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Bakalářská práce s názvem „Využití psychologické přípravy u muzikálových tanečníků“ 

je zpracována na 59 stranách, doplněna seznamem tabulek a grafů a dvěma stranami příloh. 

Seznam bibliografických citací obsahuje 26 českých i zahraničních zdrojů. 

 

Autor si v práci klade za cíl popis jednotlivých psychologických dovedností muzikálových 

tanečníků a dále pak posouzení, zda je míra jejich využití závislá na vzdělání, pohlaví, věku 

a délce praxe tanečníka. 

 

Systematické členění bakalářské práce do šesti kapitol je v souladu s paradigmatem 

behaviorálních věd a splňuje požadavky, které jsou kladeny na bakalářské práce. 

 

V teoretických východiscích práce autor shrnuje dostupné poznatky týkající se muzikálu, 

muzikálového herectví a tanečního výkonu. Dále pak zařazuje kapitolu týkající se 

psychologické přípravy, uvádí základní principy, metody a dovednosti v psychologické 

přípravě sportovců. 

 

Vzhledem ke stanoveným cílům práce byly vytvořeny tři hypotézy. Zvolené metodické 

postupy byly adekvátní vzhledem k cílům a hypotézám a jsou popsány kvalitně. Autor použil 

českou verzi dotazníku Test of performance strategies (TOPS, Test strategií využívaných 

při výkonu) zjišťující využívání psychologických dovedností u sportovců. Vztah 

mezi využíváním psychologických dovedností, věkem a délkou praxe sledovaných osob byl 

hodnocen za využití Pearsonova korelačního koeficientu. Sledovány byly rovněž rozdíly 

s ohledem na pohlaví a vzdělání v oboru. 

 

Výsledky jsou zpracovány na jedenácti stranách ve formě přehledných tabulek a grafů, 

které jsou doplněny výstižným popisem. 

 

V diskusi, která následuje za výsledky, se autor dotýká problematiky vlastní práce, shrnuje 

výsledky šetření, zdůvodňuje potvrzení či zamítnutí hypotéz a srovnává výsledky 

s předchozími výzkumy v této oblasti. 

 

Po formální stránce nemám k práci žádných připomínek. 

 

Student v průběhu zpracovávání práce prokázal schopnost samostatně řešit danou 

problematiku, dobře pracoval s literárními a jinými zdroji a konzultoval další metodologický 

postup. 

 

Dotaz pro obhajobu: 
Hypotéza H2: „Využívání psychologických dovedností muzikálových tanečníků nezávisí 

na povaze a úrovni dosaženého vzdělání v určitém oboru“ se nepotvrdila. Jakými faktory, 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8ca6d62b6e2b29126964d3254dcb450c&tid=2&redir=sezn_ucit&kod=07358


dle Vašeho názoru, může být způsobeno, že tanečníci studovaní v oboru využívají 

psychologických dovedností častěji než tanečníci nestudovaní? 

 

Závěr: 
Předložená bakalářská práce plně splňuje požadavky, které jsou na bakalářské práce kladeny 

a doporučuji proto komisi pro SBZK přijmout bakalářskou práci Matěje Cichry k obhajobě. 

 

 

V Praze 26.4.2016             PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. 

 


