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1. Náročnost tématu na: 

 - teoretické znalosti           podprůměrné  průměrné nadprůměr  

 
- vstupní údaje a 
  jejich zpracování            podprůměrné  

průměrné nadprůměr  

 - použité metody              podprůměrné průměrné nadprůměr  

 
2. Kritéria hodnocení práce: 

 

stupeň hodnocení 

výborně 
velmi 
dobře 

vyhovující 
nevyhovu
jící 

stupeň splnění cíle práce      3  

samostatnost posluchače 
při zpracování tématu 

 1    

logická stavba práce   2    

práce s literaturou včetně 
citací 

    3   

adekvátnost použitých 
metod 

   3    

hloubka provedené analýzy 
ve vztahu k tématu 

    3  

úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

 1    

stylistická úroveň    2   

 
3. Využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie: 
            podprůměrná    průměrná nadprůměrná  
 
4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě: 
Diplomantka pracovala velmi samostatně a iniciativně sama vyhledala zajímavé téma. 
Volba tématu však naráží na značné obtíže v oblasti přístupu k finančním informacím 
(například v oblasti příjmů od sponzorů, TV apod.  V  teoretické části autorka prokázala 
přehled o problematice i schopnost používat literaturu.   Škoda , že se autorka při 
citování zdrojů nevyvarovala některých  (např. na s. 11 chybí citace stránky, na s. 43 – 
44 pak citování zdrojů vůbec). To zbytečně snižuje jinak kvalitní úroveň práce.. 
Teoretická část pak v některých pasážích postrádá hlubší analýzu (zejména historie – 
házená byla v 50 letech dokonce zakázaná, zrušení házené o 11 hráčích) .  Také 
SWOT analýza je chudá:: chybí přehlednost a větší hloubka záběru. V „příležitostech“ 
postrádám například problematiku dobrovolných pracovníků, možnosti nových odvětví , 
např.  beach  házené, oblast propagace a reklamy  v halách atp. Celkově však práce 



ukazuje vhled autorky do problematiky a je bezesporu určitým příspěvkem pro rozvoj 
tohoto sportu.  
Otázky k obhajobě: a) Domníváte se, že strategie nezveřejňování finančních příjmů od 
sponzorů je vhodná strategie ČSH? (v prážské ZOO jsou sponzoři a jejich příspěvek 
veřejně prezentovány nejen celkově na informační tabuli, ale dokonce u každého 
zvířete – výběhu)!  
b) Jak se díváte na možnosti nových odvětví házené z hlediska příležitostí?  
 
5. Práce  svým rozsahem i obsahem splňuje požadavky kladené na práci diplomovou a 
je doporučena k obhajobě.  
 
6. Navržený klasifikační stupeň:  předběžně, v závislosti na obhajobě dobře  až  
velmi dobře. 
    
    
  

Praha, 6. 9. 2011      PhDr. Vladimír Janák, CSc. 


