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Název práce:  Strategické plánování v podmínkách sp ortovních klub ů – TASK Silueta Praha  

Cíl práce: Sestavení strategického plánu rozvoje ta nečního a sportovního klubu  

Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti   podprůměrné   průměrné nadprůměrné 
- vstupní údaje / jejich zpracování podprůměrné   průměrné nadprůměrné 
- použité metody   podprůměrné průměrné nadprůměrné 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře - dobře     - nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně 

Logická stavba práce 
 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Výborně 

Adekvátnost použitých metod 
 

Výborně 

Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta 
 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Výborně 

Stylistická úroveň 
 

Výborně 

 
Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení, připomínky – příp. otázky k obhajobě: 
Práce je velmi dobře vypracována, a to i přes malé nedostatky. Ne zcela jednotné uvádění zdrojů 
(datum s čárkou či závorkami u objektů). Např. v otázce 21 by měla být i varianta „jiné“. Dotazníkové 
šetření se mohlo/mělo týkat i jiných částí klubu. V metodologii v podčásti o SWOT v podstatě uvádí 
autorka i zpracování STEP analýzy, aniž by to přiznala a vědomě ji oddělila a kompletně vypracovala, 
což je škoda. Když uvádí cenu konkurence, mohla by autorka připomenout cenu TASK nebo odkázat 
na jiné místo v textu. Je otázkou, jestli tabulka č. 24 a odpovídající text (str. 77-78) správně používají 
slovo „zisk“, o to více, že je tento rozdíl příjmů a výdajů použit na chod o.s. Několikrát citovaný zdroj 
Dance Universe (str. 37) je nejasný. Část Implementace a kontrola mohla být více rozepsána. 
Z hlediska zpracování materiálů v textu a přílohách je práce velmi ojedinělá.  

Otázky k obhajobě: 
Proč jste se dotazovala jen členů z dívčích formací? Podle čeho jste dělila bydliště – např. proč jsou 
dohromady Praha 7 a Klánovice (str. 47)? Proč je „komunikace s případnými sponzory a dárci“ v části 
Ostatních funkcí a ne v části Komunikace (str. 54)? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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