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Celková náročnost práce: 
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Stupeň splnění cíle práce 
 

Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 
 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
studenta/studentky 
 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Dobře 
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Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 
Hodnocení práce: 

Stupeň splnění cíle práce – Předložená bakalářská práce zkoumá popularitu tradičního sportu 
v podobě atletiky mezi studenty pražských vysokých škol. Jedná se o velmi zajímavé téma a celkově 
přináší práce velké množství poměrně důležitých a nevšedních informací. Práce je celkově velmi 
rozsáhlá a taktéž podrobná. Stanovený cíl včetně dílčích úkolů považuji za splněný a z obsahového 
hlediska nadstandardně. Nicméně práce obsahuje řadu formálních nedostatků, které tak snižují 
celkovou vysokou kvalitu zpracování. I proto hodnotím praktickou využitelnost jako průměrnou, 
protože díky zmíněným formálním nedostatkům by potřebovala korekturu a opravu pro další 
prezentaci např. u ČAS. I tak však považuji práci za splňující standardy a požadavky na bakalářskou 
práci a doporučuji jí k obhajobě, nicméně s horším navrhovaným hodnocením, než by si zasluhovala. 

Samostatnost při zpracování tématu – Studentka pracovala samostatně, svědomitě, pravidelně 
konzultovala s vedoucím práce. 

Logická stavba práce – Struktura práce je jasná a logická vzhledem ke stanovému tématu. Práce 
obsahuje všechny podstatné a nezbytné kapitoly. Jen v případě kapitoly 6 bych doporučil více jí 
strukturovat do dílčích podkapitol. 

Práce s literaturou – Práce využívá celkem 54 zdrojů, z toho 10 zahraničních, čímž vysoce převyšuje 

požadavky na bakalářskou práci. Teoretická východiska poskytují základní přehled o nejdůležitějších 
oblastech, kterými se poté samotný výzkum zabývá. Je otázka, zda je potřeba u výzkumu ohledně 
popularity atletiky zahrnovat kapitoly, vymezující sport jako takový. Z mého pohledu by bylo vhodnější 
zaměřit se na výsledky ještě více výzkumů, které se zabývaly popularitou sportu (autorka některé 
v rešerši používá a cituje, což je samozřejmě správné a pozitivní), popřípadě pak rovnou popularitou 
sportů (nebo přímo atletiky) na univerzitách a vysokých školách v ČR či v zahraničí. Věřím, že 
takových výzkumů by se dalo najít více. Rešerše by tak byla zajímavější a pestřejší právě i 

v mezinárodním srovnání. Nicméně studentka řádně cituje (věcně i formálně), pravidelně poskytuje 
vlastní komentáře, východiska či kritická hodnocení, což je v pořádku a odpovídá to úrovni bakalářské 



práce. V práci je také pěkně popsána historie i současnost atletiky včetně jejích aktuálních témat a 
problémů. Celkově je tak tato část zpracována standardně, průměrně. 

Adekvátnost použitých metod – Zvolená metoda dotazníkového šetření je pro tento výzkum vhodná a 
adekvátní. V metodické části studentka velmi podrobně popisuje jednotlivé kroky designu celého 
výzkumu. Vše je tak jasné a přehledné, pro čtenáře srozumitelné. Autorka v analýze výsledků používá 
sofistikované statistické metody a taktéž pracuje se vzájemnými souvislostmi mezi proměnnými. Velmi 
pozitivně hodnotím pozornost, kterou studentka věnovala výzkumnému souboru, jeho velikosti a 

struktuře. Jedná se tak skutečně o kvalitní přístup, který zajišťuje o to vyšší vypovídající hodnotu 
získaných výsledků.   

Hloubka tematické analýzy – Provedený výzkum je velmi podrobný, detailní, autorka poskytuje taktéž 
možná vysvětlení a detailnější interpretaci jednotlivých výsledků, čímž prokazuje dobrou orientaci ve 
zkoumané problematice. Taktéž pozitivně hodnotím využití vzájemných souvislostí mezi některými 
proměnnými, i když jsou často schovány méně přehledně v textu. Dále autorka nezůstává pouze u 
výsledků výzkumu, ale vhodně navrhuje některá obecná opatření pro ČAS, jakožto hlavního možného 
příjemce informací z tohoto výzkumu. Hloubka a podrobnost zpracování tématu a zkoumaného 
problému považuji za nadstandardní v rámci bakalářské práce. Diskuze je poměrně rozsáhlá a 
zajímavá. Autorka se zde zamýšlí nad mnohými oblastmi provedeného výzkumu. Nicméně by bylo zde 
vhodné ještě více podrobit výsledky výzkumu konfrontaci se zpracovanou teorií. 

Úprava práce – V práci se vyskytují nedostatky zejména ve zpracování výsledných grafů, které jsou 
alespoň v elektronické podobě (nejspíše díky problémům v převádění dokumentu do formátu PDF/A) 
velmi nečitelné. Viz níže připomínky.  

Pravopis a stylistika – práce obsahuje značné množství pravopisných chyb a jazykových nedostatků – 
viz níže připomínky. 

Připomínky: 
Kapitolu 6 by bylo vodné více strukturovat do dílčích podkapitol. 

Str. 12 – pravopisná chyba – „V rámci sportu by se měli dodržovat ekologické cíle …“ 

Str. 17, tabulka č. 1 – nesprávné uvedení zdroje – „Čáslavová, 2009“, přičemž by to mělo být 
„Čáslavová (2009)“ 

Str. 18 – pravopisná chyba – „Mj. se diskutuje i o nových disciplínách, hlavně co se týče štafetových 
disciplín, které již byli vyzkoušeny …“ 

Str. 20 – pravopisné chyby – „V druhé polovině 19. století začali vznikat různé atletické organizace …“; 
„Mezi válkami potom vznikali další a další kluby, …“ 

Str. 21 – pravopisná chyba – „Následně začali přicházet velké úspěchy …“ 

Str. 28 – pravopisná chyba – „…tyto děti by mohli být právě těmi …“ 

Str. 32 – „Cíl této bakalářské práce a cíl výzkumu jsou popsány v kapitole 3 Cíle a úkoly práce, 
hypotézy.“  - kapitola 3 však žádné hypotézy neobsahuje, ani samotný výzkum s nimi nijak nepracuje. 

Str. 34 – „Podle Kotlera (2007) je při správném vybrání respondentů k získání spolehlivých a 
reprezentativních informací potřeba pouze 1 % populace.“ – tím je myšleno spíše 1 % základního 
souboru, nikoliv populace jako takové. To by představovalo např. v rámci ČR celkem cca 105 000 
respondentů, což je poměrně značné a řekl bych nereálné množství pro marketingové výzkumy. 

Str. 34 – nesprávné skloňování – „…jsou publikovány data o studentech, …“ 

Str. 35 – pravopisná chyba – „…že by některé části daného vzorku mohli vypadnout …“ 

Str. 37 – překlep – „Vypln.to“ 

Str. 38 – asi není příliš nutné zde specificky uvádět vzorec pro výpočet relativní četnosti, jelikož se 
jedná o všeobecně známou veličinu. 

Str. 38 – „Rozptyl je v podstatě odchylka od průměru, která je umocněna na druhou, z čehož vyplývá, 
že směrodatná odchylka vyjadřuje, jak jsou hodnoty v souboru vzdáleny od střední hodnoty.“ – spíše 
vzdáleny od průměru, nikoliv od střední hodnoty. 

Výsledný počet respondentů ve výzkumu by bylo vhodné uvést v kapitole věnující se výzkumnému 
souboru (4.1.4), nejen až v kapitole 4.1.6 Zpracování a analýza dat. 

Str. 39 – pravopisné chyby – „Otázky se respondentům zobrazovali podle nastaveného větvení, a 
pokud se někdo vrátil k předchozí otázce zajišťující větvení, změnili se mu automaticky další otázky k 
vyplnění.“ 

Str. 40 – pravopisná chyba – „Otázky byli rozděleny …“ 



Str. 40 – pravopisné chyby – „Věřím, že pilotáž společně s operacionalizací pomohli k tomu, aby se 
validita dotazníku zvýšila a aby otázky skutečně měřili to, co bylo stanoveno v předchozích bodech 
tvorby dotazníku.“ 

Str. 41 – pravopisná chyba – „…ale ne u všech otázek je 100 % odpovědí, protože některé z nich byli 
nepovinné …“ 

Graf č. 1, str. 44 – nečitelný (pravděpodobně problém při ukládání elektronické verze do formátu 
PDF/A) 

Graf č. 2, str. 45 – hůře čitelný (pravděpodobně problém při ukládání elektronické verze do formátu 
PDF/A) 

Str. 46 – překlep – „Zároveň 100 % studentů z této skupina …“ 

Str. 48 – pravopisná chyba – „Odpovědi, které respondenti mohly zvolit …“ 

Str. 49 – pravopisná chyba – „…že celkově se hodnoty blížili spíše …“ 

Str. 52 – slovo navíc, chybějící slova, popř. nesprávné skloňování – „S přehledem respondenti zvítězil 
sprinter Usaina Bolta, známý také jako „nejrychlejší muž světa“. 

Str. 54 – pravopisná chyba – „…ale odpovědi byli směřované tak, aby rovnou kvantifikovali pozitivní 
…“ 

Graf č. 4, str. 55 – hůře čitelný (pravděpodobně problém při ukládání elektronické verze do formátu 
PDF/A) 

Graf č. 5, str. 55 – nečitelný (pravděpodobně problém při ukládání elektronické verze do formátu 
PDF/A) 

Str. 56 – pravopisná chyba – „Další dvě odpovědi by se dali …“ 

Str. 58 – pravopisná chyba – „…posledními velkými akcemi byli v roce 2015 Halové mistrovství Evropy, 
které se konalo v O2 Areně v Praze, a v roce 2018 IAAF Kontinentální pohár v atletice v Ostravě.“ 

Graf č. 6, str. 59 – hůře čitelný (pravděpodobně problém při ukládání elektronické verze do formátu 
PDF/A) 

Graf č. 7, str. 60 – hůře čitelný (pravděpodobně problém při ukládání elektronické verze do formátu 
PDF/A) 

Graf č. 8, str. 62 – hůře čitelný (pravděpodobně problém při ukládání elektronické verze do formátu 
PDF/A) 

Str. 63 – pravopisná chyba – „…že hodnoty pro fotbal byli v souboru poměrně široce rozprostřeny a 
moc neodpovídali průměru.“ 

Str. 64 – nesprávné skloňování – „…a umístění uprostřed nečítali tolik hlasů …“ 

Str. 64 – pravopisná chyba – „…kterou respondenti zaškrtly.“ 

Str. 65 – pravopisné chyby – „Disciplíny byli rozděleny …“; „Druhé místo obsadili skoky.“; „Celkem 
překvapivě byli překážkové běhy …“ 

Str. 66 – nesprávné skloňování – „Mezi další témata zkoumané v tomto výzkumu …“ 

Str. 68 – překlep – „…podpořit týmového duch, …“ 

Str. 69 – pravopisná chyba – „…kdyby některé disciplíny byli zrušeny …“ 

Str. 70 – překlep – „…z mého pohledu nevýraznějších možných negativních vlivů.“ 

Graf č. 11, str. 70 – hůře čitelný (pravděpodobně problém při ukládání elektronické verze do formátu 
PDF/A) 

Str. 71 – nesprávné skloňování – „…jak jsou data v daném souboru rozptýleny …“ 

Str. 71 – „Svislá tmavě modrá čára ukazuje rozptyl. Ten nám zobrazuje to, jak jsou data v daném 
souboru rozptýleny kolem střední hodnoty.“ – i z grafu je patrné, že rozptyl ukazuje rozptýlenost dat 
okolo průměru, nikoli střední hodnoty. 

Graf č. 12, str. 72 – hůře čitelný (pravděpodobně problém při ukládání elektronické verze do formátu 
PDF/A) 

Str. 72 – nesprávný pravopis – „Dalších 26 % by asi dokázalo vymyslet důvod, proč je smazat, ale 

také by je spíše zachovaly. Našlo se ale i 10 % respondentů, kteří by asi rekordy vymazaly.“ 



Str. 73 – pravopisné chyby – „… aby se kromě celkových rekordů dělali i krátkodobější …“; „…aby se 
zrušili neatraktivní disciplíny …“  

Str. 75 – pravopisná chyba – „…by se měli organizace soustředit …“ 

Str. 76 – chybějící slovo – „Zároveň by dal zavedením atletiky …“ 

Str. 77 – překlep – „Poslední mým doporučením …“ 

Str. 81 – pravopisné chyby – „Odpovědi respondentů těchto oborů byli ponechány ve výzkumu a jsou 
analyzovány společně s ostatními odpověďmi, ale nebyli již dále zařazeny do jiných souvislostí s 
dalšími jevy.“ 

Str. 82 – pravopisná chyba – „Ale popularita, jak už jsme zjistily v teoretické části …“ 

 
Navržený klasifikační stupeň: dobře. 
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 
 
 
V Praze dne 27.8.2019       
                                                                       ….......................................................... 
                                               PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


