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Bakalářská práce je zpracována v rozsahu 75 stran textu, 5 příloh, 12 obrázků a 16 tabulek.
Bakalářská práce má návaznost v 9 kapitolách. Jde o práci projekčního charakteru podpořenou
metodami kvalitativního výzkumu.
V úvodu (kap.1) autorka prezentuje téma basketbalu a v návaznosti na to uvedeného turnaje a
zároveň zdůvodňuje, proč si to téma vybrala.
Cíle práce (kap.2) je jasně a formulován. Přehled úkolů je srozumitelný a v logickém sledu.
Doplnila bych tuto pasáž o stanovení manažerských funkcí na této sportovní akci, které bude autorka
zkoumat na dané sportovní akci.
Teoretická část (kap. 3) zahrnuje 19 stran.. Autorka zde rozebírá problematiku managementu,
sportovních akcí a jejich managementu a problematiku marketingu sportovní akce. Teoretická pasáž je
bohatá na prezentaci jednotlivých zdrojů k problematice bakalářské práce, zejména přímo
k managementu sportovních akcí. Za pozitivní považuji, že cituje ze zahraničních zdrojů. Jednotlivé
kapitoly obsahují vlastní komentáře autorky k využití v práci. Více komentářů postrádám u
jednotlivých dílčích kapitol právě v managementu sportovní akce (kap. 3.3.1 – 3.3.4), ostatní části

komentáře mají. Pokud se týká samotného řešení, autorka na s. 8 uvádí, že bude realizovat prvé tři
body, které zahrnují tvorbu variant, ale varianty v návrzích a doporučeních nejsou uvedeny. Jisté
varianty představují pouze vymezené strategie.
Kapitola 4 Metodika výzkumu autorka prezentuje metody, které používá v práci. Používá
metod kvalitativního výzkumu. V prvé řadě prezentuje svoji práci jako případovou studii
kvalitativního výzkumu a konkrétně popisuje její kroky. Ke sběru dat používá analýzu dokumentů,
polostrukturovaný rozhovor, neformální rozhovor. Pro polostrukturovaný rozhovor uvádí na obr. 3
okruh témat. K metodě analýzy využívá SWOT analýzu. v kapitole prezentuje i způsob vyhodnocení
matice SWOT. Metody jsou vybrány a použity vhodně.
V kapitole 5 autorka analyzuje základní údaje a činnosti pořádané akce a v návaznosti na tuto
kapitolu v kapitole 6 rozebírá činnosti podle SWOT a stanovuje silné, slabé stránky, dále příležitosti
a hrozby. Toto rozdělení dělá zřejmě na základě svého expertního odhadu, není to zde uvedeno. Ale
autorka dle mého názoru může tuto roli zastávat, neboť je dobře seznámena se situací kolem pořádání
turnaje. Kapitola 6 je však již analyticko-syntetického charakteru, neboť v kapitole 6.5 autorka
stanovuje již strategie, které je možné použít při dalším řízení turnaje. Bohužel v této ani dalších
částech práce nenacházím výsledky z rozhovoru s hlavní koordinátorkou turnaje, jak uvádí na s. 31
v metodice práce, ani přepis rozhovoru v přílohách. Totéž platí i o neformálním rozhovoru se
sekretářkou BK Klatovy. Ve výsledcích by bylo třeba podrobněji vysvětlit a popsat konstrukce matici
SWOT analýzy a strategie, které z ní autorka stanovila.
Na předchozí kapitolu navazují Návrhy a doporučení v kapitole 7. Ta logicky vycházejí
z analýzy činností turnaje a výsledků SWOT analýzy. (7 stran) Návrhy považuji za reálné,
v některých případech by bylo vhodné je ještě rozpracovat a doplnit finančním plánem pro reálné
rozhodování managementu akce.
Ve stručné diskusi (kap. 9) autorka diskutuje o věrohodnosti navržených změn i limitech, které
jejich realizaci provázejí.
V závěru (kap. 9) shrnuje stručně celou problematiku.
Bakalářská práce obsahuje 32 titulů bibliografických citací, 19 tištěných zdrojů, 13 online
zdroje. 10 titulů je zahraničních v anglickém jazyce. Zastoupení zdrojů ke řešenému tématu je bohaté.
Bakalářská práce splňuje kritéria pro obhajobu.
Připomínky:

1) s. 8 – autorka neuvádí, kterým manažerským funkcím se bude na sportovní akci věnovat
2) číslování stránek zasahuje k textu - s. 14, s.18, s. 20, s. 54, 55, 61, 69, 72
3) s.15 obrázek 1 – měl by být v češtině, je-li celá práce v češtině
4) s. 26 – chyba v nápisu obr. 2, kap. 6.4 – 1. odst. jiné písmeno v textu „já“ místo je
5) s. 40, 45, 47 – nedotažené textem do formátu stránky
6) s. 41, poslední odstavec kap. 5.6. – autorka odkazuje na přílohu bez čísla, kde by měl být uveden
podle harmonogram basketbalové akce, ale asi myslí program akce, který je v příloze 2
7) s. 67 – co je MVP, chybí seznam zkratek
Otázky k obhajobě:

1) Vysvětlete konstrukci matice SWOT analýzy na s. 60 a strategie z ní vytýčené!
2) Jaké činnosti se jeví jako klíčové obecně při pořádání sportovní akce?
3) Jaké benefity přináší zmíněná sportovní akce městu Klatovy?
Navržený klasifikační stupeň: výborně-velmi dobře, konečná známka bude určena na zíkladě

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