
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta/studentky: Jiří Halberštát 

Název práce: Porovnání vztahu profesionálních a amatérských hráčů e-sportu ke sportu 

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je zjistit, jak odlišný mají profesionální a amatérští hráči e-
sportu vztah ke sportu 
 
 

Celkové hodnocení práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (uveďte) 

 

Celková náročnost práce průměrná 

Praktická/teoretická využitelnost zpracování 
 

nadprůměrná 

 

Dílčí kritéria hodnocení práce: 

výborně - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 
 

velmi dobře 

Logická stavba práce 

 

velmi dobře 

Rozsah a relevance teoretické části 

 

výborně 

Relevance literárních zdrojů a způsob jejich citování 
 

výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

výborně 

Rozsah, hloubka a preciznost výsledků práce 

 

velmi dobře 

Formální úprava práce 
 

dobře 

Gramatika a stylistika 

 

výborně 

 

Hodnocení práce: 

Student Halberštát velmi úzce a pečlivě konzultoval postup při tvorbě práce v rámci teoretické části. 
Skladbu kapitol z obsahového hlediska považuji za adekvátní a obecně k teoretické části nemám 

připomínky.  
 

V části metodiky práce mi u výzkumného souboru chyběl teoreticky podložený důvod, proč student 

očekával daný počet respondentů a jaký počet by byl adekvátní proto, aby se dalo mluvit o 
reprezentativním vzorku. Kapitoly metodika a metodologie by se daly skloubit dohromady, na druhou 

stranu oceňuji, že se student snažil rozhodnutí daných metod obhájit literaturou. 
 

V praktické části mi chybělo odkazování na grafy v textu, aby bylo nezpochybnitelné, že dané grafy 
jsou pro práci nezbytné. Obecně deskriptivní část praktické části mi přišla dobře a zřetelně 

zpracovaná. Pro ještě přehlednější zpracování mohlo být zvoleno nejprve popsání všech odpovědí 

jedné skupiny a až následně druhé. Otázky pro lepší přehlednost nemusely být zvoleny jako 
podkapitoly, více by se hodilo zvolit podkapitolu: „odpovědi amatérských hráčů“ a „odpovědi 

profesionálních hráčů“. Shrnutí, které považuji za stěžejní, tak odpovídá stejné váze, jako deskripce 
odpovědí jednotlivých otázek.  

 

Vyhodnocování hypotéz považuji za správné, bohužel mi pak chyběla práce s nimi v diskuzi. Na to, jak 
celá práce byla kvalitně zpracovaná, diskuze a závěr by si rozhodně zasloužili více. V části diskuze 

student komparuje své výsledky pouze se třemi literárními zdroji. Diskuze nesplnila její účel, tedy 
souhrn celé studie a komparace s literárními zdroji jak obsahově, tak množstvím informací. 

Doporučení bych taktéž vložil do praktické části, a ne až do závěru práce, kde bych se pouze zmínil, že 

se daná doporučení vyskytují například v kapitole praktická část. Doporučení obecně mělo být 
směřované na e-sportové subjekty namísto dalších studentů, kteří by se chtěli podobnou 

problematikou zabývat.  
 



 

Připomínky: Student konzultoval práci na velmi intenzivní bázi až do části metodologie. Bohužel pak 

nejspíš nedostatkem času, již práci nekonzultoval, což je z mého pohledu škoda, jelikož při lepším 
zpracování diskuze a závěru, bych neváhal doporučit známku výbornou. 

 
 

Otázky k obhajobě: 
 

 

 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 

 
 

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

 
 

V Praze dne       Podpis 
                                                                       ….......................................................... 

                                              Jméno oponenta 
 


