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Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Bakalářská práce na téma Výzkum veřejného mínění na založení společné české a slovenské hokejové 
ligy areálu odpovídá požadavkům závěrečných prací.  

Teoretická část je zčásti kompilátem nepřímých citací (viz připomínky) a zároveň je v ní jedna kapitola, 
která pouze nepřímo souvisí s tématem práce (viz připomínky). Pozitivně hodnotím rešerši 
nadnárodních sportovních soutěží, která je povedeně zpracována.   

Metodologická východiska jsou neúplná. Spíše bych doporučil pouze uvést kapitolu metodika, jelikož 
metodologie s sebou přináší provedení rešerše mezi možnými použitými postupy, k čemuž nedošlo. I 
tak je metodika pouze stručně popsaná a chybí například uvedení metody pozorování a analýza 
dokumentů, které autor v práci využívá.  

Praktická část popisuje jednotlivé výsledky, které jsou vyhodnoceny správně a jsou velice zřetelně 
zaznamenány. 

Samotné závěry práce jsou v pořádku. 

Celkově práci hodnotím jako průměrnou. 

Základní nedostatky: nejsou 

Připomínky: 

1. klíčová slova duplikují název práce 

2. anglický abstrakt je mechanický překlad, který nedává smysl 

3. student nedodržuje obecná pravidla pro zarovnání textu (např. krátká slova na konci řádků, 
kombinace odsunutého prvního řádku a mezery mezi odstavci) 



4. kapitola by měla být uvedená textem a ne hned začínat podkapitolou (viz kapitola 3, a další) 

5. student nesprávně využívá číselné odkazy v textu (nedodržení citační normy) 

6. kapitoly 3.1.1., 3.1.2. a 3.1.3. jsou kompilátem cizích nepřímých citací (chybí zde komentáře 
autora a tedy provedená rešerše literatury) 

7. kapitola 3.2. (historie hokeje) je velice podrobně  pojata, ale jen nepřímo se týká tématu, kdyby 
ji autor vynechal, práci by to nijak neuškodilo 

8. v metodické části chybí metoda analýzy dokumentů, která je využita pro vyhodnocení uvedená 
v kapitole 5 

9. v kapitole 5 jsou využívány částečně bulvární zdroje (idnes.cz, sport.cz) 

10. kapitola 6.1. patří do metodiky práce 

11. u výsledků autora není potřeba uvádět ve zdroji, že ji zpracoval autor, to vychází z podstaty 
práce 

12. ve výsledkové části bych doporučil uvádět jednotlivé otázky přímo v kapitole, aby čtenář 
nemusel přecházet do příloh, kde je dotazník přiložen 

13. první polovina kapitoly diskuze je spíše shrnutím výsledků, druhá část je již v pořádku 

14. do práce se kvůli své podstatě nehodí vkládat doporučení, proto bych doporučil poslední 
kapitolu pojmenovat pouze Závěry, nikoli Závěry a doporučení; pokud by chtěl autor spekulovat 
nad možnostmi propojení ligy, pak by se taková část hodila spíše do diskuze; samotné 
doporučení příliš nesouvisí s provedeným průzkumem a mohli by být stanoveny na základě 
pozorování či analýzy dokumentů 

15. v seznamu literatury v části internetových zdrojů autorovi chybí tečka na konci jeho záznamu, 
pokud se používá špičatá závorka a tím nastavený styl seznamu literatury, pak je tečka 
nutností, aby počítače (databáze akademických prací) byly schopny daný zápis dekódovat 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaký je Váš osobní názor na spojení slovenské a české hokejové ligy, po zkušenostech, které 
jste během svého bádání nabral. Zdůvodněte svůj názor. 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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