
POSUDEK VEDOUCÍHO  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
 
Jméno : Jiří Vágentknecht 

 

Název práce: Postoje a povědomí studentů UK FTVS ke smíšeným bojovým uměním.  

 

Cíle práce: Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit vztah studentů UK FTVS k smíšeným 

bojovým uměním (MMA). Na základě výsledků formulovat obecná doporučení pro zlepšení 

povědomí a atraktivity  tohoto sportu. 

Jméno vedoucího:  PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

Zaměstnavatel: odborný asistent na FTVS UK. 

Celková náročnost tématu: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

 

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 

 

Velmi dobře 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

                                    Velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná   Nadprůměrná. 

 

Celkové hodnocení práce a splnění cílů: 

 

Téma se zaměřuje na postoje a povědomí studentů UK FTVS ke sportům MMA. Cíle byly 

stanoveny adekvátně vzhledem k omezenému výběru respondentů. Práce celkově sama přispívá 

k povědomí tohoto sportu a je jeho dobrou propagací. Celkově splňuje svým rozsahem i 

obsahem požadavky, pro nejvyšší hodnocení však postrádá hlubší znalosti z teorie postojů a 

také vědečtější a přesnější jazyk. Cíle práce jsou však z převážné části splněny a vcelku ji lze 

hodnotit jako nadprůměrnou a zcela jistě užitečnou prezentaci tohoto stále častěji sledovaného 

sportu mezi studenty FTVS.  

Hodnocení: velmi dobře 



 

Logická stavba. Projekt a zpracování práce má jasné a logické členění. Prakticky jediná výtka 

v tomto ohledu může poukázat na zbytečné opakování otázek dotazníku v textu práce, 

vzhledem k jejich prezentaci v příloze. Proporční poměr mezi teoretickou částí a vlastním 

výzkumem je téměř ideální a také návaznost a obsahové zaměření studie dodržuje logicky 

sestavený postup.  

Hodnocení: velmi dobře  

 

Samostatnost při zpracování. Je třeba konstatovat, že Jiří si sám aktivně zvolil tématiku a 

zpracoval projekt zcela samostatně. Konzultoval a přitom neopouštěl své někdy nevšední 

myšlenky a přístupy ke zpracování látky. Bakalářská práce je poměrně originálním a zcela jistě 

samostatným dílem autora. Cením zejména vlastní konstrukci a zpracování dotazníku. 

Hodnocení: výborně 

 

Teoretická část a práce s literaturou. 
V teoretické části bakalant vysvětlil stěžejní pojmy a teoretická východiska. Objevují se zde i 

originální zpracování literárních zdrojů v podobě autorsky vyhotovených grafů a schémat 

(např. s. 12,17 a 25). V prezentaci základních  teorií je však patrná určitá povrchnost. Chybí 

například porovnání popularity MMA s předchozími výzkumy, zejména s ohledem na to, že 

byly prováděny na půdě UK FTVS. Text také prakticky neobsahuje přímé citace definicí a 

důkladnější objasnění některých pojmů. Na druhé straně lze ocenit zasvěcený výklad pravidel a 

prezentaci vývoje MMA. Také výběr zdrojů svědčí o dobrém přehledu pisatele a svým 

rozsahem dostačuje i kritériu zahraničních pramenů. Autor prokázal schopnost zacházení 

s literaturou, včetně její správné citace. Výjimkou je neuvedení stánky u zdroje obrázku na s. 

12. Pro výborné hodnocení by bylo třeba například i propojit teoretickou a výzkumnou část 

nějakým textem – teorie končí překvapivě jen tabulkou SWOT analýzy.  

Hodnocení: velmi dobře 

 

Adekvátnost použitých metod 

V bakalářské práci byly použity adekvátní standardní metody elektronického dotazování na 

přiměřeném výběru respondentů. Tato část je standardně zpracovaná, včetně vysvětlení 

velikosti výběru respondentů a zaměření dotazníku. V operacionalizaci se však nepodařilo 

zcela adekvátně rozlišit oblast informací a vědomostí od častosti (míry intenzity sledování) 

sportu. Je také škoda, že elektronické dotazování nebylo doplněno nějakými rozhovory. 

Interpretace výsledků je ale poměrně podrobná, stejně jako diskuze. 

Hodnocení:  velmi dobře  

 

Hloubka analýzy a vlastní přínos.  
Téma bylo zpracováno s velkým vhledem do problematiky. Pečlivě je zpracována zejména 

prezentace sportu, která je psána angažovaně a se znalostí bojového umění. Teoretický přínos 

práce lze nalézt stěží. Ovšem příspěvek k propagaci tohoto nového sportu je zřejmý. Analýza 

výsledků je vzhledem k omezenému rozsahu BP poměrně důkladná a nápaditá. Podle výsledků 

se však zdá, že studenti FTVS UK, kteří se o sport zajímají, ho vidí spíše jako„ pasivní „ diváci. 

Doporučení se přes určitou všeobecnost formulací zdají být v zásadě realistická a využitelná, 

jen je správně analyzovat a uvést do praxe.  Přínos práce spočívá spíše v praktické, než 

teoretické využitelnosti.  

Hodnocení: výborně 

 

Úprava práce a stylistická úroveň 

Autor umí velmi dobře formulovat své myšlenky, bohužel se ne vždy vyjadřuje přesně a častěji 

používá trochu nadnesený expresivní styl. Například: „se MMA rozvinulo z jakési formy 

pouliční rvačky na nejrychleji rostoucí sport na světě“ (s. 22). Není zcela zřejmé, na základě 

jakých statistik je tvrzení doložitelné.  To lze považovat za marginální, ne však zcela 

opomenutelný jev, který se vyskytuje v mnoha bakalářských pracích.  Jazyková kultura však 



nepřevyšuje obvyklý průměr. Práce je psána téměř bez pravopisných chyb, což svědčí o 

jazykové korektuře, která je ceněna.  Úprava práce i grafů odpovídá lepšímu standardu.   

Hodnocení: velmi dobře 

 

Připomínky (kromě výše zmíněných): 

1. V teoretické části postrádám srovnání popularity sportu s předchozím obdobím. Viz 

otázka k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě:  

1.  V čem spočívá nemožnost zevšeobecnění výsledků na celou studentskou populaci 

UK FTVS?   

2. Jak by se měla potvrzovat hypotéza (resp. předpoklad) u experimentálního výzkumu. 

Porovnáním procentních odpovědí?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

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

 

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

 

 

V Praze dne: 16.8. 2020                                                                     

 

…………………………………………….. 

                PhDr. Vladimír Janák, CSc.  


