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Cílem práce je navrhnout financování navrženého 

beachvolejbalového areálu tak, aby byl dlouhodobě udržitelný. 
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Rozsah práce   

stran textu 56 stran plus přílohy 

literárních pramenů (cizojazyčných) 

Dostačující množství českých i zahraničních pramenů, 

včetně elektronických. 

tabulky, grafy, obrázky 7 tabulek a 12 obrázků 
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti   x  

praktické zkušenosti  x   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
x    

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce   x  

logická stavba práce  x   

práce s českou literaturou včetně citací  x   

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
  x  

adekvátnost použitých metod  x   

hloubka provedené analýzy   x  

stupeň realizovatelnosti řešení     

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
  x  

stylistická úroveň   x  

nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
 x   

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

 x   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je doporučena k obhajobě: ANO 

 

 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře/dobře 

 



Připomínky:  

 

Moje hlavní připomínka směřuje k cíli, který se liší v abstraktu i v textu samotném a není 

jednoznačně formulován. Následně je tím poznamenána celá práce. Někdy méně a podrobněji je 

více. Bývá zvykem, že kapitola „Cíle a úkoly práce“ obsahuje jasně stanovený cíl a bodově úkoly, 

které k danému cíli povedou, ostatní text patří do jiných kapitol. Další připomínky směřují 

k formální stránce práce (nepřehlednost textu, slovní formulace, číslování a popis obrázků – strana 

37, 38, 42, tabulky bez podrobnější legendy). Teoretická část je zpracována na velmi dobré úrovni. 

K použité metodě nemám výhrady.  

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. O jaký typ výzkumu se jedná? 

 

2. Objasněte stanovený cíl práce a následně i získané výsledky? 

 

3. Jakým způsobem byste si představovala dosáhnout na finance z dotačních programů? 

   

4. Je v areálu počítáno s prostorem pro tribuny, což je pro pořádání FIVB akcí významný 

faktor? Na obrázku 11 „Návrh haly“ nejsou tribuny znázorněny. Zakomponovala jste do 

svého návrhu i financování jejich výstavby? 

 

5. Vysvětlete a popište tabulku 3 – chybí mi zde legenda. 

 

6. V tabulce 6 popisujete roční výnosy areálu. Je tím myšleno, výnosy, které by měly být již od 

prvního roku působení areálu? 

 

7. Jaké doporučení byste dala pro případný další výzkum? 

 

 

 

Závěr posudku: 

 

Na závěr bych chtěl konstatovat, že výběr tématu je vhodný a aktuální. Diplomantka si při její 

tvorbě dala množství práce k získání adekvátních informací. Kvalitu práce však snižuje formální 

stránka (viz víše) a především jasné stanovení cíle, což poznamenává její kvalitu. U obhajoby je 

třeba se vyjádřit k položeným otázkám a na základě odpovědí bude stanovena známka. 

 

                                                                                                     PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 

V Praze dne: 10. 6. 2021       Podpis: 


