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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně  

Logická stavba práce 

 

  Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                                Výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

Velmi dobře  

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Výborně 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   

 

Diplomantka si aktivně zvolila tématiku sportu, ke kterému má osobní vztah a jehož 

prostředí výborně zná. Pracovala velmi samostatně a s velkým vhledem do složité 

problematiky hodnocení tanečního sportu. Přiměřeně konzultovala. 

 V teoretické části zasvěceně, s vědomostmi znalce prezentuje nejen historii, ale 

především současné systémy tanečního sportu u nás v čemž spočívá i přínos autorky. V této 

části prokázala nejen velký přehled o problematice, ale i schopnost správně zacházet 

s literaturou, včetně její správné citace. Zdroje v této oblasti jsou patrně omezené, ale i tak 

výběr literatury svým rozsahem dostačuje požadavkům.  

Autorka píše velmi živě, čtivě a přitom výstižně. Projevuje velmi dobré vyjadřovací 

schopnosti, stylistická úroveň BP je nadprůměrná. 

Použité metody lze považovat za přiměřené, včetně standardně sestaveného dotazníku.  

Z hlediska avizovaných rozhovorů však nejsou zvlášť popsány ani výstupy, ani provedena 

operacionalizace, což snižuje poněkud hodnotu jinak nadprůměrné práce.  

Na druhé straně je zřejmé, že autorka přispěla celému sportovnímu odvětví zajímavou 

zpětnou vazbou a jí zjištěné připomínky a návrhy k systému hodnocení mají značnou 

vypovídající hodnotu a tvoří snadno využitelné poznatky pro dané sportovní odvětví. 



 

 Připomínky kromě výše uvedených:  

 

1. Operacionalizace dotazníku mohla být prezentována v přehlednější úpravě (např. ve 

formě tabulky). 

 

2. Pilotáž dotazníku měla být výrazněji graficky odlišena – např. subkapitolou, takto se 

ztrácí v textu. 

 

3. Většina výsledných tabulek je uváděna v procentech, některé (např. graf č. 8, s.49) 

v absolutních četnostech. Proč? Viz otázka obhajobě.  

 

4. Z grafů č. 11 a 12 není zcela jasné, kolika procentní znalost pravidel považuje autorka 

za postačující pro sportovce. Viz otázka k obhajobě. 

 

5. Je škoda, že z tak atraktivního sportu nejsou v BP žádné ilustrující obrázky (fota). 

 

Otázka k obhajobě: 

 

1. Většina výsledných tabulek je uváděna v procentech, některé (např. graf č. 8, s.49) 

v absolutních četnostech. Proč?  

2. Z grafů č. 11 a 12 není zcela jasné, kolika procentní znalost pravidel považuje 

autorka za postačující pro sportovce? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na bakalářskou práci.  Doporučuji ji 

k obhájení.  

 

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

 

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

 

V Praze dne: 7.5. 2017        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      

 


