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Stupeň splnění cíle práce 

 

výborně  

 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

výborně 

Logická stavba práce 
 

výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                             velmi dobře  

Adekvátnost použitých metod 

 

velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

velmi dobře 
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velmi dobře 
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výborně 

 
Praktická využitelnost zpracování:   

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   
 
Karolína pracovala velmi samostatně a také iniciativně si sama vybrala dané téma. 
V teoretické části prokázala dobrou orientaci v problematice a schopnost adekvátně 
zacházet se zdroji, i když některé citace nejsou přesné (viz připomínky).I když se 
v této části objevují vlastní stanoviska a komentáře,mohlo jich být více. Na druhé 
straně je třeba ocenit nadstandardní výběr cizí literatury a její logické skloubení do 
teoretického celku. Práce má jasné a logické členění a je psána stručným, leč 
výstižným jazykem. Na druhé straně teoretická část nepřináší nijaké nové poznatky a 
lze ji hodnotit jako solidně zpracovaný přehled pojmů a teorií na průměrné úrovni. 
Grafické zpracování je standardní, poněkud fádní. Kladně hodnotím oživující snímky 
v příloze. Použité metody jsou adekvátní zvoleným cílům, ale nijak nepřekračují 
obvyklé postupy. Je však třeba ocenit že SWOT analýza využívá ocenění důležitosti 
(váhy) expertními osobami a ne jen vlastní posouzení autorky. Kladně hodnotím také 
to, že pisatelka se v prostředí evidentně vyzná a může zasvěceně hodnotit problémy 
klubu. Hloubka analýzy je někde menší, než by si problém zasloužil. Například hlubší 
zamyšlení jsem očekával u symbolů a rituálů. Možná i část rozhovorů mohla být 
zaměřena na tuto oblast (např. hrdost a spokojenost se znakem oddílu, zavedení 
dalších společných rituálů podporujících sounáležitost s klubem). Jinak je však třeba 
konstatovat, použité metody jsou zvládnuty bez větších chyb a mají také adekvátní 



interpretaci. To se týká i velmi zasvěcených a praktických návrhu na vylepšení 
identity. Celkově práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky kladené na BP a je 
doporučena k obhájení. 
 

Připomínky:  

 
1. Autorka se nevyvarovala drobným nepřesnostem v citacích (např. chybí citace 

stránky u obr.1, str.14, nebo u některých elektronických zdrojů (2,5)  
2. Marginálně se objevující nevědecký jazyk („sranda“ na s.39) 
3. V metodách se objevují i teoretické úvahy, což tuto část poněkud rozmělňuje. 

 
 

 

Otázka k obhajobě: 
 
a) Na s. 33 popisujete barvy klubu s převažující modrou barvou haly. Považujete 

modrou barvu za teplou či studenou? Jakou jinou byste navrhla (kromě 
prosvětlení haly?) 

b) Jak by se daly zlepšit rituály a symboly v klubu ?  
 
Navržený klasifikační stupeň:  vzhledem k průběhu obhajoby  předběžně výborně 
až velmi dobře. 
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