autorka oslovila čtyři probandy pravidelně 
praktikující jógu ve své sportovní praxi. Formulovala tři výzkumné (vědecké) otázky, a 
zrealizovala s každým z nich rozhovor, který později ve výsledkové části podrobně analyzuje. 
Jeho doslovnou transkripci navíc uvádí v přílohách. Dále bylo formou krátkého interview 
osloveno 25 trenérů tenisu ohledně jejich zkušeností s jógou u svých svěřenců a 
informovanosti o józe.
Přínosem práce je zejména její výsledková část, která může sloužit jako určitá inspirace pro
praxi. Výsledky jsou prezentovány přehledně a umožňují základní vhled do stavu jógové 
praxe u tenistů u nás. Práci hodnotím jako zajímavou, praktickou, odborně zdůvodněnou a 
doporučuji ji k obhajobě.

Dotazy k obhajobě touto cestou nekladu, vyplynou až na místě z jejího průběhu…
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