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Hodnocení práce: 
 
Diplomová práce na téma Finanční plán golfového turnaje Automechanika Golf Cup 2021 odpovídá 
požadavkům FTVS UK pro diplomové práce. 
 
Témata uvedená v teoretické části jsou zvolena správně. Autorka zde provádí celkem zdařilou rešerši 
literatury, kde kombinuje aktuální zdroje se staršími a poukazuje na vývoj některých pohledů na 
pořádání sportovních akcí.  
 
Metodická část práce je sepsána převážně správně. Autorka používá správný postup, velmi dobře 
popisuje postup pro vytváření dotazování a volbu výzkumného souboru. V této kapitole ovšem vůbec 
nepopsala analýzu sekundárních dat, kterou v praktické části využívá v kapitole 5.3 pro analýzu 
finančních dat poskytnutých společností Automechanika, a.s.  
 
Analytická část práce je zpracovaná zajímavě a přehledně. Autorka se v úvodu věnuje představení 
společnosti Automechanika, a.s. a představení plánované akce. Pozitivně hodnotím, že se zde věnuje 
pouze důležitým informacím a zbytečně tyto kapitoly nenatahuje. Kapitoly 5.3 a 5.4 jsou stěžejní pro 
samotnou akci. 
 
Syntetickou část autorka propojila s analytickou, což je u témat zabývajících se finančními či 
strategickými plány vhodné. Syntetická část je směřována převážně do kapitoly 5.4, v níž autorka 
popisuje podrobný rozpočet golfového turnaje. Pozitivně hodnotím i uvedení reálných nákladů 
v porovnání s plánem. Autorce v tomto hledisku pomohlo, že samotné plánování akce se částečně 
překrývalo s dokončení diplomové práce. Tento fakt poukazuje na rozdíl mezi plánem a realitou.  
 
Diskuze práce je zpracována správně. Autorka zde hodnotí své výsledky a porovnává je 
s informacemi uvedenými ve své teoretické části. Zároveň zde uvádí limit práce, a to nedostatečné 
množství otázek a nedostatečná hloubka rozhovoru. Autorka také představuje možnost, jak průzkum 
v budoucnu provést lépe. Dokazuje tím, že si svou chybu uvědomuje. 



 
Závěry práce jsou v pořádku. 
 
Zásadní nedostatky: nejsou. 
 
 

Připomínky: 
1. Autorka v textu využívá nepatrně větší mezery mezi odstavci než doporučují pokyny FTVS UK 

pro psaní závěrečných prací. 

2. Akademické práce se zpravidla píší neosobně, autorka v některých částech práce mění osobu 
vypravěče, čímž stylisticky znesnadňuje čtenáři pochopení textu (např. str. 15). 

3. Akademické práce by se měly psát nadčasově, autorce se to v některých pasážích nepodařilo 
(např. str. 16).  

4. V práci se vyskytuje několik překlepů. 

5. Na straně 20 nahoře má autorka chybně umístněný citační odkaz u přímé citace. 

6. Na straně 2  autorka opět chybně umísťuje citační odkaz. 

7. Kapitolu 2.3 autorka nelogicky rozděluje pouze na jednu podkapitolu 2.3.1. 

8. V metodické části autorka neuvádí postup výběru respondentů pro rozhovory. 

9. Operacionalizace uvedená v příloze 3 je spíše prvotním návrhem průzkumu; autorka zde 
řetězí dimenze, které nepřímo měří pouze jednou poddimenzí a následně jedním indikátorem. 
Tento postup postrádá logiku.  

10. Autorka nekonkrétně odkazuje na tabulky (např. str 42). 

11. U tabulek 2 až 6 nejsou přesně uvedené zdroje. 

12. Autorka v celé práci využívá v terminologii spojení „sportovní akce“; avšak v diskuzi používá 
jiný překlad „sportovní událost“; v akademických pracích je vhodné terminologii neměnit. 

13. Se zdrojem č. 44 v práci autorka nepracuje. 

14. Zdroj 30 autorka uvádí v jiném formátu než ostatní zdroje. 

15. Zdroj 17 v seznamu literatury má formální nedostatky. 

Otázky k obhajobě: 
1. Vysvětlete prosím rozdíl mezi grantem a dotací. 

2. Sportovní akce již proběhla. Dá se tak zhodnotit kvalita Vašeho plánu z pohledu jeho 
praktického využití? Bylo něco, co Vám v plánu chybělo? Jsou oblasti, které byste dnes 
zkoumala jiným způsobem? 

3. Vysvětlete důležitost výkazu cash flow v porovnání s výsledovkou. Je „akruální princip“ 
hrozbou pro Vaši akci? Vysvětlete, prosím, proč ano, případně proč ne.  

 
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně - velmi dobře 
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi/diplomantce. 
 
 
V Praze dne 1.9.2021       
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