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Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti   podprůměrné  průměrné nadprůměrné 
- vstupní údaje / jejich zpracování podprůměrné  průměrné nadprůměrné 

- použité metody   podprůměrné  průměrné nadprůměrné 
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Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Velmi dobře 

Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta 
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Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení, připomínky – příp. otázky k obhajobě: 

Bakalářská práce je zpracována na celkem 60 stranách a využívá 21 odborných zdrojů, z toho pěti 
zahraničních. V práci se vyskytují určité nedostatky, které uvádím níže: 

V obsahu práce není vhodné přesně uvádět jednotlivé přílohy k práci. 

V kapitole „1 Úvod“ se autor převážně věnuje důvody výběru tématu práce. Chybí zde důkladnější 

uvedení do tématu managementu sportovních akcí. 

Na str. 6 – 7 autor uvádí výčet manažerských funkcí, ale neuvádí, dle jakého zdroje. 

U uvádění zdrojů citací v textu mnohdy autor nemá název publikace psaný kurzívou, dále pak uvádí 

někde celé křestní jméno autora, někde pouze iniciál, což je podle mě dáno pouze malou 
nepozorností. Stejný problém je i u závěrečného seznamu použitých zdrojů. 

V kapitole „4.1.3 Konstrukce dotazníku“ autorovi zcela chybí konstrukce vlastního dotazníku, dle 

uvedených kroků. 

V kapitole „4.2 Swot analýza“ chybí odkaz na provedenou SWOT analýzu a dále uvedení podkladů pro 

tvorbu analýzy. 

Kapitola „5.2.1.8 Reklama a propagace“ je popsána velmi stručně a obecně. Chybí zde konkrétní údaje 

např. o počtu vstupů v rozhlase, kdy, na jakých stanicích s jakým obsahem, kolik plakátů, kde, atd. 

Na str. 38 autor popisuje, jak uvádí „jak vypadá smlouva s mediálním partnerem“, ale jedná se však o 

popis spolupráce, či možného plnění, nikoliv o smlouvu. 

V kapitole „6.3 Návrhy na zlepšení“ autor popisuje dané návrhy velmi obecně. Chybí zde konkrétní 
projekt dalšího ročníku, který by výrazně zvýšil kvalitu práce. 

Celkově práci hodnotím jako více obecnou, než konkrétní. 



Otázky k obhajobě: 
1. V kapitole „4.1.1 Respondenti“ autor uvádí výběr čtyř respondentů, kteří jsou „kompetentními 
osobami, které mají se závodem jisté zkušenosti, znali poměry ve své skupině a byli ochotni se o své 
postřehy podělit“. Mohl by student objasnit dané tvrzení u zástupce za diváky, zejména v otázce 

znalosti poměrů ve své skupině? 

2. Jaké podklady a předchozí analýzy sloužily k tvorbě SWOT analýzy? 

3. Mohl by autor objasnit alespoň přibližně, řádově, jak vypadal rozpočet (příjmy, výdaje)? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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