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Hlavním cílem této práce je zjistit postoje a vnímání dotazovaných ke sloučení florbalových 

klubů. Konkrétně ženské složky Ivanti Tigers jako zanikajícího spolku s mužskou složkou 

START98 Kunratice jako spolku nástupnického. Dílčím cílem je navrhnout doporučení, která 

členům a příznivcům klubu usnadní přijetí změn. 
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Celková náročnost práce: 

Podprůměrná      Průměrná    Nadprůměrná 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 
Výborně 

 

Logická stavba práce 

 
 Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 
Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 
                               Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 
Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

                             Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 
Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 
Velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   
 

Stupeň splnění cílů práce a celkové hodnocení. Cíle práce jsou zaměřeny na zjištění 

postojů účastníků fúze dvou klubů se záměrem doporučit další postup napomáhající 

tomuto sloučení. Jsou stanoveny jasně a z větší části byly splněny. Je možné ocenit , 

že výzkum zahrnul nejen hráčky, ale i trenéry a rodiče sportujících žáků. Práce použila 

velmi pečlivě zpracovaný dotazník v kombinaci s doplňujícím rozhovorem (bylo jich 

plánováno více – odpadly díky pandemii), což se jeví jako velmi vhodné. Poměrně 

obsáhlá diskuze výsledků dovoluje odhalit hlavní problémy fůze z hlediska účastníků 

a je přínosná i pro její praktické zvládnutí. Vtom spatřuji hlavní přínos práce. Celkově 



lze řadit práci jako nadprůměrnou, zejména vzhledem k pečlivosti zpracování, i 

využitelnosti výsledků. 

Hodnocení: výborně 

 

Práce s literaturou – citace. V teoretické části vykazuje  autorka schopnost 

adekvátně zacházet s literaturou , včetně její citace.  Do problematiky evidentně 

pronikla, cenné jsou se jeví i zakomponování právních aspektů. Také prezentace 

hlavních pojmů a obou klubů je na úrovni, postrádám ale větší podíl vlastních 

stanovisek pisatelky. Zejména zpočátku je text ještě trochu nevyzrálý a trpí delšími 

souvětími. Výběr zdrojů je poměrně široký a odpovídá zvolené problematice. 

Hodnocení: velmi dobře 

 

Samostatnost při zpracování. 

Studentka si iniciativně zvolila téma, které se jí osobně dotýká a lze považovat za 

originální. Pravidelně konzultovala, vnášela však i vlastní nápady a postoje. Celkově 

pracovala velmi samostatně a s předstihem zvládla práci i časově.  

Hodnocení: výborně.  

 

Logická stavba práce. Práce se vyznačuje logickou výstavbou, má zřetelnou, na sebe 

navazující strukturu. Cíle práce byly zařazeny na začátek na radu vedoucího, aby se do 

úkolů mohlo zařadit i vysvětlení základních pojmů a prezentace fúzujících klubů. 

Cením i grafickou přehlednost a relativní rozsáhlost diskuze.  

Hodnocení: výborně 

  

Adekvátnost použitých metod. 

Pro účely splnění cílů práce byla použita velmi vhodně kombinace dotazníkového  

šetření a rozhovoru, zastupujícího kvalitativní složku šetření. Dotazník byl velmi  

pečlivě zpracován, včetně operacionalizace a pilotáže. Výsledky jsou diskutovány  

opravdu důkladně a autorka je také adekvátně interpretuje, přičemž poukazuje na  

největší subjektivně prožívané aspekty fůze. Na bakalářkou práci nadprůměrně  

zpracovaná metodika . 

Hodnocení: výborně 

 

Hloubka analýzy, vlastní přínos. 

Hlavní přínosem práce je odhalení subjektivních postojů, pochybností a 

psychosociálních bariér, které fúzi klubů doprovázejí, nejen u hráček, ale i rodičů dětí 

a také některých trenérů. Široký záběr respondentů tak přináší mnoho pohledů, které 

bylo možno v dalším procesu sjednocování klubů použít tzv. za chodu. Výsledky a 

doporučení tak byly zakomponovány, ještě dříve než práce byla vytištěna. Hloubku 

analýzy hodnotím jako nadprůměrnou.  

Hodnocení: výborně 

 

Úprava práce: Dodržuje standardy, je třeba ocenit dokumentující snímky , ale mohla 

být nápaditější.  

Hodnocení: velmi dobře 

 

Stylistická úroveň, jazyk 

Autorka se vyjadřuje dobře, používá ale někdy příliš složitá souvětí. Z hlediska 

gramatiky bez větších překlepů či chyb.  

Hodnocení: velmi dobře 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 



1. Úvaha o potřebě zkrácení „kočko-psího“ názvu klubu se zdá správná. Uvažovalo se o zcela 

novém názvů? Jaké byly postoje členů druhého klubu? 
2. Atributům klubu v doporučení přikládáte značný význam. Co podle vás konkrétně znamenají 

– čeho se týkají? Co jiného ještě může zvýšit pocit sounáležitosti a identifikaci s novým 

klubem? 
 
Práce je doporučena k obhajobě. 
Práce svým rozsahem i obsahem celkově splňuje nároky, kladené na práci 
diplomovou. Doporučuji ji k obhájení.  
 
Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby výborně až velmi 
dobře.  
    
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
 
V Praze dne: 14.6. 2021        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  
                              
                                                                                                                                                                                                                                                                     
      
 


