
 

Diplomová práce : Management atletických soutěží /Bc. Vojtěch Holý/. 

1. Přístup k zadanému úkolu. 
Student přistoupil k  danému úkolu velice zodpovědně, kromě studia potřebné literatury konzultoval 
problematiku se zodpovědnými  pracovníky Českého atletického svazu a podrobně se seznámil 
s interními svazovými  dokumenty. Přístup k zadání svědčí taktéž o praktických zkušenostech 
v atletických činnostech a snaze  identifikovat základní problémy atletických soutěží s návrhem na 
jejich řešení. 
 
2. Zvolený postup řešení. 
Z obsahu předložené práce je zřejmé, že student využil všechny dostupné literární prameny, týkající se 
dané problematiky, seznámil se s cíli a úkoly Českého atletického svazu, s jeho postavením ve 
společnosti, s vývojem atletických soutěží v historickém kontextu. Pro zvolenou problematiku se nám 
zvolená metodologie  /popisná analýza a SWOT analýza/ jeví jako vhodná zejména proto, že kromě 
popisu stávajícího stavu dovoluje upozornit na silné a slabé stránky soutěžních programů a předkládat 
návrhy řešení v souvislosti s vnějšími podmínkami pořádání atletických soutěží. 
 

3. Dosažené výsledky, jejich přínos a možnost praktického využití. 
Jedním ze základních cílů Českého atletického svazu je organizování atletických soutěží na všech 
úrovních. Práce Bc. Vojtěch Holého si velice zevrubně všímá systému atletických soutěží družstev 
v České republice, zejména ligových, analyzuje současný způsob jejich organizace a hledá východiska 
k jejich zkvalitnění. Systém atletických soutěží družstev všech výkonnostních stupňů s ohledem na 
geografické uspořádání je nesmírně složitým mechanismem. V uvedené práci se autorovi podařilo 
velice výstižně upozornit na současné nedostatky /komplikovanost soutěží, nízká divácká sledovanost, 
složitý způsob bodování, problémy s místy a daty pořádání soutěží, některé organizační nedostatky/, 
ale i klady dosavadního systému /tradice soutěží družstev v ČR, široká základna i kvalita atletů, obliba 
atletických soutěží, vytváření možnosti kvalitních startů/. V uvedených  doporučeních lze najít 
podněty pro zkvalitnění systému soutěží Českého atletického svazu /zjednodušení soutěží na všech 
úrovních, počty družstev, způsob bodování, komunikace s pořadateli, vytvoření manuálu pro 
organizátory soutěží, upřesnění kategorizace mítinků, „promotion“ atletických soutěží, divácký servis, 
režie závodů, finanční zajištění atd./. Uvedená doporučení mohou být vhodným východiskem pro 
zdokonalení či návrh nového systému atletických soutěží v České republice. 
 

4. Formální náležitosti. 
Práce je členěna velmi přehledně dle jednotlivých logických celků, s uvedením literárních pramenů a 
vhodných  příloh. Domníváme  se však, že některé kapitoly jsou poněkud nevyvážené svým rozsahem, 
vzhledem k očekávaným praktickým závěrům /Teoretická východiska práce – 30 stránek, Analytická 
východiska práce – 28 stránek/.  
 
5. Návrh otázky do rozpravy. 
Program atletických soutěží družstev je velice obsáhlý a celodenní trvání soutěže není divácky 
přijatelné. Jaké jsou možné návrhy řešení? 
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