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Hodnocení práce: 

Bakalářská práce zpracovává originální problematiku tvorby značky sportovního klubu. 

To do značné míry předurčuje styl a pojetí práce, která má v některých ohledech spíše 

uměleckou podobu a ztvárnění s využitím kvalitativních metod. 

V teoretické části se autor na rozdíl od mnoha dalších skutečně věnuje jen vlastnímu 

tématu: značce a hymně. Zde prokazuje velkou znalost a nadprůměrnou orientaci v 

problematice. Také vyjadřování je zpočátku na vysoké úrovni, má emocionální náboj a snese 

měřítka umělecké tvorby (úvod, teoretická část). Pisatel umí dovedně skloubit různé textové 

pasáže, přesto však postrádám více osobních komentářů a diskuzi k prezentovaným teoriím a 

poznatkům. Někdy je jeho vyjadřování až příliš stručné a zdá se, že práci psal pod dost velkým 

časovým tlakem, což poněkud snižuje její hodnotu. O tom svědčí i naprosto nepříhodný 

budoucí čas v kapitole 4.3. a také používání „plurálu“ v první osobě, což by jinak svědčilo pro 

to, že autorů bylo více.  

     Cíle a úkoly jsou stanoveny jasně, s téměř spartskou stručností.  



Zpracování a popis jinak adekvátních metod je slabinou této práce. Použití ohniskové 

skupiny pro získání názorů je v pořádku. V práci se ale střídavě prolínají dvě použité techniky, 

rozhovor s předsedou a skupinová diskuze.  Složení skupiny je pak prezentováno odděleně od 

samotné metody, což působí nepřehledně až chaoticky. Proto hodnotím strukturu a logické 

uspořádání práce sníženou známkou.  

Horším nedostatkem je práce trpí absencí diskuze. Tedy části, kde by měl autor 

prokázat schopnost vidět problém z několika pohledů. Je pravda, že diskuze je částečně 

obsažena ve vlastním textu, při prezentování výsledků, měla by však být hlubší, a hlavně pro 

BP se vyžaduje její přítomnost ve formě samostatné kapitoly. Zvláště platí o znělce – hymně.  

To samé se týká i vytváření znělky a hymny. Je škoda, že práce nezachytila míru přijetí 

(jak se logo líbilo) výsledných produktů. 

Na druhé straně je třeba říci, že autor velmi napomohl tvorbě symbolů a osvědčil dobré 

organizační schopnosti i určitý umělecký přístup. Formální stránka a popis metod však stěží 

splňuje požadované standardy. 

Jinak je třeba konstatovat, že po praktické stránce je práce velmi dobře využitelná a jistě 

její výsledky pomohly výrazně při tvorbě nového loga a znělky KSP Kladno. Po stránce 

metodologického zpracování a vzhledem k relativně malému rozsahu ji však vidím jako 

obhajitelnou jen s problémy. 

 

Připomínky: 

 

1) U všech převzatých obrázků (přímá citace) není uvedena stránka zdroje. Např. s. 13, 15. 

Spíše marginální chyba v jinak přesných citacích. 

2) Jazyk a úroveň vyjadřování narušuje použitý budoucí čas a používání první osoby 

v množném čísle, jako by autorů bylo více.  

3) Budoucí čas ovšem přímo vadí  v kapitole 4.3.  

4)  Použité metody jsou v pořádku. Jejich zpracování a popis však působí chaoticky, 

nevědecky. Ohnisková skupina a její složení není dostatečně vysvětleno ani 

diskutováno. 

5) Práce má relativně příliš úsporný rozsah a neobsahuje řádnou diskusi, resp. diskusi jen 

ve velmi omezeném rozsahu. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Podle čeho (jakých kritérií) byly vybíráni  účastníci ohniskové skupiny? 

2. Jak byly nové symboly v klubu přijaty?  

 

Práce je doporučena k obhajobě s výhradami. 

 

Navržený klasifikační stupeň:  v závislosti na obhajobě: dobře  

 

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

 

 

 

V Praze dne 12. 9. 2016                                                                    

 

.. 

                PhDr. Vladimír Janák, CSc.  


