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Posudek: 

 Předložená magisterská práce se zabývá nabídkou rekreačního sportování pro 

dospělou populaci v Hradci Králové. Konkrétním zaměřením práce je kromě popsání stávající 

nabídky také identifikace vnějších překážek, které mohou lidem v Hradci Králové bránit 

v participaci na sportovních aktivitách v jejich městě. Celkem práce sestává z 93 stran, z toho 

je 77 stran textu včetně tabulek a grafů,  4 strany seznam literatury a 12 stran tvoří příloha, 

konkrétně formulář dotazníku. 

 Práce se vyznačuje logickou strukturou a autorka vhodně přechází od teoretických 

základů k samotné výzkumné části. Téměř v celé práci je zřetelná souvislá tematická linie a 

působí kompaktně a konzistentně. Teoretická část analyzuje tematické oblasti mající přímou 

afinitu k meritu práce, přičemž výběr i hloubka těchto oblastí je adekvátní magisterské práci. 

Zjištěné poznatky dokládá autorka v teoretické části vhodnými odkazy či citacemi. 

Zaměření  práce je společensky vysoce aktuální a potřebné. 

 Výzkumná část se pak věnuje sociodemografické a fyzicko-geografické analýze,  

především ale nabídce rekreačního sportování v Hradci Králové a poptávce po tomtéž. Zjištěné 

výsledky jsou spojeny v jeden oddíl s diskusí, což v tomto případě není na škodu. 

 Metodologie práce kombinuje kvalitativní přístup s kvantitativním, což je jednoznačně 

kladem. Celkem si autorka stanovila celkem 3 cíle, které bez větších obtíží naplnila. Stran jejich 

formulace však nedoporučuji používat spojení „cílem je odhalit zájem“, neboť se 

pravděpodobně nejedná o jakkoliv skrytý zájem (respondenti přece dobrovolně odpovídali a 

nijak se se svými zájmy a potřebami netajili). Dále si autorka stanovila celkem 6 úkolů práce, 

z nichž 2. až 5. úkol jsou vhodně stanoveny, první je však problematický opět z důvodu 

formulace.  Předpokládám, že nebylo cílem zaměřit se na demografickou situaci Hradce 

Králové, ale tuto situaci popsat či analyzovat. Výzkumných otázek si autorka položila hned 6, 

což je možná až příliš vysoký počet vzhledem k zaměření práce. Může to vést k tomu, že 

nebudou všechny zodpovězeny s dostatečnou hloubkou poznání. Rozhodně by však nemělo 

dojít k tomu, že je výzkumná otázka zodpovídána na základě jedné jediné dotazníkové položky 

(navíc, když všechny ostatní položky v dotazníku tvoří trsy), což je případ otázky č. 5. Pokud si 

však autorka položí 6 výzkumných otázek, jednoznačně se nabízí možnost formulovat alespoň 

1 hypotézu, což by bylo vhodné jednak k zaměření práce a za druhé s ohledem na použitou 

metodologii. 



 Seznam zdrojů je adekvátní kvalifikační práci, a to jak objemem, tak svou strukturou i 

charakterem použité literatury. 

 Práce je psána poměrně čtivě, a na první pohled i na vhodné jazykové úrovni. Při bližším 

pohledu je však evidentní, že se autorka nevyvarovala množství jazykových chyb, které zcela 

zbytečně srážejí kvalitu jinak řemeslně dobře odvedené práce. Některé chyby pramení 

z nepozornosti, např.: 

- nezarovnání části textu do bloku (např. str. 34), 

- neshoda podmětu s přísudkem („byly shrnuty základní ukazatelé“ – str. 18), 
nesprávný syntax (souvětí na přelomu str. 16 a 17 či poslední věta kapitola 5.1 na str. 33 nebo 
věta na str. 36, která ani není větou „A v neposlední řadě akcemi neorganizované městem, ale 

městem finančně dotované“ či poslední věta práce „Zlepšení situace jak ve veřejném sektoru, 

tak i pro lepší cílení nabídky v občanském a soukromém sektoru.“), 
- používání malých a velkých písmen (jména autorů – str. 13 a 14, obcí/akcí – str. 35), 

některé však dokládají, že autorka daný gramatický jev pravděpodobně vůbec neovládá: 

- práce s pomlčkou (prakticky všude), 

- uvádění procentních údajů, konkrétně 30% vs. 30 % (např. str. 71), 

- práce s tečkou (rovněž na mnoha místech práce). 

Práce vykazuje i některé faktické nedostatky, jsou však spíše dílčího charakteru. Na str. 14 

autorka píše, že v 70. letech se cosi začalo rozvíjet, není však jasné, že jde o 20. století. Na 

straně 15 je pak uvedeno, že práce se zaměřuje hlavně na období dospělosti, autorka však jako 

první ontogenetické období analyzuje adolescenci, tedy dospívání. Popisuje ji dokonce 

hlouběji než dále uvedená stadia dospělosti! Není zcela jasné, proč autorka používá popis 

jednotlivých ontogenetických stadií podle různých autorů (adolescence – Slepička, Slepičková, 

mladá dospělost – Vágnerová, střední dospělost – opět Slepička). V nabídce sportovních 

událostí konaných na území Hradce Králové by se daly najít zcela jistě i další podniky (např. 

běh Ha-Ki konaný 15. 9. 2019).  Velice diskutabilní je stanovení výzkumného souboru. V tomto 

případě ani tak nevadí záměrný výběr a další charakteristiky souboru, ale skutečnost, že 

autorka vůbec nevzala v potaz současnou urbanizační situaci měst majících aglomeraci, 

případně fungujících jako centra pro větší či menší region. V Hradci Králové je sice evidováno 

cca 93 000 trvale žijících obyvatel, počet obyvatel, kteří Hradec Králové denně využívají 

k zajištění různých svých potřeb je však mnohem vyšší (řádově o mnoho desítek tisíc lidí) – 

lidé, kteří v Hradci žijí (tj. bydlí), ale trvalé bydliště mají jinde, lidé, kteří do města dojíždějí do 

školy, zaměstnání, žijí tam na kolejích atd. – ti všichni se často v Hradci realizují i sportovně (po 

práci, škole, kroužky, u nich ve vsi žádná sportovní nabídka není, …). Hradec Králové tak musí 

svoji nabídku plánovat s ohledem i na tuto skutečnost. 

Z metodologického hlediska je problematický počet respondentů, 63 je vzhledem 

k charakteru a potřebám kvalifikační práce a hloubce teoretické analýzy počet spíše 

nedostatečný. 

Práce vykazuje také jeden analytický nedostatek – autorka většinu grafů sice komentuje, 

ale neinterpretuje. 



Nikoliv nedostatkem, ale otázkou je identifikace překážek bránících dospělé populaci 

v účasti na sportu, protože prakticky ve všech otázkách zabývajících se tímto problémem 

dotázaní většinou odpověděli, že jsou se situací a nabídkou spokojeni (tedy město pro to dělá 

dost). Jejich odpovědi stran toho co by uvítali a že by díky tomu více sportovali tak mohou být 

vyjádřením běžného lidského přání konat něco pro své zdraví (původní motivace většinou 

nevydrží – zřetelné to je např. v lednu a únoru ve fitcentrech) a nikoliv otázkou mezer v 

nabídce. 

Autorka nicméně prokázala, že je schopna zpracovat výzkum hloubkou, tématem i 

strukturou odpovídající magisterské práci, stanovené cíle a úkoly splnila. Práce jako taková má 

parametry být užitečným materiálem pro využití v praxi, škoda však výše uvedených faktických 

a metodologických nedostatků, které její hodnotu zbytečně snižují. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě:  Proč jste si nestanovila alespoň 1 hypotézu? 

         Zlepšily by podle vašeho názoru stávající stav spíše pravidelné /jednorázové 

sportovní akce nebo nabídka pravidelného organizovaného/neorganizovaného 

sportování? 

 Ve kterých oblastech sportu a jakými konkrétními opatřeními byste 

doporučila rozšíření stávající nabídky? 

  

 

V Praze 10. 9. 2019       PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. 


