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Diplomová práce má 71 stran textu a 2 přílohy. Jejím cílem bylo zjištění okolností ohledně 
změny trenéra u dvou elitních tenistů. Jádrem práce je interakce mezi výzkumnicí a hráči 
v průběhu řízených rozhovorů. Plán výzkumu respektuje principy kvalitativních metod 
získávání dat. Autorka přistupovala k řešení úkolu zodpovědně, problematiku konzultovala 
nejen s vedoucím práce, ale také s trenéry tenisu. 
Teoretická část je poměrně rozsáhlá, je zpracována přehledně a představuje vhodnou syntézu 
teoretických poznatků a praktických příkladů z tenisu. Dobrá je úroveň vyjadřování vlastních 
myšlenek v textu, stěžejní jsou kapitoly týkající se psychologie tenisu a osobnosti trenéra. 
Výzkumná část práce podává zprávu o dvou případových studiích hráčů tenisu. Jejich cílem 
bylo poodhalit důvody i okolnosti změny trenéra. Byl zde zkoumán vztah trenér-hráč i příčiny 
„rozchodu“ hráče s trenérem. Úkoly práce vytyčují postup realizace dvou typů rozhovorů 
s hráči. Bylo stanoveno 5 vědeckých otázek, které se týkají vlivu změny trenéra na život a 
tenisový trénink hráče. Přehlednosti výzkumu prospělo jasné rozdělení na tři časové etapy –
před, během a po změně trenéra. Dále se kladené otázky třídily dle tří okruhů: psychologie, 
sociální prostředí a vztah k tenisu. 
Výsledky jsou vhodně spojeny s diskusí a jsou podnětným zdrojem poznatků pro praxi a 
umožňují vhled do zákulisí „tenisového života“ elitního hráče. Úvodem jsou u každého hráče 
uvedena životopisná data a sportovní úspěchy. Po té jsou zpracována data z rozhovorů dle 
třech zmíněných období, vše je zakončeno dílčím závěrem ke sledovanému hráči. V další 
části je pokus o srovnání obou hráčů a diskuse k rozdílným příčinám a motivům v průběhu 
přechodu od jednoho trenéra ke druhému. Připojen je i profil trenéra, který spolupracoval 
s oběma hráči. 
Závěr shrnuje celou práci a hodnotí splnění cíle. Vzhledem k rozsáhlé diskusi je zde uvedeno 
jen pár nejdůležitějších zjištění. Práci hodnotím pozitivně a  doporučuji ji k obhajobě.
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