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Cíl práce: identifikovat příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky a vybrat strategický přístup pomocí 
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Celkové hodnocení práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (uveďte) 
 

Celková náročnost práce průměrná 

Praktická/teoretická využitelnost zpracování 

 

průměrná 

 
Dílčí kritéria hodnocení práce: 

výborně - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

Přístup studenta k závěrečné práci Výborně 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Rozsah a relevance teoretické části 
 

Výborně 

Relevance literárních zdrojů a způsob jejich citování 

 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně 

Rozsah, hloubka a preciznost výsledků práce 
 

Výborně 

Formální úprava práce 

 

Velmi dobře 

Gramatika a stylistika 

 

Velmi dobře 

 
Kontrola originality textu závěrečné práce: 

 

Stav kontroly na plagiáty (SIS) 12% 

Stav kontroly Turnitin (SIS) 16% 

Slovní komentář Nejedná se o plagiát, autor v práci řádně cituje. 

Označené části plagiátorským programem jsou 
v práci řádně citovány.   

 

Hodnocení práce: 
 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá strategickým managementem sportovní neziskové organizace. 
Toto téma je v dnešní turbulentní době pro sportovní kluby velmi důležité. Oceňuji, že se student tohoto 

tématu nebál a zpracoval ho. Zastávám názor, že s tématem lze nadále pracovat, jelikož tvoří podklad 
pro detailní formulaci klubové strategie. Tento aspekt může být naplněn například v práci diplomové.   

 

Cíl práce považuji za jasně a konkrétně stanovený. Zastávám názor, že je zcela dostatečný pro potřeby 
bakalářské práce. Samozřejmě mohl být lépe výsledkově popsán vybraný strategický přístup tak, jak si 

to autor v cíli práce předsevzal, ale i tak považuji cíl práce za zdařile stanovený. Věta „K tomu slouží 
důkladná analýza vnějšího i vnitřního prostředí klubu“ mohla být z cíle zcela vypuštěna. Za chvályhodné 

považuji také sestavení dílčích úkolů práce, které jsou jasné, zřejmé a konkrétně sepsané.  

 



Teoretická část je sepsána strukturovaně. Autor bakalářské práce postupuje od obecných pojmů jako 

je strategie až ke specifickým strategickým manažerským metodám. Práce ukazuje přehled využívaných 

manažerských metod, což značí, že se autor dobře orientuje v dané tématice. Snaha o konfrontaci 
výroků jednotlivých citovaných autorů je nezpochybnitelná, avšak v teoretické části postrádám vlastní 

komentář autora směrem k tomu, jaké definice či jaké postupy budou využity pro tuto konkrétní 
závěrečnou práci. Z obsahové strany hodnotím teoretickou část jako výbornou.  

 
V metodické části jsou popsány jednotlivé metody, které autor využil během tvorby předkládané 

bakalářské práce. Musím ocenit jejich detailnost a preciznost. Z uvedené metodiky lze výzkum opakovat. 

Polustrukturovaný rozhovor a analýza dokumentů je popsána důkladně. V případě rozhovoru musím 
pochválit za provedenou operacionalizaci i za přiložený přepis rozhovoru, který je uveden v přílohách 

práce. Škála využitých manažerských metod převyšuje potřeby bakalářské práce. Autor užívá PEST 
analýzy, Porterova modelu pěti sil, VRIO analýzy a SWOT analýzy. Musím ocenit především metodické 

uchopení SWOT analýzy, kde se autor snažil maximalizovat objektivitu dané analýzy tím, že zapojit do 

hodnocení dva další manažery. Tento akt považuji za vynikající.  
 

Analytická část je sestavena strukturovaně, stejně jako celá bakalářská práce. Autor se věnuje podrobné 
analýze dle jednotlivých manažerských analýz. Musím konstatovat, že se snaží provést velmi podrobné 

šetření. I přes uvedené v této části existují pasáže, kde autor mohl provést hlubší šetření. Za každou 
dílčí analýzou autor uvádí shrnutí ve formě přehledné tabulky, což umožňuje čtenáři lepší orientaci 

v předkládané problematice. U metody VRIO je lehce inklinováno k subjektivitě, což je ale relativně 

opodstatnitelné, jelikož se jedná o analýzu interního prostředí sportovního klubu.  
 

Velmi si cením metodického podchycení celé SWOT analýzy a následného převedení do TOWS matice. 
Tímto byl ve své podstatě splněn cíl práce. Uvedená doporučení jsou velmi stručná, což je škoda. 

Nicméně v tomto ohledu musím podotknout, že tvorba doporučení nebyla cílem této práce.  

 
V diskuzi se autor věnuje limitům provedeného výzkumu. Dále předkládá i drobnou reflexi literárních 

zdrojů v kontextu vlastních zjištění. Tato pasáž by mohla být rozsáhlejší.  
 

Závěr práce částečně shrnuje vše, co bylo realizováno. Tato část zde neměla být uvedena, jelikož je 
třeba spíše popsat nejpodstatnější závěry a výsledky bakalářské práce. To student činí pouze částečně. 

 

Autor této závěrečné práce s vedoucím konzultoval pravidelně. Většina připomínek byla zapracována. 
Oceňuji volbu tématu a snahu do něj proniknout. Využití stategicko-manažerských metod si vážím a 

jsem rád, že k nim autor přistoupil stran metodiky velmi zodpovědně.  
 

Práce využívá celkem 52 zdrojů, které jsou řádně citovány. Tímto splňuje požadavky na tento typ 

závěrečných prací.  
Etické aspekty práce byly zdárně dodrženy, což dokládá kontrola na plagiát i informovaný souhlas v 

příloze práce. Závěrečnou práci tímto doporučuji k obhajobě.  

Připomínky: 

 

Skenované obrázky mohly být uvedeny ve vyšší kvalitě.  
 

Je škoda, že seznam literatury se nevyhnul drobným nedostatkům a nerozumím, proč není řazen 
abecedně.  

 
V textu práce se autor dopouští pouze drobných chyb a někdy využívá slov nevhodných pro akademickou 

práci (dvěma lidmi apod.).  

 
 

Otázky k obhajobě: 
 

1. Jak byste nyní postupoval v přípravě strategie? Co je třeba udělat?  

2. Jakým způsobem lze eliminovat konkurenci, která je pro klub dle SWOT analýzy hrozbou?  
 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně, v závislosti na průběhu obhajoby. 
 

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

 

 
 



 

V Praze dne 28. 8. 2022        

                                                                       ….......................................................... 
                                              Ing. Mgr. Daniel Opelík 
 


