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Hodnocený parametr Váha Hodnocení

1 Aktuálnost a náročnost tématu 10 b

2 Zpracování tématu ve vztahu k rozsahu práce 10 c

3 Přístup ke konzultacím 15

4 Samostatnost při zpracování 10

5 Formulace cílů a hypotéz práce 15 a

6 Splnění cíle práce a ověření hypotéz 20 c

7 Metodologická kvalita postupu 20 c

8 Struktura a logika textu 25 c

9 Úroveň teoretické části práce 25 c

10 Adekvátnost použitých zdrojů 15 a

11 Práce se zdroji v textu 25 b

12 Úroveň analytické části práce 25 c

13 Úroveň projektové části práce 25 c

14 Využitelnost navrhovaných řešení 15 b

15 Inovativnost a kreativita zpracování 15 c

16 Jazyková úroveň práce 10 b

17 Formální úroveň práce 10 c

Celkové hodnocení  1,52 C  
 

 

Kritické připomínky: 

Realizovaná analýza konkurence neobsahuje jasně stanovená kriteria hodnocení 
jednotlivých konkurentů a závěry hodnocení konkurenčního prostředí nejsou 
transparentně vyhodnoceny. U realizované SWOT analýzy opět není jasně vymezen 
postup realizace a zdroje informací pro formulaci silných, slabých stránek, příležitostí a 
ohrožení. Projektová část obsahuje nedostatky v oblasti obsahu, neboť jsou zde 
prezentována vyhodnocení a závěry analýz a dotazníkových šetření – má být obsahem 
analytické části nikoli projektové.    



Otázky k obhajobě:  

1) Charakterizujte zdroje používané pro zpracování  SWOT analýzy.  
2) Formulujte kriteria, podle kterých byla realizována analýza konkurence, 

formulujte závěry analýzy.  
3) Z pohledu světových trendů ve vývoji sportovních aktivit charakterizujte hlavní 

trendy sportovního marketingu.   
 
Ve Zlíně  dne 15.5.210  
 
 

                                                                                Ing. Radomila Soukalová, Ph.D. 
 ..............................................................................  
 Podpis hodnotitele práce 

 
 
 
 
Hodnocení odpovídá stupnici ECTS:  
A = 1,00-1,24, B = 1,25-1,50, C = 1,51-2,00, D = 2,01-2,50, E = 2,51-3,00, F = 3,01 


