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Hodnocení práce:

Předkládaná diplomová práce je zpracovaná na 128 stranách bez příloh, přičemž grafické vyobrazení 

výsledků dotazování je obsahem těchto příloh. Rozsah práce významně překračuje doporučený rozsah 

(60-80 stran). Nutno podotknout, že teoretická část má obvyklý rozsah (cca 20 stran) a celkový rozsah 

práce je dán zejména představením samotného projektu, respektive jeho realizace v roce 2013 a 2014. 

Za těmito dvěma stěžejními kapitolami následuje ještě vyhodnocení celého projektu v podobě kapitoly 

7. Toto vyhodnocení je ale spíš jen jakýmsi souhrnem dvou předchozích kapitol a z mého pohledu se mi 

jeví jako nadbytečné. Zmíněné, převážně deskriptivní, části práce čítají dohromady přes 60 stran textu. 

Autor v tomto smyslu beze zbytku naplnil svůj cíl „podrobně popsat realizaci projektu“. Byť jsou z mého 

pohledu tyto kapitoly zpracovány až příliš podrobně, mohou rozhodně sloužit jako ukázka toho, co vše 

je potřeba uskutečnit k realizaci podobného projektu. Proto je, stejně jako celou práci, hodnotím pro 

teorii i praxi jako nadprůměrně využitelnou.

Syntetická část práce je v podobě návrhů na zlepšení realizace projektu „Neberte nám naši hru“. 

Většina návrhů autora práce se mi jeví jako nápaditá a v praxi realizovatelná. Za zajímavý nápad 

považuji soutěž „Nejslušnější rodič turnaje Neberte nám naši hru“, byť si nedovedu zcela představit (a 

autor to blíže nespecifikuje), na základě jakých kritérií budou vybíráni tři vítězové – viz otázka 

k obhajobě č. 1.

S ohledem na rozsah celé práce a množství prezentovaných informací, se mi kapitoly Diskuse a Závěr 

jeví jako poněkud povrchní. Pozitivně však hodnotím, že i zde si je autor vědom svých limitů a diskutuje 

metodická omezení, která byla spojena s jeho výzkumem.



Připomínky:

Práce obsahuje drobné formální, metodické i stylistické nedostatky. 

1. Příkladem formálních může být skutečnost, že text na některých stranách začíná bezdůvodně 

níže, než by měl (17, 31, 35, 45, 91, 103, 108, 121).

2. Příkladem metodických může být chybné uvedení návratnosti dotazníkového průzkumu. Autor ji 

vypočítává nikoliv z počtu elektronickou poštou oslovených respondentů, ale těch, kteří 

dotazník pomocí odkazu otevřeli, ale ne(do)vyplnili.

3. Příkladem stylistických může být v několika případech chybná deklinace (s. 42 „metoda byly 

použity“, s. 65 „použity byly loga“, s. 78 „pozvat rodičů, dětí a vedoucích mužstev“, s. 103 

„turnaje představoval“)

Otázky k obhajobě:

1. Na základě jakých kritérií budou členové promotýmu vybírat v průběhu turnaje „nejslušnější 

rodiče“?

2. V metodické části práce se lze dočíst, že dotazník byl zaslán na 1489 elektronických adres. 

Přes ní dotazník otevřelo 511 z respondentů, z nichž jej 254 respondentů skutečně dokončilo. 

Čím si vysvětlujete, že většina respondentů, která dotazník otevřela (a projevila tak určitý zájem 

o zkoumané téma) dotazník nakonec ne(do)vyplnila?

Práce je doporučena k obhajobě.
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