
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta /diplomantky: Jan Dvořák 

Název práce: Strategický plán projektu Letní tábor & Honzík 

Cíl práce: vytvoření kvalitního a reálného strategického plánu projektu Letní tábor & Honzík, který 
bude v závěru práce porovnán se skutečností. 

 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně  - velmi dobře    - dobře  - nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 

 
Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 
Výborně 

Logická stavba práce 

 
Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 
Výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 
Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta/diplomantky 
Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 
Výborně 

Pravopis a stylistika 

 
Dobře 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená diplomová práce zpracovává téma strategického 

plánování pro zajímavý subjekt, a to letní tábor. Právě propojení takové akce, jako je letní 

tábor a strategického plánování považuji za velmi zajímavé a originální. O to více, když pro to 

diplomant volí zpracování pomocí tzv. Balanced Scoracerd, které se v tomto ohledu vyskytuje 

jen velmi zřídka. Z tohoto pohledu tak hodnotím práci jako specifickou a originální. Diplomant 

navíc tuto metodu správně aplikuje a vhodně s ní pracuje právě v prostředí pořádání letního 

tábora. Prokázal tak schopnost aplikovat teoretická východiska v praxi. Praktická i teoretická 

využitelnost této práce je tak z mého pohledu nadstandardní. Pozitivně také hodnotím koncept 

práce ve smyslu, že se zde zpracovává návrh, který se pak skutečně realizuje a následně poté 

ještě hodnotí.  Diplomová práce splňuje svůj cíl, stejně tak i veškeré požadavky a nároky, 

kladené na akademickou práci této úrovně. Práci doporučuji k obhajobě.  

b) Samostatnost při zpracování tématu – diplomant pracoval samostatně, svědomitě, pravidelně 

konzultoval s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – práce má jasnou a logickou strukturu vzhledem ke zvolenému tématu. 

Obsahuje všechny důležité a povinné kapitoly. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 44 zdrojů, z toho 7 zahraničních, čímž splňuje 

požadavky na diplomovou práci. Diplomant v teoretické části zpracoval velmi zajímavou a 

zdařilou rešerši zdrojů (českých i zahraničních), zabývající se podstatnými oblastmi pro 

strategické řízení a plánování. Diplomant vhodně a věcně cituje, dodává i vlastní komentář a 

tvorbu (např. struktura jím použitého strategického plánu pro zkoumaný letní tábor).  

e) Adekvátnost použitých metod – pro tvorbu strategického plánu i jeho realizaci a zhodnocení 

diplomant využívá neobvyklé a originální metody (BSC, Strategické mapy). Zejména v tomto 

ohledu hodnotím pozitivně schopnost aplikovat tyto metody na oblast letního tábora, což je 



opravdu nezvyklé. Diplomantovi se však toto podařilo, včetně adekvátní úrovně aplikace a 

zpracování.  

f) Hloubka tematické analýzy – zpracovaný plán, analýza a zhodnocení je v práci odpovídající, 

podrobné a velmi detailní. Diplomant se věnuje každé podstatné části strategického plánování 

pomocí BSC, čtenář tak získá skutečně ucelený přehled o organizaci daného letního tábora. 

Následná diskuse je pak kvalitně zpracovaná, taktéž se vhodně zde diplomant vrací k polemice 

s teoretickými východisky. 

g) Úprava práce – formální úprava práce je zcela v pořádku, plně odpovídá úrovni diplomové 

práce. Diplomant vhodně volí taktéž adekvátní doplňující ilustrace či přehledné tabulky, které 

tak zpřehledňují podstatné informace v práci. 

h) Pravopis a stylistika – v práci se objevují občasné nedostatky ve formě pravopisných chyb – 

viz níže připomínky. Diplomant také střídá různé stylistické jazyky („já“, „my“, třetí osobu). 

V tomto ohledu by měla být práce jednotná. 

Připomínky: 

Není vhodné nazývat v práci více kapitol „Úvod“ (kapitoly 3.3.1, 6.1). 

Str. 12 – pravopisná chyba – „konkurence schopnost“ 

Velmi často diplomant dělá pravopisnou chybu ve slově „cíle“, kdy se v práci objevuje varianta „cíly“ 

(str. 16, 18, 21, 31, 37, 74) 

Str. 23 – pravopisná chyba – „…klíčové položky vyplívající z interního …“ 

Str. 26 – nesprávné skloňování – „Zjištění analýzy SWOT jsou implementovány do metody …“ 

Str. 29 – nesprávné skloňování – „Důležitou roli ve finanční strategie hraje …“ 

Str. 31 – nesprávné skloňování – „…a určeny strategická východiska.“ 

Str. 53 – překlep – „Strategií je přednáškových cyklus na vybraných školách …“ 

Str. 68 – pravopisná chyba – „…měly vývěsky v kombinaci s "word of mouth", které dosahovali 

úspěšnosti …“ 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké partnery (z řad firem) se podařilo pro letní tábor získat, jakým způsobem byli osloveni? Co jim 

bylo nabídnuto jako protislužba?  

2. I když diplomant v diskusi zmiňuje informaci o pokračování použití Balanced Scorecard pro další 

ročníky letního tábora, jaká je realita? Postupuje se i nadále takto systematicky, jak je zpracováno 

v práci? 

Navržený klasifikační stupeň: výborně. 

 

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

 

 

V Praze dne 9.5.2019        

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

                                               PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


