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Hodnocení:   
Autorka s v práci zabývá aktuálním problémem souvislosti APS s výkonem v tenise. 
moderní gymnastice. Markéta S. si velmi iniciativně téma sama vybrala a při 
zpracování postupovala velmi samostatně. Je zřejmé, že se pisatelka plně vyzná ve 
své disciplíně, což dokázala prodat při analýze hry. V teoretické části jsem však 
očekával větší vhled do problematiky APS, které nejsou jako pojem ani definovány. 
Na druhé straně je třeba ocenit přesné zaměření teoretické části, která zaujímá 
adekvátní rozsah a vysvětluje většinu základních pojmů. Na druhé straně používala 
omezený počet zdrojů a rozsah literatury v tomto ohledu jen  splňuje požadavky.  
Velkým přínosem a relativní novinkou je zvolení metody Break2win nejen pro 
analýzu vlastního zápasu, ale i pro dedukci aktuálních psychických stavů. To se do 
značné míry podařilo, i když takové využití metody má i svá úskalí a některé 
vyvozené závěry jsou diskutabilní (viz připomínky). Práce má jasně určené cíle a 
standardní metodiku, což je nesporné pozitivum. Vlastní analýza je velmi podrobná a 
překračuje rámec běžné BP, stejně jako její teoretický i praktický přínos.  



Připomínky kromě výše uvedených:  

 
1. V teoretické části postrádám více prací o APS a také jejich definici. 
2. Na několika místech práce uvádíte (např. s. 43, s. 50), že delší čas před 

prvním podáním  souvisí u P.K. s jeho větší chybovostí. Statistiku nelze popřít, 
je však otázkou, zda interpretace tohoto jevu jako příčiny není jednostranná. 
Nemůže to být také projev APS? 

3. Metoda Break2win je jistě výborným analyzátorem hry, z níž lze leccos 
odvodit, nelze však jednoznačně určit co je příčinou a co projevem jiných 
faktorů. 

Otázky k obhajobě: 

1. Pokuste se definovat aktuální psychické stavy (APS).  
2. Jaká opatření by šla pro změnu APS podle vás aplikovat u tenisu? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na bakalářskou práci. 
Doporučuji ji k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby výborně až velmi 
dobře.    
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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