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Diplomová práce na téma Ekonomický dopad Jizerské 50 na ČR a Liberecký kraj  odpovídá 
požadavkům diplomové práce. 
Teoretická část podrobně popisuje situaci běžeckého lyžování v ČR, sportovní akce a ekonomiku 
sportu. Autor používá kvalitní a aktuální zdroje. Vyjma jedné kapitoly (viz připomínka 1) teoretická 
východiska směřují k tématu. 
Metodologická část je v pořádku až na to, že v ní chybí popis několika metod, které autor v práci 
používá (viz připomínka 4 a 5). 
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1. Kapitola 3.2.1. přímo nesouvisí s tématem práce. 

2. Akademické práce je doporučeno psát neosobně. 

3. Autor chybně očísloval kapitoly (neodpovídá předepsanému formátu DP). 

4. Pro kapitoly 8.1., 8.2. a 8.3. bylo využito popisné analýzy, která není uvedena v metodologické 
části. 

5. Vysvětlení metodiky input-output modelu patří do kapitoly metodologie. 

6. Drobné chyby v zápisech v seznamu literatury - internetové zdroje. 
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1. V práci zmiňujete, že byly vypočítány hodnoty reliability a validity dotazníku. Jaké tyto hodnoty 
byly? 
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