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Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   
 

Hodnocení práce: 

Práce je analiticko-syntetického charakteru, kde na základě provedených analýz je navržen strategický 
plán spolku provozující volnočasové a sportovní aktivity pro děti. 

V abstraktu práce diplomantka srozumitelně popisuje cíle, metody a dosažené výsledky. Nectí však 
zcela charakter této části práce. Není nutné ani potřebné, aby ve formulaci cíle bylo popisováno, čím se 
bude práce zabývat. Navíc, „charakterizovat organizaci a provést strategickou situační analýzu“ není 
v pravém slova smyslu cílem (jak uvádí autorka), ale spíše jen prostředkem k dosažení skutečného cíle, 
kterým je „návrh strategického plánu spolku“.   

Teoretická část práce je zpracována velmi dobře a kazí ji pouze drobné stylistické prohřešky typu „Dle 
Radim Pavelka, Stich (2017) je sebeobrana…“. Vícekrát autorka neskloňuje jména a příjmení autorů, 
které cituje, což je v českém jazyce žádoucí. Také poznámkový aparát, který diplomantka v práci 
využívá, není vždy volen správně. Například poznámka číslo 6 by logicky měla směřovat ke 
konkrétnímu určení časové dotace zápasu MMA, nikoliv informaci o tom, kde se zápas odehrává. 

Metodická část kombinuje teoretická východiska s praktickými informacemi o tom, jak diplomantka 
postupovala k dosažení svého cíle. Někdy je však způsob zápisu této kombinace teorie a praxe 
poněkud nešťastný. Ilustrovat to lze na větách „Navrhoval se konkrétní výzkumný plán (Hendl 2008).“, 
„Analyzován byl sekundární typ dat (Tahal 2017)“, „Pozorování proběhlo v přirozeném prostředí (Hendl 
2008)“ apod.  Jsem si jist, že ani Hendl, ani Tahal, neuvádějí ve svých publikacích, jak bude v roce 2018 
postupovat Rodová. 

 



 

Praktická část je rozdělena do tří hlavních kapitol. Obsahem první je charakteristika organizace a 
produktů, které nabízí. Jedná se o jednoduchou deskripci, která je však nezbytná pro představení 
prostředí výzkumu. Složitější analýzy prezentuje diplomantka v následující kapitole Strategická situační 
analýza, jejíž součástí je i prezentace výsledků dotazování. Především tyto výsledky se mi jeví jako 
nespolehlivé a nelze je podle mého názoru zobecnit na celou populaci dětí a rodičů. Příkladem těchto 
mých obav mohou být výsledky prezentované na straně 62. Přestože kritérium pro výběr respondentů 
z řad rodičů bylo mj., že „nesmí pocházet z přímého prostředí bojových sportů“, vyjádřili se tito 
respondenti většinově tak, že „by rádi dali své dítě na kroužek se zaměřením na bojové sporty, 
sebeobranu a jiná úpolová cvičení“. Kdyby tyto výsledky měly odpovídat realitě, byly bojové či úpolové 
sporty nejpopulárnějším sportem v ČR. Tak tomu však evidentně není.  

Diplomantka při prezentaci svých výsledků využívá relativní četnosti, což vzhledem k počtu vybraných 
dotazníků považuji za nevhodné. Za větší nedostatek však považuji nesoulad mezi informacemi 
v metodické části práce a části výsledkové. Pro ilustraci uvedu jediný příklad. Na straně 40 se lze dočíst, 
že výzkumný soubor dotazníkového šetření č. 2 činil 60 respondentů. Text kapitoly Analýza zákazníků a 
komentář ke grafům prezentujícím výsledky však odpovídá počtu respondentů 32.  Na druhou stranu 
pozitivně hodnotím provedenou SWOT analýzu, která zakončuje analytickou část práce. 

Obsahem třetí kapitoly praktické části práce je samotný strategický plán na tříleté období počínaje 
zářím 2018. Chápu, že rozsah práce už nedovolal této části práce věnovat se více zevrubně, ale pokud 
právě zhotovení strategického plánu „včetně doporučení pro jeho implementaci“ mělo být hlavním 
cílem práce, nemohu se zbavit dojmu, že plán je příliš obecný, bez uvedení konkrétnějších kroků, které 
mají být realizovány. Domnívám se, že na úkor části teoretické mělo být více prostoru věnováno právě 
této kapitole. Souhlasím však s diplomantkou, že práce přináší organizaci nové poznatky a pohled na 
její současnou situaci a že se nabízí jako podklad pro budoucí vývoj tohoto spolku.   

Připomínky: 

1. Diplomantka zcela nectí formální požadavky kladené na závěrečné práce obhajované na UK FTVS. 
Příkladem může být rozdělení textu do 3 hlavních (očíslovaných) kapitol, přičemž úvodní kapitolu, 
Cíle a úkoly, Diskusi ani Závěr již nečísluje. 

2. Seznam použité literatury obsahuje celkem 82 titulů, což je relativně vysoké číslo. Ovšem na řadu 
zde uvedených autorů diplomantka v textu nijak neodkazuje (Bowman, Durdová, Robinson, Steiss, 
Šedivý, Veber) 

3. V práci je několik drobných pravopisných chyb, včetně chybějících slov (např. s. 12 „41 % 
z dotazovaných respondentů se již někdy setkalo fyzickým útokem.“) 

4. Autorka se dopouští také několika překlepů, přičemž se tomuto nešvaru nevyvarovala ani 
v abstraktu své práce, který by měl být jakousi „výkladní skříní“ celé práce („V rámci strategické 
situační analýzy bylo analyzováno vnitřního i vnějšího prostředí předmětné organizace.“).  

5. Úpravu práce kazí také naskenované obrázky, které šlo snadno překreslit či přepsat. Příkladem 
může být hned obrázek č. 1 taxonomie úpolů. 

Otázky k obhajobě: 
 

1. Na straně 40 uvádíte, že „v rámci dotazování proběhla dvě standardizovaná dotazníková 
šetření.“ Vysvětlete prosím, co máte na mysli označením „standardizovaná“. 

2. Na straně 53 uvádíte, že „MMA je v současnosti nejrychleji rostoucím sportem“. Neuvádíte 
však, v jakém smyslu je toto míněno, ani zdroj této informace. Můžete to vysvětlit? 

 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře  
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentce. 
 
V Praze dne 4. 1. 2019        
                                                                       …..….................................................... 
             PhDr. Jan Šíma, Ph.D. 


