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Tenis je sportovní hra, při které hráči uplatňují řadu schopností a dovedností. Traduje se zde velký 

podíl psychiky na sportovním výkonu a zkušenosti z praxe ukazují, že soutěžní forma (zejména u 

mládeže) vyvolává často stres, se kterým se mnozí jen těžko vyrovnávají. Koordinační náročnost 

tenisu, „nejistota“ délky utkání a tlak na neustálé rozhodování v časové tísni dělají z tenisu v elitní 

formě opravdu náročný sport. Proto je specifická psychofyzická odolnost jedním z nejdůležitějších 

faktorů herního výkonu. Tomuto tématu se právě věnuje uvedená bakalářská práce. 

Cílem bakalářské práce bylo popsat komponenty psychické odolnosti na příkladu výkonnostního 

hráče tenisu. Jedná se o případovou studii, kdy byl výzkum realizován zejména prostřednictvím 

dotazování. Ke triangulaci metod byly však využity i další doplňkové metody sběru dat (pozorování, 

analýza dokumentů).  

V teoretické části autorka seznamuje čtenáře s psychickými faktory herního výkonu v tenise, 

psychologickou přípravou a pochopitelně největší část je potom věnována problematice psychické 

odolnosti. Teoretická část vyváženě postihuje zvolenou problematiku a vytváří tak dobrý podklad pro 

následnou sondu do praxe.  

Výzkumná část prezentuje metody a výsledky realizované studie. Zvolené metody odpovídají 

původnímu záměru i typu zpracované práce. Autorka oslovila probanda, který je hráčem druhé ligy 

tenisu. Přínosem práce je zejména její výsledková část, která může sloužit jako určitá inspirace pro 

praxi a taky pomáhá porozumět tomu, jak se dá teorie aplikovat na konkrétní případ sportovce. U 

prací tohoto typu je vždy problémem určitá míra subjektivity, zde je však patrná snaha o postižení 

reality na základě doložených faktů, dokládání příslušných tvrzení i uspořádání zjištěných dat 

v souladu s uznávaným teoretickým rámcem. 

Práci hodnotím jako zajímavou, praktickou, odborně zdůvodněnou a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

Dotazy k obhajobě touto cestou nekladu, vyplynou až na místě z jejího průběhu… 
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