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Název práce: Implementace managementu basketbalového turnaje Easter Cup Klatovy
Cíl práce: Hlavním cílem této práce je vytvoření návrhů pro zdokonalení managementu sportovní
akce Easter Cup Klatovy a snaha o zjištění nedostatků při pořádání této sportovní události.
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Hodnocení práce:
Tato práce představuje vynikající bakalářskou práci, která hodnotí sportovní událost a na základě toho
navrhuje doporučení. Autorka prokazuje široké a hluboké znalosti teorie plánování a řízení sportovních
akcí. Tyto teorie jsou dobře zastoupeny ve výborně napsané části teoretických východisek, odrážejí se
ve zkoumaných aspektech akce a otázkách v rozhovorech a náležitě se k nim vrací v části diskuze.
Nabízená doporučení jsou praktická a dobře by posloužila klatovskému basketbalovému klubu, kdyby
se rozhodl některé z nich realizovat v rámci Easter Cup Klatovy.
Připomínky:
Teoretická východiska - Autorka využívá širokou škálu zdrojů a prokazuje velmi dobrou znalost
teoretických východisek pro management sportovních akcí. Je důkladná a neplýtvá textem na základní
témata, která se jí netýkají. U každého probíraného aspektu autorka demonstruje své porozumění
tématu prostřednictvím aplikace na studovaný basketbalový turnaj.
Metodika práce - Zvolená metoda zkoumání tohoto tématu je přiměřená a dobře vysvětlená
v metodické části. Je jasně uvedeno, jaká data byla shromážděna a jak a kdy byla shromážděna. Pro
analýzu SWOT Matice by bylo přínosné mít další hodnotitele, konkrétně hodnotitele nezávislé na
organizátorech akce.
Výsledková část - Výsledky jsou prezentovány přehledně a srozumitelně. Uvedená doporučení jsou
velmi užitečná pro organizátory akce, pro které by tato bakalářská práce byla velkým přínosem. Přesto
některé výsledky nemají dostatečnou hloubku a doporučení jsou spíše implementací aspektů, které
mají jiné akce (více sociálních sítí, maskot) bez jasného vysvětlení jak tyto doplňky prospějí turnaji a
klubu, který turnaj pořádá. V práci navíc nejsou dobře zastoupeny výsledky provedených formálních a
neformálních rozhovorů. Jsou zmíněny jen velmi sporadicky, což nevyvolává dojem, že by se jednalo o
hluboké rozhovory nebo že by významně obohatily výzkum.

Diskuse - Diskusní část výborně propojuje výsledky výzkumu s teoretickými východisky, na kterých je
postavena. Autorka opět prokazuje širokou znalost a porozumění různým teoriím a doporučením pro
řízení sportovních akcí. Na výsledcích svého výzkumu této sportovní akce dokáže ilustrovat rozdíly v
literatuře týkající se tohoto tématu. Nestává se často, aby student bakalářského studia projevil
takovou nuanci v chápání základních teorií. To je jistě chvályhodné.
Str. 36 - Obrázek 4: Logo BK Klatovy a logo Easter Cup Klatovy je uvedeno jako "Zdroj: vlastní", což je
nepřesné, protože by to znamenalo, že autorka sama vytvořila loga prezentovaná na tomto obrázku.
Str. 56 - "Zlepšení působení na sociálních sítích" není příležitost, ale spíše řešení slabé stránky.
Otázky k obhajobě:
1. Je 11 sportovních hal, ve kterých se turnaj koná, pronajato od každé školy zvlášť, či
dohromady od města, nebo jsou zahrnuty v dotacích MŠMT či Město Klatovy?
2. Jako jednu z hlavních slabin akce autorka uvádí propagaci přes sociální sítě. Tato slabá
stránka je pak rozvedena jako doporučení v části 7.3. Zlepšení působení na sociálních sítích,
kde je nastíněno mnoho dobrých nápadů. Nejsem však přesvědčen, že sociální sítě zvýší počet
týmů, které se turnaje zúčastní nebo zlepší finanční situaci turnaje. Prosím o zdůvodnění
přínosu, který pro turnaj znamenají vaše doporučení zvýšeného využívání sociálních sítí.
3. Které z vámi navržených doporučení by turnaji a potažmo klatovskému basketbalovému klubu
nejvíce prospělo z hlediska zvýšení účasti a zlepšení finanční situace?
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