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Hodnocení práce: 

Zajímavě koncipovaná diplomová práce se skládá ze 7 kapitol včetně závěru a 

byla konzultována se 6 odborníky včetně členů Katedry managementu sportu na 

FTVS. Cíle práce byly splněny a diplomová práce má logickou strukturu. Autor 

pracoval s celkem 44 zdroji a použité metody jsou adekvátní.  

Vlastní přínos diplomata je nezpochybnitelný a doporučuji vybrané části 

DP publikovat v odborném časopise, popř. využít pro projekt pro Fulbrightovu 

komisi. 

Doporučuji rovněž se zúčastnit soutěže „Manažer roku“, kterou Česká 

manažerská asociace organizuje pro posluchače vysokých škol. 

https://manazerroku.cz/studentska-soutez/ 

V samotné diplomové práci jsem nenašel žádné závažné obsahové, stylistické a 

pravopisné chyby a práci doporučuji k obhajobě. 

Připomínky: 

 

Je obvyklejší citovat formou např. (Bělohlávek, 2006). 

Je vhodnější používat analytického jazyka místo novinářských frázi („úkolem 

každého z nás je přizpůsobit se situaci„ str. 70 nebo „ nejen pro vyvolené, jak 

nám sdělovali komunisti „ str. 10). 

Závěr by měl být podrobnější. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

Jaká citační norma byla použita? 

Jak chápete pojem „ indoor podmínky“ str.54 ? 

Můžete na číslech doložit „V současné době jsme svědky skvělých výsledků 

ostatních evropských zemí“ str.58 ? 
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