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Beachvolejbal patří k relativně mladým sportům, který si vydobyl své trvalé místo mezi 

sporty provozovanými v českém prostředí. Záměrem autorky bylo zmapovat situaci 

v organizačním zabezpečení  tohoto sportu ve vazbě na jeho vývoj a etablování v českém 

prostředí. Pro řešení tohoto záměru zvolila adekvátní postup a metody práce. 

V teoretické části prokázala schopnost pracovat s adekvátními odbornými prameny  jak 

z oblasti teorie formálních organizací, tak základních poznatků o systému péče o sport 

v českém prostředí.  V kapitole 2 je nesprávné číslování podkapitol. Při práci s odbornými 

prameny je nutné vzít v úvahu dobu, kdy byly publikovány a okomentovat případné 

změny, k nimž aktuálně došlo (např. Sazka jako zdroj financování sportu s. 22). Zajímavé 

poznatky shrnuje kapitola 2.3. a ukazuje zároveň na snahu diplomantky shromáždit co 

nejvíce dostupných informací o sledovaném sportu (lze předpokládat, že ve světe existuje 

odborná literatura poskytující určité informace o beachvolejbalu, ale v ČR není dostupná).  

Metodologická část je stručná, zasloužila by více rozpracovat a zařadit odkazy na přílohu, 

kde by byla uvedena struktura rozhovoru a přehled dotazovaných osob. Diplomantka na 

základě rozhovorů relativně podrobně zmapovala situaci ve vývoji  beachvolejbalu v ČR 

jak z hlediska jeho organizačního a ekonomického zajištění, tak z hlediska pořádání akcí a 

úspěšnosti hráčů a hráček na mezinárodním poli. Tuto část práce považuji za velmi 

přínosnou.   Škoda, že získané poznatky nekomentovala i ve vztahu k teoretickým 

východiskům týkajícím se organizací, jejich vývoje a proměn ve vztahu k měnícícm se 

podmínkám vnitřním i vnějším. 

 

Celkově diplomantka prokázala schopnost práce s odbornou literaturou a samostatně řešit 

výzkumný úkol. Bylo evidentní, že vybrané téma jí bylo blízké a zpracovala je se zájmem.  

Na kvalitě práce ubírá obrovské množství překlepů/chyb, zejména nevhodné užívání čárek 

ve větách (v souvětích  chybné zařazení čárky před „a“ v poměru slučovacím vět hlavních) 

a chyby ve shodě podmetu a přísudky v množném čísle. 

 

Práci doporučuji k obhajobě  s hodnocením velmi dobře. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Znázorněte na časové ose proměny organizačního zajištění beachvolejbalu ve 

vztahu k významným událostem týkajícím se rozvoje sportu. 

2) Co obsahuje aktuální znění Zákona o podoře sportu? (uvádíte jako poslední znění 

z roku 2005!) 
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