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Jméno studenta:  Jakub Švec 
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Cíl práce: zjistit nedostatky při pořádání fotbalového turnaje a navrhnout zlepšení pro organizátory 
dané akce. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 
 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

a) Stupeň splnění cíle práce – cíl práce byl splněn v dostatečném rozsahu. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – student pracoval samostatně, svědomitě, pravidelně 

konzultoval a komunikoval s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – práce je strukturována logicky a přehledně. 

d) Práce s literaturou – autor v práci čerpá z celkem 21 zdrojů, z toho 7 zahraničních, čímž 

splňuje pouze minimální požadavky kladené na tuto práci. V teoretické části vhodně doplňuje 
citace vlastním komentářem.   

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou pro tento typ adekvátní a vhodné, 
rezervu však vidím v popisné analýze – viz část „připomínky“. 

f) Hloubka tematické analýzy – rezervy zde vidím zejména ve zpracování návrhů, které by měly 

být mnohem konkrétnější a měly by mít podobu ihned realizovatelných projektů. 

g) Úprava práce – autor se v práci dopouští pravopisných chyb, např. „… celky postupovali …“ 

h) Stylistická úroveň – autor občas používá různé jazyky psaní, např. „naším čestným hostem 
turnaje …“ – takováto „osobní“ vyjádření nejsou pro akademickou práci vhodná. Také 

zhodnocení sportovní akce je psáno spíše „osobními dojmy“ než odborným jazykem vhodným 

pro akademickou práci. Dále pak viz část „připomínky“. 

 

Připomínky:  

V metodologii autor popisuje metodu popisné analýzy, v definici pak tam spíše ale mluví o 

deskriptivním (popisném) výzkumu, který však používá další techniky. Vhodnější bylo v této práci 
použít právě tyto techniky používané v deskriptivním výzkumu, jako např. deskriptivní případová 

studie. 



Str. 42 – chybná stylistika – „… vyjádření mužstev, které se turnaje účastnily …“ 

Kapitola 5.2.9. – úvodní text k provedenému rozhovoru vypadá, jako by byl psán cizincem 

v nedokonalé češtině. 

Autor v návrzích často používá „by mohlo…“, atp. Návrhy by měly být jednoznačně a s jistotou 

formulovány. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jakou finanční částku (popř. jiné plnění) by autor požadoval po hlavním sponzorovi, pro něhož 
navrhl ucelený balíček protislužeb? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře. 

 
V Praze dne 15.5.2012 

                                                                       ….......................................................... 
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