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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

 Dobře  

Logická stavba práce 

 

                                    Dobře - Nevyhovující 

Práce s literaturou – citace, vlastní 

komentář  

 

Dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

                               Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

                                    Velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

 

Celkové hodnocení práce a splnění cílů: 

 

Práce je zacílena na zjištění spokojenosti rodičů dvou vybraných sportovních oddílů – klubů, 

v Červeném Kostelci. Je třeba konstatovat, že vlastní výzkum využil relativně standardní 

metody SERVQUAL, kterou bakalant zpracoval velmi pečlivě. Výsledky vyústily do poměrně 

nápaditých a reálně využitelných doporučení (vlastní přínos). Na druhé straně je zřejmé, že  

autor některé požadované aspekty kvalifikační práce opomenul, což vedlo k mnoha formálním 

chybám i myšlenkovým nedostatkům. Příkladem může být odbytý abstrakt, z kterého se 



případní zájemci nedozvědí doporučení, ani metody výzkumu. Také teoretická část a úkoly 

práce nejsou zpracovány na požadované úrovni. Celý projekt se vyznačuje osvěžujícím 

nápadem, zjistit názory rodičů sportujících dětí na spokojenost s prací  sportovních oddílů. To 

je evidentně přínosné, ale ledabylé zpracování teoretických východisek, vysvětlení pojmů a 

především chaotické uspořádání struktury práce snižuje podstatně její úroveň. Týká se to 

zejména příliš všeobecně formulovaných úkolů a nedůsledného vysvětlení projektu, včetně 

detailů metodologické části. Cíle jsou sice převážně splněny, ale ledabylá forma zpracování 

(například číslování stránek) staví práci na hranici akceptování. Vzhledem k praktickému 

přínosu se přikláním k obhajobě.  

Hodnocení: dobře 

 

Logická stavba. Projekt a zpracování práce nemá jasnou logickou strukturu. Abstrakt je 

ledabylý, úkoly práce neobsahují skutečně realizované akce (prezentace oddílů a  vysvětlení 

pojmů) a z hlediska celku je zcela nepřehledně prezentován celkový projekt a jeho posloupnost. 

Metodika předchází analytická východiska práce a není zcela zřejmé, kde začíná výzkumná 

část a končí teoretická. Naopak je možno kladně hodnotit přehlednost výsledků, diskuzi a 

navrhovaná doporučení.   

Hodnocení: dobře až nevyhovující 

 

Samostatnost při zpracování. Vedoucí musí konstatovat až přehnanou samostatnost pisatele, 

který vše řešil sám a konzultoval své problémy spíše sporadicky, což se ukazuje jako 

kontraproduktivní. 

Hodnocení: dobře  

 

Práce s literaturou a teoretická část. 
V teoretické části bakalant objasňuje hlavní pojmy a také teoretická východiska. Tato část se 

rozplývá do několika kapitol (viz nedostatky logické stavby) a trpí absencí vlastních stanovisek 

a také relativní úsporností (menší podíl na celkovém objemu práce). Výběr literatury se zdá být 

adekvátní, i když teoretické novum lze stěží hledat. Tento oddíl postrádá hlubší analýzu a 

působí jako „nastavovaná kaše“ s prezentací metod, jejichž použití (výhody, nevýhody) není 

podrobněji prezentované. Pisatel nicméně zvládnul citování literatury, jejíž výběr splňuje 

požadovaný rozsah. Teoretická část však měla být obsáhlejší a lépe strukturovaná.  

Hodnocení: dobře 

 

Adekvátnost použitých metod 

V bakalářské práci byla použita metoda SERVQUAL, poměrně vzorně a příkladně zpracovaná, 

včetně ukázkové prezentace výsledků v pavoučích grafech. Je třeba také ocenit konceptualizaci 

dotazníku, což není u BP zcela běžné. Interpretace dat odpovídá výsledkům, s výraznou 

výjimkou (viz otázka k obhajobě). Jak je možné, že ve fotbalovém klubu se vyskytuje mezi 

respondenty jen jedna dívka a není to nijak interpretováno? Občas jsou výsledná data spíše jen 

popisována, než hlouběji analyzována, což je částečně dáno i charakterem použité metody. Na 

druhé straně jsou výsledky na úrovni BP zpracovány dostatečně podrobně. 

 Hodnocení:  výborně 

 

Hloubka analýzy a vlastní přínos.  
Téma bylo zpracováno sice originálním nápadem a s dobře využitelnými doporučeními, 

nicméně s protichůdnou důkladností. Někde zůstává analýza na nulové hodnotě (viz počet 

dívek ve získaných odpovědích u fotbalového klubu), jinde je provedena na standardní úrovni a 

prezentuje přínosné informace, snadno využitelné pro oba kluby (oddíly). V teorii není vidět 

prakticky žádný přínos, ale v praktických doporučeních ano.  Proto střední hodnocení. 

Hodnocení: velmi dobře 

 

 

 



Úprava práce a stylistická úroveň 

Pisatel se jako mnoho studentů této generace neumí zcela kultivovaně vyjadřovat.  Projevuje se 

to zejména v nenápaditém opakování slov (např. 3x opakovaný výraz „hřiště“ ve dvou větách, 

s. 43) používání nadbytečných přivlastňovacích zájmen („v mé práci“) a obvyklému 

nedodržování středního rodu („tyto doporučení“ s. 43).  Celkově lze konstatovat, že stylistická 

úroveň je vzhledem k dnešnímu stavu průměrná, sporadicky se vyskytují i hrubé chyby 

(„výroky měli“ – opět nešťastná s.43). ! Úprav práce rozporuplná: na jedné straně pečlivě 

vypracované pavoučí grafy, na druhé straně nedbalé stránkování a nedodržování odstavců, 

mezer atd.  

Hodnocení: velmi dobře 

 

 

Připomínky (kromě výše zmíněných): 

1. Občasné nepřesné citace (neuvedení str.) v uváděné literatuře 

2. Ne přesně určený základní soubor výzkumu. 

3. Prezentace klubů a lokalizace místa není uvedena v úkolech. 

4. Nepřesné a zmatené číslování – rozpor mezi elektronickou a pravděpodobně psanou 

formou práce. 

 

Otázky k obhajobě:  

1. Na  s. 28 (graf 5) v počtu sportujících dětí  je uvedena jedna(!) dívka . Interpretujte, 

prosím, tento výsledek. 

2. Kladné komentáře (s.42) interpretujete, že rodiče uvádějí větší očekávání, než reálně 

mají.  Vysvětlete, prosím. 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na obhajobě předběžně „dobře až nevyhovující“ .  

 

 Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 

 

V Praze dne: 21. 8. 2020                                                                     

 

…………………………………………….. 

                PhDr. Vladimír Janák, CSc.  


