
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta/studentky: Jakub Hampl 

Název práce: Popularita stanice ČT sport i ve srovnání s ostatními televizními stanicemi 

Cíl práce: v rámci marketingového výzkumu zjištění a popsání popularity sportovní stanice ČT sport i 
ve srovnání s ostatními televizními stanicemi. 
 
 

Celkové hodnocení práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (uveďte) 

 

Celková náročnost práce Nadprůměrná 

Praktická/teoretická využitelnost zpracování 
 

Průměrná 

 

Dílčí kritéria hodnocení práce: 

výborně - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně 

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 

 

Výborně 

Formální úprava práce 
 

Výborně 

Gramatika a stylistika 

 

Velmi dobře 

 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená bakalářská práce se zabývá velmi zajímavým, nepříliš 
běžným tématem a zejména použitým postupem zkoumání. Student přináší velmi podrobné a 

zajímavé výsledky výzkumu, jejichž získání bylo očividně velmi náročné. Z tohoto pohledu 
považuji bakalářskou práci za nadprůměrně náročnou. Zjištěné výsledky pak jsou adekvátní 

pro dosažení stanoveného cíle. Celkově práci hodnotím jako nadstandardně zpracovanou a 

doporučuji jí k obhajobě. 

b) Logická stavba práce – struktura předložené práce skýtá z mého pohledu některé nejasnosti. 

Kapitolu 2.1 nepovažuji pro účel výzkumu za relevantní. Dále vnímám jako nepříliš správně 
pochopenou logiku stavby práce s ohledem na formulaci dílčích úkolů, které jsou v podstatě 

již splněny dříve, než jsou v práci formulovány a stanoveny. Podobné nepochopení logické 
stavby práce jen dokumentuje str. 32 – „V této části dále shrnuji postupy a metody, které 

budou využity ke splnění cíle stanoveného na začátku psaní bakalářské práce.“ 

c) Rozsah a relevance teoretické části – teoretická část je zpracována na celkem 18 stranách. 
Student zde zpracoval poměrně obsahově zajímavou rešerši, která je pro práci velmi 

relevantní a tvoří tak podstatné podklady pro přípravu a realizaci výzkumu. Jedinou 
připomínku však mám ke kapitole 2.1, která je z mého pohledu nadbytečná a irelevantní. 

d) Relevance literárních zdrojů a způsob jejich citování – student využívá celkem 47 zdrojů, 

z toho 6 cizojazyčných, čímž převyšuje stanovené požadavky na bakalářskou práci. Použité 
zdroje považuji za relevantní a vhodné. Student správně a věcně cituje, doplňuje vlastní 

komentáře a kritická hodnocení.  

e) Adekvátnost použitých metod – zvolená metoda dotazníkového šetření je sice poněkud 

neobvyklá pro měření popularity televizní stanice, nicméně student s touto metodou pracuje 

velmi pečlivě, podrobně vše popisuje, rozvádí a vysvětluje v metodické části práce. Rozsah 



šetření v počtu 560 respondentů je u bakalářské práce poměrně nadstandardní. Pozitivně také 

hodnotím aplikaci analýzy dat druhého stupně dle jednotlivých identifikačních otázek. Drobný 

nedostatek vidím v aplikaci pojmů reliabilita a validita, se kterými student pracuje nepříliš 
správně – viz dále připomínky či otázky k obhajobě. 

f) Rozsah, hloubka a preciznost výsledků práce – práce obsahuje velmi podrobné výsledky, 
student doplňuje správnou interpretaci a zamyšlení nad příčinami některých výsledků. Kapitola 

Diskuze je rozsáhlá a student velmi podrobně rozebírá mnohé zjištěné aspekty. Taktéž se 
snaží diskutovat výsledky s teoretickými východisky, nicméně toto se nedaří v širší míře. 

Otázkou tak zůstává, nakolik je teoretická část opravdu pro výzkum relevantní (byť kvalitně a 

obsahově zajímavě zpracovaná). Nastíněná doporučení mají spíše obecný charakter, nejsou 
zpracována dostatečně konkrétně, nicméně jakožto pouze dílčí úkol se jeví jako splněný. 

Zajímavě je zpracován závěr práce, očekával bych však zde více shrnutá nejdůležitější zjištění. 

g) Formální úprava práce – formální úprava práce je v pořádku, plně odpovídá požadavkům na 

akademickou závěrečnou práci. 

h) Gramatika a stylistika – student občas nepříliš vhodně kombinuje stylistické jazyky („já“, „my“ 
a trpný rod), což je velmi dobře vidět např. na str. 17 – „Na závěr bych shrnul, jak se budeme 

konkrétně zabývat zjišťováním popularity stanice ČT sport v této práci. Marketingový výzkum 
bude zaměřen …“ Dále se v práci objevují občasné nedostatky ve formě pravopisných chyb. 

Vše viz dále připomínky.  
 

Připomínky: 

Str. 11 – spojka navíc – „… v porovnání mezi veřejnoprávní stanicí a těmi a komerčními.“ 

Kapitola 2.1 Sport není z mého pohledu relevantní pro bakalářskou práci. Jedná se o nadbytečný text.  

Str. 16 – „Autoři Mičienka a Jirák (2007) líčí sportovce jako „někoho, kdo se často objevuje v médiích, 
o němž víme, že je dobře znám i dalším lidem, a to především prostřednictvím médií.“ Zde se spíše 

jedná o definici celebrity, nikoli sportovce. 

Str. 17 – pravopisné chyby – „… následně pak tyto data odesílá ke zpracování.“; „… i přes určitá 
omezení, které souvisejí …“ 

Str. 18 – pravopisné chyby – „… pomoci propojit data, které již má stanice k dispozici …“; „Pojem 
média zahrnuje jak tradiční, tak i ty méně tradiční jako …“ 

U přímých citací je vhodné uvést i stránku zdroje, ze kterého je citováno. 

Str. 21 – přehozená slova – „… kdyby nebyl prezentován i finančně a podporován médii …“ 

Kapitola 2.5 – překlep v názvu kapitoly 

Str. 25 – pravopisná chyba – „… které shlédlo přes 150 …“ 

Str. 27 – jiný styl písma ve větě – „… pro vysílání České televize …“; „… ředitele programu ČT sport 
…“ 

Str. 29 – odlišný formát odkazu na zdroj – „Autor SVATOŠ (2009) uvádí ke …“ 

Str. 29 – „I proto bych na závěr v práci zmínil některé konkurenty …“ Str. 29 rozhodně není závěrem 
práce. 

Str. 31 – první tři dílčí úkoly jsou zde uvedeny zcela nelogicky. Již jsou splněny v předchozí kapitole. 

Další dílčí úkoly pak jen popisují obecný postup marketingového výzkumu při použití dotazníkového 
šetření. Takto formulované úkoly nepřinášejí žádnou informační hodnotu a lze je aplikovat na jakoukoli 

jinou bakalářskou práci. Nejsou tedy specifické. 

Str. 32 – „Autorka Horáková (1992) dále uvádí, že se moderní marketing v současné době bez 

profesionálně provedeného výzkumu v žádném případě neobejde.“ Je poněkud divné a přinejmenším 

nešťastné konstatovat něco o moderním marketingu v současné době na základě zdroje z roku 1992. 

V kapitole 4.2.6 by bylo vhodné popsat a specifikovat, jaké byly použité statistické metody a ukazatele 

pro jaké proměnné. 

U elektronického dotazování tohoto typu nelze příliš hovořit o „návratnosti“, jak je uvedeno na str. 38, 

kapitola 4.3.1. I přesto, že to „dotazníkové“ servery uvádějí, nejedná se o návratnost v pravém slova 
smyslu. Jedná se pouze o poměr mezi otevřenými dotazníky a dokončenými. Nicméně návratnost je 

v podstatě trochu něco odlišného. 

Str. 45 – pravopisná chyba – „…  že čtyři ze šesti pozic obsadili týmové sporty.“ 



Str. 51 – pravopisná chyba – „Dále jsou zde brány v potaz doprovodná studia a další zpracování.“ 

Str. 62 – pravopisná chyba – „… demonstrují právě čísla z grafu 17, které vycházejí …“ 

Str. 70 – „Alespoň dvacetiprocentní hranici z celkového počtu respondentů ale překročily i skupiny 30-
49 let a 50 a více let. Jsem přesvědčen, že takový vzorek je pro dosažení validity dostačující.“ Validita 

však není určená strukturou respondentů. 

Str. 70 – pravopisná chyba – „… jedním z hlavním ukazatelů popularity …“ 

Seznam literatury obsahuje drobné formální nedostatky uvedených zdrojů (hypertextové odkazy, styl 
písma, apod.). 

Otázky k obhajobě: 

1. Na str. 35 student uvádí: „Sběr dat se uskutečnil po vytvoření a kontrole dotazníku, která 
proběhla v rámci pilotáže před samostatným výzkumem. Díky ní dochází k ověření validity 

(platnosti) a reliability (spolehlivosti).“ Jaká je tedy reliabilita použitého dotazníku? 
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně. 

 
 

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

 
V Praze dne 30.8.2022        

                                                                       ….......................................................... 

                                                PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


