
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Tomáš Pravenec 

Název práce:  Regulace reklamy v českém a světovém hokeji. 

Cíl práce: Hlavním cílem této práce je zjistit rozlišnosti v systémech zákonné regulace reklamy 
vztahující se na kluby účastnící se nejvyšších hokejových soutěží ve 3 vybraných státech EU, 
a to v České republice, Slovenské republice a Spolkové republice Německo. 

Jméno vedoucího práce: Tomáš Ruda 

Zaměstnavatel a funkce oponenta (pokud není zaměstnancem UK FTVS): 

Celková náročnost tématu na: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
Stupeň splnění cíle práce 
 

Velmi dobře 

Logická stavba práce 
 

Výborně  

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Velmi dobře 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 
 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

Dobře 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Bakalářská práce na téma Regulace reklamy v českém a světovém hokeji odpovídá základním 
požadavkům pro bakalářské práce. 

Student práci téměř nekonzultoval a na připomínky reagoval jen velmi omezeně.  

Polovina teoretické části se netýká tématu práce. Druhá polovina popisuje reklamu a je směřována 
ke splnění cíle. V teoretické části byla provedena rešerše literatury. 

Metodická část práce je v pořádku, zvolené metody jsou adekvátní a jejich popis je podrobný. 

V analytické části práce autor porovnává jednotlivé zákony a popisuje rozdílnost legislativy zvolených 
zemí. Tato část je provedená správně, až na drobné výjimky (viz připomínky) 

Celkově práci hodnotím jako průměrnou. 

Připomínky: 

1. klíčová slova duplikují název práce 

2. student nedodržuje obecná pravidla pro zarovnání textu (např. krátká slova na konci řádků, 
kombinace odsunutého prvního řádku a mezery mezi odstavci) 

3. autor uvádí kapitoly hned podkapitolou; je vhodné kapitoly uvádět textem 

4. autor nedodržuje citační normu; v některých částech práce kombinuje styly citování 

5. kapitola 2.1. nesouvisí přímo s tématem 

6. kapitola 2.2. a 2.3. nesouvisí s tématem práce 

7. drobné chyby v seznamu literatury u internetových zdrojů 

8. autor necituje zákony z ověřených portálů, jeho komentář tím ztrácí jistotu aktualizovaných verzí 
zákonů 

9. v kapitole 4.3.2. autor chybně pojmenovává svůj výběr vzorku jako náhodný 



10. u tabulky 1 je chybně uveden zdroj (platí i dále v textu) 

11. autor nepoužívá aktuální verze zákonů 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Myslíte si, že české prostředí potřebuje svůj vlastní zákon pro regulaci reklamy ve sportu? 
Vysvětlete proč? 

2. Proč jste v práci nevyužil rozhovory s právníky, kteří se zabývají sportovním právem? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře - dobře (konečná známka bude stanovena na základě 
průběhu obhajoby) 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 8.5.2015        
                                                                       ….......................................................... 
        Tomáš Ruda 


