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Hodnocení: 

Bakalářská práce v rozsahu 62 stran textu, 10 příloh a 26 titulů bibliografických  citací ( z tohoto 7 
cizojazyčných) se zaměřuje na téma zdokonalení managementu Českého svazu karate JKA. Práce má 
logickou strukturu,  v níž na analýzu současného managementu navazují návrhy na implementaci. 
Autorka v analýze i návrzích postupuje podle jednotlivých sekvenčních manažerských funkcí a rozšiřuje 
je o marketing a sponzorování svazu. Sladěnosti analýzy a návrhů na zdokonalení lze však vytknout, 
že autorka v prezentovaných návrzích se již  nezabývá ani plánováním ani personalistikou svazu, ani 
finančním managementem (ačkoliv tato pasáž by šla spojit tvorbou vlastních zdrojů prostřednictvím 
sponzorování), které jsou ale předmětem samotné analýzy. V návrzích na zdokonalení se tak věnuje 
pouze obsáhle problematice stanov, zdokonalení organizační struktury sponzorování a propagaci. I 
když jsou tyto pasáže pečlivě a podrobně zpracovány, celkově  projekt  není dotažen v některých 
analyzovaných pasážích a souvislostech. V závěrech chybí i jisté zobecnění problémů managementu 
neziskové organizace na úrovni sportovního svazu. 

 

Připomínky:  

1) s. 35 – jde spíše o rozpočet příjmů a výdajů než o rozvahu, tato pasáž by mohla být zařazena  
přímo do kontrolování, protože v daném případě jde o rozpočtové prostředky kontroly 

2) autorka zachází volně s pojmy rozvaha, finanční plán, rozpočet 

3) návrh na nové místo pro marketingového pracovníka svazu souvisí i s personalistikou 

4) kontrolování – vidíte v organizační poloze (s.12), ne však v obsahové 

 

Otázky k obhajobě: 

1) V čem jsou podle Vás „slabá místa“ managementu neziskové sportovní organizace na úrovni 
sportovního svazu (zobecněte!)? 



2) Jaké druhy firem podle Vašeho přicházejí v úvahu pro sponzorování uvedeného svazu a proč? 
 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
 
 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně – velmi dobře (konečná známka bude stanovena na 
základě průběhu obhajoby) 
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