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POSUDEK VEDOUCIHO BAKALARSKE PRACE

Jméno studenta: Diana Havířová

Název bakalářské práce: E-sport v USA a v podmínkách České republiky

Cíl práce: porovnat rnývoj eSportu v České republice, jejíž progamingová scéna je relativně nová,

oproti USA, které se v dnešní době řadí mezi země s největším podílem profesionálních hráčů

elektronického sportu.

otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Které společné aspeký má eSport a ,,klasicý' spgrt a naopak jaké jsou podstatné rozdíly?
2. V jakém časovém horizontu by se mohl eSport v CR rozvinout jako zábava pro široké spektrum

diváků?

Práci doporučuji k obhajobě.
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: v'ýborně
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Podpis vedoucího bakalářské práce

Jméno vedoucího bakalářské práce: Mgr. Tomáš Žižua

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Solněnícíle oráce x
Volba metod a ieiich aolikace oři zoracovánítématu x
Hloubka provedené analýzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost ooužihich oramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů studenta x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formálníúorava oráce (text' tabulkv' orafu) x
Stvlistická úroveň oráce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Datum: 2L.5.2018
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Slovní hodnocení bakalářské práce

Autorka si vybrala téma, které je relativně nové v kontextu minimálního počtu dostupných
závěrečných pracía odborné literatury které se o pojmu eSport zmiňují.

Hlavním cílem bakalářské práce je srovnání uývoje eSpoftu v české republice s USA, které patří
mezi zem počtem profesionálních hráčů. Delší a teoretická část
věnuje as souvisís elektronickým sportem. Části, které souvisís hla
jsou pom Postrádám zde názornou formu porovnání USA a ČR,
g práce zpracované teoret
p způsob téma v CR potenc
V e autor progamingové aré
zejména z existujících projektů a chybí mi zde vyšší míra autorské invence.

Formální a sýlistická úroveň práce má drobné nedostatky - například kapitola 5 by měla začínat
na samostatné stránce. Práci s česky psanou literaturou lze hodnotit obtížně, neboť autorka byla
odkázána zejména na anglické elektronické zdroje. Přes uvedené nedostatky považuji práci
povedenou a využitelnou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikační stupeň v'ýborně.
Doporučuji se tématem dále zabývat v rámci případné diplomové práce.
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