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Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – Předložená diplomová práce se zabývá zajímavým tématem 

strategického plánování s ještě zajímavějším subjektem. Práce je z mého pohledu 

charakteristická kvalitním rozsahem práce, opravdu velmi detailními a podrobnými 

informacemi a celkově velmi nadstandardní náročností. Podobně nadstandardně hodnotím 

praktickou využitelnost práce z hlediska obsahového a tematického, včetně zpracovaného 

strategického plánu. Práce však vykazuje určité rezervy v práci s literaturou, některé drobné 

formální nedostatky a v logické stavbě práce – vše viz níže dílčí hodnocení a připomínky. 

Celkově však hodnotím práci jako splňující nároky na diplomovou práci a doporučuji jí 

k obhajobě. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka pracovala samostatně a, vzhledem 

k výsledku zpracování diplomové práce oproti první verzi, pečlivěji.   

c) Logická stavba práce – Práce má poněkud méně přehlednou strukturu kapitol. Některé 

kapitoly vůbec nejsou očíslovány – viz níže připomínky. Celá praktická část práce je 

vměstnána do jedné hlavní kapitoly „3 Praktická část“, přičemž by bylo vhodnější strukturovat 

tuto část do více velkých hlavních kapitol, např. podle jednotlivých hlavních částí strategického 

plánu.  

d) Práce s literaturou – Práce využívá celkem 82 zdrojů, z toho 11 zahraničních, čímž splňuje 

požadavky na diplomovou práci. Teoretická východiska jsou zpracována na cca 27 stranách, 

což svým rozsahem odpovídá úrovni diplomové práce. Obsahově zpracovává základní přehled 

teorie spolků, přehled o financování, management, marketing a strategické analýzy. 

Diplomantka čerpá především z nejsnáze dostupných česky (především) psaných zdrojů, 

řádně cituje a doplňuje vlastní komentář. Rezervy zde vidím v absenci použití zahraniční 

vědecké časopisecké literatury. Díky velkému množství témat vztahujících se k praktické části 

jsou jednotlivá témata zpracována pouze v základním obecném přehledu.  



e) Adekvátnost použitých metod – V práci je použito velké množství metod, od kvalitativních po 

kvantitativní. Provedení analýzy dokumentů, pozorování, interview, dvou dotazníkových 

šetření, PEST analýzy, Porterova modelu pěti sil a SWOT analýzy vypovídá a velmi 

nadprůměrné a opravdu velmi vysoké náročnosti práce. Je však třeba těmto metodám, resp. 

jejich aplikaci a konkrétnímu postupu věnovat v kapitole 2 větší pozornost a vše zpracovat 

podrobněji. Tato kapitola slouží ke konkrétnímu a velmi podrobnému popisu postupu využití 

jednotlivých metod, ze kterého by byl schopen případný čtenář zopakovat analýzu a výzkum 

na stejné, či podobné úrovni. V tomto ohledu byla diplomantka v kapitole 2 stručná a tím 

opomenula mnoho potřebných informací (např. struktury rozhovorů, operacionalizace u 

dotazníkových šetření, výsledky pilotáží, způsob analýz dat jak u kvalitativního, tak i u 

kvantitativních částí výzkumu, způsoby zpracování a hodnocení PEST analýzy a Porterova 

modelu, apod.). U zpracování jednotlivých analýz (PEST, Porter, SWOT) se snaží diplomantka 

správně aplikovat tyto metody na prostředí okolo zkoumaného subjektu.  

f) Hloubka tematické analýzy – hloubka provedených analýz a celkové množství konkrétních 

informací, uvedených v práci, je skutečně nadstandardní. Diplomantka popisuje vše téměř do 

nejmenších detailů. Z tohoto pohledu diplomová práce značně převyšuje standardy pro práci 

této úrovně. Následně zpracovaná strategie a plán považuji za dostatečně konkrétní, 

specifický a velmi dobře aplikovatelný. Drobnou rezervu vidím v kvalitnějším zpracování 

diskuze zejména s ohledem na provázanost teorie a praktické části práce. 

g) Úprava práce – formální úprava obsahuje některé nedostatky ve formě nečíslování některých 

hlavních kapitol, vizuální kvality ilustrací, absence konkrétních hodnot četností v některých 

grafech. Dále pak nadpisy podkapitol jsou někdy menší než dílčí nadpisy textu v jednotlivých 

podkapitolách (jako např. v kapitole 3.2.2). 

h) Pravopis a stylistika – práce obsahuje občasné pravopisné chyby. Nicméně jinak je práce 

celkem v pořádku z tohoto pohledu. 

Připomínky: 

Abstrakt – cíl práce je formulován poněkud složitě a odlišně než je tomu v kapitole Cíle práce. 

Abstrakt – překlepy – „V rámci strategické situační analýzy bylo analyzováno vnitřního i vnějšího 

prostředí …“ 

Kapitoly Úvod, Cíle práce, Diskuze a Závěr nejsou číslovány, přičemž by měly být. 

Praktickou část by bylo vhodné rozdělit na „analýzu“ a pak samotný „návrh plánu“. Takto je to vše pod 

jednou hlavní kapitolou „3 Praktická část.“ 

Obrázek 1, str. 14 – nepříliš dobrá vizuální kvalita ilustrace (bylo by vhodnější takto nenáročné 

obrázky překreslit) 

Diplomantka občas neskloňuje řádně do věty jména českých autorů, u kterých by to bylo vhodné 

(např. na str. 15 – „Dle Radim Pavelka, Stich (2017) se sebeobrana …“). 

U citací v textu se neuvádí křestní jméno autorů.  

Str. 16 – nesprávná skloňování – „Pojmy bojové sporty a bojové umění mají rozdílný význam. Dle 

Reguliho (2005) se bojové umění liší filozofií, obsahem, smyslem cvičení a obsahují i činnosti 

neúpolového charakteru, nositelé znaků kultury, ze které pocházejí.“ 

Str. 16 – chybějící interpunkce – „Pavelka Stich (2014) pokládá za …“ 

Str. 24 – nedokončená věta – „Dle průzkumu v diplomové práci Turkové (Turková, diplomová práce, 

2015), která se zabývala analýzou financování klubů zabývající se bojovými sporty v České republice.“ 

Str. 29 – překlep – „…Donely a kol. (1997) historie, …“ 

Str. 33 – překlep – „…definují Vostovský, Štůstek (2008, str. 29) takto: …“ 

Str. 33 – chybějící interpunkce – „…strategie (Vostrovský Štůstek 2008): …“ 

Autorka občas vynechává interpunkci v odkazech na zdroje – např. str. 38, 39 – „(Hendl 2008)“; 

„(Tahal 2017).“ 

Str. 39 – chybějící slovo ve větě – „Následně vytvořen strategický plán včetně závěrečných 

doporučení, který tak naplňuje účel a hlavní cíl práce.“ 

Zpracované grafy z dotazníkového šetření občas postrádají konkrétní hodnoty četností. 

Porterův model pěti sil je zpracován s velkým ohledem na situaci na trhu v rámci zkoumaného 

subjektu. Není sice zpracován v ideální podobě, nicméně poskytuje zajímavé s dobré podkladové 

informace pro SWOT analýzu, resp. pak pro návrh strategie. 



Str. 77 – pravopisné chyby – „Mezi nejčastější zvolené odpovědi patřili kamarádi a nové dovednosti.“; 

„Poslední možnost, konkrétně radost z pohybu zvolili 4 děti.“ 

V Diskuzi chybí polemika praktické části (jejích výsledků, zjištěných faktů a navržených opatření) 

v kontextu zpracované teorie. Sice je v diskuzi uvedeno několik zdrojů v podobě podobných 

vypracovaných prací, nicméně nejsou nijak výrazně použity v teoretické části práce. To by pak 

zaručovalo lepší propojení teorie a praktické části v obsahovém hledisku.  

Seznam literatury obsahuje drobné formální nedostatky a nejednotnost u některých citací.  

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře. 

 

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