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vybraných soutěžích a disciplínách golfu, tenisu, atletiky a krasobruslení a následná 
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Hodnocení práce:

Práce je poměrně dlouhá (101 stran). Je psaná pečlivým způsobem s minimem překlepů a bez 
pravopisných chyb. Také sloh je velmi dobrý. Autorka zřejmě neumí příliš dobře používat editor rovnic, 
který je součástí programu Microsoft Word, který při psaní používala. Vzorce zapisuje podobně jako ve 
zdrojovém kódu počítačového programu, složitější vzorce má vloženy jako obrázky. To je však jen 
drobný nedostatek, který nemůže zkazit dobrý dojem z celé práce.

Práce se zabývá málo prozkoumanou problematikou vývoje cen za první místa ve sportu.Při prognóze 
vývoje cen jsou správně použity metody analýzy časových řad. Na diplomové práci je vidět, že jí 
autorka věnovala velké úsilí a píli.

Připomínky:
K ověření věrohodnosti prognóz je použitý Theilův koeficient nesouladu. V některých případech však 
tento koeficient ukazuje na to, že prognózy jsou nespolehlivé – což autorka sice správně konstatuje, 
avšak dále neřeší.
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žádné

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:„výborně“ nebo „velmi dobře“

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

V Praze dne30.srpna 2015 Mgr. Vladimír Kocour


