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Název práce: Management silničních cyklistických závodů

Cíl práce: Analýza managementu pořádání silničních cyklistických závodů na území 
České republiky s následným vyhodnocením získaných dat a přednesením 
návrhů na zlepšení organizace a pořádání závodů na našem území. 
Vytvoření projektu mistrovství České republiky v silničním kritériu.

Jméno oponenta: PhDr. Lukáš Thun

Zaměstnavatel a funkce oponenta:
Armádní sportovní centrum Dukla, trenér rychlostní cyklistiky

Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti podprůměrné průměrné nadprůměrné
- vstupní údaje / jejich zpracování podprůměrné průměrné nadprůměrné
- použité metody podprůměrné průměrné nadprůměrné

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení:
Výborně velmi dobře              vyhovující               nevyhovující

Stupeň splnění cíle práce Výborně
Samostatnost při zpracování tématu Výborně
Logická stavba práce Výborně
Práce s literaturou – citace Velmi dobře
Adekvátnost použitých metod Výborně
Hloubka tématické analýzy Velmi dobře
Úprava práce – text, grafy, tabulky Velmi dobře
Stylistická úroveň Velmi dobře

Praktická / teoretická využitelnost zpracování:
podprůměrné průměrné nadprůměrné

Hodnocení: 
     Student zvolil velmi vhodné aktuální téma týkající se oblasti managementu závodů 
rychlostní cyklistiky, konkrétně silničních závodů. Současná cyklistická praxe se podobných 
témat řešení obdobného problému bojí a výsledkem je celorepubliková negativní atmosféra 
uspořádat akci podobnou navrhovanému projektu. Celá práce je zpracovaná výborně až velmi 
dobře dle stupňů hodnocení konkrétních kritérií.

Připomínky:
     Připomínky se týkají především formální stránky bakalářské práce. Kapitoly třetího řádu 
jsou velmi krátké a je zaznamenána častá změna způsobů citací. Jednotlivé kapitoly nejsou 
zcela vhodně uvedeny pro pochopení souvislostí. V oblasti hloubky tematické analýzy je 
limitována dostupnost informací a jejich objektivita na dvě osoby. Pro případné rozšíření 
tématu směrem k tvorbě diplomové práce doporučuji zaměření na větší spektrum odborníků a 
literatury, a především na francouzské, italské a polské silniční závody.  



Otázky k obhajobě (individuální výběr):
1. Francouzský či polský model závodů regionálních tour není standardní okruhový, 

pouze závěrečné úseky se jezdí kritérijním způsobem na divácky atraktivním krátkém 
okruhu od 5ti do 10ti km. Jak by se Vám tento model líbil při českých závodech typu 
Závod míru či Czech cycling tour nebo Karlovy Vary – Praha?

2. Máte zkušenosti s finanční náročností médií celoplošného pokrytí typu Česká televize
(ČT4 sport) a cyklistických internetových serverů Cyklonovinky.cz a Roadcycling.cz? 
Do jaké míry jsou tato media vstřícná v jednání k reklamní reciprocitě?

3. Projekt silničního kritéria na úrovni Mistrovství České republiky je jistě výtečný. Jaký 
konkrétní způsob bodování závodu byste upřednostnil a jak byste tento způsob osvětlil 
divákům? Do jaké míry by ovlivnily výslednost v závodě a atraktivitu akce bodované 
průjezdy jednotlivých okruhů?

4. Máte v úmyslu zrealizovat popsaný projekt? Se kterými konkrétními organizacemi 
byste chtěl navázat spolupráci? Svou odpověď zdůvodněte.

5. Je podle Vašeho názoru v současném Go cupu 2013 rozložení finančních nákladů na 
subjekty pořadatele jednotlivých závodů a ČSC v optimálním poměru?

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:
     Výborně či velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby.

     Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k obhajujícímu.

     V Praze dne 30. dubna 2013

………………………………………
                                                                                             PhDr. Lukáš Thun


	POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
	Jméno:
	Výborně



