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Cíl práce: 
Cíl práce byl naplněn. 
   
Shoda se zadáním bakalářské práce: 
Vzhledem k rozsahu tématu bylo téma v některých oblastech zúženo, nicméně 
bakalářská práce reflektuje původní zadání. 
 
Struktura a obsah práce: 
Práce se skládá ze šesti kapitol, které na sebe logicky navazují, struktura je 
přehledná. Obecně je třeba ocenit, že student strukturu i obsah práce velmi 
promýšlel a výrazně přispíval k jejímu rozvoji a formování. Práce se podrobně věnuje 
historii, kde se na pozadí rýsuje využívání informačních zdrojů. Student zařadil i 
teoretické kapitoly jako vznik a typ atletických informací nebo typologii zdrojů, které 
zcela sám sestavil, neboť neexistuje relevantní literatura. Pro analýzu využití zdrojů 
byla vypracována a provedena anketa pro zjištění nejpoužívanějších zdrojů. U 
ankety autor vhodně zařadil diskuzi o relevantnosti a omezení získaných výsledků.  
Co se týče rozboru samotných zdrojů, autor se soustředil na zásadní portál 
Atletika.cz, u něhož provedl i hodnocení vedoucí k návrhům do budoucna. 
Zhodnocení není provedeno nijak metodicky, bylo by vhodné právě třeba porovnání 
s ostatními zdroji nebo s podobnými portály v zahraničí. Toto souvisí s tím, že jen 
nemnoho prostoru je věnováno jiným atletickým zdrojům. Závěr práce spíše popisuje, 
o čem práce hovořila, než o klíčových myšlenkách a závěrech práce jako takové. 
 
Volba informačních zdrojů: 
Autor čerpal z velkého množství zdrojů relevantních problematice, navíc využil 
osobní a mailové rozhovory. Citace jsou uvedeny správně. 
 
Stylistická úroveň práce: 
Stylistika práce je velmi dobrá, autor píše čtivě a srozumitelně. Text vykazuje jen 
malé množství gramatických nebo formulačních chyb. 
 
Formální úprava práce:   
Formální úprava práce je bez nedostatků. 

Doplňující dotazy: 

1) Jaké zdroje sleduje autor v oblasti atletiky? 
2) Kdyby měl vybrat 2 zásadní nedostatky, nebo klíčové oblasti ke zlepšení 

portálu Atletika.cz, které by to byly? 



 
Závěr 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení mezi 
výborně a velmi dobře. 
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