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Jméno diplomanta:  Jakub Masák 

Název práce:  Realizace projektu „Neberte nám naši hru“ a návrhy na zlepšení 

Cíl práce: podrobný popis realizace projektu „ Neberte nám naši hru“ a na základě výzkumných 
metod navržení změn pro další ročníky projektu. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 
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Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 
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Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

Výborně 

 
Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:  

a) Stupeň splnění cíle práce – práce svým obsahem i rozsahem splňuje stanovený cíl vysoce 

nadprůměrně. Diplomant prokázal výbornou znalost problematiky projektového 
managementu, marketingu a pořádání sportovních akcí. Práce je v tomto kontextu 

komplexním pohledem do tématu plánování, realizace a vyhodnocení takových eventů. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – diplomant pracoval samostatně, svědomitě, pravidelně 
konzultoval s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická vzhledem ke stanovenému tématu. 
Představuje logický sled dvou ročníků sportovní akce a následný návrh opatření. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 44 zdrojů, z toho 6 zahraničních, čímž splňuje 
pouze minimální požadavky stanovené na diplomovou práci. Drobným nedostatkem pak je 

využití (a neoznačení), nebo nevyužití přímých citací v textu – viz níže připomínky. Jinak je 

však teoretická část kvalitně zpracována za využití všech uvedených zdrojů včetně vlastních 
komentářů. 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou pro daný typ práce vhodné a adekvátní. 
Kladně hodnotím využití několika metod jak kvalitativního charakteru (pozorování, rozhovory, 

analýza dokumentů), tak i kvantitativního charakteru (dotazníkové šetření). 

f) Hloubka tematické analýzy – práce obsahuje ve všech svých částech velmi podrobné analýzy, 
rozbory, konkrétní návrhy a důkladnou literární rešerši. Tomu napovídá i celkový rozsah práce, 

který výrazně převyšuje stanovené rozmezí pro diplomové práce – 130 stran samotné práce a 
27 příloh. Diplomant zpracoval podrobné rozbory dvou ročníků sportovní akce a následně 

návrhy pro další ročníky, což je na diplomovou práci nadprůměrný výkon. 

g) Úprava práce – Práce je v tomto ohledu v pořádku a i přes drobné nedostatky (viz níže 

připomínky) vyhovuje požadavkům na diplomovou práci. 



h) Stylistická úroveň – stylistika textu je v pořádku a plně odpovídá akademické odborné práci. 

Připomínky:  

V úvodu jsou nadbytečné informace o osobním vztahu diplomantka k projektu. 

Str. 14 – chybějící uvozovky ukončující citaci – „… definuje projektový management jako „aplikaci …“ 

V teoretické části není příliš jasné, zda se jedná o přímé, či nepřímé citace. Přímé citace by měly být 
vždy označeny uvozovkami na začátku a na konci citace. To se však v teoretické části nevyskytuje. Je 

tak otázkou, zda se v teorii žádné přímé citace nevyskytují, nebo nejsou správně označeny, popř. jsou 
označeny jinak. 

V metodice práce chybí odkaz na přepisy provedených kvalitativních rozhovorů, popř. na jejich 

vyhodnocení v praktické části práce. To je vždy uvedeno až u vyhodnocení rozhovoru. 

Str. 42 – nesprávné skloňování – „V rámci výzkumu byly použity kvantitativní metoda sběru dat v 

podobě elektronické formy dotazníkového šetření.“ 

Na str. 43 diplomant popisuje návratnost dotazníku, nicméně užívá nesprávné hodnoty k výpočtu 

návratnosti. Jestliže byl dotazník zaslán na 1489 emailových adres a celkem se získalo 254 kompletně 

vyplněných dotazníků, jedná se o návratnost 17,06 %, nikoliv 49,71 % jak uvádí diplomant v práci. 

Str. 65 – nesprávné skloňování – „Použity byly jen loga projektu …“, „… tři motta, vystihovaly 

myšlenku …“ 

Str. 78 – nesprávné skloňování – „pozvat rodičů, dětí a vedoucí mužstev do promostánku“ 

Str. 104 – nadpis na konci strany 

Seznam použitých zdrojů by měl být číslován. 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň: výborně.  

 
V Praze dne 6.9.2015 

                                                                       ….......................................................... 

                                                    Mgr. Josef Voráček   

  
 


