
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta:  Roman Čermák

Název práce:  Organizace sportovně-hudební akce ,,bm(X)treme fest 2010“

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je analyzovat nedostatky při pořádání sportovně-hudební 
akce ,,bm(X)treme fest 2010“ a vytvořit návrhy na jejich odstranění.

Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti podprůměrné   průměrné nadprůměrné
- vstupní údaje / jejich zpracování podprůměrné   průměrné nadprůměrné
- použité metody podprůměrné průměrné nadprůměrné

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení:

Výborně - velmi dobře - dobře    - nevyhovující

Stupeň splnění cíle práce výborně

Logická stavba práce výborně

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář Velmi dobře

Adekvátnost použitých metod Velmi dobře

Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta Velmi dobře

Úprava práce: text, grafy, tabulky Velmi dobře

Stylistická úroveň Velmi dobře

Praktická využitelnost zpracování:
Podprůměrná průměrná nadprůměrná

Hodnocení, připomínky – příp. otázky k obhajobě:

Student Roman Čermák ve své práci definuje historii jednotlivých extremních sportů a rozebírá 
jednotlivé aspekty akce. Práce je velmi dobře rozdělena a popsána v jednotlivých kapitolách. Některé 
části práce jsou bohatší na svoji obsahovou část a na některých by se dalo ještě zapracovat (za úvahu 
by stálo psát podobné či stejné téma na magisterskou práci). 

Myslím si, že student si dává dost vysoké cíle, které se snaží rok od roku více a více naplňovat 
pořádáním sportovně-hudebního festivalu. Na druhou stranu, umí být ke své akci kritický a snaží se 
najít „slabiny“. Celou akci hodnotí z pohledu hlavního organizátora. V interview by mohl zahrnout i 
názory dalších členů organizačního týmu.

Při sběru dat by student mohl použít další způsoby kontaktování návštěvníků festivalu a nejenom 
facebook. Facebook je sice sociální síť, na které je ve své podstatě skoro každý, ale na druhou stranu 
je někdy osobní dotazování větším přínosem. Student sice použitím elektronického dotazování dostane 
jasné odpovědi na dané otázky, ale na druhou stranu se může dozvědět i něco navíc. Dotazník by 
mohl mít více otázek.

Domnívám se, že student Roman Čermák splnil požadavky na bakalářskou práci, kterou si zvolil. 
Doporučoval bych, aby tato práce byla kladně hodnocena při ústní obhajobě.



Otázky k obhajobě:

Proč jste zvolil elektronické dotazování?

Jsou Vámi definované příležitosti splnitelné během příštího ročníku?

Je opravdu tak důležitý sponzoring pro danou akci?

Pro jak širokou věkovou skupinu je daná akce zaměřena? (v práci jsou respondenti rozděleni do dvou 
věkových intervalů)

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře

V Praze dne                

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

Mgr. Tomáš Honzárek




