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Cíl práce: navrhnout opatření pro zlepšení funkce řízení a organizace v Regionálních fotbalových 
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Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně - velmi dobře    - dobře  - nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 
 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta/diplomantky 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Dobře 

Pravopis a stylistika 
 

Velmi dobře 

 
Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená diplomová práce zpracovává velmi zajímavé téma 
organizace a řízení Regionálních fotbalových akademií v ČR. Práce tak poskytuje velmi 
zajímavý materiál na management konceptu výchovy talentované mládeže ve fotbalu. 
Stanovený cíl práce splňuje. Celkově však je práce spíše průměrná, standardní i vzhledem 
k níže uvedeným dílčím hodnocením a připomínkám. Některé části (samotné návrhy) by bylo 
vhodné více a detailněji rozpracovat (prostor na to vzhledem k celkovému rozsahu je). Taktéž 

celkovou kvalitu sráží některé formální a pravopisné nedostatky. I přesto však práce splňuje 
nároky na akademickou závěrečnou práci a doporučuji jí k obhajobě. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka pracovala samostatně, svědomitě, 
pravidelně konzultovala s vedoucím práce.  

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná, logická a obsahuje všechny povinné a 
podstatné kapitoly. Celkově je práce zpracována na minimální úrovni rozsahu (67 stran čisté 

práce – od úvodu po závěr), což skýtá prostor pro větší rozpracování návrhů na změny a 
inovace v organizaci a řízení RFA. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 47 zdrojů, z toho 20 zahraničních, čímž splňuje 
stanovené požadavky na diplomovou práci. Teoretická východiska správně pojednávají o 
podstatných tématech, kterými se diplomantka následně zabývá v praktické části. Nedostatek 
však vidím v zastaralosti většiny použitých odborných zdrojů, kdy převážná většina zdrojů není 
novějších než 2010. To se projevilo poté v aktuálnosti některých skutečností, které již neplatí 

(jako např. občanská sdružení). Celkově tedy je sice rešerše v pořádku z hlediska využití 
dostatečného počtu zdrojů, jejich citování a doplňování vlastních komentářů, nicméně 
z hlediska aktuálnosti uvedených skutečností je rešerše zastaralá. Je třeba využívat současné 
aktuální odborné zdroje – novější než 2010.  



e) Adekvátnost použitých metod – použité metody kvalitativního výzkumu – rozhovory, analýza 
dokumentů – jsou vhodné a adekvátní pro zkoumané téma a dosažení stanoveného cíle. 
Celkově však v porovnání s jinými diplomovými pracemi se jedná o metody relativně snazší, 
jednoduché a standardně používané. Nicméně diplomantka s nimi pracuje správně. Avšak 
v přílohách chybí přepis provedených rozhovorů. 

f) Hloubka tematické analýzy – diplomantka zpracovává toto téma podrobně, detailně a 
provedené analýzy jednotlivých zkoumaných oblastí RFA jsou z mého pohledu dostatečné. 

Některé kapitoly (např. 5.4 – viz připomínky) velmi přehledně a odpovídajícím způsobem 
zobrazují teoretická východiska aplikovaná v praktické případové studii. Nicméně větší 
podrobnost bych očekával i v návrzích, které v práci zůstávají často jen v obecné rovině, např. 
„vypracovat strategický plán“ – tato práce by měla již představit alespoň základní prvky tohoto 
strategického plánu, atp.  

g) Úprava práce – formální zpracování vykazuje některé podstatné nedostatky, jako jsou např. 
nedodržené předepsané okraje stránek, nízká vizuální kvalita ilustrací, nesprávné řádkování, či 

zarovnání textu, formální nedostatky v seznamu literatury, apod. Vše viz níže připomínky. 

h) Pravopis a stylistika – práce obsahuje občasné nedostatky v podobě překlepů, pravopisných 
chyb, nesprávné interpunkce, nesprávného skloňování, apod. Vše viz níže připomínky. 

 

Připomínky: 
Abstrakt – interpunkce navíc – „… fotbalovými akademiemi. a zároveň …“ 

Abstrakt v anglickém jazyce – překlep a nesprávně zarovnaný text klíčových slov – „managemen“ 

Str. 9 – nesprávné skloňování – „… výcvikových center, které zajišťují …“ 

Str. 15, obrázek 1 – v obrázku zanechány znaky formátování 

Str. 18 – citováno bez aktualizace – „Pokud je útvar mládeže fotbalového klubu založen jako občanské 
sdružení …“ – dnes již občanská sdružení neexistují na základě změny občanského zákoníku v roce 
2014. 

Str. 18 – nesprávně uvedený odkaz na zdroj – „Dvořák ve své publikaci (2007) zmiňuje …“ 

Str. 19 – neaktuální – „… který však nalézáme pouze u organizací založených na členském principu 
(např. občanská sdružení), …“ 

Str. 23 – chybějící interpunkce – „…  sportovního prostředí atd“ 

Str. 25 – chybějící odkaz na zdroj – „Podle sdružení Touch Football Association of the Australian 

Capital Territory může trenér potřebovat převzít mnoho různých rolí. Jedná se především o tyto role:“ 

Str. 34 – nesprávné skloňování – „V této práci bylo využito polostrukturovaného rozhovoru, který je 
dle autorů Wildemutha a Zhanga (2009) flexibilnější a volnější než strukturované, …“ 

Str. 38 – nelogická formulace – „… která patří k jedničce v oblasti fotbalových akademií.“ 

Str. 44, graf 1 – nízká vizuální kvalita ilustrace 

Str. 45 a obrázek 8 – na obrázku i v textu není zmíněno, že RFA není také v Karlovarském kraji, který 

sice na obrázku vybarven je, ale akademie tam uvedená není. 

Str. 46, obrázek 9 – nízká vizuální kvalita fotografií 

Str. 51 – překlep – „Součinnost s kmenovým kluby hráčů RFA“ 

Kapitola 5.4 velmi pěkně a názorně reflektuje kroky procesu organizování, jak je uvedeno na str. 36, 
obrázku 4. Diplomantka sice v analýze postupuje obráceně, tedy nejdříve organizační struktura a až 
na konci „identifikace a klasifikace požadovaných činností“, nicméně vzhledem k přehlednosti a 
pochopení je to zvoleno správně.  

Str. 54 – nesprávně zarovnaný text odlišně od zbytku práce 

Str. 55 – překlep – „Za období 016 – 2019 činily tyto náklady …“ 

Str. 57 – 60, tabulky 2 – 5 – nedodržení předepsaných okrajů stránky 

Str. 61 – chybějící označení autora citace, či přepisu komentáře 

Str. 66 – překlep – „nadstandartních“ 

Str. 67 – překlep – „nadstandartní“ 

Str. 69 – pravopisná chyba – „… odpovídali pouze na otázky, které jim byli položeny individuálně …“ 



Str. 72 – překlep – „… kdy byly poleženy cíle …“ 

Str. 74 – nesprávné rozložení textu v řádku 

Kapitoly 10 – 12 – nesprávné řádkování textu 

Seznam literatury obsahuje celkem časté nedostatky a nejednotnosti ve formátu uvedených zdrojů. 

Otázky k obhajobě: 
1. Nebyl by ke zvážení koncept (v rámci propojení RFA s klubovými akademiemi), že by vybrané 
klubové akademie získávaly (při splnění určitých podmínek, kritérií a standardů) status RFA tak, jako 
tomu je u statusu SpSM a SCM? Na základě tohoto statusu by FAČR přerozdělil více finančních 
prostředků klubům, které mají status RFA, byly by to akademie pro všechny věkové kategorie, 
podpořila by se klubová loajalita a zvýšila by se kvalita zázemí, díky většímu přísunu financí, navíc lze 
tak navázat i spolupráce se sponzory a nespoléhat se jen na dotační politiku? Dále pokud má 
akademie Bayernu Mnichov být vzorem pro RFA, zda by nebylo vhodné přistoupit k výběru hráčů 
podobně jako v Bayernu Mnichov? Celkově zmíněné návrhy včetně inspirace německým velkoklubem 
by dle mého názoru vyřešilo právě poskytování statusu RFA jednotlivým klubovým akademiím. 
Vyjádřete k tomu svůj postoj, názor, vysvětlete. 
 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře. 
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi/diplomantce. 
 
 
V Praze  dne 16.6.2020       
                                                                       ….......................................................... 
                                                PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


