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Cílem předložené práce je blíže prozkoumat vztah mezi výkonem vrcholových hráček a hráčů 

basketbalu a mírou jejich resilience. Podobné studie byly doposud realizovány především v oblasti 

individuálních sportů, tudíž jakýkoliv výzkumný počin na poli kolektivního sportu vnímám jako velmi 

přínosný. Kolega Zach projevil samostatnost při výběru tématu, designu i realizace výzkumu, nicméně 

neopominul pravidelné konzultace jednotlivých kroků celé práce. 

Tato má část teoretickou a empirickou. Prvně zmiňovaná část práce je obsahově velmi bohatá, 

zejména oceňuji rešeršní práci mapující dosavadní tuzemské i zahraniční výzkumy resilience. Je zde 

představen ucelený pohled na pojetí  resilience, jeho uchopování ve výzkumném kontextu, nástroje 

k jejímu měření a její roli ve sportu. Text je hutný, zároveň však dobře strukturovaný a čtivý.  Autor 

prokázal velmi dobrou schopnost zorientovat se v aktuální tuzemské i zahraniční odborné literatuře i 

schopnost tyto poznatky navzájem komparovat i analyzovat. Množství zdrojů, ze kterých autor 

vychází, je značné, převažuje literatura zahraniční. 

Empirická část si klade za cíl analyzovat vztah mezi sportovním výkonem a mírou resilience na vzorku 

vrcholových hráčů a hráček basketbalu.  Domnívám se, že volba výzkumného cíle je dobře 

vyargumentována. Kvantitativní strategie sběru a analýzy dat je zvolena vhodně. Autor prokázal 

schopnost navrhnout a realizovat i jednotlivé kroky výzkumu, i když popis statistických postupů 

vyhodnocování dat by měl být důkladnější. Výsledky jsou prezentovány jasně a přehledně. 

Neprokázala se zde souvislost výborných sportovních výsledků a míry resilience. Toto zjištění je 

v následujícím textu diskutováno. Autor se mimo jiné zabývá myšlenkou vlivu copingových strategií, 

konkrétně sociální podpory, na vyrovnávání se se zátěží v rámci kolektivního sportu, což je jistě 

zajímavý pohled. 

Během obhajoby prosím o zodpovězení následujících otázek či doplnění: 

 na s. 24 je prezentován výzkum resilience u třech druhů sportů – byl zjištěn rozdíl mezi lyžaři 

a fotbalisty – čím tento rozdíl autoři vysvětlují? A dá se z tohoto závěru (zda se tam reflektují 

rozdíly u kolektivního vs. individuálního sportu) vyvodit něco pro tuto bakalářskou práci? 

 v dotazníku se zjišťuje údaj o příjmu respondentů, v analýze dat se s tímto údajem nikterak 

nepracuje. Jakou tedy hraje tento údaj roli, proč je pro výzkum důležitý? 

Práce po všech stránkách splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a nemám k ní větších výhrad. 

Text je až na pár pravopisných chyb v pořádku i po formální stránce, a to včetně citací. Doporučuji 

práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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