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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

 Promyšleně a pečlivě zpracovaná diplomová práce se zabývá relativně 

neprozkoumanou problematikou trajektorie vývoje cen za první místa ve 

vybraných sportech. Diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol a analyzuje 

problematiku vývoje cen za první místa v golfu, tenise, atletice a krasobruslení. 

 K nedostatkům diplomové práce patří skutečnost, že nepracuje 

s logistickou funkcí a sinusoidou (např. během druhé světové války byla cena za 

první místo ve sportovním turnaji do zlatova vypečená kachnička). Zcela chybí 

problematika vývoje cen nejznámějšího sportu a to fotbalu. 

Literatury a zdrojů věnujících se problematice prize money bylo do dnešní doby 

napsáno málo. Většinou se jedná spíše o zmínky v kapitolách věnujících se 

financování sportovního klubu, profesionálního sportu nebo managementu 

sportovní akce. Pokud se o prize money autoři zmiňují, většinou jde už o 

konkrétní případy, zejména zaměřené na tenis. Proto vzhledem ke skutečnosti, že 

diplomová práce obsahuje původní výsledky a rozbory, doporučuji vybranou část 

diplomové práce publikovat v odborném časopise. 

 

 



Připomínky: 

Závěry by mohly být podrobnější. 

Otázky k obhajobě: 

1. Demonstrujte a vysvětlete aplikaci Excelu pro prognózování na jednom 

konkrétním příkladě z diplomové práce. 

2. Vysvětlete pojem logistická funkce. Je možné, že vývoj cen za první místa 

bude mít logistický průběh a dojde ke stabilizaci vývoje cen ? 

3. Vysvětlete pojem Theilova koeficientu a demonstrujte na vybraném příkladě 

z diplomové práce. 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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