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Hodnocení
Práci hodnotím jako zdařilou. Pozitivně hodnotím zejména její praktické zaměření. Z práce je patrná 
dobrá orientace v problému daná vlastní zkušeností s organizací Juniorského maratonu.
Připomínky mám zejména k práci s literaturou a dalšími zdroji.
Autor využívá různé normy citací. Někde uvádí konkrétní stránky, ze kterých čerpal (Čáslavová 2009, 
s. 67-70), jinde stránky neuvádí (Jirka 1990), jinde jen číslem odkazuje na tištěný zdroj uvedený 
v závěrečném Seznamu literatury ([29]).
Celkově rešerše odborné literatury není příliš zdařilá. Autor čerpá z celkem 33 zdrojů, přičemž 
vynechává pro zaměření práce podstatné a pro něj snadno dostupné tituly.
V celé kapitole 5.1 je uváděná celá řada informací a číselných dat. Které evidentně čerpá z dostupných 
zdrojů. Ty však autor nikde neuvádí. Podobně i v dalších kapitolách. Bez uvedení zdroje zůstávají i 
dokonce některé grafy a tabulky, kde autor uvádí data, která nezískal primárním výzkumem.
Není vůbec zřejmé, které informace uváděné v analytické části práce vzešly z rozhovorů s manažerem 
Juniorského Maratonu a které autor získal z jiných zdrojů. Určitým vodítkem by mohl být například 
přepis rozhovoru v Přílohách práce, kdyby tam byl ovšem vložen. Přestože autor uvádí, že se jednalo o 
strukturovaný rozhovor (tedy s předem připravenými otázkami), nikde tyto otázky v práci neuvádí a 
čtenář se tak může jen dohadovat, co bylo předmětem rozhovoru a jaké informace z nich autor získal. 
Práce navíc obsahuje řadu stylistických a gramatických chyb.

Otázky k obhajobě:
Můžete komisi objasnit, jaké konkrétní informace jste získal díky strukturovaným rozhovorům s panem 
Tomášem Vrzákem? Jak konkrétně rozhovor probíhal? Jak jste prováděl záznam odpovědí apod.

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře
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