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Cíl práce: Cílem bakalářské práce je zjistit postoje členů klubu, fanoušků (rodičů dětí mládežnických 

kategorií) na fúzi florbalových klubů Ivanti Tigers a Start98 Kunratice. Šetření proběhlo ze strany 

zanikajícího klubu, Ivanti Tigers. Zjištění postojů pomůže vedení klubu vysledovat názory na slučování 

klubů a na základě toho se rozhodnout na následném postupu. Dílčím cílem práce je dle výsledků a 

konzultace s vedením klubu navrhnout doporučení, která povedou k přijetí nového uspořádání.  
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Pravopis a stylistika 

 

dobře 
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podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  

 
 

Hodnocení práce a připomínky: 

Bakalářská práce se zabývá tématem postojů některých zájmových skupin, které je v rámci oboru 

Management TVS řešeno velice často, nicméně přidává problematiku fúze, jež dodává tématu jistou 

originalitu. Ještě před úvod autorka vhodně vložila seznam zkratek. Samotný úvod má logickou stavbu a 

je zakončený důvodem pro provedení výzkumu. Přesto by bylo třeba vyvarovat se formulací typu „Obecně 

platí, že čím větší organizace, tím větší má moc,“ jelikož taková informace není obecnou znalostí. V úvodu 

je i několik dalších formulací, které by vyžadovaly buď citaci nebo přeformulování. Obecně by autorka 

z hlediska neutrálnosti asi neměla tolik dávat najevo svá přesvědčení, jako např. v posledním odstavci 

úvodu. 



Cíl práce je vymezen hned za úvodem, což nemusí být vhodné, jelikož k vymezení cíle by z logiky věci 

mělo dojít až po rešerši literatury. Formulace „zjistit postoje na fúzi“ nedává z hlediska češtiny dle mého 

názoru úplně smysl. Jinak je cíl poměrně dobře stanovený a dosažitelný. Úkoly jsou velice obecné a možná 

by bylo vhodné je radši nezmínit vůbec než takto. 

V teoretické rešerši se autorka zabývá relevantními pojmy, ale lze také poukázat na několik obecných 

problémů, které se vyskytují u velké části studentů. Jednak čerpá z literatury minimálně 10 staré, ze které 

čerpá nespočet prací zabývajících se obdobnými tématy. Potom necituje řádně a mnoho výroků, které 

rozhodně nejsou obecnou znalostí, zůstává bez citace. Často je také pouze 1-2 citace na straně apod. Na 

druhou stranu lze pozitivně hodnotit snahu autorky zakotvit pojmy v rešerši z hlediska legislativy. Možná 

by bylo vhodné rešerši doplnit ještě o management změny, který je pak v průběhu práce často implicitně 

akcentovaný (např. v případě, kdy autorka zmiňuje pravděpodobnost odporu ke změně mezi členy klubu). 

Autorka v průběhu celé práce operuje s několika pojmy, které v teoretické rešerši nijak nevymezila, jako 

je např. „vize“. Z pohledu studentky managementu se asi může vize zdát jako obecně známý pojem, 

z hlediska teorie managementu se však jedná o termín, který je v kvalifikační práci třeba vymezit, aby 

s ním bylo možno dále pracovat. 

V rámci metodiky je třeba ocenit, že se jedná o smíšený design výzkumu, což je jednak vhodné vzhledem 

k tématu práce, a také důležité z hlediska triangulace. Smíšený výzkum není u bakalářských prací příliš 

běžný. Stejně tak je třeba pozitivně hodnotit, že autorka neopomenula operacionalizaci. Sice lze 

polemizovat o souvislosti některých témat s otázkami nebo důležitosti otázek pro naplnění cíle práce, na 

druhou stranu už jen samotný fakt, že autorka zohlednila operacionalizaci a provedla pilotáž, je třeba u 

bakalářské práce ocenit. 

Za problém lze z hlediska metodiky považovat především to, že není vymezen základní soubor a vzorek, 

a to ani v případě kvalitativní ani kvantitativní části výzkumu. To může být problematické především ve 

vztahu k vymezení limitů výzkumu. Také by bylo vhodné doplnit metodiku o nějaký teoretický background 

z hlediska popisu vybraných metod. Umístění popisu metod na závěr teoretické rešerše nedává příliš 

smysl, přičemž ani zde není vymezeno to podstatné. Stejně tak se autorka v rámci metodiky vůbec 

nezaměřuje na způsob analýzy dat. Kvalitativní metoda nemá dle všeho velký metodický základ, na druhou 

stranu se jedná dle proklamace autorky pouze do doplňkovou metodu. 

Nejsem odborníkem na kvantitativní výzkum, nicméně některé otázky v kvantitativním dotazování dle 

mého názoru příliš nesouvisí s dosažením cíle. Obzvlášť s identifikačními otázkami není dál nijak 

pracováno v rámci hlubší analýzy. Doporučovala bych alespoň některé z nich vynechat, jelikož se 

nevztahují k naplnění cíle. Následně se k cíli dle mého názoru nevztahuje např. ani otázka č. 8, jelikož se 

dotazuje na informační schůzku, která se váže k minulosti, tudíž asi absenci schůzky nelze zpětně napravit. 

Obecně by bylo možné analyzovat výsledky kvalitativní části výzkumu více do hloubky a neomezit se 

pouze na koláčové a sloupcové grafy, což by umožnilo např. i zakomponování identifikačních otázek do 

relevantních výsledků. Na druhou stranu opět – jedná se o bakalářskou, tedy první kvalifikační práci 

autorky. Jinak jsou výsledky komentovány a interpretovány srozumitelně, včetně vhodné formální grafické 

úpravy. 

Diskuse vypadá na první pohled obsáhle, ale nevztahuje výsledky k literatuře. Zároveň se diskuse příliš 

nezabývá ani vymezením pozice autorky vůči zkoumané organizaci, ani rozborem dalších limitů výzkumu 



z hlediska metodiky, průběhu atd. Na druhou stranu nutno dodat, že doporučení alespoň z nějaké časti 

opravdu vyplývají z výsledků výzkumu a nejsou jen nepodloženým výplodem fantazie. 

Z hlediska transparentnosti výzkumu lze pozitivně hodnotit přiložený vzor dotazníku a přepisu rozhovoru. 

Rozhovor podle přepisu však nelze nazývat hloubkovým interview. Také asi není příliš vhodné vkládat 

přímo do práce scan informovaného souhlasu se jménem i podpisem respondenta, stačil by vzor, jako 

v případě dotazníku. 

V některých částech práce je vidět, že autorka byla pravděpodobně v časovém presu. Překlepy jsou hned 

v úvodu (např. úplně poslední věta), někdy jsou věty formulovány zvláštně, až na pomezí s pravidly 

českého pravopisu (jako např. v případě cíle práce). Podivně je naformátován i seznam literatury. Jinak 

autorka používá neutrální jazyk a první osobu využila především až v diskusi. 

Celkově je práce z hlediska náročnosti a výzkumného designu průměrná, jelikož metodika stojí především 

na zkoumání postojů, a to je velmi časté a několikrát zkoumané téma, tudíž některé části metodiky bylo 

možné převzít z jiných prací a nebylo třeba vytvářet svůj vlastní design. Praktická využitelnost je na 

bakalářskou práci z mého pohledu průměrná. Samozřejmě záleží na reálné aplikaci zjištění a doporučení. 

Nepopírám, že členové klubu mohou mít jiný názor. Jakožto externímu pozorovateli se mi tento aspekt 

v případě daného tématu těžko posuzuje.  

 

Otázky k obhajobě: 

 
1) Jaký je základní soubor a vzorek pro Váš výzkum? 

2) Jaké jsou limity provedeného výzkumu (kvalitativní i kvantitativní části)? 

3) Proč dle metodologických zásad nelze nazývat provedený rozhovor hloubkovým interview? Jak 

byste ho jinak označila? 

 

Navržený klasifikační stupeň:  
 

Práci doporučuji k obhajobě, přičemž navrhuji práci klasifikovat stupněm „velmi dobře“, v závislosti na 
průběhu obhajoby. 
 
 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 
 
V Praze dne        Podpis 

                                                                       ….......................................................... 
        Jméno 
 


