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Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně 
 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

výborně 

Logická stavba práce 
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Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
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Adekvátnost použitých metod 
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Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
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Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou psychických stavů a sportovního výkonu 

v tenisovém zápase Kvitová - Wozniacki. Cíle práce jsou přehledně a jednoznačně formulovány.   

Teoretická část práce vhodně popisuje hlavní problémové okruhy týkající se psychiky sportovce. 

Metodologická východiska i analytická část odpovídají charakteru popisu jednání hráče v různých 

zátěžových situacích. Rozbor a nastavená kritéria analýzy tenisového zápasu jsou detailně 

rozpracovány pro následnou analýzu zvládání/selhávání hráček v různých situacích. Struktura práce je 

vhodně uspořádaná, včetně tabulek, grafů a literárních odkazů. Všechny důležité tematické celky jsou 

paritně zastoupeny a celkově dávají logickou formu. Řazení kapitol je z pohledu psychologie sice 

nestandardní, ale formálně ani obsahově neruší. Z obsahu práce je patrná hluboká orientace autorky 

v dané problematice přesahující běžnou formu bakalářské práce. Analytická část zápasu je perfektně 

zpracovaná a ukazuje na autorčinu hlubokou znalost dané problematiky. Je v ní vidět provázanost 

vnímání osobnostních předpokladů a nároků tenisového zápasu. Závěry autorky ukazují na možnost 

analýzy „jednání sportovce“ - podávání výkonu v různých soutěžních podmínkách - bez přímé 

diagnostiky hráčky. Doporučení autorky ukazují na význam detailního popisu „jednání“ hráče 

v tenisovém zápase a jejich psychologické, taktické a technické interpretace.  

 

 



 

Připomínky:  

1. Nesprávná citace ŠLÉDR, Jiří, ml.. Psychologie tenisu. 2006. Disertační práce. Palackého 

univerzita v Olomouci. Vedoucí práce Prof.PhDr. Miroslav Vaněk, DrSc. – smíchány názvy 

dvou  různých prácí. Při obhajobě uveďte na správnou míru. 

2. Řazení kapitol v teoretické části práce by bylo vhodné strukturovat dle psychických procesů 

nikoli na přeskáčku – motivace, emoce, aktivace. 

Otázky k obhajobě: 
3. Jak můžete využít získané zkušenosti z analýzy hráčky v jednom tenisovém zápasu pro další 

výzkumnou činnost? 

4. Jak byste postupovala při analýze více zápasů stejné hráčky? 

5. Co byste doporučila trenérům, aby z hlediska psychiky hráčů učili jinak? 

6. Jaké faktory považujete z hlediska analýzy zápasu za nejdůležitější? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

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

k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:   „výborně“,  
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