
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Tina Benešová 

Název práce:  Management sportovní akce Jihlavská 24 MTB 

Cíl práce: na základě analýzy akce Jihlavská 24 MTB 2013 představit chod akce dvaceti 
čtyřhodinového typu. Pomocí vybraných metod bude vytvořen návrh projektu organizace akce v roce 
2014, který bude zaměřen na navrhované změny. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

 

a) Stupeň splnění cíle práce – cíl práce byl splněn, i když s některými dílčími nedostatky, jak 

ukazuje následující hodnocení. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – studentka pracovala samostatně, svědomitě, pravidelně 

konzultovala s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná, přehledná a logická vzhledem ke zvolenému 
tématu. Jen zde chybí shrnutí provedeného rozhovoru (viz níže připomínky). 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 23 zdrojů, z toho 8 zahraničních, čímž jsou splněny 
stanovené požadavky na tuto práci. Autorka se nevyvarovala některých drobných formální 

nedostatků při citování v textu (viz níže připomínky). 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou na úrovni bakalářské práce dostačující a 

vhodně zvolené. V práci však zcela chybí přepis provedeného rozhovoru. Dále v interpretaci 

dat autorka nevhodně používá procentuální vyjádření u malého vzorku respondentů u 
výzkumu diváků.  

f) Hloubka tematické analýzy – samotná „praktická“ část je zpracována dostatečně podrobně a 
jasně. Teorii je však věnováno pouze 13 stran, což v bakalářské práci není příliš a je zde 

prostor pro pečlivější zpracování. 

g) Úprava práce – v práci se často vyskytují překlepy, pravopisné chyby a další drobné 
nedostatky ve zpracování textu a grafů. 

h) Stylistická úroveň – autorka často používá slovní spojení spíše hovorového charakteru, což 
není pro tuto práci příliš vhodné. Dále stylistika zpracovaných návrhů není optimální (viz níže 

připomínky). 



Celkově je práce spíše průměrná, a to i díky zvolenému tématu. Požadavky a kritéria na bakalářskou 

práci jsou splněny. 

Připomínky:  

Str. 12, 18 – chybí správný odkaz na literaturu při uvádění autorů citace. 

Str. 16 – u jmen autorů při citování v textu se uvádí pouze příjmení. 

Teoretická východiska jsou zpracována pouze na 13 stran, což je na bakalářskou práci poněkud málo. 

Bylo by vhodnější tuto část rozšířit a zpracovat ještě podrobněji. 

V metodologii u polostrukturovaného rozhovoru chybí odkaz na přepis rozhovoru, popř. nějakého 

shrnutí východisek.  

Str. 28, 29 – odkaz na přílohu spolu s uvedení stránky – přílohy by ale stránkovány být neměly. 

Str. 29 – překlep – „specifikace cílové skupina …“ 

Str. 34 – překlep – „oddělně“ 

Str. 46 – stylistická chyba – „85 % byly … spokojeni …“ 

Str. 47 – překlep – „koncet“ 

Str. 49, 51 – 53 – u takto malého vzorku respondentů (23) není vhodné uvádět procentuální vyjádření 
relativní četnosti. 

Str. 49 – nepříliš kvalitně zpracována úprava stránky – část textu za grafem 

Str. 50 – v textu autorka uvádí, že možnost „plakáty, letáky“ zaškrtlo 24 respondentů, celkem bylo ale 

pouze 23 respondentů a v grafu je uvedeno u této odpovědi 14 respondentů. Jedná se tedy nejspíše 
pouze o nepozornost. 

V analytické části práce chybí shrnutí východisek z provedeného rozhovoru. Stejně tak v práci zcela 

chybí přepis provedeného rozhovoru. 

Str. 59 – pravopisná chyba – „Obě možnosti by u svých cílových skupin získali podporu.“ 

Str. 59 – pravopisná chyba – „Tím, že přidaly kategorie týmů a na méně hodin si sice vysloužili …“ 

Některé části návrhu pro ročník 2014 by mohly být lépe a podrobněji rozpracovány, jedná se o tyto: 

rozpočet, opatření sponzorů, propagace, provozní, technické a materiální zajištění. 

Dále u těchto návrhů není vhodné používat podmiňovací způsob, např. „by mohlo…“, „by se dalo …“, 
atd. Vhodnější je použití jasného konkrétního návrhu, jak to bude v příštím ročníku vypadat. 

Otázky k obhajobě: 
1. Z jakého důvodu se podařilo sesbírat vyplněné dotazníky pouze od 23 diváků, když se odhadovala 

celková návštěvnost na cca 2,5 tis.? Jaká byla příčina takto malého vzorku? 

2. Mohla by autorka uvést, jak by „zkvalitnila ceny pro vítěze“, jak uvádí v práci? Co to znamená, o 

jaké ceny pro vítěze by se tedy jednalo? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře. 
 

V Praze dne 2.9.2013 

                                                                       ….......................................................... 
                                                    Mgr. Josef Voráček  
 


