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Komentář k hodnocení diplomové práce:
Teoretická část je pojata jako přehledová studie řešící problémy chování trenéra v utkání i 
v tréninkovém procesu. Má určitou systematickou návaznost, i když v některých částech se 
odklání od daného tématu. Pozitivním jevem je, že autor pracuje se zahraniční literaturou, 
neboť této oblasti zaměření výzkumu se v našich podmínkách nevěnuje tolik pozornosti. 
Jedná se o vzájemné vnímání účastníků tréninkového procesu některých forem chování 
trenéra se snahou objektivizovat některé analyzované proměnné (pohlaví, postoj, zpětné 
vazby apod.).
Metodou výzkumu byl dotazník s několika podstatnými kategoriemi strukturovaně reagující 
na herní výkon, chybovost a nevhodné chování hráčů ve formě reaktivního či spontánního 
chování trenéra. Záměrem bylo zjišťovat společné porozumění na určité problémy, zjišťovat 
úroveň empatie a určitých postojů k daným kategoriím dotazníků. Dále byla použitá metoda 
rozhovoru s hráči pro potřeby konfrontace výsledků. Toto pojetí je možné považovat za nový 
přístup k poznání dalších forem chování trenéra. 
Po formální stránce, týkající se struktury práce, lze vytknout nevhodné členění kapitol 
(zařazení výsledků /kap.5.2/ do metodické kapitoly), stejně jako nerozlišování vhodnosti 
obsahu pro konkrétní kapitolu (např. v kap.6, úvodní odstavec, by bylo vhodné zařadit do 
metodické části apod.).
Závěrečná výsledková část ukazuje na soulad či nesoulad reakcí na zvolené proměnné 
realizované hráči, trenérem i formou diskuze. Této závěrečné části schází určitá přehlednost 
daná neuvedením použité symboliky (RE, NO-RE, KC atd.), případně i položek, které 
vymezují příslušné výzkumné otázky, což je zřejmé až z přílohové části.

Otázky k obhajobě:
1. Čím lze vysvětlit změny ve výsledcích dané dotazníkem a rozhovorem?
2. Pokusil se autor zhodnotit výsledky podle věku hráčů? Předpokládá se určitá jiná 

úroveň zkušeností daná věkem?
3. Vysvětlete graf č. 4 a tabulku č.2
4. Dalo by se nějak ošetřit vyšší subjektivnost v posuzování jednotlivých položek 

dotazníků?

Celkově by práci prospěl i překlad dotazníků do češtiny, včetně symboliky, případně i 
konfrontace s některými výzkumy chování trenéra, které řešili naši autoři.

Diplomová práce je doporučena k obhajobě a její výsledek bude stanoven po jejím průběhu.
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