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Jméno diplomanta:  Bc. Jakub Molnár  
Název práce: Management a marketing projektu Sportovní talent roku a jeho implementace na období 
2014 - 2015 

Cíl práce: Cílem práce je navrhnout zdokonalení projektu Sportovní talent roku na léta 2014-2015. 

Projekt je zaměřen na zdravý životní styl žáků základních škol v České republice. Autor vychází z 

analýzy dosavadních ročníků realizovaných neziskovou organizací. Jeho vlastním přínosem jsou 

provedené implementace uvedeného projektu. 

 

Jméno oponenta: Mgr. Karel Tejkal, MBA 

Zaměstnavatel a funkce oponenta (pokud není zam ěstnancem UK FTVS): QandA, s.r.o, mediální 

konzultant 

 

Celková náročnost tématu na: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

 
Stupeň splnění cíle práce 
 

výborně 

Logická stavba práce 
 

výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Výborně 

Adekvátnost použitých metod 
 

výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 
 

výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

výborně 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Velmi kvalitní práce, kdy autor na silném teoretickém základu představil reálný projekt, detailně ho 
popsal, analyzoval a navrhl jeho zlepšení a modernizaci. Autor pro podporu svých vlastních úvah a 
myšlenek použil i standardní modely řízení, které nejprve popsal teoreticky a pak je využil s reálnými 
daty a informacemi. 

Ke vzniku práce bylo použito velké množství zdrojů, autor však jejich množství nepodlehl, naopak 
dokázal využít vše podstatné, zobecňoval a dobře podpořil praktickou část práce. 

Připomínky: 

S ohledem na zajímavost tématu a znalosti autora by práci prospělo potlačení její teoretické části, které 
ubralo místo části praktické, ve které, pro dokreslení předkládaných tvrzení, mohlo být využito více 
empirických dat.   

 



Otázky k obhajobě: 

Popište konkurenci v oblasti organizování sportovních akcí pro děti a zaměřte se na hodnocení, zda je 
v tomto případě konkurenční prostředí přínosem či nevýhodou. 

 

Jakou lze využít manažerské zkušenosti z práce na projektu Talent roku využít v jiné praxi, a to 
organizaci sportovních projektů, ale i mimo sportovní prostředí.  

 
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně  
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
V Praze dne: 29. dubna 2014          
                                                                       ….......................................................... 
        Jméno 
 


