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Hodnocení,  

Práce je dobrým srovnáním historie a současné struktury dvou baseballových klubů Kotlářka Praha a 

Draci Brno. Je zde prezentován velmi dobrý obraz celkového stavu českého baseballu jak na úrovni 
extraligy, tak i na úrovni mládeže. 

V analýze obou klubů autor uvádí popisný, informativní přehled mnoha aspektů obou klubů: historie, 

sportovních úspěchů, skladby mládežnických týmů, personálního zabezpečení, zázemí, financí a 
propagace. 

Doporučení směřují ke všem problematickým oblastem uvedeným v analytické sekci. Jsou velmi 
důkladná, ačkoliv jim většinou chybí praktické kroky. 

 

Připomínky:  

Teoretická sekce je podrobná v zahrnutí nezbytných relevantních témat. Ale chybí jí vazba na zbytek 

práce. Je převážně tvořena citacemi definic a seznamů bez asociace s českým sportovním prostředím 
nebo s týmy, které byly zkoumány. 

Analýze chybí hlubší vhled a často se věnuje sportovnímu úspěchu spíše než managementu 

organizace. Je zřejmé, že autor je hráč, což mu dává výhodu některých interních informací, ale 
nevýhodou je nedostatek objektivity. 

Současná situace Kotlářky je dobře vysvětlena, ale doporučením pro zlepšení, založeným na výzkumu 
Draků, převážně chybí praktické návrhy ke změně. Většina z nich by mohla být identifikována jako 

problémy klubu Kotlářka i bez srovnávací analýzy. Z tohoto důvodu není uvedený cíl práce jasně 



zodpovězený, a to zda by faktory, které přispívají k dlouhodobému úspěchu Draků mohly být 

aplikovány na situaci Kotlářky. 

Graf č. 15 je nejasný. Draci jsou prezentováni jako přímka s nulovou hodnotou a Kotlářka je s nimi 
poměřována. Ale v předchozí analýze kritických faktorů úspěšnosti jsou oba týmy poměřovány vůči 

subjektivním průměrům dalších týmů v české extralize. Bylo by lepší překrýt dva předchozí grafy (9 a 
14). 

Diskusní sekce obsahuje zajímavé srovnání autorovy analýzy a často citované bakalářské práce Jakuba 
Hajtmara na téma Draků z roku 2012. To dává čtenáři příležitost vidět jaké pokroky Draci udělali za 

posledních 6 let.  

 

Otázky k obhajobě: 

1.  Baseball je, stejně jako mnoho sekundárních sportů, zájmovým sportem, chybí mu profesionalita 
managementu. Přesto jste ukázal, že Draci mají mnohem více profesionální prostředí než Kotlářka. Na 

základě vašich citací Dědiny a Odcházela (2007) a Tiché a Hrona (2002), jaké specifické funkce 

managementu Kotlářce chybí?  

2.  Uvádíte, že Kotlářka  vyslala 5 hráčů do amerického systému Minor league baseball, zatímco Draci 

vyslali jen 2. Čemu připisujete tento rozdíl? Jak Kotlářka využívá tento úspěch ve svých 
marketingových snahách a v péči o značku? 

3.  Z práce je zřejmé, že jeden z největších problémů Kotlářky je nedostačující zázemí. Nabídl jste 
několik možných řešení tohoto problému. Které řešení je nejvíce realistické vzhledem k současné 

realitní situaci? Jaké kroky jsou potřeba učinit ze strany managementu, aby bylo dosaženo nejlepšího 

řešení? 

4.  Partnerství s Pivovarem Matuška, včetně úspěchu akce „Matuška Day“ zmiňujete jako silnou 

stránku klubu Kotlářka a na základě toho navrhujete, že by klub měl rozšířit partnerství se sponzory. 
Jaké jsou specifické aspekty partnerství s pivovarem Matuška, které by mohly a měly by být použity i 

u jiných sponzorů? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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