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Hodnocení práce: 

 

Teoretická část je příliš krátká ve srovnání s celkovou délkou. Obsahuje také příliš málo vlastních 
komentářů a interpretací. 

Celá část 5 by měla mít více odkazů, má asi tři na provedený rozhovor. Přepis rozhovoru měl být 
v příloze práce. 

SWOT analýza mohla být lépe udělaná, například mohly být body seřazeny podle důležitosti i v tabulce, 
mohly být lépe analyzovány a navržena některá opatření u daných bodů. Také občas není jasný zdroj 
bodů SWOT analýzy. 

Není jasné, podle čeho autorka vytvořila strukturu návrhu v části 8. Tento návrh navíc dostatečně 
nezohlednil výsledky SWOT analýzy. 

 

Připomínky: 

Úvod je příliš krátký.  

V úvodu je uvedeno jméno neziskové organizace bez zkratky určující, o jakou organizaci se jedná, 
nejedná se tedy patrně o její právní název. 

 „Americká manažerská asociace in Vodáček, Vodáčková (2001, s. 16): „Management znamená 
vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných.““ (s. 11) chybí sloveso. Tato zvláštní forma citace je 
používána jen na této straně třikrát. 



I když tento odkaz byl správně uveden o stranu dříve, u na s. 12 u „Koontze a Weihricha zahrnuje 
plánování, organizování, personalistiku, vedení a kontrolování“ měl být uveden odkaz plně. Stejně měl 
být uveden plný odkaz u „Výběrem z nich lze zmínit činnosti motivování a komunikace, které lze 
považovat za velmi důležité, a které nechybí ve výčtu manažerských funkcí u Druckera, zakladatele 
moderního managementu“. 

První dva odstavce kapitoly 3.3 (s. 14) šly rozvinout a okomentovat, to platí i u jiných částí textu. 
Teoretická část by pak nebyla tak krátká. Obecně vzato, chybí v ní vlastní komentáře a interpretace, což 
i dává dojem, že autorka nemusela odkazovaný text pochopit. 

V „Solomon (2002, s. 2/3) uvádí“ (s. 18) není lomítko nejlepší variantou. Tato volba se opakuje i dále 
v práci. 

Část 3.5.3. (s. 20) by patrně zasloužila odkaz. Totéž lze říci i o tvrzení „Vrcholoví sportovci si totiž 
vybírají akce, které jsou prestižní, a pro závodníky pohodlné“ (s. 22). 

Na s. 23 autorka uvádí z akcí, které Salomon doporučuje po skončení akce jen ty, které se týkají 
zábavy, aniž by toto omezení vysvětlila. 

Například u věty „Za jinou formu analýzy dokumentů můžeme považovat analýzy sociálních sítí, blogů 
nebo komentářů“ (s. 24) není jasné, zda k ní platí odkaz z předchozího odstavce či nikoli. 

Podčást Metodologie týkající se dotazníku jistě chybí odkazy (s. 25-26). 

I věta „Celkově se účast diváků odhaduje na 2,5 tisíce lidí“ ze s. 29 má mít odkaz. 

Špatná shoda na s. 31 ve „na základě dotazníků vyplněných závodníky a diváky, rozhovorů s 
organizátorem akce, analýzou dokumentů“ není jediná v práci. 

Věta „sportovci mají totiž sebou připravené jídlo, které ví, že jim dodá energii nejvíce“ není dobře 
postavená. Taktéž odstavec „Atraktivita trati je jedním z největších silných stránek závodu. Není jiný 
dvaceti čtyřhodinový závod, který by vedl městem.“ (s. 45) je zvláštně postaven a není dobře 
okomentován. Je v něm navíc chyba. 

Slovo „kadibudka“ patrně není spisovné, a mělo tedy být použito v uvozovkách nebo nahrazeno jiným.  

Autorka uvádí nelogicky, že měla 23 respondentů ze strany diváků, ale 24 lidí si všimlo letáků (s. 49-
50). 

Pro malý počet respondentů ze strany diváků autorka správně nepoužívá procenta. Přesto najednou má 
údaje 17 %, 26 % a další (s. 51-2). 

Věta „Většina diváků (80%) byla spokojena, 2 diváci spíše nespokojeni a 5 diváků nedokázalo posoudit 
toto kritérium“ (s. 52) najednou dává dojem, že odpovídalo 35 diváků. 

V dotazníku je u použité škály 5 „nemohu“ (obdoba „nevím“), takže by neměl být používán průměr. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jak hodnotíte diváckou účast a fakt, že máte dotazník vyplněný jen 23 diváky? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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