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Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Katedra sportů v přírodě 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Jméno posluchače Monika Váňová 

Téma práce Plán lezeckého centra ve Velimi 

Cíl práce 

 

Práce má za cíl zpracování podnikatelského plánu na výstavbu 

lezeckého centra v obci Velim. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Ladislav Vomáčko 

Oponent bakalářské práce Mgr. Tomáš Brtník 
 

Rozsah práce   

stran textu 71 

literárních pramenů (cizojazyčných) 37 (3) 

tabulky, grafy, přílohy 25 
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti   X  

praktické zkušenosti  X   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
  X  

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce   X  

logická stavba práce   X  

práce s českou literaturou včetně citací  X   

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
  X  

adekvátnost použitých metod  X   

hloubka provedené analýzy   X  

stupeň realizovatelnosti řešení   X  

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
  X  

stylistická úroveň   X  

nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
 X   

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
 X   

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
  X  

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

 X   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce    je      doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: dobře  
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  

 

1. V celé kapitole 3.6 Podnik a právní formy podnikání máte uvede pouze jeden literární zdroj. 

Znáte nějaké další publikace s tímto tématem? 

2. V úvodu Kapitoly 4. Spolek Za Velim uvádíte, že jste se po mailové komunikaci 

s provozovateli lezeckých stěn rozhodla pro založení spolku. Jaké pro to byly důvody a 

argumenty? 

3. Jaké dáváte šance skutečné realizace Vašeho projektu? 

 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Předložená práce je po formální stránce na dobré úrovni. Struktura práce odpovídá 

požadavkům na práci bakalářskou. V textu se nachází jen malé množství překlepů či chyb.  

V práci předkládá autorka pokus o komplexní rozpracování projektu a následnou 

teroretickou realizaci nového lezeckého centra ve Velimi. Zvolené téma odpovídá zaměření 

bakalářské práce a umožňuje autorce využít znalostí získaných v průběhu studia v oboru 

Management tělesné výchovy a sportu v kombinaci s osobní zkušeností v daném sportovním 

odvětví.  

Úroveň předložené závěrečné práce snižuje několik věcných chyb. V práci je použito více 

zdrojů (např. Baláš, 2008, Moravec 2004, Fullmer, 2005 a další..), které nejsou uvedeny v seznamu 

použité literatury. V teoretické části práce kapitoly 3.2 a 3.3. jsou vzhledem k tématu nadbytečné, 

naopak v práce absentuje kapitola Metodika práce a popis, o jaký druh studie se jednalo. V 

abstraktu, v části výsledky práce nejsou uvedeny žádné výsledky. Dále v abstraktu chybí závěr. 

Dostatečný je textový rozsah, nedostatečný je počet citovaných cizojazyčných prací. 

 

Oponent bakalářské práce: 

Jméno, tituly:  Tomáš Brtník, Mgr.        

V Praze dne:   7.9.2016      Podpis: 

 

 


