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Hodnocení práce a připomínky: 

Předkládaná bakalářská práce pojednává o četně zpracovávaném tématu, které se týká spokojenosti ve 
sportovním prostředí. Právě vzhledem k četnosti zpracování tohoto tématu lze náročnost zpracování této 
práce hodnotit jako mírně podprůměrnou, jelikož existuje mnoho standardizovaných dotazníků a předloh 
z hlediska teoretických východisek, ze kterých mohl autor čerpat.  

Abstrakt práce je příliš stručný a nezmiňuje například přesnou základní metodu výzkumu. Úvod práce je 
naopak konstruován poměrně vhodně, logicky a uvádí čtenáře adekvátně do tématu. Poslední odstavec 
už je možná navíc, ale to je spíše otázkou názoru.  

Vzhledem k tématu by měl být cíl konkrétnější, minimálně by zde měly být zmíněny kluby, kterých se 
nakonec výzkum týkal. Úkoly práce je třeba stanovit konkrétně, popřípadě je úplně vynechat. Takto 
obecné stanovení úkolů nemá pro naplnění cíle práce prakticky žádný přínos. 



Teoretická část má pouze 9 stran, z toho jedna strana je téměř prázdná a skoro celou další stranu zabírá 
obrázek. To je i na poměry bakalářské práce nedostatečné, obzvlášť vezme-li se v potaz skutečnost, že 
na podobné téma byla vytvořena spousta prací i publikací, ze kterých mohl autor čerpat. Úplně je 
vynechaný také jakýkoliv popis nebo zmínka o sportovním prostředí a sportech, ke kterým se práce 
vztahuje. Celá teoretická část je vágní a je evidentní, že jde pouze o přepis odborných publikací, nikoliv 
o rešerši s vlastním autorovým komentářem. Některé pasáže navíc nejsou citovány, i když nejde o 
obecnou znalost (např. poslední odstavec na straně 8 (18*)). Za doplnění teoretických východisek lze 
považovat cca stránku analytických východisek, i tak lze však východiska všeobecně považovat za 
nedostatečná. Teoretická část u kvalifikační práce by totiž měla mít rozsah 15-20 stran.  

Metodika práce neobsahuje žádné citace, ale vzhledem k tomu, že autor postupoval podle 
standardizované předlohy dotazníku, není principiálně metodické části příliš co vytknout. Metodika 
obsahuje i konceptualizaci, což u bakalářských prací není tak časté. Problém je ovšem s logikou vztahu 
tématu a cíle práce k dotazníku a výsledkům (viz níže). 

Identifikační otázky a prezentaci jejich výsledků lze považovat za zbytečné, jelikož zde není s těmito 
zjištěními nijak dál pracováno. Jinak je analýza výsledků poměrně dostatečná, ačkoliv hloubka analýzy 
není nijak velká, což je částečně dáno jak tématem, tak druhem dotazníku. 

Vztah výsledků k cíli práce je přece jen poněkud problematický, jelikož autor považuje za hlavní cíl „zjistit 
spokojenost rodičů s prací s mládeží“, nicméně výsledky pojednávají spíše o kvalitě služeb všeobecně, což 
je zapříčiněno především tím, že autor v podstatě pouze převzal standardizovaný dotazník a více ho 
nepřizpůsobil konkrétní problematice daného tématu. 

Diskuzi lze označit za krátkou, ale popisuje minimálně to, jakým způsobem mohl být výzkum ovlivněn a 
některé jeho limity. Co zde však chybí je jakákoliv diskuze s literaturou. To ale není velkým překvapením, 
jelikož, jak již bylo zmíněno, zastoupení teoretických východisek v této práci je naprosto minimální, 
obzvlášť co se týká těch konkrétních a relevantních publikací směrem k zaměření práce. 

Závěrečná doporučení vycházejí z výsledků výzkumu, resp. na ně navazují. Je zde však opět zbytečné 
zmiňovat věkové rozložení, jelikož se nejedná o stěžejní informaci pro naplnění cíle výzkumu nebo 
doplnění kontextu. Shrnovat v závěru různé aspekty výzkumu lze taktéž považovat za zbytečné. Měly by 
zde být shrnuty především nejdůležitější výsledky. 

Co se týká citací, Lam (2000), Kozel (2006) a Taylor a Baker (1994) jsou zmíněni pouze v závěrečném 
seznamu literatury, nikoliv přímo v textu. Hned 8 z 26 zdrojů je z minulého tisíciletí. Autor cituje z většiny 
podle APA, ale styl není zcela sjednocený ani vždy formálně správný. Navíc FTVS UK určuje studentům 
jako citační normu ISO 690. Mimo jiné např. publikaci Kotler, Wong, Saunders a Armstrong (2007) cituje 
autor pouze jako „Kotler (2007)“, což neodpovídá ani normě APA. 

Nejlepším aspektem práce je její formální stránka. *Až na číslování stránek, které končí na straně 16, pak 
je jedna stránka bez čísla a následuje stránka 8, od které pak již číslování pokračuje normálně. Tabulky 
mají všechny stejný vzhled, stejně tak grafy. Překreslen mohl být ještě také obrázek 1. Text je formálně 
správně strukturovaný. Nechybí seznam obrázků, tabulek, grafů, ani literatury.  

Autor používá poměrně neutrální jazyk a třetí osobu, prakticky bez výjimek. Problémem je však použití 
slov výzkum a průzkum, které autor střídá. Měl by se rozhodnou pouze pro jednu z variant, kterou by 
následně používal v celé práci. 



Jak už bylo zmíněno, práce není nijak zvlášť náročná na zpracování, i přes to autor zcela nenaplnil cíl a 
odklonil se od péče o mládež ke kvalitě služeb všeobecně. Práce s literaturou a celá část teoretických 
východisek je nedostatečná. Doporučení a závěry sice vyplývají z výsledků výzkumu, ale stále je zde 
patrný odklon od některých ústředních pojmů cíle. Logická stavba práce, pravopis a úprava práce, které 
na poměrně vysoké úrovni splňují nároky na bakalářskou práci, nemohou úplně vykompenzovat ostatní 
principiální nedostatky.  
 
Otázky k obhajobě: 
 

1) Jak podle Vás souvisí kvalita hmotného zajištění s kvalitou práce s mládeží? 
2) Z jakého důvodu jste zvolil poměrně staré odborné publikace? 
3) Myslíte, že by vzhledem k danému cíli měly být zváženy ještě jiné aspekty, než Váš výzkum 

obsahuje? 
4) Naplňují podle Vás výsledky výzkumu hlavní cíl práce? 
5) Jedná se v případě Vaší práce o průzkum nebo výzkum? 

 
Navržený klasifikační stupeň:  
 
Práci navrhuji k obhajobě, přičemž úroveň klasifikuji jako na pomezí mezi stupněm „dobře“ a 
„nevyhovující“. 
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 
 
V Praze dne        Podpis 
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