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Jméno studenta/studentky: KROB JIŘÍ 

Název práce: STRATEGICKÁ ANALÝZA VYBRANÉHO SPORTOVNÍHO SUBJEKTU 

Cíl práce: Cílem práce je provést strategickou analýzu sportovního klubu Sportclub Řevnice, 
z.s. a na jejím základě stanovit strategický přístup pro tento klub 
 
 

Celkové hodnocení práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (uveďte) 

 

Celková náročnost práce průměrná 

Praktická využitelnost zpracování 
 

Průměrná až podprůměrná 

 

Dílčí kritéria hodnocení práce: 

výborně - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně-velmi dobře (viz hodnocení) 

Logická stavba práce 

 

Velmi dobře (viz hodnocení) 

Rozsah a relevance teoretické části 

 

Výborně-velmi dobře 

Relevance literárních zdrojů a způsob jejich citování 
 

Výborně-velmi dobře (viz hodnocení, připomínka 
11) 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně 

Rozsah, hloubka a preciznost výsledků práce 

 

Velmi dobře (viz hodnocení) 

Formální úprava práce 
 

Velmi dobře (viz hodnocení a připomínky 1,2,3) 

Gramatika a stylistika 

 

výborně 

 

Hodnocení práce: 

     Bakalářská práce v rozsahu 58 stran textu,  4 obrázků, 16  tabulek a  5 grafů a 5  příloh se zabývá 
ve své podstatě strategickým plánováním. Téma je aktuální z pohledu neziskových organizací ve 

sportu a sám autor tuto aktuálnost byť stručně zdůvodňuje v kap. 1 Úvod. Na práci je cenné to, že se 
autor pustit do oblasti strategického řízení v neziskovém sektoru, což v praxi neziskových organizací 

není častým jevem. 

    Formulace cíle v kapitole 1 je poněkud neobratná. Logicky je cílem výběr strategického přístupu, 
pro který jsou nutné analytické kroky.  Autor se v druhá věta se opět vrací k analýze.  Naopak úkoly 

jsou stanoveny podrobně, ale šlo by je přehledněji uspořádat ve své logice.  
    Teoretická část  (kap.3) je zpracována na 28 stranách. Zabývá se vymezením pojmu strategie, 

strategického řízení, strategického myšlení, dále pak použitými metodami strategické analýzy.  
Autor cituje celou řadu českých publikací, poměrně aktuálního charakteru. Ze zahraničních titulů se 

opírá o  3 publikace. Přestože jsou pojmy ve spektru názorů vysvětleny, neuvádí sám autor u 

strategie, strategického řízení, cílů, strategické analýzy, kterému pojetí dává přednost a jaké pojetí  
bude aplikováno v samotné práci. V další části této kapitoly se soustřeďuje na analytické metody a 

přístupy, jejichž použití zdůvodňuje až v kapitole Metodika práce a zde uvádí obecný přístup těchto 
metod a prezentuje názory jednotlivých autorů na vybrané metody. Autor mohl v textu odkázat na 

provázanost jednotlivých kapitol o zvolených manažerských metodách s kapitolou metodiky. Dalo by 

to úplnou představu o použití metod.  
V kapitole 4 Metodika autor prezentuje metody využité pro kvalitativní výzkum – polostrukturovaný 

rozhovor (viz příloha 1) včetně operacionalizace rozhovoru (obr.7), analýzu dokumentů (sekundární 
data), kde podrobně uvádí, které dokumenty byly jejím podkladem. Dále se věnuje využitým 

manažerských metodám pro strategické plánování – Pest analýze, Porterovu model pěti sil, Vrio 

metodě a SWOT analýze. U metody VRIO  postrádám, které zdroje budou hodnoceny, což považuji za 
podstatné.  U ostatních manažerských metod autor konkretizuje způsob jejich použití.  

V kapitole 5  ( 24 stran) je analytickosyntetického charakteru a prezentuje analyzované faktory podle 
jednotlivých metod, tak i návrh matice TOWS, která představuje syntézu  Výsledky jsou zpracovány 



přehledně se shrnutím na konci zkoumání každého dílčího faktoru. Přesto mi připadá, že místy je 

analýza vedena subjektivně, zvláště v některých pasážích jako je hodnocení zdrojů. Naopak snaha o 

objektivní způsob hodnocení je zřejmá u analýzy SWOT, kde její jednotlivé části posuzují 3 hodnotitelé 
(viz přílohy 3-5). Na základě výsledků autor doporučuje využití přístupu SO. Samotná doporučení pro 

praxi  Sportclubu Řevnice, z.s. jsou velmi stručná (2odstavce), vcelku pro praktické využití tohoto 
mnoho nepřinášejí. 

Kapitola 6 – Diskuze hodnotí analýzu sekundárních a primárních dat, průběh polostrukturovaného 
rozhovoru. dále  znovu prezentuje, jak použil jednotlivé metody, což už považuji zde za zbytečné. 

Zajímavé je, že pochybuje o sám o vhodnosti daných metod pro malé organizace jako je tento 

sportovní klub. 
Autor prezentuje v použité literatuře 52 zdrojů, z toho 5 zahraničních a  27 online zdrojů. Zdroje nemá 

seřazeny podle abecedy,  online zdroje má v druhé části až na 1 titul. Celkově lze pochválit množství 
zdrojů, ale ne úpravu a dodržení citační normy. 

Pokud se týká naplnění cíle, autor formálně naplnil, co si předsevzal, ale často nejde do hloubky 

řešených problémů a zůstává na povrchu, pro využití v praxi by strategický způsob musel být výrazněji 
propracován. Pozitivem bc práce je, že autor se pracoval se spektrem manažerských metod. 

Bakalářská  práce splňuje nároky, které jsou na ni kladeny, proto ji doporučuji k obhajobě.  
 

 

Připomínky: 

1) s. 13 – obrázek 1 méně čitelný, zpětná vazba dole nezřetelná 

2) s. 14 – obrázek 2 méně zřetelný 

3) s. 32 – není zřejmé o jakou dohodu se se u pracovníků jedná 

4) s. 37, 1. odst.  – proč velké písmeno u hrubého domácího produktu?, stránka22, 37 nejsou 
dotaženy do formátu 

5) s. 45 – tenisový klub Černošice je zapsaný spolek? – není uvedeno 

6) s. 49 – u slabé propagace bych  brala v úvahu i image potažmo goodwill, který klub v regionu má 

7) s. 50 – nutnost vyrovnaného rozpočtu je konkurenční nevýhodou, pokud  si klub konkuruje 

s obchodními společnosti, v konkurenci sportovních spolků se to neutralizuje 

8) příloha 1, předposlední věta, chybí čárka 

9) s.52 – výpočty u SWOT analýzy mi  vyšly 0,16 a 0,56 

10) s. 55 – 1.odst. poslední věta je formulována nelogicky 

11) titul 9  v literatuře, nedodržena norma, titul 40 – jiné písmo, titul 50 totéž 

 
 
Otázky k obhajobě: 
1) Vymezte, jaké jsou podle Vás rozdíly mezi misí, vizí a cíli organizace ve strategickém řízení!  

2) Zdůvodněte  vyhodnocení Porterova modelu 5 P v tabulce 11, jak jste kvantifikoval míru ohrožení? 

3) Jak jste došel ke klasifikaci jednotlivých zdrojů využívaných v klubu?  
 

 
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 

 
 

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

 
V Praze dne 5.8. 2022      Podpis 

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

                                              Jméno oponenta 
 


