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Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Autor si zvolil aktuální téma analyzující vývoj a trend popularity kitingu v České 

republice. Práce byla organizačně náročná a zpracovatel musel prokázat jak teoretické, tak i 

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

Teoretická část práce odpovídá rozsahu probíraného tématu.  

Praktická část je vhodně řešena vzhledem k získaným datům.  

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

bakalářskou práci. Celé téma je zatíženo nedostatkem odborných informací, srovnávacích 

studií. To je sice signálem, že stávající poznatky nejsou plně využitelné, současně však tato 

skutečnost podtrhuje význam tematického zaměření. 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. 

 

Otázky: 

1) Jak odhadujete v % velikost vašeho vzorku vzhledem k české kitingové populaci? 

2) Je možné tyto data zobecnit a převést je na celou kitingovou populaci České 

republiky? 

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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