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Hodnocení práce: 

Bakalářská práce studenta Tomáše Veselého dosahuje průměrné úrovně. 

 

Pozitivně hodnotím především výběr tématu, které se věnuje u nás stále ještě ne příliš známému 

sportu lakros. Osobně jsem měl možnost tento sport (konkrétně mužskou verzi boxlakros) vidět 

několikrát naživo během svého pracovního pobytu ve Spojených státech a musím říct, že to byla 

zajímavá podívaná. Jeho popularita a podpora v USA je však oproti České republice 

nesrovnatelně vyšší, což autor, sám aktivní hráč lakrosu, v práci zmiňuje. 

 

Cílem práce byla analýza a zlepšení organizace lakrosového turnaje na Jižním Městě. Jeho 

nesplnění autorovi vyčítat nelze, avšak co mu vyčítat lze - s ohledem na fakt, že jde o druhý 

největší turnaj v České republice - je absence přesahu, který by takový turnaj měl mít. Oním 

přesahem mám na mysli například budoucí vliv rozvoje turnaje (či jeho zánik) na český lakros jako 

takový. Ambice, které by český lakros mohl mít v případě spolupráce dvou největších turnajů-týmů 



(Radotín x Jižní Město). Vhodné by bylo zmínit také institucionální a právní zakotvení tohoto 

sportu v českém prostředí, neboť právě to do jisté míry zajišťuje jeho stabilitu. 

 

Takto je práce ,pouze’ zhodnocením turnaje, jenž se potýká s problémy typickými pro většinu 

tuzemsky marginálních sportovních odvětví. 

Připomínky: 

- Některé kapitoly v teoretické části jsou nadbytečné až irelevantní (definice 
managementu/marketingu, osobní prodej, podpora prodeje atd.); mnoho z nich na sebe jen 

stěží navazuje, chybí užší spojení s tématem práce a větší množství vlastního komentáře. 
(TEORIE, VLASTNÍ KOMENTÁŘ) 

- Název práce je Organizace lakrosového turnaje a kapitole 1.1.3 Organizování jsou věnovány jen 

4 řádky. (TEORIE) 

- „Plánování zachycuje, čeho má být dosaženo a jak toho dosáhnout.“ – prázdná fráze (TEORIE) 

- Metodika práce zmiňuje 4 metody, nicméně případovou studii, kterou začíná, vynechává; chybí 

zde také popis deskriptivní analýzy. (METODIKA) 

- Rozhovory s organizátory turnaje nejsou v práci (s výjimkou přílohy) uvedeny; již v rámci 

METODIKY by bylo záhodno uvést, s kým byly rozhovory vedeny, a během práce jejich slova 
několikrát i citovat. (PRAKTICKÁ ČÁST) 

- „Zapálenost organizačního týmu do přípravy turnaje je důvod, který posouvá celou akci stále 
kupředu.“ – Nepochybně důležitý faktor, avšak na dojmech a emocích stavět nelze. 

(PRAKTICKÁ ČÁST, str. 40) 

- Dotace není sponzoring. (PRAKTICKÁ ČÁST, str. 43) 

- Špatně zpracované citace: 

... dle Blažka (Blažek, 2011) – v závorce jen letopočet, ne jméno a letopočet; autoři Koontz a 
Weihrich (v závorce chybí letopočet); ... ovlivnit své nasledovatele (Weihrich, Koontz) - chybí 

letopočet; dle Čáslavové (v závorce by měl být letopočet, ne na konci věty znovu Čáslavová 
2009); dle Svozilové (2010) je počátek projektu: – citace je místo této formulace uvedena u 

poslední odrážky. (PRÁCE S LITERATUROU – CITACE) 

Atd. 

- Úvod práce číslo stránky nemá, závěr práce ho má (sjednotit – buď očíslovat obojí, nebo ani 

jedno); kapitoly 9, 10, 11 (zdroje, grafy/tabulky/obrázky, přílohy) se nečíslují, nejde již o text 
práce. (ÚPRAVA) 

- Obrázek 1 - pouze vykrojená kopie, autor nevytvořil sám. (ÚPRAVA) 

- Stadion v Radotíně (foto) - Jaké foto? Chybí označení (tj. Obrázek 7). (ÚPRAVA) 

Atd. 

- Organisation of lacrosse tournament; ... for it’s size ...; ... v zahraničí známí ... (PRAVOPIS A 
STYLISTIKA, Úvod) 

- ... fungování jeho podřízených útvarů ... (PRAVOPIS A STYLISTIKA, str. 1) 
- ... než-li ... (PRAVOPIS A STYLISTIKA, str. 1) 

- „Určení přesné definice (manažera) je tedy zcela nemožné a jde spíše o individuální pocity a 

- zkušenosti jednotlivých manažerů.“ – Silná slova s ohledem na množství jasných definic. 
(PRAVOPIS A STYLISTIKA, str. 1) 

- ... zda směřuje správným směrem(,) či nikoli. (PRAVOPIS A STYLISTIKA, str. 2) 
- ... je součástí všech činností a středu zájmu ... (PRAVOPIS A STYLISTIKA, str. 3) 

- „V posledních letech se ve sportu klade velký důraz na využití astronomických peněžních částek, 

které se odvíjí od popularity daného sportu. Je logické, že do lakrosu a jiných netradičních 
sportů, plyne méně peněz.“ – ?? (PRAVOPIS A STYLISTIKA, str. 5) 

- ... Hlavní důvod, který dal vzniku těmto pojmům(,) je sportovní ... (PRAVOPIS A STYLISTIKA, 
str. 5) 

- - ... dobře konkurovat ... (PRAVOPIS A STYLISTIKA, str. 9) 
- „Bohužel kvůli malému povědomí o tomto sportu je to často tvrdý oříšek.“ – expresivní výraz 

(PRAVOPIS A STYLISTIKA) 



- ... a proto přihlášení více než 16 týmů je zatím hudbou budoucnosti. – expresivní výraz 

(PRAVOPIS A STYLISTIKA) 
- ... byl by to pro organizaci celé akce velký šok. – Šok by to mohl být pro organizátory, ne pro 

organizaci. (PRAVOPIS A STYLISTIKA) 

Atd. 

Otázky k obhajobě: 

Zmiňujete, že hala původně vyrostla pro potřeby lakrosu, který byl následně vytlačen stále 
populárnějším florbalem. – Jak je celá věc ošetřena z právního hlediska? Existuje nějaká 

smlouva? 

„Je to právě tento turnaj (radotínský), kvůli kterému nejezdí kvalitní americké a kanadské týmy 

na ten jihoměstský, protože na 2 cesty do naší země za rok nemají dostatečnou motivaci či 

finanční prostředky.“ „ ... a proto je důležitá vzájemná spolupráce mezi jednotlivými akcemi a kluby, 
která bude rozvíjet sport jako celek.“ – Kdy se koná radotínský turnaj? Je vámi zmiňovaná 

spolupráce v budoucnu uskutečnitelná? 

„Ideální by bylo zkusit navázat spolupráci se zahraničními lakrosovými firmami jako je 

kupříkladu německý prodejce lakrosového vybavení Captain Lax.“ – Proč zrovna s touto firmou? 

„Rozpočet se tvoří na základě zkušeností a statistik z minulých ročníků.“ „Z analýzy všech materiálů, 
které byly dostupné v době psaní této bakalářské práce a polostrukturovaných rozhovorů s organizátory 

turnaje(,) vyplývá, že Zimní turnaj na Jižním Městě je akcí s růstovým potenciálem.“ – Existuje tedy 

dlouhodobá strategie, nebo se vše dělá jen z roku na rok? 

,,O sporty jako lakros nemají média příliš velký zájem, a tak hráči a manažeři lakrosových klubů 
nemusí vztah s médii zatím příliš řešit. Pro možnost lakrosu být prezentován ve větších médiích 

se jim musí platit, a tak je šance na špatnou publicitu mizivá.” – Co přesně jste těmito slovy 

myslel? Jak si představujete (v dnešní době především nezbytnou digitální) propagaci a 

komunikaci lakrosu? 

Zvýšení povědomí o lakrosu u širší veřejnosti je jedním z vašich dílčích úkolů. – Jak toho skrze tuto 

práci docílíte? 

„Ze zkušeností z minulých let z různých dětských dnů a jiných ukázkových akcí vyšlo jasně 

najevo, že děti lakros baví a po možnosti vyzkoušet si ho začnou pravidelně trénovat v 
mládežnických týmech.“ – Máte k dispozici nějaká čísla, která by vaše tvrzení podložila? 

 
ROZHOVOR S ORGANIZÁTORY TURNAJE (příloha): 

- S kým přesně jste rozhovory vedl? 

- Jaký máte s těmito lidmi vztah? 
- Proč chcete po organizátorech SWOT/Porterovu analýzu, když obě dvě následně vytváříte vy sám? 

- Myslíte si, že je otázka ohledně vnímání (ne)úspěšnosti turnaje vhodně položena? 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře-dobře (2-3, spíše 3) 

 
 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 

 
V Praze, dne 15.06. 2021   Podpis   

                                                                       …......................................................... 
      Jméno  Martin Šrámek 

 


