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Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Autor si zvolil aktuální téma analyzující poptávku po obtížně dostupných sportech pro 

Českou republiku ve vysokoškolské kurzovní výuce na příkladu surfování na vlně. Práce byla 

časově a organizačně náročná a zpracovatel musel prokázat jak teoretické, tak i praktické 

znalosti v dané oblasti. K získání dat používá dotazníkovou metodu. 

Pro interpretaci výsledků v širším kontextu byla provedena analýza relevantní odborné 

literatury. Ukazuje se, že ve stávající dostupné literatuře není studované téma prozatím 

podloženo přebytkem odborných informací. To je sice signálem, že stávající poznatky nejsou 

plně využitelné, současně však tato skutečnost podtrhuje význam právě tematického zaměření 

zde presentovaného. Pro takto formulovanou problematiku je žádoucí nejen vyhledávat 

dosavadní poznatky, ale současně potřebné poznatky vytvářet, k čemuž je velmi důležité 

právě provedení vlastních výzkumů v terénu a jejich interpretace v kontextu stanovených cílů. 

Práce má malé nedostatky, ale formálním zpracování splňuje kritéria požadované na 

bakalářskou práci. 

Rozšíření volitelných kurzů na UK FTVS o kurz surfování na vlně by jistě přispělo 

k atraktivitě studia všech oborů. Získaná data mohou složit jako podklad pro otevření a 

zrealizování tohoto kurzu. 

 



 

 

 

Otázky: 

1) Jak vysvětlujete, že se Vám z celkového množství studentů na UK FTVS podařilo 

získat pouze cca 10% vzorek? 

2) Je možné tyto data zobecnit a přijmout tvrzení, že studenti UK FTVS mají zájem o 

volitelný kurz surfování na vlně? 

3) Jakým směrem si myslíte, že by měl pokračovat výzkum v případě, že by na něj někdo 

chtěl navázat a rozšířit jej? 
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