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1. Hodnocení práce (označte křížkem): 

Kritérium:
Stupeň hodnocení

výborně velmi dobře dobře nevyhovující
Stanovení cílů práce a jejich 
naplnění

x

Práce studenta v průběhu 
zpracování práce
(konzultace)

x

Vhodnost použitých metod x
Práce s literaturou a citacemi x
Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

x

Hodnocení zpracování 
teoretické části práce

x

Hodnocení zpracování 
praktické části práce

x

Využitelnost výsledků práce 
v praxi

x

2. Další hodnocení a připomínky k práci:
Autor si vybral ke zpracování velmi zajímavé a aktuální téma, a to zejména v souvislosti 
s problematikou financování českého sportu a rozpočtovými škrty a pravomocemi obcí při 
rozhodování o umístění herních zařízení. 

Autor by měl zlepšit práci s odbornou literaturou, které je částečný nedostatek, avšak toto je 
možné prominout vzhledem k aktuálnosti tématu. Za to autor bohatě využívá různých 
relevantních internetových zdrojů. I přes částečný nedostatek knižní odborné literatury se 
autorovi podařilo vytvořit zajímavou a zejména v závěru čtivou práci podávající přehled 
vývoje her a sázek od počátků dvacátého století až po současné změny, které přinesla novela 
zákona o loteriích s účinnosti k 1.1.2012. Autor prokázal, že se v dané tématice dobře
orientuje a nemám zásadní připomínky. 

Závěrečná práce je prosta většího množství gramatických chyb a překlepů a odpovídá citační 
normě i standardům kladeným na tento typ závěrečné práce.
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3. Otázky k zodpovězení při vlastní obhajobě práce:

a) Jaké zásadní změny přinesla novela loterijního zákona - zhodnocení kladů a záporů.
b) Problematika přeshraničního on-line hazardu a jeho zdanění – úvahy de lege ferenda.

4. Práce je doporučena k obhajobě (ano, ne): ANO

5. Navržený klasifikační stupeň (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):

Kvalifikační práci hodnotím známkou: VELMI DOBŘE/VÝBORNĚ v závislosti na 
obhajobě.

Datum a místo vyhotovení posudku:                                   Podpis vedoucího práce:

V Ostravě dne 25.5.2012    Mgr. Damian Czudek




