Posudek diplomové práce Bc. Jiřího Fouska Management sportovních akcí – Světový pohár
ve skicrossu
Student si po dohodě s vedoucí práce zvolil téma blízké jeho stávajícímu profesnímu
uplatnění. Sportovní akce, zejména ty, které mají mezinárodní rozměr a účastní se jich větší
počet sportovců, mají v současné době význam pro rozvoj daného sportovního odvětví, jsou
propojeny s ekonomikou všech tří sektorů, ale také se v nich odrážejí širší problémy sportu
od komercionalizace až po nutnost souladu s udržitelným rozvojem.
Student v teoretické části velmi dobře zpracoval rešerši dané tématiky a získané poznatky
logicky a přehledně uspořádal s odkazy na relevantní literaturu. Co oceňuji, je práce s řadou
zahraničních pramenů a to nejen severoamerické provenience. Sport v severní Americe staví
na poněkud odlišných východiscích a hodnotách a pro evropské a ještě spíše české prostředí
jsou poznatky a „návody“ z tohoto geografického a kulturního prostředí ne vždy adekvátní.
Metodologická část ukázala schopnost studenta porozumět principům vědecké práce. Zvolil
tématu odpovídající design výzkumu a výzkumné metody.
Výsledková část přináší hlubokou analýzu sledované akce, kdy student využívá teoretických
poznatků ke zhodnocení při sportovní skikrossové akci realizovaných kroků.
Jak sám student konstatuje, zajímavé by bylo zhodnocení akce v rámci této diplomové práce
v případě, když by se sledovaná akce opravdu uskutečnila (vzhledem k nepřízni počasí byla
odvolána). K tomu by jistě i zhodnocení zcela realizovaného finančního zajištění (alespoň
rámcové) mohlo podat řadu poznatků přenositelných do přípravy jiných, podobných akcí
(některé z nich v minulosti u nás byly problematické MS v severském lyžování v Liberci).
Student prokázal schopnost samostatně, na velmi dobré odborné úrovni zpracovat zadané
téma. Ocenit je nutno práci s literaturou, která nebyla jen formální („mechanické“ zařazení
titulů, aby bylo dosaženo jejich předepsaného počtu), ale užil takovou literaturu, která byla
pro práci využitelná a přínosná. Prokázal připravenost k diskuzi v konzultacích. Diplomová
práce je zpracována přehledně, psaná kultivovaným jazykem. Drobnou výhradu mám k ne
vždy správnému užívání čárek ve větě (např. …podařila sestavit, tak jak to ukazuje…).
.
Práci doporučuji k obhajobě s návrhem hodnocení „výborně“.
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