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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Hodnocení 
 
Zpracovaná bakalářská práce se pokouší rozebrat organizační struktury klubu z NHL a české 
ELH. V úvodní části je popisována teorie managementu ve vyšším rozsahu, nežli je nutné. 
V metodologické části dochází k popisu organizačních struktur obou hodnocených týmů, 
přičemž je tento popis vágní bez uvedení konkrétních údajů, jako je celkový počet lidských 
zdrojů. Dále není uvedeno, s kým a kdy byl prováděn konkrétně řízený rozhovor. (Je 
uvedeno, že s nekonkrétními lidmi). Rovnež není uvedeno, na jaké otázky bylo během 
řízenéého rozhovoru odpovícáno. Práce se omezuje na popis činností ve struktuře klubu, 
v práci ale nejsou údaje o množství trenérů či pracovníků v jednotlivých úsecích (nebo jsou 
tyto údaje uvedeny nepřesně slovy „několik trenérů“. Komparace, o kterou se studentka snaží 
v podstatě není provedena, je proveden jen velmi strohý popis činností. Práce ve své podstatě 
nic neanalyzuje a nic nepřináší. Chybí i vyjádření k hypotézám a k výzkumné otázce samotné.  
 
Práce splňuje pouze některé formální požadavky kladené na Bc práci. Cíl práce neodpovídá 
náplni ani výsledkům, které nejsou kvalitativně, ani kvantitativně doloženy. Studentka dvakrát 
konzultovala zadání práce, ale samotnou práci konzultovala pouze jednou 3dny před 
odevzdáním. V současné verzi nebyla schopna zakomponovat konzultované připomínky.  
 
Na základě uvedeného práce není  doporučena k obhajobě   
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