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Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné   Nadprůměrné 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Velmi dobře 

Logická stavba práce 

 

  Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                                Výborně 

Adekvátnost použitých metod Velmi dobře 

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

 Výborně 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

Podprůměrná   Průměrná   Nadprůměrná 

Hodnocení:   
 

Stupeň splnění cílů práce a její celková úroveň.   

Celkově lze hodnotit práci jako solidní příspěvek k problematice sledování a aktivní účasti na 

poměrně novém esportu v ČR. Oceňuji dobrý přehled o pozadí tohoto nového sportovního 

odvětví a relativně nové přínosné informace jak v teoretické, tak výzkumné části práce. 

Stanovené cíle a úkoly práce byly splněny z větší části: autor by však neměl výsledky 

dotazníku zevšeobecňovat na celou ČR.  Metodika práce byla přiměřená a je třeba ohodnotit 

poměrně zdařilou konstrukci dotazníku, který prošel jak fází operacionalizace, tak pilotáží.  

Výsledky jsou zajímavé a mohou tvořit dobrý podklad pro další výzkumnou činnost v této 

oblasti a naznačují trendy v tomto rychle se šířícím odvětví.   

Hodnocení: velmi dobře  
 

Samostatnost při zpracování tématu. 

Autor si dané téma zvolil iniciativně sám a velmi aktivně a samostatně ho zpracoval. 

Konzultoval bohužel méně , než by bylo  žádoucí, dokončení práce nechal na poslední chvíli, 



což poněkud ovlivnilo kvalitu práce. Mohl se vyvarovat některým chybám, zejména 

v metodice práce.  

Hodnocení : velmi dobře  

 

Teoretická část a zacházení s literaturou. 

Pisatel prokázal opravdu dobrý vhled do problematiky nového sportu, stejně jako orientaci ve 

zdrojích, které se tomuto tématu věnují. Zvládnul jak teorii, tak zacházení a citaci zdrojů, 

jejichž výběr lze považovat za přiměřený BP. Poněkud problematické je přebírání některých 

schémat v angličtině (viz připomínky). Celek teoretické části je v některých ohledech 

přínosný, zejména analýzou podkladů o odměnách a jejich vývoji v tomto odvětví. Autor 

prokázal, že umí skloubit jednotlivé části různých zdrojů do smysluplného textu, dospívá 

k novým závěrům a prezentoval  i své vlastní komentáře.   

Hodnocení : výborně 

 

Metodika a hloubka analýzy. 

Zvolené metody lze považovat za adekvátní. Konstrukce dotazníku a formulace otázek je 

poměrně zdařilá. Relativně originální dotazník byl připraven na základě vhodně prezentované 

operacionalizace a prošel pilotáží. Problematický není vlastní cílový soubor, ale spíše 

interpretace výsledků, které vzhledem k výběru respondentů nelze zevšeobecňovat na celou 

ČR. Diskuze je však jinak dosti podrobná a přiměřená. 

Hodnocení:  velmi dobře    
 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

Práce má standardní úpravu. Používá dnes už běžnou formu grafických výstupů. Práce je však 

oživena řadou ilustračních obrázků a grafická schémata jsou přehledná. Možná mohla být 

práce oživena větším množstvím ilustrativních obrázků z různých typů her.  

Hodnocení: výborně 
 

Stylistická úprava, jazyk, gramatika. 

Práce je psána velmi čtivě, se znalostí věci. Inteligentní myšlení autora se projevuje i 

v jazykové formě a poměrně vyspělém vyjadřování. Občasné nepřesnosti v gramatice jsou 

marginální a jsou pravděpodobně způsobeny buď nepozorností, nebo spěchem. Ve srovnání 

s jinými BP nadprůměrný jazyk a schopnost vyjadřování.  

Hodnocení :  výborně 

 

Připomínky (chápáno jako poznámky):    

 

1. V úkolech práce postrádám „objasnění základních pojmů a teoretických východisek. 

 

2. Obrázky 1 a 2 a dále  (s.14,15,18) jsou popsány v angličtině. Je diskutabilní, zda 

v česky psané práci je možné takové přebírání odkazů z cizojazyčných zdrojů. Je 

ovšem nepopiratelnou skutečností, že před 150-ti  lety autoři běžně citovali originální 

výroky v latině, němčině, franštině či dokonce v řečtině, při použití řecké abecedy ( 

např. Palacký, Masaryk ). Na druhé straně to může být považováno za prostou 

pohodlnost.  

3. Pravopis je poznamenán častým přebíráním anglických výrazů, což je někdy 

pochopitelné, ale občas to může překračovat rozumnou míru. Našel jsem i jednu 

hrubou chybu (!vyplívá“ s. 23), což je ale ojedinělý jev. Na s. 27 je už stejné slovo 

napsáno bezchybně. 

4. Práce je přínosná i v teoretické části, např, zpracováním vlastního přehledu peněz 

vyplácených v odměnách pro jednotlivé roky pro The Internatioal (s.16) a vytvořené 

schéma z Kotlerových podkladů (s.21). 

5. Nejednotná citace na s. 22 – pokládám za marginální nepozornost, kdy autorovi 

zůstalo číslo z původního číslování literatury. Jde tedy spíše o překlep , než 

neschopnost správně citovat literaturu.  



6. Na s. 37 a v závěru práce se autor dopouští zevšeobecnění na ČR, což nemusí být 

zcela relevantní vzhledem k omezenému výběru– chybí přesnější vyjadřování.. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Lze vzhledem k výběru respondentů – cílovému souboru, výsledky výzkumu 

zevšeobecňovat na celou ČR? 

2. Podle jakých kritérií byste zajistil tzv. kvótní výběr? Vysvětlete. 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na bakalářskou práci.  Doporučuji ji 

k obhájení.  

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby výborně až velmi dobře 

 

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

 

V Praze dne: 26. 8. 2018        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      

 


