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Hodnocení práce:

Práci hodnotím jako velmi dobrou. K hodnocení výborně chybí zejména dopracování SWOT analýzy. Ta 

by měla sloužit především jako podklad pro závěrečná doporučení manažerům klubu. Bez těchto 

doporučení ztrácí na smyslu. Autor práce měl přijít s konkrétními kroky, jak posílit silné stránky, využít 

příležitostí a eliminovat slabé stránky, případně hrozby. Jakási stručná doporučení se lze dočíst 

v Diskuzi, ale i ta jsou vedena spíše v obecné rovině („více sponzorů a diváků“).

Minimální počet zahraničních zdrojů, ze kterých by měl autor bakalářské práce citovat je dva. Autor toto 

splňuje jen zdánlivě. Z prvního zahraničního zdroje cituje jednu jedinou větu, ze druhého nečerpá 

vůbec, pouze ho uvádí v závěrečném seznamu literatury. Podobně u dalších titulů zde uvedených – viz 

otázka č. 2.

Autor s využitím odborné literatury rozděluje cíle sportovního klubu na sportovní, ekonomické a sociální. 

Sám však tyto cíle často zaměňuje. Práce je zaměřena ekonomicky, autor však, namísto ekonomických 

cílů, uvažuje často nad zájmy ryze sportovními – viz otázka č. 3 a 4.

Práce obsahuje množství gramatických chyb. 



Otázky k obhajobě:

1. Jak konkrétně by FC MAS Táborsko mohlo přilákat další sponzory? Co konkrétně mu klub může 

nabídnout. O jaký typ sponzora by se v takovém případě jednalo? 

2. Některé tituly, které uvádíte v závěrečném seznamu literatury, se neobjevují v samotné práci. 

Můžete uvést, kde přesně v práci jste čerpal např. z publikace profesora Sekota?

3. Za hrozby považujte také „odchod hráčů do prvoligových týmů“. Není toto naopak příležitostí, 

jak klub může získat nemalé finanční prostředky?

4. V Diskuzi uvádíte, že „získání nových fanoušků představuje vynaložení velkého úsilí a i dost 

finančních prostředků“. Uvažoval jste nad tím, zda zvýšení počtu fanoušků klubu ekonomicky 

vykompenzuje prostředky vynaložené na jejich získání?

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantce.
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