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stadionu v České republice. Výzkum je prováděn pomocí dotazníkového šetření. Z výsledků dotazování 
vyplývá, jak se fotbalová veřejnost dívá na tento projekt, a jaké jsou představy veřejnosti o výstavbě 
národního fotbalového stadionu. 
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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Bakalářská práce na téma Národní fotbalový stadion a postoj veřejnosti k jeho výstavbě má drobné 
nedostatky ve formální stránce a tím neodpovídá základnímu zadání bakalářské práce (viz připomínky). 

Student práci téměř nekonzultoval a na připomínky reagoval jen velmi omezeně.  

Teoretická část je nedostačující. Část o marketingovém výzkumu má být umístěna v metodologii. 

Metodologická část je strohá a spíše popisuje metodiku práce. Zvolené metody jsou vhodné pro 
zvolené téma. Autor však chybně popisuje vytvoření dotazníku jako hlavního nástroje pro sběr dat. 
Z těchto důvodů nemůže být průzkum proveden správně (viz připomínky). 

Úvod analytické části patří do teoretické části. Samotné vyhodnocení dotazníku je velmi strohé. Nebyla 
provedena žádná analýza druhého stupně. V diskuzi poté chybí jakákoliv syntéza či dedukce 
v interpretaci dat. 

Celkově práci hodnotím podprůměrně. 

Připomínky: 

1. Chyby v abstraktu, student popisuje v cíli práce výsledky 

2. Chybně zpracovaná klíčová slova – slova duplikují název 

3. Chybná stylistika práce; kombinace 1. a 3. osoby – práce je v některých částech citově 
zabarvená. 

4. Struktura práce neodpovídá předepsanému standardu (viz pokyny pro psaní závěrečných 
prací) 

5. Zdůvodnění výběru práce je nedostačující – pouze popis subjektivního vztahu k fotbalu 

6. V úvodu autor uvádí několik informací o diskuzích týkajících se výstavby národního fotbalového 
stadionu (v minulosti), v této části bych doporučil citovat zdroj těchto informací, případně uvést 



7. Student chybně cituje v celé práci; nedodržuje předepsanou normu určenou pro psaní 
bakalářských prací 

8. Podkapitola marketingový výzkum se spíše hodí do kapitoly metodologie než do teoretické části 

9. Stanovené hypotézy nemohou být průzkumem studenta potvrzeny či vyvráceny, neboť průzkum 
byl proveden chybně 

10. Metodologická část je psána v minulém čase, což vzhledem k posloupnosti psaní práce není 
vhodné; metodologie by měla být sestavena před provedením průzkumu 

11. Z práce není jasná konceptualizace dotazníku a zda se něco měnilo či ne po provedení 
pilotáže. 

12. Autor zaměnil metodickou část práce s metodologickou 

13. Kapitoly 5.1., 5.2. a 5.3. patří spíše do teoretické části a nejsou součástí studentovy 
odpracované praktické části 

14. V kapitole 5.4. autor cituje data z Lidových novin; zde by však bylo vhodné najít originální zdroj 
této informace (v tomto případě samotný projekt národního stadionu) 

15. Další informace v kapitole 5.4. nejsou citované a není tedy zřejmé odkud autor informace čerpá 

16. Obrázek číslo 6 – studii národního stadionu bych doporučil publikovat v rozlišení, aby bylo 
zřejmé, kde co je a zároveň bych ho přesunul do příloh 

17. Otázka číslo 1 dotazníku je špatně postavena; pokud respondent má k fotbalu postoj neutrální 
či jen z části negativní či pozitivní, tak nedokáže přesně odpovědět; lidé, kteří mají k fotbalu 
neutrální vztah mohou být potenciálními návštěvníky mezinárodních utkání, případně 
návštěvníci větší akce jako je MS, ME, Evropské poháry apod. 

18. Otázka číslo 2 dotazníku nedokáže odlišit návštěvníky, kteří sledují fotbal pravidelně na 
stadiónech od těch, kteří zajdou na fotbal jednou či dvakrát za rok; 

19. U otázky číslo 3 dotazníku je nevhodně zvolena pomlčka a výsledek je do jisté míry nečitelný. 

20. Otázka číslo 4 dotazníku nemá opět vypovídací hodnotu, otázka je chybně postavena a 
výsledek, který autor získal nemá s postojem veřejnosti k výstavbě nic společného. 

21. U otázky číslo 6 dotazníku není jasné, proč autor zvolil škálu odpovědí způsobem, jakým to 
udělal; sám autor v teoretické části uvádí, že stadion dle FIFA musí mít kapacitu alespoň 30 
tisíc míst, aby mohl být využit pro akce MS či ME; respondenti, kteří odpovídají a) či b) 
prozrazují svou neznalost v oblasti projektu či stanovených pravidel FIFA 

22. Graf číslo 9 je nesrozumitelný; součet odpovědí nedává 200 a není jasné, zda 35 respondentů 
neodpovědělo vůbec či celkově, jakým způsobem je tato otázka vyhodnocena; nejsou jasné 
podíly zapojení jednotlivých subjektů 

23. V diskuzi je špatně interpretováno vyhodnocení hypotéz; ty se týkají pouze samotných 
respondentů; autor však v úvodu prezentuje, že se jedná o postoj veřejnosti, což není pravda 

24. V kapitole diskuze zcela chybí limitace provedeného průzkumu 

25. Kapitola 7.2. s tématem práce nesouvisí 

26. V seznamu použité literatury se objevují neaktuální tituly; autor by se v rešerši měl spoléhat 
spíše na aktualizované publikace a odborné časopisy než na denní tisk. 

 



Otázky k obhajobě: 

1. Jaká skupina respondentů (fotbalových fanoušků) bude převážně pro přestavbu fotbalového 
stadionu na Letné?  

2. Jakým způsobem jste ověřil tvrzení, že návštěvnost utkání koreluje s výsledky? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  dobře – nevyhověl (konečná známka bude stanovena na základě 
průběhu obhajoby) 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 6.9.2014        
                                                                       ….......................................................... 
        Tomáš Ruda 


