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Hodnocení práce:

Výsledky práce je možno využít pro výuku jako příklad pro možné hodnocení ekonomických 
dopadů obdobných sportovních akcí v ČR. Pro praktické využití to bude obtížné, neboť tato 
akce není tak velká, aby byly efekty zaznamenatelné v růstu HDP za ČR. U dopadů na 
Liberecký kraj je prokazatelný dopad ještě obtížněji zjistitelný, což vyplývá ze specifik 
statistické evidence v ČR a systému výběru daní. Teoretická reflexe problematiky je zajímavá a 
jde poměrně do hloubky. Pozitivně hodnotím, že autor uvádí velký počet použité literatury a 
z četby textu vyplývá, že s ní skutečně pracoval. Formální nedostatky, viz níže, poněkud sráží 
pozitivní dojem z práce.

Připomínky:

Problém by měl být lépe popsán. Výhrady mám k formální stránce práce a to v oblasti 
preciznější formulace cíle, který v této podobě je velmi široký. Autor má tento cíl formulovaný 
pouze v Abstraktu, ve vlastní kap. 2 se formulace ztratila. Cíl lze konkretizovat tím i zúžit 
výzkumnou otázkou nebo hypotézou. Zde by se více hodila výzkumná otázka. Domnívám se, 
že cíl měl být připomenut i v kapitole 11 Závěr. Kapitolu 10 měl autor nazvat Diskusí. Členění 



práce je až zbytečně podrobné, často jsou dvě subkapitoly na jedné stránce. Např. kap 10.3 je 
napsaná na 3,5 řádku. Dále autor často využíval v textu formulace v 1. os. j. č., v odborném 
textu by se měl využívat především trpný rod. V práci se několikrát objevily překlepy nebo 
nedopsaná slova.

Otázky k obhajobě:

1. Jakým způsobem bylo zajištěno, aby se skutečně v dotazníkovém šetření jednalo o náhodný 
výběr?

2. Odpověděli všichni respondenti na otázku č. 20?

Práce je doporučena k obhajobě.

Práce odpovídá požadavkům kladeným na DP a doporučuji k obhajobě.
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