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

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

uměním (MMA) a jejich znalosti o tomto sportu. 

Jméno oponenta: Mgr. Markéta Pecinová 

 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 
výborně - velmi dobře    - dobře  - nevyhovující  

 

Stupeň splnění cíle práce 

 

dobře 

Logická stavba práce 
 

dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

studenta/studentky 

 

dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

výborně 

Pravopis a stylistika 
 

velmi dobře 

 
Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   
 

Hodnocení práce: 

Bakalářská práce je zpracována na 65 stranách včetně 1 přílohy - dotazníku, obsahuje 4 

obrázky, 23 grafů a 2 tabulky.  

 

Stupeň splnění cíle práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit kvantitativní metodou elektronického 

dotazování povědomí, znalosti a postoje studentů Fakulty Tělesné výchovy a sportu ke 

smíšeným bojovým uměním. Dalším cílem bylo na základě vyhodnocených výsledků v závěru 

navrhnout doporučení ke zvýšení povědomí a popularity smíšených bojových sportů, které 

mohou být použity organizacemi zaštiťující tento sport nebo Katedrou technických a úpolových 

sportů na UK FTVS. Problémem je, že autor v Abstraktu uvádí jeden cíl, který zdárně splnil, 

nicméně v kapitole 3 Cíle a úkoly práce se vytýčil navíc cíl druhý – doporučení - přičemž tomu 

se v práci věnuje velice okrajově.  

 

Logická stavba práce 

Vzhledem ke stanovenému tématu je bakalářská práce svým obsahem zpracována správně, 

nicméně v kapitolách je uspořádána nelogicky.  

Přehlednější a více logická struktura je uspořádáním kapitol následovně: např.  

kap. 5 Praktická část, kde by byly představeny výsledky výzkumu, kap. 6 Shrnutí 



výsledků/Doporučení, kde by autor shrnul povědomí a znalosti o MM a uvedl doporučení pro 

zlepšení stávající situace. 7. kapitolou by pak byla Diskuze. 

  

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

Autor pracuje s adekvátním množstvím literárních zdrojů (celkem 34, z toho je 11 

zahraničních, 16 internetových – až příliš). Použité citace bohužel často nejsou autorem 

komentovány (s. 10, 11, 15, atd.), popřípadě shrnuty a vyzdvihnuta jejich podstata pro tento 

konkrétní výzkum.  

 

Adekvátnost použitých metod 

Pro tuto práci byla jako hlavní metoda výzkumu zvolena kvantitativní metoda formou 

elektronického dotazování Google. K dotazníku autor provedl operacionalizaci, nicméně dále 

se v jednotlivých podkapitolách rozepisoval o otázkách použitých v dotazníku (4.4.1), což 

shledávám za zbytečné. Naopak se autor mohl více rozepsat o provedené pilotáži a úpravách 

v otázkách, kterým byl dotazník podroben. Použitá metoda se jeví jako vhodná, avšak 

informace získané výzkumem mohly být obohaceny např. o rozhovory se sportovci tohoto boj. 

umění, nebo jinými osobami.  

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos studenta 

Autor na základě elektronického dotazování analyzoval povědomí o MMA mezi studenty UK 

FTVS a zároveň uvedl doporučení pro zvýšení popularity tohoto sportu. Výsledky jsou 

prezentovány formou výsečových, sloupcových grafů s procentuálními hodnotami (v textu 

formou absolutní četnosti). Některé grafy jsou adekvátně komentované (ot. č. 16, 19), některé 

bohužel méně (ot. č. 11, 14, 15,… ). Autor se zde mohl více rozepsat o příčinách výsledků, 

chybí zde určitá polemika nad získanými odpověďmi. Kapitola 6 Diskuze obsahuje souhrn 

dosažených výsledků, nicméně autor by se mohl více zamyslet a rozebrat důvody určitých 

odpovědí respondentů. Správně zde zmiňuje fakt, co mohlo zkreslit jeho výsledky výzkumu, 

ale určitě by mohl přijít i na další možné limity výzkumu. Zároveň v této kapitole chybí 

uvedena provázanost těchto získaných dat s teoretickou částí práce. Kapitola 7 Doporučení by 

měla být zpracována ve větách v textu a ne v bodech. Navíc uvedená doporučení by měla být 

konkrétní, např. „Pořádat zápasy slavných osobností, které také přilákají větší množství 

diváků.“ – uvést, jaké slavné osobnosti; „K přilákání diváků na samostatné zápasy by mohl 

pomoci projekt, který zápasy přinese divákovi blíže, a nebudou se konat pouze ve velkých 

městech, ale zavítají i do menších obcí.“ – jaký projekt; „Větší spolupráce mezi jednotlivými 

organizacemi by mohla přinést více hvězdných zápasů mezi šampióny jednotlivých organizací. 

To by také mohlo vést ke zvýšení popularity MMA.“ – mezi jakými organizacemi, jaké formy 

spolupráce. V Závěru autor správně popisuje, jaká problematika v BP byla řešena, nicméně 

zároveň by se zde měla objevit i témata, která by mohla toto zkoumání obohatit. Veškerá 

autorova zjištění jsou vysvětlena srozumitelnou formou a praktická využitelnost získaných 

informací se jeví jako průměrná. Nedostatek BP shledávám v malé hloubce tematické analýzy  

a vlastním přínosu studenta. Informace z výzkumu a následná doporučení by mohla být 

zpracována detailněji a konkrétněji k dané problematice. 

Úprava práce a stylistická úroveň je celkem zdařilá, občas se zde vyskytují chybná slovní 

spojení či překlepy. Více v připomínkách. 

 

Autor po zjištění povědomí a postojů o MMA u studentů UK FTVS hodnotí současnou 

situaci a přidává doporučení, jak toto povědomí zvýšit. Bohužel tyto závěry by mohly být 

propracovanější a konkrétnějšího rázu, když si je autor zařadil také mezi cíle. 

Celkově však lze říci, že autor splňuje realizaci zvoleného tématu a nároky kladené na 

zpracování bakalářské práce. 

 

 

 



Připomínky: 

V Klíčových slovech v Abstraktu se nemají objevovat ta, která jsou uvedena v názvu práce.  

 

Překlepy, chybná slovní spojení, hrubky:  

s. 27: … studenti fakulty Tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovi … - správně je 

Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

s. 45: Vzhledem k tomu, že se jedná o sportovní fakultu lze říci, že jen málo studentů navštívilo 

MMA turnaj. – některé myšlenky a názory je nezbytné více vysvětlit, aby bylo jasně 

pochopeno, co tím autor myslí 

s. 55: … tyto jedince i na dále neoblíbený a nebudou …  

 

Otázky k obhajobě: 

 V BP uvádíte, že se výzkumu účastnilo 113 studentů. Zdá se Vám tento vzorek 

reprezentativní?  

 Proč jste zkoumal povědomí o MMA právě u studentů sportovní školy?  

 

 

Navržený klasifikační stupeň: dobře v závislosti na obhajobě 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 

 

V Praze dne 27.7.2020      Podpis 

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

         Pecinová 
 


