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  Diplomová práce je zpracována na 61 stranách textu, přílohy čítají 9 stran. Jejím cílem 

bylo vytvořit náhled na motivaci závodníků v jachtingu v lodní třídě Flying Dutchmen. Jedná 

se o empirickou práci kvalitativního charakteru. Převážně kvalitativní výzkumný materiál 

získaný semistrukturovanými rozhovory, anketním šetřením a zúčastněným pozorováním byl 

analyzován kvalitativní obsahovou analýzou. Výzkumný materiál kvantitativní povahy byl 

zpracován v programu Microsoft Excel. 

 Diplomová práce je rozdělena do 3 částí –  obecná, teoretická a praktická část. V 

teoretické části autorka popisuje jachting, jeho dělení, historii, současný jachting a třídu 

Flying Dutchmen (FD). Dále pak motivaci jako takovou, lidské motivy, motivaci ve sportu, 

emoce, apod. V praktické části autorka provedla semistrukturované rozhovory s jachaři 

závodící v lodní třídě FD, aby zjistila, které základní motivační faktory se vyskytují u jachtařů 

v lodní třídě FD. Ty byly doplněny anketním šetřením a zúčastněným pozorováním. 

 Diplomových prací na podobné téma bylo na oddělení turistiky, sportů a výchovy v 

přírodě zpracováno již několik. Práce se lišily pouze výzkumnou skupinou. Autorka měla 

proto mnoho inspirace pro svoji práci. Vzhledem k tomu si myslím mohla být práce 

kvalitnější. Dost špatná je po jazykové stránce, vyskytuje se zde mnoho pravopisných chyb a 

překlepů, které by v žádné odborné práci být neměly (nejvíce chyb je ve shodě podmětu s 

přísudkem v minulém čase a v čárkách v souvětích). Na druhou stranu oceňuji výběr 

kvalitativních rozhovorů jako výzkumné metody, jejiž realizace není vůbec jednoduchá.  

 

Připomínky k jednotlivým částem: 

 Název práce koresponduje s obsahem práce. 

 V abstaktu by měl být uveden cíl práce a ne úvod. V anglickém abstraktu je hodně 

chyb. 

 Str. 10 - „Snažila jsem se dohledat podobné studie na toto téma a nenašla jsem žádnou 

zmínku o podobném šetření, pouze podobné výzkumy na jiné téma.“ S tímto tvrzením 

nesouhlasím. Kde jste vyhledávala podobné studie? 

 Teoretický rámec práce je zpracován na 24 stranách textu. Pro zpracování této části 

bylo použito dostatečné množství literatury, přesto si myslím, že mohlo být vyhledáno více 

zdrojů o jachtingu. Určitě tato literatury existuje. 

 V citování literatury je několik nedostatků. U všech doslovných citací chybí uvedení 

strany, např. str. 23, 24, 25, 26, 28, 29,  atd., někde chybí uvedení roku, např. str. 25, někde 

citace v textu úplně chybí, např. str. 25, 30, 31.  U internetových citací na str. 13 a 15 by asi 

měl být uveden autor. Některé zdroje uvedené v seznamu literatury nejsou v textu citovány. 

 Tabulka teorií motivace na str. 33 mi přijde trochu zbytečná, pokud tyto teorie nejsou 

více diskutovány a kriticky zhodnoceny. 

 Co to znamená vytvořit „náhled“ na motivaci závodníků...? (str. 35) 

 Autorka v práci zaměňuje výzkumné otázky a hypotézy, jednou hovoří o otázkách, 

pak o hypotézách. Na str. 35 píše, že si stanovila 2 otázky, a pak jsou uvedeny 3. 



 Metody a techniky zpracování práce byly zvoleny vhodně. Rozsah zkoumaných 

objektů je dostatečný pro tento typ práce. V metodice práce však není uvedena velikost 

výzkumného souboru. 

 Provedení kvalitativních rozhovorů je velmi náročné, především pak jejich zpracování 

a analýza, které se autorka zhostila poměrně dobře. Výsledky jsou interpretovány úplně a 

logicky, jsou porovnány s předchozími poznatky. 

 Diskuze - str. 56 „Toto téma má velmi široké pojetí, které nebylo dosud zkoumáno, ...“ 

Toto je poměrně silné tvrzení. Byly prohledány opravdu všechny dostupné zdroje? Diskuze 

mohla být rozsáhlejší, to však souvisí s rešerší literárních zdrojů, které byly napsány na 

podobné či stejné téma, která tu není. 

 

 Vzhledem k deklarovaným záměrům je práce úplná. Práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji klasifikaci dobře. Požaduji opravení všech pravopisných a jazykových chyb a chyb v 

citování litertuary. 

 

Otázky k diskuzi: 

Co bylo podle vás nejtěžší při realizaci semistrukturovaných rozhovorů? 

Byly pro vás některé zjištěné informace v rozhovorech s jachtaři překvapující nebo jen 

potvrdily vaše předpoklady? Pokud ano, které? 

 

 

 

 

V Plzni, dne 15.1. 2013      PhDr. Ivana Turčová, Ph.D 


