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Bakalářská práce na téma Analýza a doporučení managementu baseballového klubu Kotlářka Praha 
odpovídá požadavkům bakalářské práce.  Autor však nedodržel doporučený rozsah práce. Je to dáno 
především tím, že se v práci věnuje tématům, která se s cílem práce překrývají jen okrajově. 
 
Úvod je napsán zajímavě, nicméně zde autor uvádí i informace, které sem nepatří (viz připomínky). 
 
Teoretická část je zpracována velice stroze (pouze 12 stran) a z toho je zhruba polovina věnována 
metodologické rešerši. V této části úplně chybí teoretické podklady pro organizační struktury uvnitř 
klubu, kompetence sportovních manažerů a k tomu oblasti, které se týkají právní úpravy jsou zastaralé 
a aktuálně nepoužitelné. 
 
Metodická část je strohá a čtenář z ní není schopen pochopit, jak bude samotný průzkum probíhat. Není 
možné na tuto práci navázat a provést opakované šetření. Autor zde vůbec neřeší operacionalizaci 
dotazování či logické stanovení výzkumného souboru. 
 
Analytickou část autor zpracoval poctivě, v některých oblastech až příliš dopodrobna. Například popis 
obou klubů nemusí být tak rozsáhlý a naopak by se autor měl zajímat o management klubů a jeho 
úpravy a doporučení, jak ho upravit. Vzhledem k výše uvedeným metodickým nedostatkům není možné 
přesně posoudit, zda je tato část zpracována správně. 
 
Komparaci student zpracoval přehledně a srozumitelně.  
 
Kapitola diskuze je zpracována správně.  
 
Závěr je chybně celkem správně, i když by se z něho daly odstranit odstavce, které duplikují obsah a 
tím tuto část zkrátit zhruba o 1 stranu. Opět je toto ten prostor, kde práci zkrátit, aby odpovídala rozsahu 
bakalářské práce. Autor v práci tímto prokazuje, že nedodržel princip kauzality. Některé odstavce 
prezentují pouze obecné závěry na úkor konkrétních. 



 
Celkově práci hodnotím jako podprůměrnou. 
 
Základní nedostatky: chybně stanovený cíl práce; absence přepisu rozhovorů a strohá metodická část 
práce; strohá teoretická část práce. 

Připomínky: 

1. chybně stanovený cíl práce; autor si dává za cíl provedení analýzy, nikoli řešení problematiky; 
samotný proces nemůže být smysluplným cílem práce 

2. korespondence přes e-mail není metoda sběru dat; jedná se o elektronické dotazování či 
elektronický rozhovor 

3. autor uvádí jako metodu studium veřejných dokumentů, ale myslí analýzu dokumentů či analýzu 
sekundárních dat 

4. klíčová slova duplikují název 

5. výsledky v abstraktu jsou napsány obecně; autor zde má uvést své konkrétní závěry 
z průzkumu 

6. autor nelogicky dělí kapitoly 2.3 nebo 3 na jednu podkapitolu 

7. autor nedodržel doporučený rozsah práce; je to dáno hlavně tím, že se v práci věnuje tématům, 
která se s cílem práce překrývají jen okrajově 

8. práce není zarovnána do bloku dle pokynů FTVS UK 

9. autor nezná pravidla pro psaní odstavců; kombinuje odsunutý první řádek a mezeru mezi 
odstavci 

10. autor rozděluje kapitoly bez předešlého logického vysvětlení, proč tak činí 

11. předposlední a předpředposlední odstavec v úvodu tam nepatří; autor zde má objektivně uvést 
do textu a přirozeně přiblížit zkoumanou problematiku; cíl práce patří do samostatné kapitoly 

12. autor v textu chybně cituje zákony – nedodržení citační normy 

13. autor v textu uvádí, že občanská sdružení jsou od 1.1.2014 nahrazována spolky; to není úplně 
přesná informace; tak tomu bylo pouze v případě, že o.s. byla po změně, resp. před změnou 
právní úpravy pasivní, neboť mohla být transformována i na jinou právní formu 

14. nadace a nadační fondy se nyní řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném 
znění; ze zákona č. 227/1997 Sb., na nějž autor odkazuje, zůstala pouze ustanovení o doplnění 
či změně jiných zákonů a přechodná a závěrečná ustanovení – o nadacích a nadačních 
fondech se tento zákon již nezmiňuje (kap. 2.2.1) 

15. graf č. 15 je nesrozumitelný 

16. v kap. 2.2.2 se autor dopouští nepřesnosti, když mezi základní orgány s.r.o. uvádí dozorčí radu; 
dozorčí rada se v s.r.o. povinně nevytváří, nelze ji tedy považovat za základní orgán s.r.o. 

17. v práci se vyskytuje množství překlepů (např. „volná hromada“) 

18. v kap. 2.2.2 autor vychází z neaktuálního zdroje, když popis orgánů akciové společnosti 
nekoresponduje s účinnou právní úpravou, a tedy je tato část práce zpracována chybně 

19. autor v textu obecně chybně umísťuje citační odkazy – nedodržení citační normy 

20. metodika práce je příliš stručná a pro čtenáře nejasná 

21. autor má formální chyby v seznamu literatury 

22. autor u obrázků uvádí vlastní zpracování a vlastně si data v práci přisuzuje; z určitého hlediska 
by toto mohlo být považováno za plagiátorství; v tomto případě si myslím, že tato chyba vznikla 
nepochopením využití sekundárních dat 

23. v teoretické části úplně chybí kapitola o organizačních strukturách, která je pro práci důležitá 

24. teoretická část je příliš strohá (pouze 12 stran z celkově 65) 

25. v kapitole 5.1 je uvedeno „Název firmy“, kde autor pravděpodobně myslí název společnosti 
a chybně chápe termín firma 

26. není jasné, odkud autor čerpá informace uvedené v kapitole 5.1 

27. v práci chybí přepisy rozhovorů a tak není možné posoudit analytickou část práce 

 



 

 

Otázky k obhajobě: 

1. V práci jste došel ke stejným výsledkům jako podobný průzkum z roku 2012. Jaký byl hlavní 
důvod pro vypracování stejného průzkumu v roce 2018? Nedaly se Vámi prezentované 
výsledky odhadnout bez složitého a časově náročného průzkumu? Proč jste tento průzkum 
začal provádět? Jaký se vyskytoval problém v této oblasti? 

2. Co bylo cílem Vašeho průkumu? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: Dobře – Nevyhověl 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
 
 
V Praze dne 6.9.2018       
                                                                       ….......................................................... 
       Tomáš Ruda 


