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Hodnocení práce: 
Bakalářská práce je zpracována v rozsahu 76 stran textu, 1 přílohy, 4 obrázků, 7 tabulek a 22 

grafů. Zvolené téma práce je neotřelé a koncipováno se záměrem využití v činnosti ČT sport. 

Bakalářská práce má logickou návaznost v 8 řešených kapitolách, až na doporučení, kdy je logické 

udělat je po závěrech.  

V Úvodu (kap.1) autor zdůvodňuje, proč je dané téma aktuální a jaké jsou jeho hlavní aspekty.  

Teoretická část (kap. 2) je poměrně obsáhlá a zahrnuje 17 stran. Autor zde rozebírá základní 

pojmy, které jsou důležité z hlediska koncepce jeho výzkumné práce. Konkrétně se jedná o vymezení 

sportu, popularity ve vztahu ke sportu a médiím, dále pak sledovanost, historii televizního vysílání. 

Poslední část tvoří pasáž o České televizi, kanálu ČR Sport a jeho konkurentech. Bohužel v seznamu 

literatury všechny zdroje neuvádí (viz připomínka 4)  a u některých jsou nedokonalé citace v seznamu 

literatury (např. Noha (2011)  – zřejmě bakalářská práce). Pozitivně lze hodnotit to, jak autor  

podrobně  aplikuje pojetí jednotlivých pojmů ve své práci. (např. s. 17) event. je podrobně vysvětluje. 



Dále i to, že autor pracuje s velkým množství publikovaných zdrojů, které výrazně převyšují rozsah 

zadaný pro bakalářskou práci. 

Kapitola 3 bakalářské práce prezentuje cíl i úkoly práce. Cíl práce je vymezen jasně a 

srozumitelně a vycházejí z něho  podrobné úkoly v logickém sledu.  Hypotézy si autor nestanovil.  

Kapitola 4 Metodika práce je poměrně rozsáhlá (9 stran). Autor ji pojal poměrně ze široka a 

teprve v v její druhé části uvádí konkrétní aplikace ve svém výzkumu.  Zabývá se zde marketingovým 

výzkumem, a jeho procesem, cíli marketingového výzkumu, zdroji dat, výzkumným souborem 

metodami a technikami sběru dat, zpracováním a analýzou dat, závěrečnou zprávou a nakonec 

dotazováním.  Připadá mi, že tato část ztrácí na přehlednosti a šla by uspořádat konkrétněji k danému 

výzkumu (např. v kap. 4.2.3.  Metody a techniky sběru dat a znovu pak rozebírá sběr dat  samostatně 

v kapitole 4.2.5.). Nicméně v  kapitole 4 prezentuje konkrétní parametry svého výzkumu. Dále je zde 

uvedena operacionalizace dotazníku na obrázku 3. Autor věnoval dotazníku velkou péči a jeho  

obsahovou validitu konzultoval se dvěma experty. V závěru kapitoly popisuje podrobně úpravy 

dotazníku, které provedl na základě pilotáže.  

V kapitole 5 se autor věnuje výsledkům výzkumu a interpretaci získaných dat. (26  stran) 

Výsledky jsou zpracovány na základě odpovědí od 560 respondentů. Jde o velký vzorek respondentů, 

což zvyšuje výpovědní hodnotu provedeného výzkumu. Zároveň je třeba vzít v úvahu, že zpracování 

výsledků bylo při tomto vzorku pracné a převyšuje obvyklé vzorky pro bakalářské práce. Zmatečné je 

to, že autor nesladil číslování otázek ve výsledcích s uvedeným dotazníkem v příloze 1. I když to tu 

zdůvodňuje,  nepůsobí to  promyšleně. Pro zpracování výsledků autor použil jednoduchou statistiku – 

relativní, absolutní četnosti, aritmetický průměr. Ve výsledcích není vhodné, aby je autor komentoval 

se svými vlastními názory. To by patřilo do diskuze.  Obsahově jsou výsledky zpracovány pečlivě a 

poměrně do hloubky na úroveň bakalářské práce. Autor zde konfrontuje i protichůdné názory 

respondentů. 

Diskuze (kap. 6 -  3,25 strany) je pojata zase v širokém záběru, na prvé straně jsou fakta, která 

přímo nevyplývají z výzkumu.  Teprve na dalších stránkách se autor zabývá možným zkreslením 

výsledků výzkumu a limity, se kterými se výzkum potýkal.   

Kapitola 7 obsahuje doporučení pro stanici ČT sport. Připadalo by mi logické nejprve shrnout, 

jak vypadá popularita televizní stanice ČT sport a pak na to navázat doporučeními. Nejprve tedy uvést 

závěr a pak doporučení. 

 V kapitole 8 Závěr autor znovu popisuje cíl výzkumu místo toho, aby shrnul, jak vypadá 

popularita ČT sport u veřejnosti.   Dále tuto kapitolu člení do dvou částí  - praktický přínos, kde 

shrnuje autor praktické kroky navazující na výsledky  z výzkumu pro praxi České televize a dále 

teoretický přínos, kde spíše autor mluví o budoucích navazujících výzkumech.  

Bakalářská práce obsahuje 47  titulů bibliografických citací, což výrazně přesahuje 

doporučený počet, nicméně  4 citované tituly autor nezahrnul do seznamu.   Jde o 35  tištěných zdrojů, 

12  online zdrojů.  4 tituly jsou v anglickém jazyce, 2 v německém. 

Bakalářská práce splňuje kritéria pro obhajobu.  
 

Připomínky: 

1) s. 9 – obsah práce je jiným písmem než Times Czech Roman 12 

2) s. 17, 1. odstavec – výraz „u sledovanosti bych  rád něco málo popsal“, výraz něco málo se nehodí 

pro vědeckou práci 

3) chyby -  s. 20 – 3. odst. – písmeno navíc (správně Urban et al), totéž 4. odstavec, s. 21 – 4. odst. 

chybí čárka ve slově média, s. 27 – odst. 3 – v názvech opět jiné písmo než Czech Times Roman, s. 

53, poslední věta – chybí čárka ve slově přidání, s. 63, odst. dole – chybné slovo, místo klaněli má 

být klonili  

4) s. 32 – autor Tahal, není v seznamu literatury, dále na s. 69 autoři Hammervold, Solberg (2016), 

dále Kuklík (2018) 

5) s. 45, 1. odst. – je třeba odkazovat na graf s uváděním jeho čísla 

6) s. 71 1. odst. – špatný pád „ komentátoři jsou už v podstatě inventáři ČT sport“ 

7)  s. 74, poslední odstavec : diplomová práce má být malé d 

 
Otázky k obhajobě: 

1) Jak vypadá konkurenční postavení ČT Sport ve srovnání s ostatními stanicemi, které jste do 

výzkumu zahrnul?  

2) Na  jakých faktech  z výzkumu může stavět budoucí strategii ČT sport? 



3) Podle jakých kritérií jste vybral sporty do otázky 2 podle přílohy 1? 

 
Navržený klasifikační stupeň: výborně - velmi dobře, konečná známka bude stanovena na základě 

výsledků obhajoby 

 

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