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Vedoucí práce:
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Hodnotící kritéria

A. obsahová
V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.
Práce splňuje cíle zadání.
Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.
Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických
postupů.
Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich
diskutováno.
V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.
V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci
práce a ke stanoveným cílům.
B. formální
Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací
v rámci práce, je typograficky jednotná.
Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.
Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.
C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota,
využití pro praxi)
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Oponentní posudek na bakalářskou práci

Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

BP je zpracována v rozsahu 70 stran včetně seznamu literatury a příloh. Hlavním cílem BP je
provést analýzu sportovní a ekonomické činosti fotbalového klubu SK Kosmonosy.
V teoretické části vysvětluje BP postupy při založení sportovních klubů, pojem SWOT
analýza a financování sportovních klubů v ČR. V praktické části nejdříve představuje historii
klubu SK Kosmonosy, následuje analýza ekonomické a sportovní činnosti klubu.
V závěru pak na základě zjištěných skutečností autor předkládá řadu návrhů na zlepšení
další činnosti ve fotbalovém klubu SK Kosmonosy.
Práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni a splňuje požadavky na BP.
Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář:

ANO

Práci doporučuji k obhajobě:

ANO

Návrh klasifikačního stupně:

výborně

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

1) Existuje reálná možnost získat generálního sponzora pro klub?
2) Které firmy z regionu připadají v úvahu?
3) Nebude úspěšnější možnost získat několik menších partnerů?
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