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Cíl práce 
 

Cílem práce je zmapovat prostředí lehokol v zahraničním 
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Vedoucí diplomové práce PaedDr. Jiří Šafránek, Ph.D. 
Oponent diplomové práce Mgr. Tomáš Brtník 

 

Rozsah práce   
stran textu 75 
literárních pramenů (cizojazyčných) 73 (40) 
tabulky, obrázky, grafy, přílohy 35 

 
úroveň 

Náročnost tématu na 
výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x    
praktické zkušenosti x    
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování 

x    

 
úroveň 

Kritéria hodnocení práce 
výborně 

velmi 
dobře 

dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací 

x    

adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

 x   

stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy 

x    

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod. 

 x   

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému 

x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Práce  je   doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně  
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Otázky k obhajobě:  

1. V práci uvádíte, že dotazník otevřelo 1398 respondentů, ovšem dokončilo a odeslalo zpět 

pouze 243 respondentů. Čím si myslíte, že je tak způsobeno? 

2. Máte v úmyslu někde publikovat zjištěné výsledky? 

Další případné otázky vyvstanou z průběhu obhajoby. 

 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 
 

Předložená práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni. Zcela dostatečný je textový rozsah i 

počet citovaných zdrojů, zejména cizojazyčných. Struktura práce odpovídá požadavkům na práci 

diplomovou. V textu nacházíme jen malé množství překlepů či chyb. Diplomant prací navázal na 

svou bakalářskou práci, již ve které prokázal zájem o danou problematiku, jak je vidět jednak 

z teoretické, praktické části, rozsahu práce, tak i její logické posloupnosti. Kvalitu práce snižuje 

pouze několik formálních chyb. V abstraktu práce, části Metody by měla být uvedena 

charakteristika výzkumného vzorku. Dále v práci postrádám seznam uvedených grafů a obrázku. 

V seznamu použité literatury není dodržena jednotná citační norma. Práce je mimo výše zmíněné 

velmi dobře napsána a proto ji doporučuji ohodnotit stupněm výborně. 

 

 
Oponent diplomové práce: 
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