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Hodnocení: 

Autor Martin Hamada se ve své práci zabývá netradiční a málo zpracovaným avšak velmi 

žádoucím tématem, kterým je psychologická příprava rozhodčích fotbalu.  

Teoretická část se podrobně věnuje popisu psychologické přípravy obecně, úlohám 

fotbalových rozhodčích a nárokům na jejich psychiku, následuje logické vyústění těchto dvou 

částí do konkrétního návrhu/aplikace psychologické přípravy pro rozhodčí fotbalu, což 

shledávám jako nejvíce přínosné. Autor dále popisuje úroveň a možnosti vzdělávání 

fotbalových rozhodčích a dostatečnost, resp. nedostatečnost zahrnutí psychologické přípravy 

ve stávajícím způsobu vzdělávání v ČR. Jako velmi užitečné shledávám doplnění teoretické 

části o informace týkající se vzdělávání rozhodčích v oblasti psychologické přípravy získané od 

zahraničních odborníků (konkr. Slovensko, Rumunsko). 

V praktické části autor popisuje sledovaný soubor a metody sběru dat, velmi pečlivě provádí 

analýzu dat a přehledně pomocí tabulek a grafů zobrazuje a vysvětluje výsledky. V diskusi je 

následně porovnává s výsledky obdobných zahraničních studií. 

Student na práci pracoval samostatně již s velkým časovým předstihem. Byl velmi pečlivý a 

svědomitý při zpracování připomínek plynoucích z konzultací. Velmi oceňuji jeho snahu 

proniknout do předmětu psychologie sportu a oblasti psychologické přípravy, kdy ve svém 

volném čase navštěvoval přednášky a semináře nad rámec svého studijního plánu. Velký počet 

zahraniční literatury, překlad zahraničního dotazníku a komunikace s českými i zahraničními 

odborníku jeho zaujetí pro téma jen potvrzuje. 

Po formální stránce splňuje předkládaná práce požadavky na bakalářskou práci. Autor vytvořil 

logickou strukturu práce, zvolil přiměřené metody, výsledky a závěry prezentoval srozumitelně 

a vzal v potaz také slabé stránky svého výzkumu. Student prokázal schopnost vyhledat 

relevantní literaturu. I když je práce celkově poměrně dlouhá, neztrácí nic na své čtivosti a 

zajímavosti a je cenným česky psaným příspěvkem. 

V práci jsem shledala pouze pár formálních nedostatků: na str. 14 nevhodně použit pojem 

„podvědomí“ – má se zde jednat o „povědomí“, na str. 22 nedodržení citační normy (Veraksa, 



A. Gorovaya, A. 2011), na str. 30 název kapitoly 2.2.2 by měl být formulován směrem 

k nárokům na psychiku rozhodčího (mj. pro čtenáře velmi logické a zajímavé dělení pravidel 

fotbalu), tak aby logicky zapadal do pojmenování kapitol 2.2.1 – 2.2.5. 

 

Souhlasím s předložením této bakalářské práce k obhajobě.  

 

Otázka k obhajobě: 

Jak by vypadal konkrétní návrh (kdy, jak, pro koho) na začlenění psychologické přípravy do 

vzdělávání rozhodčích fotbalu? 

 

 

 

V Praze 22. dubna 2015      Mgr. Veronika Baláková 


