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Hodnocení:

Diplomová práce v rozsahu 104 stran textu, 4 obrázky, 4 tabulky a 5 příloh je zaměřena na projekt pro 
neziskovou organizaci, který je zaměřen na žáky a mládež základních škol a nižších gymnázií. 
Diplomová práce má logickou strukturu rozdělenou do 9 kapitol. Teoretická východiska jsou vhodně 
zvolena a čerpají jak z oblasti projektového managementu, tak strategického plánování a 
managementu sportovních akcí, tato část představuje včetně cílů 45 stran. Metodologická část 
zahrnuje vhodné metody řešení problému, nezvyklé je použití Porterovy analýzy konkurenčních sil, ale 
v analytické části se ukazuje její oprávnění, protože konkurenční prostředí neziskových organizací se i 
v projektech zaměřených na mládež zintenzivňuje jak v rivalitě konkurenčních sil, tak v množství 
substitutů i ve vstupu nových konkurentů. Samotný projekt zahrnuje v analytické části jeho 
představení, manažerské činnosti projektu a analýzu prostředí realizace projektu. V syntetické části, 
která představuje návrh zdokonalení, se autor zaměřuje na systém soutěže, manažerské činnosti a 
finanční plán. Bohužel financování je nejslabší stránkou projektu, ke kterému diplomant získal, ne 
vlastní vinou, pouze redukované informace. Naopak předností jsou návrhy na zdokonalení 
marketingové komunikace. Obě tyto části – analytická a syntetická, které jsou vlastním přínosem, tvoří 
56 stran diplomové práce. Projekt je psán stylisticky více jako slohová úloha, což se podepisuje na 
délce diplomové práce a někdy se tak v textu ztrácejí pak významná fakta. Diplomová práce zahrnuje 
literaturu aktuálního charakteru k řešenému tématu včetně článků světových impaktovaných časopisů, 
která vysoce převažuje zadaný počet – celkem 76 titulů, z toho je 37 zahraničních.

Autor splnil v diplomové práci nároky zadání na tento stupeň závěrečných prací, prokázal znalost 
teorie řešené problematiky a zdařile se zhostil aplikace těchto znalostí do oblasti praxe sportovní akce.

Připomínky: 

1) v přílohách chybí seznam tabulek a obrázků

2) kap.4.1. poslední odstavec projekt není subjektem, ale objektem zkoumání



3) s. 61 – lidské zdroje: kolik dobrovolníků spolupracuje v současné době s AAS ČR a kolik by jich 
bylo třeba? (souvislost s otázkou č.2)

4) s. 65 – přehozená přehozená písmena v názvu kapitoly 5.2.4., 

5) s. 65 – 1. odst. nesrozumitelná věta

6) s. 76 2. - odstavec shora – věta není správně gramaticky postavena

7) s. 68 – špatná kvalita reprodukce obrázku 2

8) s. 71 – konkretizovat číslo tabulky v textu (3. odst. shora)

9) používání neosobního gramatického stylu např. “navrhuje se” 2x na straně 96 nepovažuji za 
vhodné, protože jde o vlastní autorské návrhy

Otázky k obhajobě:

1) Jaká jsou podle Vašeho názoru riziková místa realizace projektu v letech 2014/2015 a jak je 
budete eliminovat?

2) Připravuje Asociace amatérských sportů ČR i jiné sportovní akce nebo na některých 
spolupracuje?

3) Znáte nějaké obdobné projekty ze zahraničí?

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:  výborně

V Praze dne 30.4.2014
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