
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Dominik Verner 

Název práce:  Sportovní PR eventy – Fotbalová exhibice – Gambrinus Stars 2015 vs. Czech 
team legends 

Cíl práce: vytvoření návrhu projektu fotbalového exhibičního charitativního utkání mezi týmy 
Gambrinus Stars 2015 a Czech team Legends. 

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 
 

Dobře 

Logická stavba práce 

 

Nevyhovující 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Výborně 

Adekvátnost použitých metod 
 

Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

 

a) Stupeň splnění cíle práce – cíl práce byl splněn, student navrhl zajímavý sportovní PR event, 

prokázal dobré znalosti této problematiky a velké zaujetí. Práce je celkově svým obsahem 
kvalitní, nicméně obsahuje některé více či méně závažné nedostatky – viz dále hodnocení a 

připomínky. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – student pracoval samostatně až příliš, stanovené 
termíny vedoucím práce nebyly splněny. Při splnění daných termínů bylo možné se vyvarovat 

některých níže uvedených nedostatků v práci. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická, nicméně v práci chybí kapitoly 

věnující se rozpočtu navrhované akce, sportovním PR eventům v teoretické části. Velkým a 
stěžejním nedostatkem v tomto hodnotícím kritériu je absence kapitoly Metodologie, která je u 

závěrečných prací povinná – další komentář k této kapitole viz níže připomínky. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 29 zdrojů, z toho 9 zahraničních, čímž s přehledem 
splňuje stanovené požadavky na bakalářskou práci. Autor využívá zajímavé a aktuální zdroje, 

správně cituje a vhodně doplňuje vlastní text a komentář. Celkově je práce s literaturou 
kvalitní. 

e) Adekvátnost použitých metod – toto hodnotící kritérium je zde velmi obtížné posuzovat, 

nicméně navržený projekt ukazuje, že student velmi dobře zvládl danou problematiku, i přes 
některé nedostatky.  

f) Hloubka tematické analýzy – zpracovaný návrhy je detailní, pečlivý a zajímavě promyšlený, 
nicméně zde chybí jedna z podstatných věcí, a to je rozpočet takové navrhované akce. Dále 

v teoretické části postrádám kapitolu věnující se sportovní PR eventům. 



g) Úprava práce – v práci se vyskytují nedostatky v podobě špatné grafiky některých obrázků, 

překlepů, apod. Viz níže připomínky.  

h) Stylistická úroveň – autor používá spíše populární, občas až hovorový jazyk, který není příliš 
vhodný pro psaní akademické práce. 

 

Připomínky:  

Abstrakt má být v určitém, fakultou stanoveném formátu, je tak třeba ho vyměnit pomocí tzv. errat. 

V práci zcela chybí kapitola Metodologie. Je otázka, zda je nezbytná u takovéhoto typu práce, kdy 

autor navrhuje zcela něco nového. Nicméně minimálně bylo vhodné v metodologii zmínit analýzu 

určitých dokumentů, které autorovi pomohly při stanovení termínu akce, apod. 

Název práce hovoří o Gambrinus Stars, nicméně v současnosti se nejvyšší fotbalová liga jmenuje jinak. 

Práce byla hotová v srpnu 2014 (jak je uvedeno na první straně), tudíž bylo vhodné název týmu a 
akce změnit. 

Obrázek č. 1, 2 by bylo vhodnější překreslit do lepší grafické podoby. 

Obrázek č. 4 je v angličtině, nicméně práce je v českém jazyce, tudíž i obrázek by měl být v českém 
jazyce. 

V teoretické části chybí kapitola věnující se PR ve sportu a sportovními PR eventy, vzhledem k tomu 
jaké je téma a cíl práce. 

Str. 38 – překlep – „odstartovaání“ 

Str. 40 – nadpis začínající malým písmenem 

Str. 44 – překlep – „rozhory“ 

Str. 59 – není vhodné nazývat navrhovaný sponzorský balíček jako „smyšlený“ 

V práci zcela chybí návrh rozpočtu takové akce – viz otázka k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 
1. Jaký je odhadovaný rozpočet na autorem navrhovaný event? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře. 

 
V Praze dne 9.9.2014 

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


