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Hodnocení:   
Diplomant si zvolil dnes již tradiční výzkum spokojenosti účastníků se sportovní akcí. 

Tématika má bezprostřední praktické využití a autor prokázal v DP velkou znalost prostředí a 

pracoval velmi samostatně. Cíle i úkoly práce jsou formulovány jasně, i když trochu 

rozvláčným jazykem. V teoretické části prokázal autor velmi dobrý přehled o problematice, 

stejně jako schopnost náležitě zacházet s literaturou, včetně její správné citace. Také výběr 

zdrojů svědčí o dobré orientaci v tématice a jejich rozsah je více než dostatečný. Text je 

vhodně sklouben a nechybí ani vlastní stanoviska, i když v pravém smyslu slova vážným 

přínosem pro teorii nejsou. Zato mají evidentní aplikační hodnotu pro praktické využití 

organizátory akce a svědčí o dobrém postřehu a schopnosti dávat věci do souvislostí. 

Vyjadřovací schopnosti i použitý jazyk je na velmi dobré úrovni, i když se zejména z počátku 



autor nevyvaroval zbytečné rozvláčnosti a občasných výrazů patřících spíše do žargonu, než 

do vědecké práce. V praktické části je analyzován nejprve vývoj počtu přihlášených párů na 

danou akci, což je samo o sobě přínosné a snadno využitelné pro organizátory.  

Zvolené metody i vlastní tvorba dotazníku zaslouží ocenění. Dotazník byl konstruován 

s cílem podchytit hlavní aspekty spokojenosti účastníků a v této podobě ho lze považovat za 

adekvátní vzhledem k cílům práce. Diskuse je obsáhlá a přiměřená, s dostatečnou hloubkou. 

Také navržená opatření pro zlepšení jsou poměrně obsáhlá a velmi kvalitně zdůvodněná. 

V tomto ohledu má práce evidentní praktický přínos a je využitelná i jako dobrý podklad 

k dalším výzkumům. Práci celkově hodnotím jako nadprůměrnou. Svým obsahem, rozsahem i 

formou splňuje nároky kladené na práci diplomovou. 

 

Připomínky:  

 

1. V anglickém abstraktu chyby, např. „sason“…namísto season. 

2. Občasně použitý žargon a nespisovné výrazy (např. s.9 a s. 40 „krom toho“) a 

poněkud rozvláčnější „vypravěčský styl“ působí zejména na začátku DP poněkud 

nevědecky. V zásadě však marginální formální nedostatek, není nijak důležitý. 

3. Citace zdrojů je někdy až úzkostně nadbytečně zdvojená v letopočtech. Není to chyba, 

ale při uvádění jména není nutné uvádět i rok, je-li na konci věty rok, či stránka 

správně citována. 

4. U grafů č.1 až 9  (s, 38 - 47) chybí vysvětlivky (v textu částečně objasněno), které by 

uvedly, co značí hodnota v závorce. Zůstává otázka : průměr (z) čeho?  

5. V práci mohly být uvedeny nějaké fotografie či obrázky prostředí, kde se turnaj 

odehrává. Oživilo by to text.  

Otázky k obhajobě: 

1. Výsledky dovolují v budoucnu ověřit, do jaké míry jsou odpovědi získané 

dotazníkem validní oproti reálné skutečnosti. Co byste v tomto smyslu zjišťoval 

v příští sezóně turnaje  především? (s.53)  

2. U grafů č.1 až 9  (s, 38 - 47) chybí vysvětlivky, které by uvedly, co značí hodnota , 

uvedená v závorce. Z čeho je to průměr? 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

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

k obhájení.  

 

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