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Praktická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Diplomová práce zpracovává dnes velmi frekventovanou problematiku spokojenosti účastníků se 
sportovní akcí, což má okamžité praktické využití a je třeba to ocenit.  Na druhé straně je teoreticky i 

metodologicky méně náročná. Rozsah práce je dostatečný, více než 80 stránek bez příloh. V teoretické 
části autorka prokázala schopnost adekvátně zacházet s literaturou, jejíž výběr svědčí o velmi dobrém 

přehledu o problematice. Některé části jsou však přebírány z literárních zdrojů bez diskuze a někdy i bez 

zřetelného uvedení zdroje. Např. na s. 18 – 19 jsou motivy účastníků patrně převzaty z literatury 
citované ještě dříve, ovšem v jiném kontextu. Automatický přenos poznatků z jiného výzkumu by si však 

zasloužil nějakou diskuzi a zdůvodnění. Na druhé straně autorka používá poměrně výstižný a vyzrálý 
jazyk, což ukazuje na dobrou vyjadřovací schopnost. Výběr metod považuji za adekvátní, i když se 

právě zde autorka nevyvarovala některých nepřesností. Trochu nesourodě působí použití dvojí metodiky 

T – testu: na jedné straně dvoustranného parametrického t- testu, na druhé straně neparametrického 
Mann-Whitneyova U-testu. Zde se měla autorka patrně rozhodnout pro jednu z těchto metodik.  Také 

doplňkové rozhovory, které jsou zmíněny v závěru práce nejsou popsány (chybí) ve výčtu metod 
v metodické části. Jinak je však práce obsahově velmi zdařilá, metodicky na úrovni a co je nutné ocenit 

i prakticky využitelná. Hloubka analýzy dostačuje a ukazuje, že autorka má s pořádáním zkoumaných 
akcí zkušenosti a plně pronikla do problematiky. Práce celkově splňuje požadavky a nároky kladené na 

diplomovou práci. 

 

 



Připomínky: 

 

1) Výzkumné soubory svým rozsahem jsou spíše vhodné pro použití neparametrických technik, i 
když dovolují i použití dvojstranného  t- testu.  

2) Některé pasáže v teoretické části jsou přebírány z jiných výzkumů bez řádné diskuze (jsou tiše 

aplikovány na vlastní výzkum autorky). Viz s. 18-19 

3) Není jednotná přímá citace stránek (např. na s. 27 je „s“. na str. 33 a 36 „p.“)  

4) V metodické části není uvedena metoda rozhovoru, která je zmíněna ke konci práce.  

 

Otázky k obhajobě: 

1) Vysvětlete, proč je třeba provádět u dvoustranného t- testu ještě F - test ?  

2) Na co konkrétně byly zaměřeny otázky neformálního rozhovoru a co bylo jejich cílem? 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  v závislosti na obhajobě výborně až velmi dobře.  

 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 
 

 
 

 

V Praze dne 8. 1. 2015                                                                    
 

 
 

………………………………………………………….. 

                PhDr. Vladimír Janák, CSc.  


