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Celková náročnost tématu na: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

 

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 

 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Výborně 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – cíl práce byl splněn na průměrné úrovni. Práce splňuje kritéria, 

stanovená na úrovni bakalářské práce. Celkově je práce standardní, neobsahující žádné výrazné 

nedostatky, nicméně nevybočuje nikterak ani pozitivním směrem. 

b) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická vzhledem ke stanovenému tématu. 

c) Práce s literaturou – práce využívá celkem 30 zdrojů, z toho 10 zahraničních, čímž s přehledem 
splňuje požadavky na bakalářskou práci. Nicméně se tu vyskytují nedostatky zejména 

v seznamu literatury při uvedení zdrojů. Viz níže připomínky. 

d) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou standardní, adekvátně využité. 

e) Hloubka tematické analýzy – na úrovni bakalářské práce je téma zpracováno průměrně. Někdy 

však je vidět, že téma firemní identity je natolik rozsáhlé, že jsou některé její části popsány 
velmi stručně a velmi povrchně – např. úpravy designu, kultura, apod. 

f) Úprava práce – v práci se vyskytují určité nedostatky v podobě obrázků v angličtině, překlepů a 
stránkování příloh – vše viz níže připomínky. 

g) Stylistická úroveň – stylistika psaného textu je v pořádku a odpovídá akademické práci. 

 

Připomínky: 

Str. 14 – překlep – „… specialozovaná …“ 

Obrázek 2, 3 – vzhledem k tomu, že práce je psaná v českém jazyce, i veškeré obrázky by měly být 

přeloženy do českého jazyka 



Str. 27 – pravopisná chyba – „… 15 z nich byly závodní hráči …“ 

Ve SWOT analýze byla hráči hodnocena důležitost jednotlivých faktorů, nicméně už zde nebyla 

hodnocena úroveň výkonu jednotlivých aspektů (silné, slabé stránky), popř. pravděpodobnost vzniku 
(příležitosti, hrozby). 

V návrhy na úpravy corporate designu, v části „Barvy“, je rozebírána kapacita a osvětlení haly. Zde však 

nevidím jakoukoliv souvislost s klubovými barvami. 

Diskuse pro tento typ práce není nutná. Dle obsahu diskuse by se tato kapitola dala nazvat spíše 

nějakým shrnutím nastíněných návrhů.  

Zdroje č. 1, 2, 5 – 10, 12 – 15, 17 – 21 a 1 – 2 v elektronických zdrojích neodpovídají svým formátem 

požadované normě. Dále pak číslování u elektronických zdrojů by mělo navazovat na číslování 
předchozích tištěných publikací. 

Přílohy se nestránkují, jelikož se jedná o materiál, který je k práci „přiložený“, není tak přímou součástí 

práce. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jakým způsobem klub pracuje s barvami, vzhledem k faktu, že logo a klubové barvy se právě 
barvami výrazně liší? Logu dominuje hnědá a žlutá barva, jako klubové barvy byly zmíněny zelená a 

modrá. Proč toto není sjednoceno v návrzích?  

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře. 
 

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