
Posudek oponenta na bakalářskou práci Kryštofa Tišera

Bakalářská práce Kryštofa Tišera „Vývoj a trend popularity lyžování a snowboardingu“

obsahuje 82 stran textu, 23 obrázků a 16 grafů. Seznam použité literatury obsahuje 42 titulů.

Autor si vybral teoretickou práci sledování vývojových trendů v popularitě lyžování a 

snowboardingu na základě literární rešerše a anketního šetření.

Po formální stránce se v práci vyskytuje řada nedostatků. Téměř v celé teoretické části nejsou 

uvedeny citace autorů, od kterých autor práce čerpal. Pokud je citace uvedena, tak nesprávně, 

pouze jménem autora nebo jen letopočtem. Ve více případech se autor práce vyjadřuje 

novinářským, často až hovorovým stylem, pro bakalářskou práci nevhodným (str. 22, 25, 27, 

28, 29, 50). Popis obrázku č. 14 je až na další stránce. 

V bakalářské práci je výrazný nepoměr mezi teoretickou částí (61 stran) a empirickou částí 

(pouze 21 stran), kde jsou uvedeny grafy jen s formálním popisem. Vůbec nejsou definovány 

úkoly práce. V metodologii nejsou uvedeny žádné definice vybraných metod, není žádná 

citace autorů metodologie, není popsána metoda platformy Google forms. Často autor 

zaměňuje výraz dotazník a anketa, což není významově stejný výraz. Následná kapitola, 

autorem nazvaná jako „diskuse“, je velmi stručná, nic neříkající a především to není diskuse, 

kde by měl autor konfrontovat svoje výsledky s již dříve zjištěnými a publikovanými 

skutečnostmi od jiných autorů. To není v této části splněno vůbec. Stručný závěr nic 

nevypovídá o tom, jak byl splněn cíl práce a hlavně, zda byly potvrzeny pracovní hypotézy.

Autor práce sice prokázal, že umí pracovat s literaturou, i když většina zdrojů je 

z časopiseckých periodik, což dokumentuje v obsáhlé a velmi dobře zpracované teoretické 

části. Zároveň však prokázal, že nedovede dostatečně zpracovat výsledky ze svého anketního 

šetření a využít tak potenciál výsledků odpovědí 1095 respondentů. 

Předložená práce obsahuje celou řadu nedostatků a ve více bodech nesplňuje to, co by měla 

bakalářská práce obsahovat – formulaci úkolů práce, diskuse, závěrů, potvrzení hypotéz, 

splnění cíle. Doporučuji zvážit dopracování bakalářské práce, aby splňovala všechna kritéria.

Otázky k obhajobě:

1. Jakým způsobem by byl schopen autor postihnout veškeré zkoumané aspekty 

v reálném životě (str. 80), co tím myslí?

2. Co je to predikce masových trendů ve společnosti (viz str. 82)
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