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Náročnost tématu na:

- teoretické znalosti podprůměrné     průměrné nadprůměrné
- vstupní údaje / jejich zpracování podprůměrné     průměrné nadprůměrné
- použité metody podprůměrné průměrné nadprůměrné
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Stupeň splnění cíle práce Výborně

Samostatnost při zpracování tématu Výborně

Logická stavba práce Výborně

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář Velmi dobře (viz připomínka 2)

Adekvátnost použitých metod Výborně

Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta Výborně

Úprava práce: text, grafy, tabulky Výborně
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Hodnocení:

Diplomová práce M. Hrabětová v rozsahu 96 stran textu, 20 titulů publikací, 24 elektronických zdrojů, 
55 tabulek,39 grafů a 5 obrázků je zaměřena na marketingový výzkum popularity fotbalu v České 
republice. Autorka pro práci převzala dotazník z německé marketingové agentury UFa Sports, který se 
zabýval popularitou fotbalu v SRN, uvedený dotazník přeložila (s využitím transkulturálních specifik)  a 
použila pro podmínky v  České republice. Obsahová validita dotazníku byla zajištěna 3 experty, pilotáž 
byla provedena na vzorku 90 respondentů.  Práce byla náročná především s ohledem na sběr dat 
(N=945 respondentů), jejich zpracování a interpretaci výsledků pro využití ve Fotbalové asociaci ČR, 
klubech a médiích.

Připomínky:

1) s. 50 –  výsledku otázky Q2 chybí uvedení procent, s. 88 – název sociální sítě velké písmeno,

s. 90 – velké písmeno není vhodné

2) V práci s literaturou postrádám více vlastních komentářů

Otázky k obhajobě:

1) s. 35 – Jakými kategoriemi je měřena popularita fotbalu v převzatém dotazníku?

2) Jaké problémy jste měla při transkulturálním překladu s jednotlivými kategoriemi?

3) Jaké jsou specifické podmínky pro uplatnění výsledků výzkumu v České republice 
prostřednictvím Fotbalové asociace České republiky?

Práce je doporučena k obhajobě.
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