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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

 Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 
 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře   

Adekvátnost použitých metod 

 

Velmi dobře 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 
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Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně  

Stylistická úroveň, jazyk 
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Praktická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná    Průměrná    Nadprůměrná. 

 

Hodnocení práce: 

  Martin Lojkásek přispívá ve své práci k poměrně aktuální problematice postojů k agresi u 

fotbalových diváků. Tématiku si vybral aktivně sám a ve zpracování výzkumu i teoretické části 

postupoval velmi samostatně. Je třeba zvlášť ocenit, že nejen pronikl zcela do prostředí, které 

není vždy a všem přístupné, ale také do jeho teoretického pozadí. V první části prokázal velmi 

dobrý přehled o dostupné literatuře a také výběr autorů z této oblasti lze považovat za 

zasvěcený. Dokázal, že umí správně zacházet se zdroji, včetně jejich řádné citace. V teoretické 

části, která je svým rozsahem přiměřená, možná mohl prezentovat více vlastních stanovisek a 

komentářů. Použité metody výzkumu považuji za adekvátní a zvláště cením poměrně velký 

výzkumný výběr respondentů, který se autorovi podařilo získat. To u bakalářských prací není 

zcela obvyklé. Dotazník se soustředil na obvyklá témata, jen je škoda, že Martin Lojkásek 

neprovedl  obvyklou minimální obsahovou validitu  pilotáží. Výsledky jsou uvedeny přehledně, 

stejně jako celá struktura práce, která dodržuje logické uspořádání. Také grafickou úpravu 

doplněnou ilustračními obrázky v příloze považuji za velmi pěknou. Komentáře a interpretaci 



výsledků jsou přiměřené, přičemž oceňuji jejich střízlivý výklad. Jen diskuze a hlavně závěry 

mohly být obšírnější. Je škoda, že autor nepoužil pro srovnání různých skupin fanoušků 

některou ze statistických technik, které by dovolily prokázat případnou významnost rozdílů 

 v jejich postojích k agresivním projevům. Celkově práci považuji za velmi solidní příspěvek 

k bádání v této oblasti s tím, že její výsledky mohou mít další praktické i teoretické využití.  

Připomínky: 

1) Autor většinou užívá ne zcela vědecký jazyk, který se občas blíží žargonu. Také 

stylistická úroveň není nejvyšší. To se projevuje zejména zpočátku BP například 

nenápaditým opakováním slov ( viz s.13, třikrát opakované slovo „zastánci“ v jednom 

odstavci). 

2) Výskyt řídkých drobných chyb na úrovni překlepů (např. s.63 „Prcí“ namísto prací) 

považuji za marginální a nepodstatný. 

3) Pro ověření obsahové srozumitelnosti měla být provedena pilotáž dotazníku. 

4) Pro srovnání rozdílů mezi skupinami fanoušků mohla být použita některá z obvyklých 

statistických metod, která by mohla prokázat významnost těchto rozdílů. 

5) Závěry mohly být obsažnější a rozsáhlejší.  

 

Otázka k obhajobě:  

1) Jakou statistickou metodu by šlo použít pro testování významnosti rozdílů mezi postoji 

různých diváckých skupin k agresivitě?  

 

Práce je doporučena k obhajobě 

 

Navržený klasifikační stupeň:  v závislosti na průběhu obhajoby předběžně : výborně až 

velmi dobře.   

 

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