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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 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 
 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Velmi dobře 

 
Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

a) Stupeň splnění cíle práce – Předložená bakalářská práce splňuje svůj cíl. Velmi kladně 

hodnotím provázanost se samotným plaveckým klubem a tudíž její praktickou využitelnost. 
Samotné zpracování je pak celkem stručné, rozsah činí cca 40 stran čisté práce, což je takové 

minimum pro bakalářskou práci. I přesto však práce obsahuje velmi podrobné a dostačující 
informace pro realizaci zpracovaného návrhu. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – Student pracoval samostatně, svědomitě, pravidelně 
konzultoval s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – Struktura práce je v pořádku, práce obsahuje všechny povinné části, 

nicméně praktická část obsahuje pouze jednu kapitolu, zahrnující jak analýzu, tak i návrh. 
Z mého pohledu by bylo vhodnější analýzu a návrh rozdělit do dvou hlavních kapitol. 

d) Práce s literaturou – Práce využívá celkem 29 zdrojů, z toho 7 zahraničních (slovenský mezi ně 
nepočítám), čímž splňuje stanovené požadavky na bakalářskou práci. Teoretická část 

obsahuje odpovídající rešerši, kvalitně a správně zpracovanou. Nicméně zde postrádám 

zaměření na značky sportovních klubů, resp. organizací a rešerši i v tomto oboru.  

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní vzhledem ke 

zvolenému tématu. Nicméně se jedná o metody standardní, průměrné, optimálně zpracované. 

f) Hloubka tematické analýzy – Práce je sice stručná, nicméně obsahuje všechny podstatné 

podrobnosti a informace. Její stručnost je spíše dána zvoleným subjektem k návrhu značky, 
kde není využito tolika prvků. Student vše podrobně popisuje a vysvětluje, takže z tohoto 

pohledu je práce v pořádku. 

g) Úprava práce – Práce neobsahuje četnější nedostatky, text i celková úprava je zcela 
v pořádku. Drobné výjimky jsou uvedeny níže v připomínkách. 

h) Stylistická úroveň – stylistika zpracovaného textu je v pořádku a plně odpovídá akademické 
odborné práci. Drobnou připomínku však mám k úvodu – viz níže připomínky. 



Připomínky:  

V abstraktu, v části „Metody“ jsou užité věty, které nemají přísudek. 

Kapitoly „praktické části“ by bylo vhodnější rozdělit na část, která se zabývá analýzou a pak na část, 
která se zabývá návrhem. Takto je to vše „skryto pod jednou hlavní kapitolou „Výsledky a diskuse“. 

Úvod působí spíše jako úvodní text k jakémusi příběhu, než k akademické odborné práci. 

U obrázků je nesprávně uveden zdroj, ten musí být uveden zvlášť (ne jakou součást popisku). 

Str. 20 – pravopisné chyby – „… aby byli uspokojeni všechny potencionální skupiny zákazníků.“ 

Str. 28 – pravopisná chyba – „Otázky jsou sestaveny tak, aby umožňovali tazateli …“ 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře. 
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