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Teoretická část je podrobná a založená na kvalitních zdrojích. V závěru se autor lehce dotýká 
marketingu, jenž souvisí s tématem práce jen z části. 

Metodologická část se opírá o kvalitní rešerši v oblasti využitých metod. Zvolené metody jsou vhodné 
pro práce s podobnými tématy. 
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jednoty a jejich činnosti. Autor podkládá uvedené informace analýzou dostupných dokumentů 
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aby nové orgány mohly realizovat zvolené strategie. Dále jsou uvedené střednědobé a dlouhodobé 
plány SK a vytyčeno několik nefungujících záležitostí, které lze lehce a levně upravit. V této části práce 
je také podrobně popsaná náplň práce nově navržených článků organizační struktury. V závěru student 
věcně shrnuje své poznatky a návrhy řešení. 
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