
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta/diplomantky: Bc. Šimon Zach 

Název práce: Strategický plán rozvoje Národního tréninkového systému České golfové federace 

Cíl práce: zhodnocení současného stavu Národního tréninkového systému České golfové federace a 

sestavení strategického plánu pro jeho budoucí rozvoj. 

 

Jméno oponenta: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 

Zaměstnavatel a funkce oponenta (pokud není zaměstnancem UK FTVS): 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 
výborně - velmi dobře    - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

 

Stupeň splnění cíle práce 
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Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená diplomová práce řeší poměrně standardní téma 
strategického plánování sportovní organizace, zde konkrétně Národního tréninkového systému 

České golfové federace. Stanovený cíl sice práce řeší a celkem i splňuje, avšak na úrovni 
diplomové práci očekávám pečlivější, komplexnější a erudovanější zpracování. Práce je tak na 

hranici potřebného minima co se týče jak rozsahu, tak i obsahové stránky – vše viz dále dílčí 

hodnocení a připomínky. Z tohoto pohledu je její praktická i teoretická využitelnost spíše 
podprůměrná.  

b) Logická stavba práce – struktura práce a jednotlivé kapitoly jsou na první pohled v pořádku a 
odpovídají zvolenému tématu, nicméně při bližším pročtení jsou jednotlivé kapitoly zpracovány 

nepříliš dobře. Práce z mého pohledu postrádá v teoretické části zpracované aktuální trendy 
v oblasti strategického plánování sportovních organizací, reprezentací a svazů, včetně většího 

zaměření na golf. Tím následně chybí větší provázanost s praktickou částí, což se nejvíce 

projevuje v nesprávném zpracování kapitol Diskuze a Závěr. 

c) Práce s literaturou – práce využívá celkem 44 zdrojů, z toho 10 cizojazyčných. Některé zdroje 

jsou však v seznamu uvedeny vícekrát, zejména elektronické zdroje – viz dále připomínky. 
Teoretická východiska jsou zpracována na pouhých 15 stranách, přičemž obsahují jen velmi 

stručný a obecný základ ke strategickému plánování. Diplomant využívá jen nejdostupnější 

česky psané zdroje (minimálně cizojazyčných), mnohdy již velmi zastaralé. Nejedná se zde příliš 
o kvalitní rešerši, jako spíše jen o opis (sice řádně citovaný) několika málo vybraných publikací. 

V diplomové práci v roce 2022 (respektive 2021, kdy byla práce odevzdána) očekávám 



rozsáhlejší, pestřejší a kvalitněji zpracovanou rešerši, využívající aktuální a nejnovější odborné 
zdroje a dále zaměřenou na oblast současných trendů strategického plánování sportovních 

organizací. Z tohoto pohledu je tato část na úrovni diplomové práce nevyhovující. 

d) Adekvátnost použitých metod – diplomant zvolil kombinaci kvantitativních a kvalitativních 

metod. Z kvalitativních metod použil rozhovory, které jsou zpracovány adekvátně, přepisy jsou 

v přílohách práce. Analýza sekundárních dat je v práci v pořádku a vhodně zvolená. Použité 
dotazování nepovažuji za nejvhodnější metodu, vzhledem k tomu, že bylo konstruováno a 

realizováno jako kvantitativní. Dotazování se zúčastnilo pouze 17 respondentů, přičemž v tomto 
případě mohla být vhodnější jiná metoda kvalitativně zaměřená, např. série řízených rozhovorů, 

nebo ještě lépe skupinová diskuse (klidně realizovaná online, tedy tzv. „online focus group“). 
Z mého pohledu by kvalitativní metody přinesly podrobnější a zajímavější výsledky pro následné 

kroky strategického plánování. Z hlediska metodiky pak není jasné, jak, kde či odkud je použita 

PESTLE analýza, o které se diplomant několikrát v práci zmiňuje, nicméně jsem jí v „praktické“ 
části nenašel. 

e) Hloubka tematické analýzy – analýzy, popisy, data a výsledky jsou zpracovány relativně 
přehledně a jasně. Zpracovaný strategický plán však nepovažuji za kompletní a zdařilý. 

Diplomant zde prezentuje pouze stanovené soustavy cílů (přičemž formulace některý je dosti 

nejasná – viz dále připomínky), vybrané prioritní oblasti (které sice vycházejí se SWOT analýzy, 
ale ne vždy vycházejí ze stanovených cílů) a navrhovaný rozpočet. Vzhledem k celkovému 

minimálnímu rozsahu práce (reálně pouze 63 stran čisté práce) je zde prostor pro podrobnější 
rozpracování některých návrhů v uvedených prioritních oblastech. Kapitola Diskuze obsahuje 

polemiku nad dalšími aspekty českého golfu, nicméně to by nemělo být náplní této kapitoly. 
Diskuze by měla obsahovat polemiku ohledně provedení výzkumu a zpracování analýz, jejich 

limity, praktické využití a zejména výsledky „praktické“ části v kontextu teoretických východisek, 

což v této práci není. V Diskuzi i v Závěru jsou pak zpracovány informace zcela nové a jiné, než 
kterých se týká strategický plán, resp. zpracované analýzy.    

f) Úprava práce – práce je z formálního hlediska zpracována v pořádku. Nedostatek vidím 
v zanechání obrázků, tabulek a grafů v původním (anglickém) jazyce, přičemž celá práce je 

psány v českém jazyce. 

g) Pravopis a stylistika – v práci se objevuje poměrně velké množství pravopisných chyb, nelogické 
věty či výrazy – viz dále připomínky. Taktéž považuji za velmi nevhodné neustále řešit v práci 

politické vnímání golfu před rokem 1989. 
 

Připomínky: 

Úvod – diplomant několikrát zcela zbytečně a irelevantně zmiňuje emocionální rozhořčení nad vnímáním 
golfu komunisty. Zaprvé pochybuji, že období před rokem 1989 diplomant zažil (to připomínka k tvrzení: 

„Tyto projekty se také snaží ukazovat, že golf je sport pro všechny, nejen pro vyvolené a elitu, jako 
nám sdělovali komunisti.“), a zadruhé není důvod toto řešit 32 let po revoluci. Podobně pak i na začátku 

kapitoly 5 Analýza prostředí o „pádu železné opony a komunistického režimu“. 

Str. 10 – pravopisná chyba – „… rozdělení na ty, které golf živý …“ 

Opakovaná pravopisná chyba napříč prací – „managment“ 

Str. 14 – pravopisné chyby – „Bělohlávek a kol. (2006) se na úrovně manažerského řízení dívá, jako na 
pyramidu, kdy na nejnižším stupni jsou operativní řízení v podobě strukturovaných rozhodnutí, nad nimi 

jsou manažerské řízení v podobě polostrukturovaných rozhodnutí a na nejvyšší stupni pyramidy se 
nachází strategické řízení.“ 

Str. 20 – chybějící interpunkce – „Strategická analýza slouží k formulaci a výběru strategie podle které 

bude strategický plán vypracován.“ 

Str. 20 – odkaz na graf, přičemž žádný graf nenásleduje. Následuje schéma č. 6. 

Kapitola 3.2 Úkoly práce, str. 27 – první úkol („Rešerše odborné literatury, která se zaměřuje na 
strategické plánování“) je zde uveden naprosto nelogicky, protože je již zpracován dříve, než tato 

kapitola. Navíc z mého pohledu není splněn – viz hodnocení aspektu „Práce s literaturou“. Úkol č. 4 je 
nelogicky formulován – dílčím úkolem práce je „kvantitativní dotazník“? – není jasné, co to znamená. 

Úkol č. 6 považuji za hlavní cíl práce, nikoli za dílčí úkol. 

Str. 28 – pravopisné chyby – „Pro výzkum budou využity primární i sekundární data …“; „Struktura 
sestavení strategického plánu bude následovat předlohu Čáslavová (2009).“; „Ta bude sestavena po 

zkoumání vnější a vnitřní prostředí, vnitřní (mikro) prostředí které přímo ovlivňuje ČGF a prostředí vnější 
(makro), které ovlivňuje ČGF nepřímo.“ 



Str. 28 – nelogické – „Dále bude shromážděn sběr dat …“ – jak může být „sběr dat“ shromážděn? 

Kapitola 4.2 Výzkumné otázky, str. 29 – otázky č. 1 – 9 bych asi nepovažoval za „výzkumné“ otázky 

v pravém slova smyslu. Spíše to považuji za informace, které je potřeba zjistit pro sestavení 
strategického plánu. Navíc v práci nejsou nikde shrnuty jednoznačné odpovědi na tyto výzkumné 

otázky, pokud je takto diplomant stanovil. 

Str. 29 – pravopisné chyby – „Kvalitativní metody zkoumají především daný obsah a snaží se odpovědět 
na otázky ‚,Proč se tak děje”, případně ‚,Z jakého důvodu?” mezi nejčastější metody výzkumu …“; 

„Dalším možností výzkumu je kvantitativní metoda, u které je z pravidla více dotazovaných osob a jejich 
výsledek…“ 

Str. 29 – „Kvantitativní dotazník hráčům národní tréninkové skupiny“ – dotazník není metoda, nýbrž 
nástroj pro metodu „dotazování“. 

Str. 32, schéma č. 11 – operacionalizace pro dotazníkové šetření není příliš zdařile zpracována jednak 

z formálního hlediska (latentní proměnné mají být v kulatých elipsách, manifestní proměnné mají být 
v hranatých obdélnících, dále má být vidět provázanost jednotlivých částí), jednak z hlediska čitelnosti 

(slova jsou nelogicky rozdělená). 

Str. 32 – „Vnější zdroje jsou hodnoceny podle příležitostí a hrozeb.“ – má zde být „vnější prostředí“, co 

to znamená „vnější zdroje“? Podobně je takto pojmenována kapitola 5.14.2 Analýza vnější zdrojů. 

Str. 32 – nelogická věta – „Analýza vnitřních zdrojů.“ 

Kapitola 4.4 Operacionalizace svým obsah neodpovídá názvu. Není jasné, proč je organizační schéma 

ČGF uvedeno v metodické části práce a ne až v „praktické“ části. 

Str. 39 – podivná formulace věty – „Plánované marketingové příjmy byly pro rok 2020 vyčísleny na 

částku 1 724 000 Kč. To je celková výše příjmu za marketing, které ČGF a CGC plánovaly přijmout.“ 

Str. 40 – pravopisné chyby – „…podle výkonosti hráčů …“; „Tyto mistrovství jsou rozděleny …“; „…byly 

pravidla ligy několikrát změněna …“ 

Str. 41 – pravopisné chyby – „…jsou opět družstva rozdělena na mužské i ženské.“; „Tyto centra 
mládeže …“ 

Str. 43 – pravopisná chyba – „Jedná se o tři 2-3 denní soustředění organizované …“ 

Str. 44 – pravopisná chyba – „Plán Národních tréninkových skupiny byl …“ 

Str. 46 – 48 – tabulky a grafy by měly být přeloženy do českého jazyka. 

Kapitola 5.9 Tréninkový systém v zahraničí – poněkud ambiciózní název kapitoly, vzhledem k tomu, že 
se zde pojednává pouze o jedné zemi, a to Kanadě. 

Str. 47 – pravopisné chyby – „…se účastní Národních mistrovsví republiky …“; „…domácích 
Mezinárodních mistrovsví …“; „…je velice důležitá finanční i tréninková podpora, ze strany Národního 

svazu …“ 

Str. 48 – pravopisné chyby – „Mistroství světa amatérských družstev …“; „…bylo Mistroství světa 
zrušeno …“ 

Str. 52 – pravopisná chyba – „…dělat změny přinášející nové řešení.“ 

Str. 54 – pravopisná chyba – „V golfu nejsou rozhodčí kteří by sledovali hráče a zaznamenávaly jejich 

prohřešky.“ 

Str. 56 – diplomant zde (opět) ve SWOT analýze uvádí jako hrozbu „změnu politického režimu“, kde 

opět vyjadřuje své emocionální pocity ohledně komunismu. Sám však zde uvádí, že pravděpodobnost 

změny na komunistický režim je malá, tudíž nerozumím tomu, proč je tato hrozba zde vůbec uvedena. 
Z mého pohledu je to zde opět irelevantní. Jen ukazuje na nepochopení konstrukce SWOT analýzy. 

Str. 56 – pravopisná chyba – „…a nedostala se tak do Poslanecká sněmovny ČR.“ 

Str. 57 – pravopisná chyba – „…fungováním reprezentace ze zahraniční má možnost …“ 

Str. 60 – pravopisná chyba – „Podle předlohy Čáslavová (2020) byly vytvořeny …“ 

Str. 60 – „Tyto cíle korespondují s výsledky metodologické části práce.“ – Zaprvé v práci není žádná 
„metodologická“ část. Zadruhé, pokud je myšlena „metodická“ část, tak v té se o strategických cílech 

nepíše. 

Str. 62 – diplomant nejasně formuluje některé střednědobé a krátkodobé cíle. Např. střednědobý cíl 

„Marketing“ – co to znamená, co je tedy cílem, čeho chceme dosáhnout, co je cílová pozice, jak se 



pozná, že cíle bylo dosaženo? V roce 2023 – 2025 se má dosáhnout „marketingu“? Podobně nejasně 
jsou formulovány krátkodobé cíle v oblasti zajištění finančních prostředků pro hráče ČGF. Formulace 

krátkodobých a střednědobých sociálních cílů by měla být také více specifická a jasnější. 

Str. 64 – použité nesprávné pojmy – sponzor není donor, nejedná se o překlad ani synonyma. 

Str. 65 – pravopisná chyba – „Třetí pilířem …“ 

Str. 67 – z účetního hlediska jsou zde nesprávně kombinovány náklady s příjmy. Navíc zde nejsou 
zaneseny 4 mil. ze zvýšených členských příspěvků a jsou zde divné přesuny částek v „nákladech“ mezi 

sekcí „repre“ a „talent“. 

Str. 68 – pravopisné chyby – „Strategické plánování je považováno, za nejvyšší stupeň managmentu…“; 

„…ale v zahraniční velmi aktuální …“; „…kteří mají výkonost pro účast …“; „…chlapců do 18. let, žen a 
dívek do 18. let …“ 

V kapitole Diskuze diplomant zcela nově popisuje problematiku psychologické přípravy hráčů, přičemž 

tuto oblast v práci dříve nijak neřeší. 

Seznam zdrojů obsahuje nedostatky ve formátování uvedených zdrojů a taktéž jsou zde nesprávně 

zanechány hypertextové odkazy internetových adres. 

Zdroje č. 28, 29 a 30 jsou v podstatě jeden zdroj. Neuvádí se každá „pod-stránka“, nýbrž se jedná 

pouze o jeden zdroj. Podobně pak zdroje č. 41, 42, 43. 

Otázky k obhajobě: 
1. Na str. 32 diplomant uvádí: „Dále byla převzata PESTLE analýza.“ Není zde již uvedeno odkud je tato 

analýza převzata, z jakého zdroje, o jakou PESTLE analýzu se jedná? V práci jsem jí nikde ani nenašel 
zpracovanou, či uvedenou. 

2. Na str. 56 – 57 diplomant uvádí: „Finanční možnosti ČGF je potřeba aktivně rozvíjet a zvyšovat její 
příjem, čemuž by mohl pomoci ekonomický rozvoj ČR a výstavba nových hřišť u nás.“ Jaký je 

v současnosti počet hřišť v ČR? A je opravdu nedostačující pro potřeby českého golfu? 

 
Navržený klasifikační stupeň: dobře. 

 
 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi/diplomantce. 

 
V Praze dne 17.1.2022        

                                                                       ….......................................................... 

       PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


