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                     Čeští medailisté na olympijských hrách 2012 v Londýně

    Vzhledem k nedávno proběhnuvším OH v Londýně a blížícím se OH v Rio de Janeiro je 

téma bakalářské práce jistě aktuální. Téma je skutečně velmi zajímavé, ale časová tíseň, v níž 

autor práci dokončoval je možná důvodem, proč při řešení zůstal místy v polovině cesty.   

      Přestože název práce je velmi obecný, její cíle (s. 8) s ním korespondují pouze částečně.

Teoretická část práce není formulována. Pokud za ni budeme považovat kapitoly č.3 – č.6, 

nelze vždy najít souvislost mezi obsahem některých z nich a tématem práce. Kapitola č. 5 je 

sice vhodně zařazena, ale její jazyk, stejně jako několik dalších míst textu, hraničí s beletrií. 

Výrazně by pomohlo tuto kapitolu strukturovat, včetně celkových výsledků.

    Problémem se ukázal naprostý nedostatek psaných literárních titulů. Autor uvádí tituly dva 

a obávám se, že bychom jich více nenalezli. Tato absence by se ovšem dala snadno odstranit 

analýzou souvisejících periodik.  

     Hypotézy (s. 38) jsou vesměs zajímavě a dobře zvoleny, ale jejich úroveň snižuje vágní a 

někdy těžko pochopitelná formulace. Přímou souvislost s cílem práce mají pouze H1 a H2.

     Metoda dotazníkového šetření je pro získání výsledků u tohoto typu práce vhodná. 

     Jako největší přínos práce je nutno hodnotit materiál získaný přímými odpověďmi českých 

medailistů. Je prokazatelné, že získat takovýto původní text muselo stát autora velmi mnoho 

času i úsilí. Tím je věší škoda, že těžce nabyté materiály lépe nezúročil. 

     Kapitola „Diskuze“ se omezila na vyjádření autorových pocitů z tvorby jeho bakalářské 

práce. Kapitola „Závěry“ je příliš stručná a nevýstižná. 

    Formální stránka vykazuje rezervy, jak po stylistické stránce, tak z hlediska hrubých 

gramatických chyb. Rovněž některé pojmy (např. Letní olympijské hry) jsou chybné.  

Nesprávné je také číslování stránek.

     Práce je na samé hranici akceptovatelné úrovně.  Nicméně beru v úvahu velkou autorovu 

snahu a píli a přes uvedené nedostatky ji doporučuji k obhajobě.
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