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Hodnocení práce: 

Diplomová práce na téma „Krizový management a řešení úpadku ziskového sportovního 

zařízení“ zcela odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce. 



Práce má plně vyhovující strukturu a obsahovou náplň. Z formálního hlediska splňuje veškeré 
obvyklé a požadované náležitosti. 

Abstrakt je výstižným shrnutím práce v jemu vymezeném rozsahu. Ve 2. kapitole 
diplomantka věcně uvádí zkoumanou problematiku. Kapitola 3 a částečně i 4 jsou kompilací 
odborné ekonomické, manažerské a metodologické literatury. Obsahují zejména definice 
použitých termínů a zavádí terminologický aparát (který není zdaleka vždy u jednotlivých 
autorů jednotný), se kterým se v práci následně pracuje. Představena jsou obecná teoretická 
východiska pro oblast krizového řízení. Zmíněny jsou nejčastější příčiny vzniku krizí  
na celospolečenské i podnikové úrovni. Současně i jednotlivé fáze krize a krizového 
managementu, standardizované nástroje, sloužící k včasnému rozpoznání krize a způsoby jak 
se s krizemi, a to zejména na úrovni podnikatelského subjektu, vypořádat. 

Obsahovou náplní kapitoly 4 je metodika. Výčet teoretických možností a volba 
odpovídajícího způsobu výběru vzorku včetně nejvhodnější kombinace kvalitativního a 
kvantitativního přístupu k jeho zkoumání. Výčet možností a volba způsobu je diplomantkou 
přesvědčivě odůvodněna. 

Analytickou část (kapitola 5) považuji za nejvýznamnější část práce. Diplomantka osvědčila 
nadstandardní porozumění právním otázkám souvisejícím s řešením úpadků podnikatelských 
subjektů – oblast insolvenčního práva. Podala srozumitelný a náležitý výklad zákonného textu 
a právních norem. Vedle nastudování úpadkového práva (včetně zahrnutí odpovědnosti 
statutárního orgánu za nepodání insolvenčního návrhu a úpadkových deliktů) a analýzy 
konkrétních insolvenčních případů, prokázala schopnost přesně formulovat odborné dotazy na 
konzultanty z řad právních odborníků (formou interview). 

V 6. kapitole své poznatky syntetizovala. Předložen je konkrétní postup určený statutárnímu 
orgánu subjektu splňujícímu podmínky úpadku. 

Kapitoly Diskuse a Závěr jsou sloučeny. V rozsáhlém textu, který je z odborného hlediska 
bezchybný, zaniká tzv. hlavní sdělení. Napříště by bylo vhodnější formulovat několik jasných 
a konkrétních dílčích závěrů včetně navržení postupu v případě (hrozícího) úpadku ziskového 
sportovního zařízení (v souladu s cílem práce). 

Relevance i množství použité literatury a ostatních, zejména online zdrojů plně odpovídá 
požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

Připomínky: 
 

Vytýkám pouze několik drobných formálních nedostatků (viz. str. 37 „Hodnotové peníze“ 
namísto „Hotové peníze“). Diplomová práce má poněkud větší rozsah (včetně příloh 90 
stran). Mám za to, že zkrácením obsahu by práce ztratila na komplexnosti, ve které spatřuji 
jeden z jejích hlavních přínosů. 

Co je třeba diplomantce vytknout, je chyba na str. 35, 7. řádek shora, kde uvádí „K této 

situaci dochází v případě, kdy je firma předlužená (pasiva převyšují aktiva)“. Zde by se 
mohlo jednat až o nepochopení základní bilanční rovnice – viz. výkaz: Rozvaha - pasiva a 
aktiva se vždy rovnají. Předložené nesprávné tvrzení je běžně užíváno médii nebo širokou 
veřejností. V diplomové práci ovšem musí bilanční rovnice být vyjádřena odbornou definicí.  



Naopak se zcela ztotožňuji s jejím konstatováním (str. 74), že právě probíhající koronavirová 
epidemie ukazuje na potřebu existence krizových protokolů. V tomto směru má diplomová 
práce potenciál být praktickým manuálem pro podnikatele, nejen ve sportovním odvětví.  

Využívání relevantních zdrojů a erudice v teoretické i praktické části jsou největším přínosem 
diplomové práce. Velmi nepříznivé ekonomické důsledky boje s rozšířením onemocnění 
COVID-19 předurčují její praktickou využitelnost a odborný význam. 

 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1. Vysvětlete pojem likvidita. 
2. Kdy je firma předlužena? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantce. 
 
 
 
V Hradci Králové dne 16.8.2020       
                                                                       ….......................................................... 
                  JUDr. Ing. Martin Štika 
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