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Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

 

Celkové hodnocení práce a splnění cílů: 

 

Téma se zaměřuje na postoje a povědomí studentů FTVS UK o relativně novém sportu, 

šipkách. Cíle byly stanoveny jasně a vzhledem k omezenému vzorku respondentů, adekvátně. 

Celkově lze práci hodnotit jako nadprůměrnou, zejména díky nápadité prezentaci tohoto 

nového sportu a originálnímu přístupu k pojetí rozhovorů i zasvěcenému popisu historie. 

V mnoha ohledech se jedná o průkopnickou práci, i když se autor nevyvaroval některým 

stylistickým chybám v nadšeném líčení atmosféry a zázemí této svérázné sportovní discipliny. 

Cíle práce byly splněny a její pojetí, včetně záměrně použitého žargonu, lze považovat za 

novátorské. Cením zejména bohatou diskusi, plný náhled do problematiky a originální způsob 

prezentace, který je dobrou propagací šipek. Přitom splňuje všechny nároky kladené na 

bakalářskou práci, včetně rozsáhlých zdrojů, celkové obsažnosti a zejména vlastním přínosem 

autora k prezentaci tohoto sportu. 



Hodnocení: výborně 

 

Logická stavba. Projekt a zpracování práce má jasnou, logickou strukturu. Možná mohla být 

podrobněji rozpracována pasáž o použitých metodách, kde se o detailní náplni originálně 

pojatých rozhovorů se světovými celebritami dozvídáme až ve výsledcích. Přesto je projekt 

sestaven v logické souslednosti jednotlivých částí a dodržuje požadovanou strukturu BP.  

Hodnocení: výborně 

 

Samostatnost při zpracování. Autor postupoval zcela samostatně, aktivně si téma zvolil a celá 

koncepce projektu výzkumu i pojetí práce je jeho vlastním, originálním nápadem. Ocenit je 

třeba myšlenku provést nejen elektronické dotazování, ale i rozhovory s významnými aktéry 

mezinárodní profesionální arény tohoto sportu. Vysoce hodnotím netradiční přístup, živý jazyk 

i přiměřené konzultace, které sloužily spíše jen ke korekci původních autorových nápadů, 

zejména v oblasti metodiky.  

Hodnocení: výborně 

 

Práce s literaturou a teoretická část. 
V teoretické části bakalant vysvětlil hlavní pojmy, použité v práci a také hlavní metody 

používané při výzkumu problematiky. Zde prokázal schopnost dobře zacházet s literárními 

zdroji, správně je citovat a používat do syntetického textu. Výběr publikací je více než 

dostačující a svědčí o plném vhledu autora o daném tématu. Ocenit lze zejména průkopnické 

představení historického vývoje tohoto sportu ve světě i u nás, jeho pravidel a bezprostřední 

líčení atmosféry soutěží. Autor se nevyvaroval některým formálním nepřesnostem v citaci 

zdrojů, (např. na s. 12), jde však o ojedinělou chybu.  Také číslování studijních pramenů není 

příliš přehledné a dnes se vyskytuje spíše sporadicky. Zvláštní kapitolu tvoří jazyk. Lze cenit 

přibližující žargon, používaný v tomto původně „hospodském“ sportu, na druhé straně autor 

někdy pokračuje v trochu bombastickém a ne zcela přesném vyjadřování, které trochu snižuje 

„vědeckou nestrannost“ popisu (viz připomínky). Protože autor přináší mnoho nových 

poznatků přikláním se k lepšímu hodnocení.  

Hodnocení: velmi dobře 

 

Adekvátnost použitých metod 

V bakalářské práci byly použity adekvátní standardní metody elektronického dotazování na 

přiměřeném výběru respondentů. Nad standard vyčnívá ne vlastní provedení rozhovorů, ale 

autorova dovednost sehnat skutečné světové celebrity tohoto sportu a vyzpovídat je. Také 

zpracování rozhovorů je poměrně důkladné a přináší mnoho zajímavých poznatků. Jako by o 

tenisu byl veden rozhovor s Rod Laverem, či Ken Rosewallem. Dotazník je velmi dobře 

sestaven, má obsahově adekvátní zaměření a prošel i pilotáží. Nápadité použití standardních 

metod. Několik drobných výhrad v připomínkách. 

Hodnocení:  výborně  z 

 

Hloubka analýzy a vlastní přínos.  
Téma bylo zpracováno s velkým vhledem do problematiky. Přínosný je zejména popis vývoje 

šipek v ČR i ve světě, téměř umělecké vylíčení svérázného prostředí a atmosféry soutěží. To 

vše dává předpoklad k dalšímu využití práce v citacích a také doporučení k publikování 

v časopise. Hloubka analýzy je nadstandardní, o čemž svědčí i rozsah diskuze.  

Hodnocení: výborně 

 

Úprava práce a stylistická úroveň 

Autor umí vyjadřovat své myšlenky plynule, při psaní však používá nejen záměrný žargon, což 

by šlo ocenit, ale i častěji méně přesná vyjádření, která ve vědeckém pojednání znějí až 

bombasticky, přehnaně. Např. „fakulta nabízí nespočet oborů“. Někdy se lidové výrazy 

objevují i v dalších pasážích, kde být nemusí (putyka). V práci se také vyskytuje mnoho 

balastních slov a nadbytečné množství zájmen. Autor je originální vypravěč, jde však o 



kvalifikační práci. Na jedné straně vypravěčský jazyk oživuje text, na druhé straně však snižuje 

vědeckou úroveň. Úprava i grafy jsou zpracovány pečlivě, doplněny názornými obrázky.  

Přesto z důvodů jazykové lidovosti hodnotím jen: velmi dobře. 

   

Hodnocení: velmi dobře 

 

 

Připomínky (kromě výše zmíněných): 

1. Ne přesná citace pramenu na s. 12 (Crech, Crutchfield, Ballachey). Zdroj není uveden 

samostatně, pak měla být citace typu „in:“. 

2.  Příklady poněkud nepřesného, nepřiměřeného vyjadřování: „Fakulta nabízí nespočet 

oborů“, resp. balastních vět typu: „ Dá se konstatovat, že popularita může být relativním 

pojmem“.  

3.  s. 39  V dotazníku postrádám u otázky č. 5, alternativu, která by byla mezi „zábavou“ a 

„profesionálním sportem“.  

Otázky k obhajobě:  

1. Jak jste došel k zařazení šipek do sportu „přesnostních“ ( s. 17) ? Jde o nějakou citaci 

či o originální kategorii?  

2. Jaký máte názor na šíření tohoto sportu  mimo sportovní organizace? Ve Velké 

Británii se šipky nejprve rozšířily v „pubech“. Bylo by to možné i u nás?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

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

 

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

 

 

V Praze dne: 13.8. 2020                                                                     

 

…………………………………………….. 

                PhDr. Vladimír Janák, CSc.  


