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Rozsah práce:

- předložená práce obsahuje 54 stran souvislého textu, 14 ilustrativních obrázků, 1 
tabulku

- 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:

- 9 odborných publikací, 3 odkazy na internetové zdroje bez očíslování, bez 
zahraničních zdrojů

Formální stránka:

- absence anglického překladu názvu práce 
- struktura práce – souvislého textu -  je členěna do 15 hlavních kapitol, jejichž poměr je 

vyvážený, oddělena je část teoretická a praktická
- 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
- pojem oblečení pro sporty je jasně definovaný autorkou

- značkové oblečení je kategorizováno logickou úvahou autorky do jednotlivých 
podskupin a samostatně stručně charakterizováno – přímá citace zde není zmíněna



- dotazníkový průzkum byl prováděn pomocí osobní prezentace s rodiči žáků zvolené 
mateřské školy, což ovlivnilo i samotné vyhodnocení – uvádí i sama autorka  včetně 
pilotního šetření (10 otázek)

- dílčí výsledky dotazníkového šetření ilustrují přehledné grafy, komentář k výsledkům 
je uveden ve zvláštní kapitole autorky

- vhodná diferenciace dvou věkových kategorií v předškolním věku 

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:
Proč je považováno oblečení „nošené“ za nevhodné?
Existuje standardizace vhodného sportovního oblečení?

V Praze 20. prosince 2011     Mgr. Gabriela Jahodová




