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Hodnocení práce:

Práci hodnotím jako velmi dobrou.

Autor se rozhodl analyzovat mezinárodní fotbalový turnaj. Sám je jedním z hlavních organizátorů akce, 
proto značná část hodnocení akce vychází z jeho zkušeností. V tomto smyslu měl situaci značně 
ulehčenou a, podle mého názoru, stálo za úvahu provést dotazování také účastníků sportovní akce. 
Takto jsou výsledky opřeny „pouze“ o vlastní zkušenosti a jeden uskutečněný rozhovor s ředitelem 
turnaje.

Také návrhy pro další ročníky nejsou, podle mého názoru, dostatečně konkrétní. Návrh balíčku obsahuje 
sice konkrétní návrhy bodů, které by mohl obsahovat, ale očekával bych také nějaká grafická 
znázornění toho, jak by např. mohl vypadat plakát s názvem a logem sponzora, plánek s vyznačením 
velikosti reklamní plochy určené pro sponzora apod.

Ostatní návrhy jsou už prezentovány zcela v obecné rovině (rozšířit počet zahraničních kontaktů, zvýšit 
platové podmínky organizačnímu týmu, nabídnout bonusy, začleňovat nové členy týmu, uspořádat 
propagační akce apod.) – viz otázka č. 1

Připomínky:

V úvodu práce student uvádí důvody, proč se zabývá zvoleným tématem. Sleduje zde však pouze své 
zájmy, aniž by uvedl, proč je obecně žádoucí zabývat se tímto tématem. Úvod práce má obsahovat 
seznámení s problémem, jeho aktuálností, stručný záměr práce apod. Zájmy autora by v případě volby 
tématu bakalářské práce měly být irelevantní.

Stejně tak uvádět jako dílčí úkol studium odborné literatury považuji za nadbytečné. Splnění tohoto 
úkolu považuji za samozřejmé.

Autor v kapitole Metodologie uvádí jako první ze svých metod „popisnou analýzu“. Vymezuje ji však 
pomocí Hendlovy definice popisného výzkumu, což není totéž. Ani další odstavce této kapitoly 
neobsahuje vymezení popisné analýzy – viz otázka č. 2

Formulace některých vět není gramaticky ani stylisticky správná. Přímo „ukázkovým“ příkladem budiž 
věta na straně 41: „Pro interview jsem byl zvolen ředitele Pražského soudku pan Petra Bašus.“ 



Otázky k obhajobě:

1. Můžete komisi představit konkrétní nápady, jak rozšířit počet zahraničních kontaktů, na kolik 
zvýšit platové podmínky organizačního týmu, jaké bonusy jim nabídnout, popř. jakou akci 
uspořádat k vyšší propagaci akce?

2. Můžete s využitím odborné literatury definovat pojem „popisná analýza“?

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi.
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