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Rozsah práce   
stran textu 99 
literárních pramenů (cizojazyčných) 41 včetně cizojazyčných a internetových 
tabulky, grafy, přílohy 32 tabulek, 34 grafů 

 

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  x   
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.  
 
 
Navržený klasifikační stupeň:  

3 

 



 
Otázky k obhajobě:  

1. Jak jste postupoval v tvorbě a překladu ankety? 
2. Je podle vás 5 utkání adekvátním souborem pro stanovení závěrů práce? Jak jste určoval, které 

utkání je vhodné? Podle jakých kritérií jste postupoval? Co si mám představit pod označením 
„čím novější, tím lepší“ a „čím prestižnější soupeř, tím lepší“. 

 
 
 
 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 
 
Práce postrádá kvalitu především ve formální stránce a struktuře. Součástí úspěšné závěrečné práce 
je taktéž dodržení stanovených norem stran textu. 
 
 
 
 
 
K práci mám následující připomínky:  
 
 
 
 
 
 
Doporučení k úpravám: 
Doporučuji upravit strukturu abstraktu (název, cíle, metody, výsledky, klíčová slova). Doplnit 
abstrakt v anglickém jazyce. Doplnit seznam grafů. 
 
 
 
 
 
Závěr oponentského posudku: 
Doporučuji k obhajobě 
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