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 Práce je zpracována na 51 stranách. Použito bylo 18 literárních zdrojů. Autor se snaží vytvořit modely 
tréninkových jednotek pro hráče mladších žáků různého temperamentu. Název práce by měl obsahovat 
o jakou věkovou skupinu se jedná. V práci se vyskytují drobné gramatické a stylistické chyby i 
neodborné výrazy a formulace (např. míček, kraťas, obrousit) a nejednotná terminologie např.  
backhand a bekhend. V práci se používá termín „winner“ a „super tie-break“ nutno vysvětlit. U 
historie tenisu chybí literární zdroje. Posl. věta na s. 11 nepatří do práce. První věta na s. 12 je špatně 
formulovaná a nelze s ní souhlasit. Otázkou je, zda kapitola fáze motorického učení není pro práci 
zbytečná.  Struktura „obecné tenisové jednotky“ obsahuje konkrétní cvičení, tudíž by bylo vhodné 
přidat k názvu: příklad.  S.17 první odstavec neodborný, co je lehká charakteristika-pravděpodobně 
stručná. U přímých citací v textu chybí strana. Neodborné-„Mě osobně vyhovuje definice…“- jinak 
formulovat, dále- „…je československou tradicí“. U věty : …“psychologové se ve svých pokusech 
definovat …“  chybí citace – kteří psychologové? Termíny v textu např. „kasis“ nutno odlišit 
(uvozovky či kurzíva). S. 18, 3 odst. 1. věta nedává smysl. S.19 – co znamená popisování v klasickém 
stylu – čtenář se dozví později, nutno dodat (viz. dále, či viz. kapitola xy). Jak souvisí věta s. 21, 3. 
odst. 7. věta s prací – vynechat. Teorie temperamentu je popsána dle 6 teorií. V deskriptivně-
analytické části autor formuluje cíle a úkoly práce. Dále ukazuje příklady rozpoznání temperamentu a 
navrhuje tréninkové jednotky pro jednotlivé typy. Jedná se o dobře čtivý a názorný text. Závěr práci 
obecně shrnuje. Závěr by ještě mohl obsahovat shrnutí pro jednotlivé 4 typy temperamentů, ve kterých 
autor modely tréninkových jednotek navrhuje. 

Bohužel v textu se objevují citace, které nejsou zmíněny v seznamu literatury: Schönborn, 1998; 
Daugs et al. 1993; Allpart, 1961; Pervin, 1993; Balcar, 1983, Blatný a kol., 2010; Robins a Pervin, 
2008; Rot, 1944; English a Englishová, 1958; Pavlov, 1928; Něbelicin, 1972; Gray, 1981; Cloninger, 
1998 a 2003. 

Dovalil a Perič v textu – Perič a Dovalil v seznamu literatury. 

Seznam literatury není dle abecedy a je nejednotný.  

Autor prokázal způsobilost řešit problém komplexně i schopnost sestavit přehledný čtivý text 
přinášející zajímavé informace k danému tématu. V práci se ovšem vyskytují některé formálnější 
chyby (viz výše), které by bylo vhodné odstranit, resp. doplnit. Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 

Je v praxi možné ohlídat temperament v tréninku při skupinové jednotce? Ne vždy jsou individuální 
tréninky. 

Má trenér možnost někde získat informace k tomuto? 

 

 

V Praze, 9.9. 2013      PhDr. Jan Carboch, Ph.D. 


