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Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

dobře 

 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

výborně 

Logická stavba práce 

 

velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                               dobře  

Adekvátnost použitých metod 

 

nevyhovující 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   
Autor si samostatně vybral dnes již standardní téma outdoorových programů v ČR.  Nesporné  

novum spočívá v jejich hodnocení.  Je třeba ocenit nejen samostatnost, ale také použití 

nových metod ohodnocení konkurenceschopnosti vybraných agentur. Také některé metody 

použité pro analýzu programů (agentur), nejsou zcela běžné (PEST analýza, Porterův model). 

Teoretická část BP je z hlediska výkladů termínů v pořádku a autor prokázal dobrý vhled do 

problematiky. Na druhé straně citace literatury, která je svým rozsahem nadprůměrná, je 

velmi nepřesná a často vyvolává otázky o původu zdrojů. Podle mne se nejedná o 

plagiátorství, ani o neschopnost citovat  vždy správně, ale především o lajdáctví, což snižuje 

úroveň práce. Horší je metodologická stránka práce. Na jedné straně autor používá ne zcela 

běžné PEST analýzy (která se zdá být pro účely práce zjevně nadbytečná), ale na druhé stráně 

je použita zcela nevyhovujícím způsobem metoda SWOT analýzy. Především není jasné, na 

základě jakých údajů byly sestaveny silné a slabé stránky posuzovaných firem a také 

závažnost (váha) jednotlivých faktorů. Vypadá to, jako by autor přebíral nějaké informace 

odjinud, nebo si je prostě vymyslel (?). Odvolává se na posouzení odborníků „za pomoci 

konzultace s odborníky v této oblasti např. s. 69), což však není uvedeno v metodách zjišťování 

údajů u SWOT  analýzy. Buď jde o závažné metodologické pochybení, nebo o pouhou fabulaci. 

 



Na druhé straně je třeba konstatovat, že práce přesahuje svým rozsahem obvyklé bakalářské práce 

a musela být velmi pracná. Zejména práce na syntéze mnoha literárních zdrojů. Svou formou a 

jazykovým výrazem se práce řadí do průměru. Nevyvarovala  se několika  marginálním 

pravopisným chybám a také některým formulační nedokonalostem. Často chybí vlastní komentář, 

i když pasáže na s. 59 – 60 se vyznačují  inteligentní osobitou  interpretací.Závěry mohou být 

praktickým příspěvkem pro zmíněné firmy a je třeba ocenit i metodologický přínos pro danou 

oblast.  

Připomínky: 

1. Marginální chyby v pravopisu a formulování : Např. : V názvu práce je velké písmeno, na 

s. 97 „indol programů“. 

2. Ne příliš vyzrálý jazyk s častým zdůrazňováním a nadužíváním ukazovacích 

zájmen. Působí často poněkud neobratně. S tím se přímo pojí i formulační chyby: 

(např. s. 25). Překvapuje formulace některých vět : „In vino veritas je jeden z velmi 

zajímavých indoorových programů, se kterým jsme se osobně několikrát setkali v 

různých obdobách u různých agentur. Proč ten „pluralus majesticus“ ?  
3.  Nevhodné a ne zcela přesné citace:  např.: s.15: „Podle vědeckého časopisu Journal 

of Applied Psychology (2002) je cílem …“  s. 37  podle webu New York Times … 

atp.  S. 27-28 patrně byla převzata přímo z dané publikace, ale  přímá citace stánky 

chybí… Dále :  chybí citace stránky (s. 39,40) atp. Není jasné  odkud autor převzal  

hry na s. 86  (logické hry a komunikační hry).  Naopak správně cituje např. na s.31 a 

s. 32  

4. Přes velkou obsáhlost práce je patrná nedůsledná revize a tím i lajdácká úprava textu.  

Např. s. 24 je zcela prázdná …, stejně jako s. 76 a 81.!!! Práce byla patrně dělána ve 

velkém spěchu, pro což svědčí i výběr  hodnocených agentur, který uvádí datum  4.3. 

2014 ?! 
5. PEST analýza se pro účely využití podnikání v oblasti outdoorových programů zdá 

nadbytečná, i když je zajímavá. Také interpretace této analýzy pro  potřeby team-

buldingových  agentur není příliš využitelná a nesměřuje do praxe.  

6. Chybí metodologie – metoda, podle níž byla sestavena SWOT analýza agentur! 

Podle čeho byly určeny slabé a silné stránky, ohrožení atp.? Podle čeho byla 

stanovena závažnost jednotlivých položek (např. silných stránek)? Viz otázky 

k obhajobě. 

7. V čem spočívá záměr a obsah programu „in vino veritas“? Viz otázky k obhajobě. 

8. S.88:  Jak jste zjistil: „ že nabídky agentur  jsou neatraktivní, zastaralé a 

nepřehledné“ 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Podle čeho byly určeny slabé a silné stránky, ohrožení atp.? Podle čeho byla stanovena 

závažnost jednotlivých položek (např. silných stránek na  s. 66)? 

2. V čem spočívá záměr a obsah programu „in vino veritas“? 

3. S.88:  Jak jste zjistil: „ že nabídky agentur  jsou neatraktivní, zastaralé a nepřehledné“ 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň:   v závislosti na průběhu obhajoby: dobře    

 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 



 

V Praze dne: 9. 5. 2013        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      
 


