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BP max

Definice problému 24 25

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 2 3

Formulace cíle práce (srozumitelnost, reálnost, vztah k tématu) 3 3

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 6 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 7 7

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 6 6
Téma práce je standardní, student si za hlavní cíle stanovil zvyšování povědomí o klubu 

a motivace k účasti na zápasech. Teorie je zpracována na velmi dobré úrovni,  oceňuji 

zaměření na marketingový mix přímo ve sportu. Charakteristika florbalové klubu mapuje 

teoretickou část, nepostrádám zde žádné informace.

Metodika práce 21 25

Popis metodiky práce 6 6

Metodika shromažďování dat 4 7

Metodika analýzy dat 6 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 5 5
V metodické části student zmiňuje dvě techniky sběru dat - pozorování a osobní 

dotazování. K pozorování se již však více nevěnuje, v práci není ani pozorovací formulář. 

V analytické části se navíc objevují také výsledky rozhovoru. 

Diskuse, analýzy a závěry 22 25

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 5 5

Diskuse a analýza shromážděných dat 6 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 6 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 5 6
Z analýzy není jasné, které výsledky pocházejí z pozorování, také nejsou objasněny 

pasáže psané kurzívou (jedná se o výsledky rozhovoru?). Návrhy navazují na výsledky 

výzkumů, některé z doporučení jsou realizovatelná.

Efektivní komunikace (formální úroveň) 23 25

Stylistika 5 5

Gramatika 4 5

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 4 5

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 5 5

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 5 5

                                                                                Bodové  hodnocení 90 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: výborně
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