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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Financování sportu v EU a dopady finanční krize 
Jméno autora: Petr Bednář 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Vít Pošta 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce se zabývá financováním sportu v EU a ve své analytické části různými aspekty dopady finanční krize na financování 
sportu. Výběr těchto aspektů byl z velké části dán dostupností dat. Téma a zpracování hodnotím jako náročnější s ohledem 
na studovaný obor. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo bez výhrad splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autor konzultoval především možnosti zdrojů dat a jejich možné použití. Při jejich zpracování a vyhodnocení postupoval 
samostatně. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
I v teoretické části lze nalézt informace, které obecně nejsou v širším povědomí. Analytická část se opírá o především 
grafickou analýzu různých časových řad, což s ohledem na stupeň studia považuji za bezproblémové. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bez problémů. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Práce nemá příliš širokou rešerši literatury, což je z části dáno tématem, analýza sportu nepatří v rámci podnikové 
ekonomiky k zrovna nejfrekventovanějším tématům, a rovněž vychází z jejího hlavního cíle a autorova přínosu, kterým 
bylo analyzovat data na úrovni EU především ve vztahu k možným dopadům finanční krize na toto odvětví. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Řadu výsledků z praktické části považuji za užitečných, rovněž se domnívám, že autor s přihlédnutím ke stupni studia 
poměrně zajímavým způsobem data propojil. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Hlavní aspekty práce, které měly vliv na mé hodnocení, byly uvedeny v předchozím odstavci.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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