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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, |rl_nelze hodnotit)
A) Definování cílťr práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapito1, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracování práce
G) Přesnost Íbrmulací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich Íbrmulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkový dojem zpráce

Navrhuj i klasifi kovat cliplonrovou práci klasiÍikačním stupněm : 
l

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
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Studentka si v diplomové práci stanovila celkem čtyři cíle, které byly dle mého názoru naplněny' Po
zptacování úvodu do problematiky financování sportu v ČR se studentka zaměřila konkrétně na
financování TJ Košutka Plzeň. Analyzovala jednotlivé poloŽky příjmů a výdajů v posledních třech
letech s detailem na jednotlivé oddíly TJ, zpracovala SWoT analýzu financování vybranó organizace
a navrhla konkrétní doportrčení pro financování do budor"rcna. Práce je zpracována přehleclně, je
vhodně grafi cky doplněna.
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otázl<y a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:']

1. Jako moŽnou hrozbu pro financování TJ Košutka Plzeň uvádíte nepříznivé legislativní změny.
Uveďte, jaké změny máte konkrétně na mysli a jaký by měly dopad na financování TJ.

2. Na základě čeho jste odhadla výši diskontních sazeb použitých pro hodnocení efektivnosti
vybudování nového fotbalového hřiště (str. 94 a95)?
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Podpis hodnotitele

Metodické pomámky:

1 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.

' otázky a připomínky k bliŽšímu lysvětlení při obhajobě - dvě ažtři otázky.

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na sekretariát KFU, FEK ZČIJ nejpozději do termínu stanoveného katedrou
(viz stránky katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu)'


