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Autor předkládá bakalářskou práci, která se věnuje tématu resilience ve vrcholovém 

sportu, konkrétně basketbalu. Práce je dělená na teoretickou a empirickou část.  

V teoretické části autor vymezuje pojem resilience, uvádí její obecné charakteristicky 

a věnuje se vývoji konceptu v rámci posledních 40 let. Za cennou považuji terminologickou 

zakotvenost a východiska jednotlivých přístupů, které autor hezky prezentuje v kapitole o 

odlišnostech v chápání resilience a v kapitole zaměřené na zdroje resilience.  V další části 

autor zaměřuje pozornost na možnosti měření resilience především u dospělých jedinců, uvádí 

přehled dostupných dotazníků (nikoliv testů!) resilience.  

Následující kapitola se věnuje významu a výzkumu resilience ve sportu – jedná se 

v našem prostředí o zcela původní práci zaměřenou dané téma, což vysoce oceňuji. Za trochu 

nadbytečné považuji kapitolu věnovanou charakteristice basketbalu, domnívám se, že se jedná 

o poměrně známou hru. Shrnutí teoretické části je srozumitelné a poskytuje vhodná 

východiska pro empirickou část. Cíle výzkumu i výzkumné otázky jsou v pořádku. 

Alternativní hypotézy nejsou vhodně formulovány: zamítnutí H0 nezakládá přijetí Ha, která je 

formulována jinak a předpokládá jiný, respektive další posun v práci s daty (vyšší, nižší 

resilience). Chybí popis analytických postupů – není jasné, zda autor použil parametrickou či 

neparametrickou ANOVA (Kruskal Wallis), zda usuzoval na základě testu normality 

(Shapiro-Wilkův test).  Výzkumný soubor je srozumitelně popsán i konstruován, v tab. 1 je 

ale uveden min. věk 15 let, zatímco autor uvádí 16. Na tabulky je třeba odkazovat v textu 

např. (tab. 2). * je ustálený znak pro signifikanci na 0,05 a je nevhodné s ním nakládat jinak, 

lépe zvolit jiný znak nebo ještě lépe nechat být. Je otázkou, zda by byly výsledky shodné při 

použití neparametrického testu.   U tab. 10 si nejsem jistá správnosti stupně volnosti (df).  



Diskuse je srozumitelná, interpretace výsledků mohla být bohatší, např. v souvislosti 

se vzděláním (u 16 letých lidí je nízká pravděpodobnost vyššího vzdělání apod.). 

Celkově je práce velmi čtivě psaná, srozumitelná a až na chyby ve statistických 

postupech a alternativních hypotézách v pořádku, čerpá z řady především aktuálních 

zahraničních zdrojů. Práce se zdrojovou literaturou je silnou stránkou autora a i 

komplikovanost šetření, náročnost sběru dat je nadstandardní, Ráda práci doporučuji 

k obhajobě. V rámci obhajoby věřím, že autor ještě nahlédne do statistiky a zjistí, zda se 

nejedná o chybu v použití analýzy rozptylu, která předpokládá normální rozložení.     
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