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Hodnocení práce: 

Autor práce si samostatně a iniciativně vybral netradiční a poněkud obtížně zpracovatelnou 

problematiku sledování a řešení kritických situací v basketbale. Pracoval velmi samostatně a 

zpočátku i přiměřeně konzultoval. Před dokončením práce však svůj svérázný postup 

nekonfrontoval ani s vedoucím práce, a jak se zdá, ani s jinými odborníky. To vedlo k sice 

originálnímu, ale velmi zjednodušenému pojetí jak v oblasti teorie, tak v kvalitativním řešení 

výzkumu. Absencí konzultací  diplomant přišel o možnost proniknout hlouběji do problematiky 

teorie i o možnost hledat adekvátnější metody řešení problematiky. V teoretické části  vysvětlil 

bez hlubšího porozumění jen základní pojmy, bez jakékoli vzájemné návaznosti. Nepodařilo se 

mu také jen opravdu útržkovité poznatky skloubit do nějaké ucelené koncepce. Chybí zde 

některé důležité teoretické přístupy, stejně jako vlastní komentáře či úvahy. Je třeba 

konstatovat, že teoretická východiska tvoří jen dílčí, téměř náhodně sebrané základní poznatky, 

které nejsou myšlenkově navzájem provázané. Celá tato část není nejen přínosná pro teorii, ale 

ani nedostačuje požadavkům kladených na bakalářskou práci.  Navíc je evidentní, že práce byla 

dělána ve spěchu a bez řádné revize. Jinak by se jen těžko mohlo stát, že některé pojmy jsou 

vysvětlovány opakovaně. Např. pojem sebevědomí je probírán na  str. 16 (2.2.8) a zcela 



nesmyslně doslova  znovu na str. 18 (2.2.11).  Chybí zejména jakákoli zmínka o předchozích 

výzkumech aktuálních psychických stavů a určování kritických situací pro individuální hráče.   

 

Na druhé straně je třeba konstatovat, že autor se v teoretické části umí vyjadřovat a literaturu 

cituje správně. Výběr zdrojů je však velmi omezený a působí značně útržkovitě a neúplně. 

Vlastní metoda hloubkových rozhovorů a konzultace s expertem (trenérem) je v zásadě zvolena 

správně. Jde však o metody velmi náročné na zpracování i popis. Z výpisu kritických situací 

není jasné, jak byly získány a určeny.  Kdyby bakalant četl předchozí výzkumy, dozvěděl by 

se, že kritické situace jsou prožívány subjektivně. Proto je nutné, aby si kritické situace 

určovali sami hráči. V této práci však kritické situace určuje patrně i trenér a část seznamu 

kritických situací je asi převzata z pozorování nebo dokonce z nějaké literatury ? Vytvořený 

seznam kritických situací je sice přínosný sám o sobě, ale je otázkou, jak může sloužit ke 

změně reakcí hráčů. Co když situace kdy např.„soupeř dotahuje“ není pro daného hráče 

vnímána kriticky?   

Celkově je třeba hodnotit metodickou část výzkumu jako nedostatečně popsanou a zdá se být i 

metodicky chybnou. Například zcela chybí popis metod pozorování: (a) Co se pozorovalo?  (b) 

Jak? ? Jakou metodou ? Škálou? Jakou?) atp. Není také jasné, na co konkrétně byly zaměřeny 

hloubkové rozhovory. Ve výsledcích se mísí poznatky získané z pozorování s daty získaných 

z rozhovorů, ať už s trenérem, či s hráči. Z hlediska metodologie musím konstatovat, že 

výzkum podle daného popisu metod nelze opakovat, což je základní podmínkou jakékoli 

vědecké práce a proto metodiku hodnotím jako nedostatečnou. Výsledky nejsou strukturovány 

podle použitých metod a působí proto velmi neuspořádaně až chaoticky. Někdy jsou 

prezentované jako „rozbor utkání“(s.47), jindy jako individuální odezvy daného hráče na danou 

situaci.  Na druhé straně je třeba říci, že i takto chaoticky  vedené  pozorování a „hloubkové“ 

rozhovory přinesly řadu užitečných postřehů, na jejichž základě by hráči mohli upravit reakce a 

rozšířit si repertoár řešení různých kritických situací v praxi, což je určité přínosné pro výkon 

týmu.  

Také navrhovaná opatření pro zlepšení zvládání kritických stavů mají svou hodnotu a praktický 

přínos, i když jsou někdy poněkud nekonkrétní (např. s. 61 :  „některé z relaxačně kognitivních 

technik“).  Naopak diskuze  dokazuje dobrý přehled a myšlení autora. Lze však pochybovat, že 

tento kvalitativní výzkum mohl potvrdit stanovenou hypotézu, což se však vzhledem k jejímu 

praktickému využití  jeví jako nepodstatné. 

 Celkově hodnotím práci jako poměrně pracnou a metodologicky obtížně řešitelnou, s mnoha 

zajímavými postřehy a určitým praktickým přínosem pro daný tým. Vzhledem k nedostatečně 

vypracované teoretické části a hlavně pro metodologická selhání při popisu a realizaci 

použitých metod, které někdy nejsou ani adekvátní, bohužel práci nemohu doporučit 

k obhájení.  

 

Připomínky: 

 

1) Teoretickou část tvoří jen přehled základních pojmů, bez vzájemné provázanosti, bez 

komentářů a bez hlubšího proniknutí do problematiky. Např.  pasáž o rituálech si přímo 

žádá  o  vysvětlení mechanismu působení rituálů na psychiku hráče.  

2) Chybí jakékoli zmínky o předchozích výzkumech aktuálních psychických stavů a 

metodách  jejich sledování. Také vysvětlení tohoto  stěžejního pojmu je nedostatečné. 

Postrádám zmínky o prožitcích, reakcích a  zvládání kritických situací.   

3) Některé pasáže a pojmy se doslova opakují (např. pojem sebevědomí, s. 16 a s. 18). To 

svědčí o časové tísni pisatele a chybějící revizi – znovu přečtení práce.  

4) Práce je graficky přehledná, ale mohly být zařazeny nějaké obrázky z utkání, 

dokumentující atmosféru kritických situací. 



5) Do cílů práce je nevhodně zahrnuto i vysvětlování charakteristiky zkoumaného souboru. 

To má místo jinde. 

6) Stanovená hypotéza je v zásadě triviální, ale takto postavená je jen obtížně prokazatelná. 

Také není jasné, na základě jakých pramenů a podkladů byla sestavena. 

7) Na začátku metodické části je použita  první osoba s přivlastňovacím zájmenem a 

budoucí čas, což není pro vědeckou práci, která už byla napsaná vhodné (např. s.25 : „si 

stručně přiblížím“). 

8)  Mluvit o hráčích jako o  „objektech“ je trochu zvláštní (s. 26). 

9) Nepřesné používání termínů (např. na s. 27 ). Při použití termínu „kladné a záporné 

vlastnosti“  není  například jasné, o jaké vlastnosti se jedná. Z textu sice dále vyplývá, že 

jde patrně o nějaké  „herní vlastnosti“, ale tak je to třeba přesně označit. Mohlo by jít i o 

osobní vlastnosti. Jinde už je použit jiný termín: „Klady pro tým“ (stejná str.)  Na 

základě čeho byly tyto klady a zápory  určeny? To je také třeba popsat. 

10) Z výpisu kritických situací není jasné, na základě čeho byly získány a určeny (co bylo 

získáno od trenéra, co od hráčů atp.) s. 29 - 32  

11) Vůbec nejsou popsány metody pozorování. Tedy a) co se pozorovalo?  b) jak? Ony totiž 

existují nějaké pozorovací škály, jež však nejsou vůbec zmíněny! 

12) Také metodika hloubkových rozhovorů by si zasloužila podrobnější popis. Např. sdělení 

konkrétních témat diagnostiky. Tedy na co byly rozhovory konkrétně zaměřeny: na 

prožitky, na reakce v krizi, na určení kritických stavů (?), jak dlouho rozhovory trvaly 

(?) atp. Chybí také ukázky výpovědí , což se u kazuistik běžně vyskytuje.  

13) Výsledná část působí poněkud nestrukturovaně a nedrží se použitých metod. Přesto má 

určitou praktickou hodnotu.  

 

14) Otázky k obhajobě: 

1) Jaké byly použity metody pozorování? 

2) Jak byly určeny kritické situace ? 

3) Zkuste vysvětlit mechanismus, kterým působí na hráčskou psychiku rituály.  

 

Práce není  doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň:  v závislosti na obhajobě předběžně  nevyhovující.   

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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