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Stupeň splnění cíle práce 
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Samostatnost při zpracování tématu 
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Adekvátnost použitých metod 
 

Výborně 
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Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

a) Stupeň splnění cíle práce – celkově je práce z obsahového hlediska a provedeného výzkumu 
nadprůměrná. Doporučuji výsledky práce publikovat na konferenci, či v nějakém vědeckém 

periodiku, popř. zaslat výsledky do médií. Nicméně je zde fatální nedostatek v podobě 

pravopisné stránky textu. V práci je až příliš mnoho pravopisných chyb, což vyžaduje opravu. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – Student pracoval samostatně, svědomitě, pravidelně 

konzultoval s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logické. Drobné výhrady mám k umístění 

informací o zkoumaném vzorku až v analýze a interpretaci dat, namísto metodologie. Viz níže 
připomínky. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 50 zdrojů, z toho 12 zahraničních (přičemž 

slovenské zdroje neuvádím v zahraničních), čímž práce nadmíru splňuje požadavky na 
bakalářskou práci. Nicméně pouze 9 zdrojů jsou tištěné publikace, zbytek jsou internetové 

zdroje. I přesto však vzhledem k tématu to nepovažuji za výraznou slabinu práce. Teoretická 
část práce je spíše kompilací citací, bez výraznějšího vlastního přínosu studenta, i tak však 

hodnotím tuto část jako velmi zajímavou, dobře zpracovanou. 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní, optimálně 
zpracované a aplikované. 

f) Hloubka tematické analýzy – celá práce je velmi důkladně zaměřena na zkoumanou 
problematiku. Nevyskytují se zde zbytečné pasáže a texty, naopak je zde patrná návaznost 

metodiky práce na uvedenou teorii. 

g) Úprava práce – bohužel práce obsahuje opravdu velké množství pravopisných chyb, což je pro 

bakalářskou práci nepřípustné. Část a příklady viz níže připomínky.  

h) Stylistická úroveň – stylistická úroveň psaného textu je v práci v pořádku a odpovídá 
standardům na této úrovni akademické práce. 



 

Připomínky:  

Kapitola Cíle je trochu nestandardně zpracována, vystihuje však podstatné věci. Nicméně bylo by 
vhodné zde napsat jeden hlavní cíl práce. 

Str. 10 – 11 – pravopisné chyby – „… postupy, které by se mohli …, byli prováděné …“, „Od 19. Století 
se začali organizovat hlasování …“, „Závěry formulované … však byli …“, „Tyto metody vedli …“, 

„Ústavy pro výzkum … začali …“ 

Str. 13 – nesprávné skloňování – „… problémové či zajímavé témata.“ 

Str. 15 – chybí odsazení prvního řádku odstavce 

Str. 15 – pravopisná chyba – „Negativní prvky … se u nás realizovali …“ 

Str. 17 – pravopisné chyby – „… vedli snahy členů …“, „… kluby si účast v lize museli …“, „… divizi 

zastupovali Budějovice, …“ 

Str. 18 – pravopisné chyby – „… se odehráli tři utkání …“, „… osmi mužstev, které hráli …“, „… nových 

týmů, které neměli …“, „… ligy byli i odvety …“ 

Str. 19 – pravopisné chyby – „… týmy které do soutěže přistoupily, neměli …“ 

Dále již pravopisné chyby nebudu vypisovat, protože se objevují velmi často v celé práci. 

V metodologii by měly být zpracovány podrobněji údaje o tom, jak velký vzorek byl získán, o jaký typ 
výzkumného souboru (vzorku) se jedná, apod. Popřípadě v metodologii je nutné umístit odkaz, kde se 

tyto informace nacházejí. 

V diskusi autor hodně komentuje výsledky provedeného šetření, méně ale už samotné provedení 

výzkumu, jeho limity, popř. návrhy na budoucí výzkum, možná zkreslení, apod. 

Otázky k obhajobě: 
1. V metodologii autor píše o využití kontingenčních tabulek (str. 42). Ty ale nejsou v práci nijak 

použité. Co jsou to kontingenční tabulky, k čemu se využívají a co mají znázorňovat? Jaké jsou další 
typy tabulek, které se používají pro zpracování a analýzu dat? 

2. Jaký je osobní názor studenta na založení společné české a slovenské ligy v ledním hokeji a proč? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  výborně (v případě opravy pravopisných chyb, jinak zatím 
nevyhovující) 
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