
POSUDEK OPONENTA BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Veronika Pázlerová  

Název práce:  Organiza ční struktura HC Sparta Praha  

Cíl práce: analyzovat sou časnou organiza ční strukturu HC Sparta Praha a a p ředložit návrhy na 

její zdokonalení 

Jméno oponenta:  Čáslavová Eva 

Zaměstnavatel a funkce oponenta (pokud není zam ěstnancem UK FTVS): 

Celková náročnost tématu na: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

 
Stupeň splnění cíle práce 
 

nevyhovující 

Logická stavba práce nevyhovující 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

dobře (viz hodnocení) 

Adekvátnost použitých metod 
 

výborně 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 
 

nevyhovující (viz hodnocení) 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

dobře (viz připomínka 3, 5 a další) 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

nevyhovující (připomínky 1, 7, 10 12,13 a další) 

Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná 

Hodnocení práce: 

Bakalářská práce v rozsahu 48 stran textu a 29 titulů bibliografických citací (z tohoto 8 cizojazyčných a 
6 elektronických), 4 obrázků je zaměřena na analýzu organizační struktury hokejového klubu HC Sparta, 
který je akciovou společností. Výběr tématu je jistě aktuální, ale tak jak je prezentován, jde o vymezení 
a řešení v podprůměrné rovině. 

Práce je logicky rozdělena do 8 kapitol, teorie a metodologie včetně cíle tvoří 32 stran, analytická část a 
navržená doporučení 17 stran. V kapitole 2 bych považovala za žádoucí výstižnější formulaci cíle, kde by 
autorka měla zdůraznit svůj přínos ve formě doporučení a ne postavit cíl pouze na provedení analýzy, ta 
vždy v projekčních pracích managementu k něčemu slouží. Zároveň by měla více konkretizovat dílčí 
úkoly.  

Teoretická pasáž obsahuje odkazy na tituly literatury, mnohdy velmi nepřesné a někdy tyto odkazy 
chybí (jako např. u definice Vodáčka na s. 11). V bakalářské práci převažují teoretická východiska nad 
vlastním přínosem autory. Zároveň v této pasáži chybí i komentáře k tomu, jak bude teorie využita ve 
vlastní práci. Zároveň ani tady nepracuje autorka s aktuálními teoretickými prameny – např. obchodní 
zákoník, který byl zrušen a totéž se týká problematiky občanských sdružení. Obé bylo nahrazeno novými 
právními normami – zákon o obchodních korporacích 90/2012 a novým občanským zákoníkem. 

Metodologická pasáž prezentuje metody – případovou studii, pozorování, u kterých sice uvádí, že budou 
použity v práci. Nicméně to z vlastního řešení není vůbec patrné, zvláště u pozorování. Mimo to uvádí 
autorka na s. 29, že provedla rozhovory s pracovníky na nižších pozicích managementu, ale ve vlastním 
řešení práce je nelze najít a ani v příloze není uveden seznam pokládaných otázek. 



Vlastní řešení práce obsahuje pouze stručný popis současné organizační struktury, nikoliv nástin, jak 
bude autorka v této práci projekčního typu postupovat. Je tam celá řada dalších obsahových nedostatků 
– např. na s. 38 autorka zařadili trenéři do vedení společnosti, nepostupuje ani v analýze podle úrovní 
řízení, ale útvary si libovolně přehazuje – např. nejprve analyzuje realizační tým, pak sekretariát vedení, 
přitom realizační tým počítá do oddělení základní úrovně. V řešení činností oddělení činnosti pouze 
konstatuje, aniž by je hlouběji analyzovala. Návrhy jsou prezentovány na 2 stránkách v kapitole 7 – 
Doporučení a v kap. 8 Závěry. 

Diplomová práce obsahuje 29 titulů, z toho 6 online zdrojů. Zahrnuje literaturu aktuálního charakteru k 
řešenému tématu, 4 zahraniční tituly. Jeden titul uvádí dvakrát, pokaždé s jiným autorem. Citace jsou 
v textu uvedeny, ale jejich hlubší rozbor směrem k využití v práci chybí. 

Autorka často nevyužívá plného rozsahu stránek na normu 60 řádků, čímž je uměle natažen rozsah 
práce. 

Celkově lze říci, že bakalářská práce nesplňuje úroveň na ni kladenou, má stručný rozsah, má sice 
vhodně zvolené metody, leč z poloviny neaplikované, vedoucí k tomu, že samotná analýza zůstává 
pouze na povrchu věci a nejde do hloubky, z čehož vyplývají i velmi ploché návrhy na zdokonalení. 

 

Připomínky: 

1. s. 9 – špatný výraz, nejde o odvětví, spíše o oblasti (odvětví národního hospodářství) 

2. s. 9 – příliš velké mezery mezi odstavci, nevhodná formulace „po vzoru západu“ 

3. s. 11 – chybí odkazy na zdroje už v 1. odst., chybí tečka za číslicí v nadpise 

4. s. 12 – u citace 12 – chybí rok u autorů 

5. s. 13, 18 – chybně uvedená velká písmena 

6. s. 29 – vypadlé písmeno v nadpisu kap. 5.3.1., na téže straně v textu 2. odst. zaměňuje 
případovou studii s pozorováním 

7. s. 30 – 2. odst. málo srozumitelná věta 

8. s. 36 – jiné řádkování 

9. s. 37 – úprava rozčlenění 

10. s. 38 – mezery mezi odstavci, číslování kapitoly 5.3.2. nespadá do kap. 6.3. 

11. s. 39 – už ne občanské sdružení, ale zapsaný spolek 

12. s. 40 – 1. odst. poslední věta nedokončená, překrývají se nebo chybí závorky 

13. s. 44- stylistika , členění není uvedeno větou 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Kolik úrovní řízení podle Vašeho názoru prezentuje organizační struktura HC Sparta a co je jejich 
úkolem? 

2) Lze ve srovnání se zahraničními hokejovými kluby najít v org. struktuře HC Sparta Praha nějaké 
odlišnosti? 

 
 
Navržený klasifikační stupeň: nevyhovující 
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi. 
 
V Praze dne 12. 9. 2015       
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