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Hodnocení práce: 

Autorka si vzhledem ke svému zájmu sama iniciativně vybrala velmi aktuální téma 

ekonomických dopadů OH v Soči, v kombinaci s prognostikou těchto dopadů. Bohužel těsně 

před odevzdáním DP došlo ke změně vedoucího práce, kterou jsem na žádost dosavadního 

vedoucího i diplomantky přijal. Nemohu tudíž posoudit samostatnost a stupeň přiměřeného 

konzultování práce. Lze jen usuzovat, že autorka pracovala velmi samostatně, o čemž svědčí 

fakt, že práce evidentně neprošla jazykovou revizí či korekturou rodilým mluvčím. To, 

bohužel, zároveň absolutně limituje přijatelnost a obhajitelnost práce. V průběhu celé studie se 

objevuje množství drobných chyb ve formulacích, rusizmů, ale i hrubých gramatických chyb, 

které značně převyšují přijatelné množství. Také citace literatury, která používá cizí abecedy a 

není přepsána do latinky, je těžko akceptovatelná (to by studenti např. z Gruzie a Číny mohli 

psát ve svých písmech, se všemi dopady pro srozumitelnost). Na druhé straně práce v teoretické 

části přináší relativně nové teorie a jejich výklad, což je nesporně přínosné. Autorka pracuje se 

širokým nadhledem a evidentně pronikla do zajímavé problematiky, do které vnáší mnoho 

nových pohledů, což je třeba ocenit. Příkladem může být teorie Nureeva, i když se s ní dá asi 



úspěšně polemizovat (na s. 22-23). Také rozsah použitých zdrojů je velmi široký a převyšuje 

standardní požadavky na bakalářskou práci. Pisatelka sebrala množství zajímavých dat, které 

samostatně zpracovala do přehledných tabulek a grafů. Jejich interpretace však někdy 

neodpovídá prezentovaným faktům a stojí spíše na odhadech.  Úprava práce, včetně prezentace 

zajímavých obrázků v příloze je nadprůměrná.  Téma je metodologicky velmi náročné, jen 

obtížně uchopitelné, a cíle měly být možná skromnější a záběr, včetně hypotéz, užší. Je škoda, 

že diskuze proběhla spíše jednostranně a nezvažuje argumenty proti. Chybí také ekonomicky 

podložená prognóza do budoucnosti, která je avizována v úkolech práce. Celkový přínos práce, 

zejména v oblasti prezentace pro ČR relativně neznámých teorií, je evidentní. Zejména 

vzhledem k jazykovým a metodologickým nedostatkům však nemohu práci doporučit 

k obhájení. 

 

Připomínky: 

 

1) Autorka  se zejména zpočátku nevyvarovala drobným chybám ve formulacích a hrubým 

chybám v gramatice, což jde evidentně na účet cizojazyčného původu pisatelky. Např. 

v úvodu : „Země se mezi sebou soupeří“, „ Hry „ s velkým H uprostřed věty ,  „úpravy 

se někdy dělali“ „Nicméně celkově hodnotili posléze média „atp. 

Gramatické excesy však dále pokračují: „rozpoutatvášně“, „ jakotouhy pozisku“,  „byl 

nadšením sportovcem „. To vše  jen na str. 10.  Jinde např. „olimpijského cyklu“ na s. 

24, potíže s přechylování jména Nureeva atp.  Některé použité termíny nemají v češtině 

zcela srozumitelný význam např. „soustřední středisko“ (s.39).  V takovéto podobě 

nemůže být práce uznána.  

2) Jinak velký přehled a bohatá citace literatury má značné formální nedostatky. Je otázka, 

zda citace má být prezentována i v originálním písmu (asi v čínštině či gruzínštině by to 

nikdo nemohl číst a použít). Nevím, proč by azbuka měla mít výjimku. 

3) Je také diskutabilní, zda převod ekonomických dopadů OH lze redukovat na jediný 

ukazatel DPH, i když si toho je autorka částečně vědoma (s.26), jinde to zcela ignoruje. 

4) Nepřesnosti v používání termínů. Například v  metodologické části  a také na s. 39 

autorka uvádí použití „metody srovnávací“. Ta však není přímo popsána ve výčtu 

metod, i když se asi jedná o „metodu analogickou“ (jak vyplývá z dalšího popisu).  

5) Některé úvahy a závěry autorky nejsou zcela podloženy „tvrdými“ daty.  Například se 

asi těžko dá prokázat, že HDP státu, resp. jeho nárůst je nějak přímo spojen se 

státními investicemi do OH, jak nepřímo tvrdí autorka na s. 41. Zároveň poněkud 

pochybuji o nárůstu HDP Ruské federace v r. 2016, když momentálně registrujeme jeho 

meziroční pokles. Také tvrzení, že roste „investiční atraktivita a ekonomická aktivita 

regionu“ nemá oporu v prezentovaných datech, i když je pravděpodobná. Kalkulace 

případového zájezdu do Soči není nijak propojena s odhadem celkové návratnosti 

investic a takto izolována se jeví jako nadbytečná.  

6) Diskuze měla být obšírnější a probírat obě stránky argumentů: pro i proti.  

7) Není příliš diskutována výše zmíněná teorie Nureeva, nevíme, zda platí, či ne.  

.  

Otázka k obhajobě: 

1) Jaký je názor autorky na platnost teorie Nureeva ? Doporučila byste větší podíl státních 

investic do OH? 

2) Domníváte se, že celkové budoucí využití sportovišť a zařízení v Soči bude ziskové? 

V jakém časovém horizontu? 

 



 Práce není  doporučena k obhajobě 

 

Navržený klasifikační stupeň:  vzhledem k jazykovým nedostatkům  a metodologickým 

nepřesnostem předběžně nevyhovující.   

 

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