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Studentka se zabývala problematikou řešení otázky psychologických aspektů strachu ve 

spojení s akrobatickým rokenrolem. Svou pozornost zaměřila na tanečnice závodní kategorie 

A. V průběhu zpracování se potýkala s absencí literatury, ve které by se autoři zabývali touto 

problematikou v souvislosti s akrobatickým rokenrolem. Na základě výše uvedeného 

hodnotím velmi kladně přístup studentky k dané problematice a především její osobní pohled 

a vyjádření se k danému tématu. Práce obsahuje celkem 62 stran textu a neobsahuje žádné 

vážnější nedostatky. Co do rozsahu, jakož i co do formální a jazykového zpracování odpovídá 

nárokům obvykle kladeným na bakalářské práce posluchačů UK FTVS. Osobní pohled a 

zkušenosti studentky týkající se propojení aspektů strachu a sportovního výkonu se projevil 

pozitivně , jak při tvorbě dotazníku, tak především při komentování dosažených výsledků. 

Kladně hodnotím i zpracování kapitoly Diskuse. Studentka přehledně zpracovala teoretická 

východiska práce , vhodně vybrala a použila metody zpracování. Korektně citovala publikace, 

z kterých čerpala. Pro čtenáře mohl být jasněji formulovaný cíl práce. V kapitole Výsledky se 

objevují dvě nesrovnalosti: u otázky č. 6 na str. 44-45 nesouhlasí příslušná tabulka a graf 

s výsledným komentářem. Došlo k překlepu četností kladných a záporných odpovědí a tím i 

výsledného grafu. U otázky č. 16 na str. 53 je přehozená pouze četnost kladných a záporných 

odpovědí, graf i komentář souhlasí. Výše uvedené výtky budou do termínu obhajoby 

opraveny. Věřím, že získané poznatky pomohou studentce nejen v její aktivní závodní 

činnosti, ale že mohou pomoci i trenérům akrobatického rokenrolu, a to především 

v uvědomění si, že volba vhodných tělesných cvičení, prostředků a metod v tréninkovém 

procesu může pocity strachu velmi významně ovlivnit.

Spolupráci se studentkou hodnotím velmi kladně.
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