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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

 

Logická stavba práce 

 

  Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                                Výborně 

Adekvátnost použitých metod Výborně 

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Výborně  

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

 Velmi dobře 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

Podprůměrná   Průměrná   Nadprůměrná 

Hodnocení:   
 

Stupeň splnění cílů práce a její celková úroveň.   

Celkově lze hodnotit práci jako nadprůměrnou. Oceňuji zejména nevšední šířku záběru, 

přehled, velkou pracnost, pečlivost zpracování i nové pohledy na málo známé poznatky 

z ekonomické sféry pořádání ZOH. Analýza je nezvykle obsáhlá, věcná a přitom výstižná. 

Diskuze sice nemá vlastní kapitolu, ale ve skutečnosti prolíná celým dílem, které přináší 

úplnou smršť relativně nových poznatků. Stanovené cíle a úkoly práce byly splněny ve 

vysokém stupni. Metodika práce byla přiměřená a je třeba ohodnotit objektivitu a věcnost 

zveřejněných faktů. Na druhé stráně postrádám větší míru osobních stanovisek a komentářů. 

Přes určité, spíše formální nedostatky (absence kapitoly diskuze, občasná nedokonalost 

formulací v češtině) lze práci považovat za velmi přínosnou a věřím, že se dočká i četných 

citací.  

Hodnocení: výborně  
 

Teoretická část a zacházení s literaturou. 

Autor využívá nadprůměrné množství zahraničních zdrojů z oblasti, která je nám poměrně 

vzdálená. Prokázal nejen vhled do historie OH, schopnost vyhledat zajímavé poznatky, ale i 

dovednost skloubit je v ucelený text. Zacházení s literárními zdroji a jejich správné citování 



odpovídá běžnému úzu. Přínos nevidím ve vlastních komentářích, ty jsou spíše sporadické, 

ale v umění uvádět velké množství tvrdých dat v logické souslednosti tak, že příslušný závěr 

si každý čtenář může udělat sám. Jak již bylo zmíněno výše, výběr zdrojů a celkový přehled 

autora překračuje obvyklý standard bakalářských prací.  

Hodnocení : výborně 

 

Metodika a hloubka analýzy. 

Zvolené metody lze považovat za adekvátní. Zvolené typy analýzy jsou popisné a srovnávací. 

Jsou velmi důkladné  z pohledu shromážděných a prezentovaných dat, ale poněkud 

skromnější, pokud se týká jejich interpretace a porovnání. Přesto lze analýzu považovat za 

velmi obsáhlou a přínosnou, zejména se zřetelem na šíři a provedenou syntézu sebraných 

informací. Přínosná se jeví zejména prognostická část práce, kde autor používá vlastní 

výpočty budoucích nákladů. 

 

Hodnocení:  výborně 
 

Úprava  a logická stavba práce: text, grafy, tabulky 

Práce má nadstandardní úpravu. Je oživena barevnými  typy grafů. Práce však mohla být 

přehlednější. Například na s. 15 jsou logicky uspořádané odstavce , uváděné slovy „za prvé, 

za druhé, atp. „ uváděné v nepřerušovaném textovém sledu, což působí poněkud nepřehledně. 

Přímo se nabízelo číselné označení a oddělení do jednotlivých odstavců. Na druhé straně jsou 

výsledky analýzy prezentovány v přehledných, snadno srovnatelných tabulkách. Text sice 

obsahuje ilustrativní obrázek, oponent by jich však uvítal více. Z čistě formálního hlediska 

chybí kapitola diskuze, i když ji bohatě nahrazuje doprovodný text v rámci vlastní analýzy.  

Hodnocení: velmi dobře 
 

Stylistická úprava, jazyk, gramatika. 

Práce je psána velmi čtivě, se znalostí věci. Pisatel zvládnul překvapivě dobře obtížný a pro 

něj jistě vzdálený jazyk zejména po stránce stylistické. Práce se vyznačuje stručnou a jasnou 

mluvou, kterou lze bez nadsázky označit za vědeckou. Autor evidentně přepracoval s velkou 

péčí první verzi své práce, která byla právě po této stránce hodnocena jako nedostatečná. 

Přesto se nevyvaroval sice nevelkým, ale zase ne zcela ojedinělým chybám spíše 

formulačního charakteru – viz poznámky. Text však v žádném případě neobsahuje závažné 

gramatické chyby a je třeba jej s jistou tolerancí považovat za velmi výstižný. 

 Hodnocení :  velmi dobře  

 

Připomínky (chápáno jako poznámky):    

 

1. V textu se vyskytují občasné neobratnosti, spíše nepřesnosti ve formulaci. Jedná se o 

marginální jazykové nepřesnosti na úrovni překlepů. Například : s. 24 „ na sever od 

příměří“ s. 28 „ ..pozvat mládeže  ze zemí…“ s. 54 „.. hustá matrace…“ atp.  

2. Formálně chybí kapitola diskuze, i když je kontinuálně vedena v rámci analýzy a  

3. V textu se objevila marginální nepřesnost při převodu časové jednotky (s. 13 „ Omega 

dokáže měřit i na miliontiny sekund, tedy na milisekundu).    

Otázky k obhajobě: 

1. Jak velká je naděje, že se v Koreji stanou zimní sporty rozšířenými mezi lidmi? 

Například,   že větší část běžné populace bude jezdit do hor na lyže (sjezdovat, či 

běhat na lyžích) ? 

2. V textu zmiňujete symboliku olympijských kruhů. Co přesněji reprezentují (které 

kontinenty)?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

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

k obhájení.  



 

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

 

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

 

V Praze dne: 7. 6. 2020        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      

 


