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předložená práce obsahuje 41 stran souvislého textu, 9 grafů
její rozsah je odpovídající požadavkům pro bakalářskou práci

Téma práce:
-

práce se zabývá problematikou oblékání při sportovních činnostech
obsahem práce je zmapování nabídky sportovních značek na českém trhu a analýza
dotazníkového šetření

Použitá literatura:
-

je minimální, vztahující se k tématu, bez zahraničních zdrojů, autorka uvádí
nedostupnost zdrojů
celkem jsou uvedeny 4 literární a 2 internetové zdroje bez očíslování

Formální stránka:
-

absence anglického překladu názvu práce
práce neobsahuje seznam grafů ani jejich popis, ani dotazník není obsažen v příloze
práce neobsahuje přílohy, tabulky ani jiné obrázky, pouze grafy vhodně ilustrující dílčí
výsledky dotazníkového šetření
struktura práce je členěna do 6 hlavních kapitol, jejichž poměr je vyvážený
po stránce jazykové, stylistické a gramatické je práce v souladu s požadavky
statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření je přehledné a odpovídající

Obsahová stránka:
-

řešený problém je aktuální
zmapování trhu se sportovním oblečením je omezen značkovým zbožím, chybí
zmínka o neznačkovém, které je součástí trhu rovněž

-

značkové oblečení je kategorizováno logickou úvahou autorky do jednotlivých
podskupin a samostatně stručně charakterizováno – přímá citace zde není zmíněna
poznatky z odborné literatury v teoretické části jsou velmi stručné – 2 strany textu,
určitá souvislost s minimálním zastoupením použité literatury v seznamu
dotazníkový průzkum byl prováděn pomocí internetového serveru s úspěšnou
návratností vyplněných dotazníků (9 otázek)
dotazníkové šetření s vysokou návratností vyplněných dotazníků prokazuje vhodnou
metodu distribuce
dílčí výsledky dotazníkového šetření ilustrují přehledné grafy, komentář k výsledkům
je uveden ve zvláštní kapitole autorky

Celkové hodnocení:
-

práce je zpracována v odpovídající formě a obsahu, cíle a úkoly byly splněny
analýza výsledků je přehledně sumarizována

Doporučuji k obhajobě.

Otázky vyžadující doplnění u obhajoby:
Je možné dosáhnout potřebného komfortu při sportu i v oblečení neznačkovém, které byste
vybrala sama dle svých znalostí o materiálech a jejich funkcích?
Jaká je Vaše domněnka o souvislosti sportování s povoláním, jak uvádíte v hypotéze?

V Praze 2. srpna 2011

Mgr. Gabriela Jahodová

