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Název práce: Krizový management a řešení úpadku ziskového sportovního zařízení 

Cíl práce: Hlavním cílem práce je navrhnout obecné postupy ziskových sportovních zařízení při řešení 
jejich krize a úpadku. 
 

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 
 

Velmi dobře (viz připomínky) 

Pravopis a stylistika 
 

Velmi dobře (viz připomínky) 

 
Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 
Hodnocení práce: 
 
Diplomová práce na téma „Krizový management a řešení úpadku ziskového sportovního zařízení“ 
odpovídá požadavkům FTVS UK pro diplomové práce. 
 
Teoretická část práce je sepsána správně, témata zde uvedená jsou zvolena vhodně. Autorka se velmi 
dobře vypořádala s příslušnými právními předpisy, prokázala, že se v dané problematice orientuje, 
přestože nemá právnické vzdělání. Vyzdvihuji především to, že autorka reagovala na aktuální dění a ve 
své práci pracovala také s tzv. lex covid. Insolvenční řízení není jednoduchá disciplína, avšak autorka 
se tématu věnovala podrobně a její výstup lze hodnotit jako zdařilý. Celkově je práce velmi zajímavá, 
originální. 
 
Metodická část je zpracována správě. Autorka zde vysvětluje důvody výběru použitých metod a 
následně konkrétně popisuje postup průzkumu. Pozitivně hodnotím vysvětlení, které dokládá důležitost 
a adekvátnost kvalitativních rozhovorů s odborníky z oblasti insolvenčního práva.  
 
Analytická část práce je zpracovaná podrobně a srozumitelně a je stěžejní částí práce. Autorka 
osvědčila, že problematiku úpadkového práva nastudovala a pochopila. 
 
Syntetická část je zpracována v návaznosti na teoretická východiska a analytickou část práce. 
Výsledkem je návod na řešení úpadku ziskového sportovního zařízení, který lze dle mého názoru použít 
i pro instituce, které se neorientují na sportovní prostředí. 
 
Diskuze práce je zpracována správně a je tou nejlepší částí práce. Autorka zde hodnotí své výsledky 
a porovnává je s informacemi uvedenými v teoretické části práce.  
 
Závěry práce jsou v pořádku. 
 
Zásadní nedostatky: nejsou. 
 



 

Připomínky: 
1. V práci se vyskytuje několik překlepů, gramatických chyb a stylisticky neobratně sepsaných 

pasáží. 

2. Zákony uvedené na konci práce se uvádí jakou součást seznamu literatury. 

3. Některé obrázky jsou rozmazané. 

4. Tabulky mají zastaralý formát. 
 

Otázky k obhajobě: 
1. Vysvětlete pojem „mezera krytí“. 

 
 
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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