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náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování x   

 

název bakalářské práce  

rok obhajoby   

podobnost prací  

odlišnost prací  

 
kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce x    
téma práce a její aktuálnost x    
teoretická fundovanost autora x    
formulace cílů práce x    
adekvátnost použitých metod x    
celkový postup řešení     
práce s daty a informacemi  x   
hloubka provedené analýzy  x   
členění a logická stavba práce x    
práce s odbornou literaturou x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
přesnost formulací a práce s odborným jazykem  x   
splnění cílů práce  x   
závěry práce a její formulace  x   
odborný přínos práce a její praktické využití x    
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte           x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Bakalářská práce je zpracována na 59 stranách textu a příloh. Vybrané téma je 
z marketingového ohledu zajímavé, ale těžko porovnatelné, oba kluby se pohybují 
v úplně v jiném společenském a systémovém prostředí. Jedna z otázek bude, proč se 
porovnával český klub ze zámořských, jestli by nebyla lepší varianta český a evropský 
klub. Dále z jakých zdrojů byli čerpány interní informace z klubů. Práce je schopna 
obhajoby a navrhuji hodnocení známkou VELMI DOBŘE. Své připomínky uplatním v 
procesu obhajoby práce. 
 
 
 



 
 
 

Práce       -   je     doporučena k obhajobě   
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
Oponent bakalářské práce: 
Jméno, titul: Mgr. Pavel Arnošt                                                                          Podpis: 

V Praze dne:  10.9.2013  


