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Hodnocení:  

Práce je celkem zdařilá.  

Teoretická část mohla být vyváženější s částí praktickou, výsledný poměr však není až zas tak špatný. 

Autor používá dost zkratek, a proto by práce měla obsahovat i seznam použitých zkratek. 

Práce je v převážně popisná, používá někdy velmi dlouhé citace, chybí vlastní interpretace. Jakkoli 
autor uvádí, že používá popisnou analýzu, tak spíše popisuje a neanalyzuje. 

V „teoretické části“ by také mohlo být i více teorie aplikované v části „analytické“. 

V závěru, který mohl být delší, se uvádí: „Z podrobného rozboru financování návrhu rozpočtu ČVS na 
rok 2012 a konečného rozpočtu pro stejný rok, jsem zjistil, že…“ Bohužel, tento rozbor není v práci 
přítomen. 

 

Připomínky:  

V abstraktu jsou používány věty bez sloves, tedy ne věty – jedná se v podstatě o části jedné dlouhé 
věty rozkouskované tečkami místo čárek. Stejná chyba se pak objevuje i v Cílech a úkolech práce, kde 
je stejný text.  

Bylo lépe použít přesnější názvy než Analytická část a Teoretická východiska. 

Některé zdroje nejsou dobře citované (někdy odkaz chybí, např. na s. 10), někdy zase chybí vlastní 
komentář (např. na s. 12). Podobně se tomu např. na s. 14, kde je bez zdroje uváděn registrace 
občanských sdružení nebo také v části 3.3.2 na s. 17-18. 

Objevují se překlepy či gramatické chyby, např. „kdy se do tohoto sportu lidé jen hrnuly“ na s. 17.  

Část o Volejbal s.r.o., jakkoli je v teoretické části, by měla obsahovat úvod nebo nějaké informace o 
této společnosti již zpočátku a nezačínat jen obecnými informacemi o to, co je společnost s ručením 
omezeným. Tato část uvádí jen teoretické informace o s.r.o., které jsou sice dobré, ale nevyplývá 
z nich logika jejich použití.  



V části Metodologie mělo být více informací o použitých metodách (např. popisná analýza nebo 
analýza rozpočtu, kde je něco málo o rozpočtu a o použití této analýzy, ne však co to je.). Taktéž by 
v této části měly být odkazy na zdroje informací o použitých metodách analýzy (např. u rozhovoru). 
Popis použitých metod by také měl jít více do hloubky. Například autor uvádí, že používá 
polostrukturovaný rozhovor, ale neuvádí co to je.  

Taktéž informace o rozpočtu ČVS (s. 31) měly být s odkazem na zdroj, odkud autor tyto informace 
má. 

Graf a tabulky na str. 34-36 měly být lépe okomentovány. Podobně tomu mělo být u informací o 
rozpočtu na následujících stranách – chybí vlastní interpretace, jedná se jen o popis a ani ne tak o 
popisnou analýzu. 

Závěrečná věta „Některé nepřesné a zaokrouhlené částky vznikly z důvodů nemožnosti sdělit úplné 
přesné částky.“ Měla být okomentována či upřesněna. 

 

Otázky k obhajobě: 
Je ČVS schopen a má možnosti zlepšit stranu příjmů a výdajů? Jak? Jak jste danou otázku analyzoval? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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