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Hodnocení práce: 

 

1) Cílem práce bylo vytvoření podkladů pro organizaci nového závodu v moderní gymnastice. Studentka 
zvolila k dosažení daného cíle několik metod, nutné podotknout, že poměrně náročných a pracných. 

V závěru práce je detailně rozepsán postup při realizaci závodu, přesto si myslím, že cíl byl splněn jen 
částečně. Ačkoliv se dle autorky jedná o velmi netradiční závod, návrh organizačního plánu se příliš 

neliší od organizace tradičně pojaté akce daného sportovního zaměření. Autorka se dle mého názoru 

zabývala zvolenou problematikou z mnoha rovin, a bylo tak těžké dosáhnout jednoho zcela jasně 
vymezeného cíle.  

 
2) Práce je správně rozdělena na teoretickou a analytickou/praktickou část. Teoretická východiska se 

vztahují k tématu práce, jsou vhodným zdrojem informací pro následný vlastní konkrétní návrh 

managementu vybrané sportovní akce. Nedostatky spatřuji v praktické části práce. Jednotlivé metody 
výzkumu na sebe nenavazují v logických souvislostech.  

 
3) Autorka čerpala celkem z 50 zdrojů, řádně citovala. Vhodná práce s literaturou se odráží v teoretické 

části práce, ke které nemám výrazných připomínek a hodnotím velmi kladně.  Důvodem snížení 
hodnocení je absence vlastních komentářů.  

 



4) Metodologii práce hodnotím ze dvou pohledů. Autorka zvolila pro dosažení cílů práce několik metod – 
dotazování, rozhovor, pozorování a SWOT analýzu. Snaha autorky provést velmi komplexní výzkum je 

určitě zajímavá a pozitivní. Veškeré uvedené metody považuji za adekvátní. Na druhou stranu mi ale 
chybí určitá provázanost mezi jednotlivými metodami tak, aby získané poznatky vedly k jednomu jasně 

definovanému cíli. V problematice metodologie se odráží nejednoznačně definované cíle práce.  

 
5) Jak již bylo zmíněno, autorka se zabývá řešenou problematikou velmi komplexně. V práci zjišťuje 

zájem o pořádanou akci, zpětnou vazbu z realizace akce, názory návštěvníků, účastníků, … Navrhnutý 
plán realizace akce se opírá především o teoretická východiska. To je na jednu stranu dobře, teoretická 

východiska mají sloužit k vypracování vlastních konkrétních návrhů, na druhou stranu by mohlo být 
účelněji pracováno s informacemi získanými dotazováním, pozorováním,…  

 

6) Text práce je správně formátován, je přehledný. Drobnou chybou je pouze obsah práce, který by 
mohl být lépe zarovnán. Grafy, tabulky a obrázky jsou také kvalitně zpracovány. V grafech bych pouze 

doporučil využívání jedné míry (procenta nebo počet) a v některých případech seřazení dle velikosti 
(například graf číslo 10, str. 50). Uvedené poznatky jsou spíše doporučujícího charakteru a nevedou mě 

ke snížení hodnocení v daném kritériu.  

 
7) Práce obsahuje několik pravopisných a stylistických chyb, případně překlepů. Jako příklad uvádím 

pravopisné chyby ze strany 13 – „závody patřili“, „organizátoři neopomněly“. Jedná se o hrubé chyby, 
kterých by se měla autorka v diplomové práci zcela jednoznačně vyvarovat. Jelikož v dalším textu se 

jedná spíše o drobnější chyby v podobě překlepů, chybějících písmen,… a jejich počet není vzhledem 
k rozsahu práce výrazný, snižuji hodnocení daného kritéria pouze o jeden stupeň.  

 

Připomínky: 
 

Většina hlavních připomínek byla uvedena již v hodnocení práce. Pouze bych shrnul, že největší 
nedostatky práce dle mého názoru souvisí s nejednoznačně definovanými cíli a příliš rozsáhlým 

zaměřením výzkumu. Práce je jinak velmi obsáhlá, diplomantka například přiložila i sponzorskou, 

darovací smlouvu, rozpis a harmonogram závodů, což jsou dokumenty, které můžou být přínosem 
dalším organizátorům.  

 
Otázky k obhajobě: 

 

1) Jak jste při konstrukci dotazníku vybírala jednotlivé faktory? Například v otázce číslo 12. 
 

2) Jaké konkrétní cíle byly pro danou akci stanoveny (sportovní, ekonomické, sociální)?  
  

Navržený klasifikační stupeň:  
 

Dobře 

 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi/diplomantce. 

 
V Praze dne 7.9.2018        

                                                                       ….......................................................... 

        Michal Holánek  
 


