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Cíl práce: Cílem bakalářské práce je zjistit popularitu esportu v České republice. Práce primárně 
zkoumá, zda by veřejnost v České republice jevila zájem o návštěvu většího esportového turnaje 
konaného na území České republiky. 
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Celková náročnost tématu na: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
Stupeň splnění cíle práce 
 

Nevyhověl (viz připomínky) 

Logická stavba práce 
 

Dobře (viz připomínky) 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Nevyhověl (viz připomínky) 

Adekvátnost použitých metod 
 

Dobře (viz připomínky) 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 
 

Dobře (viz připomínky) 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

Dobře (viz připomínky) 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

 
Bakalářská práce na téma Popularita esportu v České republice neodpovídá požadavkům bakalářské 
práce. Pokud se z práce odečtou prázdné prostory, které autor v práci ať už záměrně či nezáměrně 
vytváří, pak práce včetně obrázků (na půl strany) či tabulek (na celou stranu) nepřesáhne minimální 
počet 40 stran, který je stanovený pro zpracovávání bakalářských prací. 
 
Úvod je napsán stroze a poslední dva odstavce do něho nepatří. Úvod tedy není napsán správně 
 
Teoretická část je zpracována velice stroze (pouze 17 stran), z toho 7 stran se věnuje metodologii. 
Autor provádí zdařilou rešerši v oblasti esportu, nicméně úplně opomněl kapitolu o popularitě, která je 
pro práci stěžejní. Autor se popularitou v teorii vůbec nezaobírá, což je pak znát dále u zpracování 
práce. 
 
Metodická část je také strohá, autor by se zde měl podrobně zaobírat sestavováním dotazníku, to však 
nečiní. Je to i důvod, proč má autor v dotazníku vysoké množství chyb (viz připomínky) a nemůže se na 
svá data spolehnout. Výzkumný soubor definuje jen okrajově a uvádí jen obecnou úvahu výběrového 
souboru. Tady je zapotřebí vše podrobně a konkrétně rozepsat, aby následně mohl autor správně 
výsledky interpretovat. Pozitivní je, že autor v této části uvádí operacionalizaci průzkumu. V metodické 
části chybí popis metody pozorování či popisné analýzy, kterou autor dále v textu využívá, když 
komentuje výsledky průzkumu. 
 
Analytickou část autor zpracoval relativně správně a přehledně, i když komentáře ke grafům jsou 
povrchní a víceméně jen opakují informace viditelné na grafu. Text v některých pasážích doplňuje o své 
znalosti z dané problematiky. U toho však chybí zdroj těchto informací. Jedná se o akademickou práci, 
a proto je potřeba uvádět i tyto zdroje.  
Syntetická část práce v textu chybí. 
 



Kapitola diskuze je zpracována správně.  
 
Závěry práce jsou popsány pouze obecně a autor touto kapitolou pouze text uzavřel. Z tohoto důvodu je 
tato kapitola zpracována chybně. 
 
Celkově práci hodnotím jako podprůměrnou. 
 
Základní nedostatky: absence tématu popularity v teoretické části, nedodržení minimálního počtu stran 
určených podmínkami FTVS UK, absence syntetické části 

Připomínky: 

1. anglický abstrakt obsahuje gramatické chyby, ale i přesto je srozumitelný 

2. autor nelogicky dělí kapitolu 2 na jednu podkapitolu; podkapitola 2.1. není podkapitolou 

3. v práci se vyskytuje řada konotativních slov, která narušují čtení textu 

4. úvod práce je strohý, autor zde uvádí řadu tvrzení, která nejsou všeobecně známá, např. že se 
hraní her věnuje řada žen apod.; je to samozřejmě možné, ale nejedná se o všeobecně 
známou informaci, tedy toto a jiné podobné tvrzení do úvodu nepatří 

5. osobní postoje a důvody výběru tématu práce se v úvodu neuvádějí; v úvodu práce se popíše, 
proč je téma (problém) potřeba řešit v obecné rovině. Z tohoto představení problematiky se pak 
navazuje kapitolou cíle práce. Autor cíl uvádí přímo v úvodu, což také není vhodné 

6. autor dělí text na podkapitoly, aniž by vysvětlit důvody dělení textu (viz kap. 3) 

7. v teoretické části chybí kapitola, která by se věnovala popularitě 

8. autor v práci chybně umísťuje citační odkazy – nedodržení citační normy 

9. některé části textu jsou chybně formátovány 

10. na několika místech v textu chybí interpunkce 

11. kapitola 3.2 je kompilátem přímých a nepřímých citací 

12. autor v textu nepřesně cituje tabulky; neuvádí čísla tabulek 

13. podkapitoly 4.1 a 4.2 jsou strohé 

14. na str. 27 je chybně zarovnaný text práce 

15. v práci je řada překlepů jak v samotném textu, tak i ve schématech 

16. autor nepřesně určuje výzkumný soubor; pokud by měl mít jako základní vzorek všechny 
mileniály, pak postup umístění dotazníků do skupin FB není dostatečný 

17. je nesmysl vytvářet podkapitolu, která řeší téma povrchně na několik řádků; pro tento případ 
v českém jazyce využíváme odstavce 

18. rozdělení otázek do 4 skupin uvedené v úvodu analytické části neodpovídá operacionalizaci 
uvedené v metodické části práce 

19. autor v textu neodkazuje na jednotlivé grafy; pro čtenáře je orientace v textu proto 
komplikovanější 

20. autor v práci zaměňuje termín výzkum za průzkum 

21. autor práce zcela chybně interpretuje své výsledky na celou populaci ČR 

22. závěr práce nekomentuje závěry průzkumu 

23. autor má formální chyby v seznamu literatury 

24. autor v práci používá nevalidní zdroje 

25. otázka 3 v dotazníku není správně formulována; řada lidí může uvést hru, která pod Esport 
nespadá, i přesto, že v otázce 1 esport definovali např. jako „profesionální“ hraní her, jak autor 
uvádí v práci; teprve u otázky respondent zjistí, že odpověděl u otázky 3 chybně a pak ze 
slušnosti něco klikne 

26. odpovědi u otázky 5 nejsou jednoznačné a odpovědi se mohou i překrývat 

27. otázka 6 není jednoznačná; není jasné zda autor myslí sledovat na živo, či mít jen přehled 

28. odpovědi u otázky 7 nejsou jednoznačné a mohou se překrývat 

29. u otázky 13 autor nezískává validní odpověď; odpovědi nejsou jednoznačné 



 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak byste zajistil, aby se Váš dotazník stal alespoň částečně validní? 

2. Jaký je základní vzorek Vašeho zkoumání? S jakou statistickou chybou pracujete? Je Vámi 
zvolený vzorek reprezentativní? 

3. Jak byste definoval popularitu? Jakou popularitu v průzkumu zkoumáte? 

4. Dle výsledků Vašeho zkoumání by se turnaj v ČR konat měl či neměl? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: Dobře – Nevyhověl 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
 
 
V Praze dne 6.9.2018       
                                                                       ….......................................................... 
       Tomáš Ruda 


