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62 stran, abstrakt v jazyce českém a anglickém, 2 obrázky a 7 tabulek v textové části, 20 
odkazů v přehledu použité literatury, 5 stran jako příloha

   Problematika osobnosti trenéra ve sportovních hrách byla v popředí zájmu různých 
sociologických, psychologických a sociálně psychologických studií zejména v 60. a 70. létech 
minulého století. V té době se také na základě toho objevila celá řada publikací, které se 
doslova předháněly v určování typů ideálního trenéra, úspěšného trenéra, co by měl dělat 
úspěšný trenér, jaká je osobnostní struktura úspěšného trenéra apod. Od takových studií se 
z různých důvodů ustoupilo a v současnosti převládá ve výzkumných záměrech s orientací na 
osobnost trenéra a jeho činnost interakční přístup. Sleduje se chování a jednání trenérů ve 
vzájemné působnosti se svěřenci. Dlužno podotknout, že výsledky takto zaměřených 
výzkumů vykazují daleko racionálnější kontext.

   Předložená bakalářská práce se přímo osobností trenéra nezabývá, ale výběrem literárních 
odkazů a citací v teoretické části ano. To se potom odráží v dalším pojednání práce, kterou lze 
v předběžném hodnocení klasifikovat jako materiál, usilující nalézt ideální typ trenéra 
konfrontací s realitou jeho běžných – „profesních“ činností. Takové pátrání rozhodně není 
marné, protože děti a mládež by si ve sportovní přípravě zasloužily skutečně kvalitní odborné 
vedení.

   „Cílem práce je porovnat skupinu trenérů od nejmladší kategorie (děti ve věku od 3 let) až 
po dospělé kategorie (hráči ve věku 18 let a více), udělat rozbor jejich práce a pokusit se 
zjistit, jak hráči dosahují kvalitních výsledků“ . Autor si dále klade za cíl „zjistit: jak probíhají 
tréninkové jednotky jednotlivých věkových kategorií, jaké má trenér cíle a motivy, jaký styl a 
role trenér zaujímá vůči hráčům, co motivuje trenéra při tréninku, jak trenér komunikuje s 
hráči a s rodiči, jak se trenér připravuje na tréninkové jednotky a z čeho čerpá zkušenosti, jak 
se trenér dále vzdělává“ (s. 39 – Metodologie práce). K naplnění takto stanovených cílů práce 
uvádí aplikaci metod kvalitativního výzkumu, a sice rozhovor a pozorování. Pojetí výzkumu 
se prezentuje jako etnografická studie.

   V pokusu o definitivní zhodnocení práce si neodpustíme poznámku v tom smyslu, že nese 
velmi silnou poplatnost badatelsky začátečnickým chybám. Je z ní patrná určitá důslednost a 
snaha zpracovat zvolený námět co možná nejlépe, tzn. podrobně, ale na druhou stranu 
vykazuje – právě asi v důsledku zmíněného úsilí – celou řadu nesrovnalostí a neujasněností.
Připomínkami se zmíníme o těch hlavních. V prvé řadě musíme konstatovat neúměrnou šíři 
předmětu zkoumání. Operuje se zejména pojmem „profesní činnost“ trenéra tenisu, ale ze 
zpracování není příliš patrné, co vlastně tento pojem postihuje. Náznak je patrný pouze
v teoretické části, kde se hovoří i prostřednictvím různých literárních odkazů o zaměření 
trenéra, trenérských rolích, trenérských stylech, cílech trenéra, motivaci, komunikaci, řešení 
konfliktů, konfrontaci a o plánování. To znamená celkem 9 položek, součástí, složek, faktorů, 
činitelů (?)…, avšak jakoby vytržených z kontextu a bez pokusu o jakékoli shrnutí
s vyústěním do předlohy jasné definice.

   Konstatovaný problém na sebe nabaluje další, a sice neujasněnost cíle či cílů práce. Proto 
jsme také tuto část v posudku raději uvedli doslovnou citací. Je až neuvěřitelné, co všechno 
míní jedno šetření zjistit, pojmout, ověřit … Přitom je zjevné, že jeden jediný námět (např.
průběh tréninkových jednotek), prezentovaný ovšem jako cíl, by ke zpracování (nota bene 
bakalářské práce) bohatě stačil.

   Šíře otázek, které práce koncipuje k řešení, se dále odráží v komplikaci s určením a 
s odůvodněním charakteru výzkumu. Celá problematika je teoretickými východisky nastavena 



spíše k aplikaci faktorové analýzy, což představuje jeden z nejnáročnějších výzkumných 
postupů. Práce se však opírá o kvalitativní metodologii, a to s upřesněním, že „se vlastně 
jednalo o etnografickou studii skupiny osmi tenisových trenérů“ (s. 30 – Metodologie práce).
Jde tedy o etnografickou studii nebo o případovou studii? Pojem „případová studie“ se 
objevuje v titulu práce, ale dále se potom o něm nehovoří.

   Objevováním dalších pochybení by se recenze předložené práce dostala do rozměrů až 
neúměrné kritiky v negativním slova smyslu. Týká se mimo jiné zpracování a interpretace dat 
kvalitativního – verbálně deskriptivního typu, významu pozorování, které autor práce uvádí 
jako jednu z použitých metod sběru dat … Upozorníme na ně v průběhu obhajoby. 

   Ve shrnutí našeho hodnocení se proto pokusíme i o vytčení kladných rysů práce. Jsou jimi 
především nebojácnost či odvaha pustit se do řešení tak složitého a choulostivého tématu,  
jakým činnost trenéra v interakci s dětmi a mládeží ve sportovním tréninku bezpochyby je. 
Dále je třeba ocenit i způsob řešení problematiky, a to cestou kvalitativního výzkumu. 
Nedostatky, které naproti tomu v práci nalézáme, lze přičíst – jak již bylo naznačeno – malým 
zkušenostem, ale i  poznatkům z oblasti epistemologie. S připomínkou, že závěrečné práce na 
1. stupni vysokoškolského studia většinou tvoří průpravu pro realizaci odborně náročnějších 
elaborátů, vyslovujeme přesvědčení o přínosu předložené bakalářské práce s ohledem na 
autora samého. V tomto duchu jsou také naše připomínky vysloveny.

   Práci doporučujeme k obhajobě.              

     
          

V Praze 2.9.2011                             PaedDr. Michael Velenský, PhD.
   
       
   




