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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná 

Hodnocení práce: 

Práce je dobře napsaná a předkládá promyšlené a užitečné výsledky. Cíl práce je dobře naplánovaný a 

dosažený. Autor ukazuje promyšlenou analýzu. Doporučení jsou užitečná a bystrá. V práci je 

předvedeno několik věcí, které normálně v bakalářských pracích nevidíme: pro lepší porozumnění 

kombinuje odpovědi z více otázek, porovnává své vlastní výsledky s výsledky ostatních, které jsou 

citovány v teoretické části a správně využívá diskusní sekci. 

 

Připomínky: 

Velká část teoretické sekce se věnuje ragby a zkoumání marketingu. Autor využívá standartní zdroje, 
ale  nepředkládá nic nového. 

Citace jsou neobvykle uvedené velkými písmeny v textu. 

Některé výsledky jsou nevhodně uvedeny předčasně v metodologické sekci. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak vypadá zájem o sport pokud byste ho rozdělil podle věku a pohlaví? 

2. Jak moc jsou podle vás výsledky vaší studie ovlivněny časovou blízkostí vašeho průzkumu a 

Světového poháru? Jaké výsledky byste očekával o rok později a jak by to ovlivnilo vaše 
doporučení pro nábor? 

3. Mnoho respondentů uvedlo, že se o ragby nezajímají, protože se již věnují jinému sportu. 

Vzhledem k tomu, že mnoho z nich přestane daný sport provozovat v mládežnickém věku kvůli 
chybějícímu výkonu nebo větším časovým nárokům, co by se mohlo udělat při náboru těchto 

dětí pro ragby? Nebo jak můžete přivést děti, které ve 13 letech přestanou s hokejem, k ragby? 

Práce je doporučena k obhajobě.  Ano 
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