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Cíl práce: zjistit  popularitu atletiky u pražských vysokoškolských studentů a na 

základě toho stanovit doporučení pro Český atletický svaz 

 

Jméno oponenta: doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 

Zaměstnavatel a funkce oponenta (pokud není zaměstnancem UK FTVS): 

 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 

výborně - velmi dobře    - dobře  - nevyhovující (uveďte) 
 

Stupeň splnění cíle práce 
 

velmi dobře 

Logická stavba práce 

 

velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

výborně 

Adekvátnost použitých metod 
 

dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
studenta/studentky 

 

velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

dobře 

Pravopis a stylistika 

 

dobře- 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Hodnocení práce: 

Stupeň splnění cíle práce: 

Bakalářská práce obsahuje celkem 8. kapitol včetně závěru, který by mohl být 

podrobnější. 

Cíle deklarované v úvodu (zjistit  popularitu atletiky u pražských 

vysokoškolských studentů a na základě toho stanovit doporučení pro Český 

atletický svaz) byly v podstatě splněny. 

Logická stavba práce: 

Bakalářská práce má logickou strukturu, i když je možné zajímavá fakta, 

v závěrečné práci uvedená, uspořádat i jiným způsobem. 



 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

Práce využívá celkem 54 zdrojů, z toho 10 zahraničních, čímž  převyšuje 

požadavky na bakalářskou práci. 

 

Adekvátnost použitých metod 

Použité metody jsou adekvátní. 

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos studenta/studentky: 

Hloubka tematické analýzy je řádově vyšší, než u běžných závěrečných prací; 

vlastní přínos posluchačky je nezpochybnitelný. 

Úprava práce: text, grafy, tabulky: 

Grafy by mohly být čitelnější. 

Pravopis a stylistika: 

Velké množství malých chyb a chybiček. 

 

 

Připomínky: 

Velké množství malých překlepů, chyb a chybiček. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

Jak je v sociologii definován reprezentativní vzorek? 

 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře-dobře 

 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke 

studentovi/studentce. 

 

V Praze dne  28. 9. 2019      Podpis 

                                                                       

….......................................................... 

        Jméno 

 


