
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta:  Ludmila Korytová 

Název práce:  Plánování a organzování sportovní akce v Milevsku 

 

Cíl práce: Cílem diplomové práce je vytvořit reálný a podrobný podklad pro organizaci dosud 
nepořádaného závodu jednotlivkyň v moderní gymnastice v netypickém venkovním prostředí na 
náměstí Edvarda Beneše v Milevsku. 

 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

výborně 

Logická stavba práce 
 

dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

velmi dobře- dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

velmi dobře 

Hloubka tématické analýzy,vlastní přínos diplomanta 
 

velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Nemohu posoudit jazyk 

 

Praktická/teoretická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

Tato diplomová práce se obsáhle věnuje plánování a realizaci akce. Z její metodologie, včetně 
rozhovorů a dotazníků před plánováním akce, stejně tak z rozhovorů po ní, je zřejmé, že autorka 

rozumí a je schopná provádět dlouhodobá plánování. Cíl vytvořit podrobný model pro zorganizování 
této nové akce v budoucnosti byl velmi dobře splněn. Délka celého procesu a autorčino zapojení v 

každém aspektu akce je chvályhodné, ale zároveň problematické pro dodržení daného cíle práce a pro  

vyvážený popis každého aspektu. Bohužel to vede k rozporuplnému pocitu z této práce a ubírá to na 
celkovém naplnění jejího cíle. 

  

Připomínky:  

Teoretické pozadí práce je důkladné a pokládá dostatečné základy pro praktické kroky, které 
následují. V práci je citováno velké množství zdrojů. Chybí ale autorčina vlastní interakce s těmito 

zdroji. Je to zřejmé v nedostatcích v diskusní sekci, jak je uvedeno níže. 

Metodologie je dostatečná, nicméně je příliš ambiciózní a obecná. Je zřejmé, že dotazníky ovlivnily 
výběr a organizaci akce. Zdá se, že rozhovory před akcí spíše podpořily již vyvozený směr než ovlivnily 

výběr akce. Rozhovorům po proběhnuté akci chybí hloubka a kritické myšlení, což by mohlo dát 
reálnou zpětnou vazbu pro zlepšení akce v budoucnosti. Vytvořená SWOT analýza, běžná při plánování 

sportovních akcí, neukazuje jasnou korelaci k organizování akce. Přesto stojí za ocenění, že úplný 
přepis rozhovorů je uveden v příloze. 

Ačkoliv diskusní sekce obsahuje velmi užitečná hodnocení akce, včetně výborných doporučení pro její 

konání v budoucnosti, není správně použita. Je nutno uvést, že hodnocení akce po jejím uskutečnění 
přesahuje cíl této práce. Toto však zcela jistě neubírá na hodnotě celému projektu, ale vzhledem k 

tomu, že diskusní sekce by mohla být diplomovou prací sama o sobě, je těžké ji nehodnotit jako 



zbytek této práce. Nicméně, správné použití diskusní sekce znamená dát do souvislosti výsledky a 

teoretické pozadí, což zde nebylo naplněno. 

Je nutno poznamenat, že tato práce je velmi důkladná v tom, že zahrnuje jednotlivé kroky plánování 
akce jako jsou časový harmonogram, sponzorské balíčky, pozvánka pro oddíly, facebooková stránka, 

plakáty a pozvánky, plánek místa konáni, atd. Nejenom, že jsou všechny přiloženy, ale jsou 
zpracované na velmi vysoké úrovni, což je zřejmé z úspěchu skutečné akce. 

 

Otázky k obhajobě: 

1.  Rozhodla jste se vytvořit jedinečnou akci („netradiční závod pod širým nebem“) a přitáhnout 

pozornost ke sportu, který je často vynecháván na tradičních akcích. Na základě závěrečného závodu, 
můžete ohodnotit splnění tohoto cíle s ohledem na jedinečnost a atraktivitu pro nové fanoušky? 

2.  Jak ovlivnila SWOT analýza závodu pod širým nebem, provedená před touto akcí, plánování a 
organizaci celé akce?  Uveďte prosím detaily. 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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