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otiázky k obhalobě bakalářské prácel

1. Jaké isou hlavní důvody pro ýstavbu profesionální eSpoft arény v ČRz
2. Přicházely by v úvahu ijiné oblasti, než hlavní město Praha?
3. Jak'ý je ekonomic$í přínos nové hemí arény pro její návštěvníky?
4. lze realizací rnýstavby herní arény zajistit navýšení počtu profesionálních hráčů u nás?
5. Proč jsou pro ort

scénou v USA
6. Jakou metodo diváků?
7. Je tedy projelď arény, která by odpovídal nÝ?

Práci doporučuji _ nedeperrrěuji k obhajobě.

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: vetmi dobře
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Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:
Splnění cíle práce x
Volba metod a jeiich aplikace při zwacování tématu x
Hloubka provedené analýzy x
Ir. Hodnocení struktury a obsahu oráce:
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použiÚch pramenů x
Schopnost studenta zpracovat získané podkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů studenta x
III. Hodnocení formY a stvlu oráce:
Formální úprava práce (text' tabullcr, qrafu) x
Stylistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

tel.:+420485352388 jmenopijmeni@tulcz wýlýefťul'a:tČ:46747885 DjČ Cz16747885



TEcHNlcKÁ UNMEMITA V Ll BERcl
Ékonon'tEeká ťakulta ffi

vyjádření oponenta:

Studentka Diana Havířová se ve své bakalářské práci zab'ývá porovnáním eSportu na území
Spojených států amerických a České republiky. Toto téma je velmi aktuálnía doposud newniklo
mnoho akademických prací, které se tímto tématem zab'ývají. První část práce je zaměřena na
vysvětlení eSportu jako takového. Dále jsou vysvětlena pravidla eSportu, metriky pro jeho měření
a také nejznámější hry a ptatformy, rteie tvoríwět profesionálního hrcni. palší Éást sé zab,fuá
ekonomichim přínosem tohoto moderního trendu a následuje porovnání eSportu v obou již v náaru
zmíněných zemí. Praktická část práce je odrazem získaných teoretických znalostí a také osobních
znalostí a zkušeností autorky. Klíčovou kapitolou diplomové práce je
eSportu u nás, k čemuž by měla také napomoci autorkou práce nav ké
republice jedinečné, progamingové arény. V návaznosti na návrh progamingové arény studentka
uvádí finanční stránku tohoto návrhu l případné přínosy a naopak negatlva této stavby.

Na této baka|áfuké práci nejvíce oceňuji moderní a velice aktuální téma, které doposud nebylo
důkladně prozkoumáno. Přínosem práce je návrh dosud nerealizované inovace, Kerá by mohla
urychlit vývoj esportu v Ceské republice.

Negativně hodnotím dlouhý rozsah práce, Keý také zapříčinil nepoměr mezi teoretickou
a praktickou částí práce. občasné příllš dlouhé formulace zapříčinily nejasnosti v tom, co chtěla
autorka práce danou částí říci, což se promítlo i ve srozumitelnosti závěrů práce. Formální úprava,
zejména popis obrázků a tabulek, obsahovala občasné chyby. Těm se práce nevyhnula ani po
gramatické stránce.

ZvYšg uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji stupněm VELMI
DOBRE.
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