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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Dobře 

 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Nemohu posoudit 

Logická stavba práce 

 

  Dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                                Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod Dobře 

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Velmi dobře 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   
 

 

Stylistická úprava, jazyk. 

Autor používá poměrně čtivé popisové formulace, má bohatou slovní zásobu, i dobrou 

vyjadřovací schopnost. Bohužel se nevyvaroval formulačních chyb (viz poznámky) a také 

některých ne zcela jasných odkazů .  Hodnocení Velmi dobře 

 

Logická stavba práce. 

1. Nejslabší článek celé práce, která  trpí značnou chaotičností a nepřehledností, zejména 

v kapitole zabývající se  metodami  a prezentací dat. Například mezi metodami je sice 

zmíněna analýza sekundárních dat, ale není jaksi zařazena do použitých metod. Pak 

zase následuje spíše diskuze o vhodnosti jednotlivých metod a ne vlastní popis 

použitých metod (s.39). Dále již je metoda „hloubkových rozhovorů popsána (s.43), 

není však určen soubor respondentů. To že rozhovory byly provedeny tři, se 

dozvídáme až v části věnované prezentaci výsledků, kde je také uvedena struktura a 

zaměření rozhovorů(operacionalizace). Nepřehledné jsou i jednotlivé body, podle 



kterých jsou prezentovány rozpisy ragbyových soutěží (1-7), kde se čtenář práce musí 

stále vracet k úvodnímu přehledu na s.23 . 

 Hodnocení: dobře  

 

Adekvátnost použitých metod. 

Vzhledem k cílům práce byly vybrány vhodné metody spojující analýzu sekundárních 

dat a kvalitativní techniku rozhovorů. Cenná a přínosná je zejména analýza vyrovnanosti lig, 

použití Bergerových tabulek pro rozpisy soutěží, znalost sestavování ELO koeficientů a 

nakonec i výsledné přehledy výkonnosti jednotlivých mužstev. Jinak je na tom ovšem 

zpracování a prezentace kvalitativní metody rozhovorů: trpí výše zmíněnou chaotičností 

popisu a také rozhovory s pouhými  třemi „odborníky“ jsou na hraně únosnosti.   Nejde 

zařazovat operacionalizaci dotazování do prezentace výsledků, míchat prezentaci metod do 

diskuze o vhodnosti použití jiných metod (pozorování) atp. Proto s ohledem na velký přínos 

rozpisové části a analýzy vyrovnanosti soutěží Hodnocení: dobře   

 

Práce s literaturou, vlastní komentář. 

V teoretické části diplomant výstižně popisuje a vysvětluje pojmy, podává praktické příklady 

zejména  z organizace soutěží.  Umí správně používat i citovat různé zdroje, je poznat, že tuto 

problematiku opravdu ovládá. Opět však chybí jakýsi nadhled a systém v prezentaci bohatých 

poznatků a různých teorií zpracování sekundárních dat. Práce trpí do jisté míry jistou 

nedůsledností a horší organizací popisu těchto technik, které působí jako vlna zajímavých , 

ale trochu nesourodých poznatků. Vlastní stanoviska jsou patrná v popisu prakticky všech 

kapitol, ale jasně je vyhledat lze jen stěží. Práce trpí jistou ledabylostí zpracování a absencí 

důkladnější revize textu. Hodnocení: velmi dobře. 

 

Hloubka tématické analýzy. 

Analýza a vlastní diskuze prezentovaných výsledků je přiměřená. Diskuze je provedena  se 

znalostí věci, navrhovaná opatření mají velkou využitelnost v praxi . Odborné zpracování 

zejména metod a podkladů pro navrhovaná opatření však nemá vždy oporu ve vlastním 

výzkumu. Spíše v analýze sekundárních dat, která tvoří hlavní přínos práce. Hodnocení: 

velmi dobře.  

 
Úprava textu, tabulky. 

Odpovídá soudobým standardům, bohužel není doplněna ilustrativními obrázky. 

Hodnocení: velmi dobře 

 

Stupeň splnění cílů práce. Cíle práce byly stanoveny jasně, stejně jako úkoly z nich 

vyplývající. DP byla zpracována trochu ledabyle, zejména v metodické části. Na druhé straně 

cíle byly splněny a práce má evidentní praktický přínos pro organizování soutěží v ragby 

v ČR. Také rozsahem odpovídá nárokům kladeným na DP. Vzhledem zejména 

k metodologickým nedostatkům nelze hodnotit práci jako nadprůměrnou. 

Hodnocení : dobře  

 

Připomínky kromě výše uvedených:  

 

2. Na straně 29 se náhle objevuje 8. Bod (patrně místo 7). I tak je prezentace organizace 

soutěží dosti nepřehledná, čtenář se  musí v textu vracet,  aby zjistil, co který bod 

znamená.  

3. Literatura není seřazena abecedně podle autorů.  

4. Některá tvrzení postrádají smysl. Patrně v důsledku absence revize.  Například: „Tým z 

nižší ligy tedy nemohl v žebříčku dopadnout lépe, než tým z ligy nižší za žádných 

podmínek (s.64)“.  
 



5. Práce trpí značnou nepřehledností a nesystémovým postupem. Některá tvrzení 

postrádají smysl. Patrně v důsledku absence revize.  Například: „Tým z nižší ligy tedy 

nemohl v žebříčku dopadnout lépe, než tým z ligy nižší za žádných podmínek (s.64)“.  
 

    Otázka k obhajobě: 

1. Na s. 21 a 22 (liga ragby, pohár ČSRU)uvádíte, že podmínky účasti nejsou žádné 

(bod 7) Opravdu? Je jedno, kolik hráčů hraje, jaké mají registračky, zda prošli 

lékařskou prohlídkou atp.? Uveďte alespoň 3 nezbytné podmínky účasti 

hráčů,resp.  mužstva v utkání např. 1.  ligy ragby v ČR.  

 

2. Jaká je ochota sloučit česané a moravské soutěže do jedné celostátní. Jaké by to 

přineslo potíže?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

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

k obhájení.  

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby  dobře. 

 

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

 

V Praze dne: 14. 5. 2018        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      

 


