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Hodnocení: 

a) Stupeň splnění cíle práce – formulace cíle je dosti problematická. Závěrečná práce by neměla 

mít za cíl pouze analýzu, protože analýza je prostředek k samotnému vlastnímu přínosu 
studentky. Dále nejsou uvedené cíle v práci jednoznačné – rozdíl mezi abstraktem a kapitolou 

2 Cíle práce. Pokud však byla cílem práce podrobná analýza organizační struktury HC Sparty 
Praha a následný návrh změn, předložená práce tento cíl nenaplňuje. Analýza je spíše jen 

popisem základních funkcionálních oblastí a návrh je pouze půl strany návrhu pokusů 
marketingových činností. I s ohledem na níže uvedené hodnocení dalších dílčích aspektů a 

připomínky tato práce nesplňuje nároky na bakalářskou práci, její praktická využitelnost je dle 

mého názoru dokonce nulová. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – studentka pracovala až příliš samostatně. Po jediné 

(úvodní) konzultaci došlo rovnou k odevzdání práce bez průběžných konzultací s vedoucím 
práce (ani elektronickou formou). Tento přístup se následně projevil na špatné a nedostačující 

kvalitě bakalářské práce. Je s podivem, že tento přístup byl studentkou aplikován již po jedné 

neúspěšné obhajobě. 

c) Logická stavba práce – samotná struktura práce by byla v pořádku, nicméně v práci chybí 

například kapitola zabývající se organizačními strukturami např. evropských hokejových klubů, 
které jsou srovnatelné s českými. Dále pak je práce zcela nevyvážená – teoretická část 17 

stran, analytická část 16 stran, návrh – ½ strany. Formálně má samotná práce rozsah 40 
stran, nicméně jak je uvedeno níže, je práce záměrně natahována, takže ani předepsaný 

rozsah nesplňuje. 

d) Práce s literaturou – dle seznamu literatury práce využívá celkem 29 zdrojů, z toho 7 
zahraničních, čímž by splňovala předepsané požadavky. Nicméně při detailnějším zkoumání 

práce je vidět, že tyto zdroje zdaleka nebyly využity tak, jak seznam uvádí. Teoretická část má 
spíše podobu poznámek z přednášek, nikoliv literární rešerše v seznamu uvedených zdrojů. 

Seznam navíc obsahuje řadu formálních nedostatků, samotný text pak někdy zcela postrádá 

odkazy na použité odborné zdroje. Celkově tak musím konstatovat, že studentka neprokázala 
příliš kvalitní schopnost pracovat s odbornými zdroji. Vše viz níže připomínky. 



e) Adekvátnost použitých metod – u použitých metod je poněkud zmatená situace. Není příliš 

jasné, co a jak je využito a aplikováno, protože v abstraktu, v cílech a v metodice čtenář najde 

pokaždé jiné informace o použitých metodách – viz níže připomínky. Praktická část však 
naznačuje, že ať byly použité metody jakékoliv, nebyly využity a aplikovány správně či 

dostatečně.  

f) Hloubka tematické analýzy – teoretická část je zpracována pouze v základní podobě, 

neobsahuje podrobnější rešerši, která by měla v bakalářské práci být. Hlavním nedostatkem 
v tomto hodnotícím kritériu je však téměř žádná analýza současné organizační struktury. 

Jedná se spíše jen o popis hlavních funkcionálních oblastí, což nepovažuji za „podrobnou 

analýzu“, jak autorka v cíli práce uvádí. Zpracované návrhy jsou pak spíše marketingové 
činnosti, než úpravy organizační struktury. Navržená opatření jsou pouze půl strany toho, co 

by se autorka pokusila, což příliš neodpovídá velkému přínosu pro bakalářskou práci. Vše viz 
níže připomínky.  

g) Úprava práce – práce je v tomto ohledu nevyhovující a neodpovídá předepsaným 

požadavkům. V elektronické verzi zcela chybí text v kapitolách Úvod a Závěr. Dále je v práci 
uměle navyšován rozsah velkými mezerami mezi odstavci, vynecháváním místa na konci 

některých stran. Nadpisy hlavních kapitoly mají různý formát, práce obsahuje velkou řadu 
překlepů, pravopisných chyb, opakujícího se textu, nelogických vět, apod. Vše viz níže 

připomínky. 

h) Stylistická úroveň – stylistika textu není příliš zdařilá. Autorka používá velmi krátké stručné 

holé věty, vyjadřování také občas není příliš odborné a odpovídající tříletému studiu daného 

oboru. Některé příklady viz níže připomínky. 

Připomínky:  

Práce je různá v tištěné a v elektronické verzi – některé připomínky se tak týkají elektronické verze, 
některé tištěné. 

V abstraktu zcela chybí zpracovaná část – výsledky. (elektronické verze) 

Hlavní kapitoly mají někdy nadpis velkými písmeny, někdy ne. (elektronická verze) 

V obsahu chybí kapitola 7. (elektronická verze) 

V uložené elektronické verzi zcela chybí text v kapitole Úvod a Závěr. V tištěné verzi je úvod velmi 
stručný, krátký a špatně řádkovaný. Poslední odstavec navíc neobsahuje relevantní informace pro tuto 

kapitolu. 

Analýza organizační struktury hokejového klubu nemůže být hlavní cíl práce. Analýza je pouze 

prostředek k nějaké další vlastní tvorbě a vlastnímu přínosu. 

V abstraktu a kapitole 2 Cíle práce jsou formulovány cíle práce rozdílně. V abstraktu se píše o analýze 
organizační struktury, v kapitole 2 se pak píše o analýze hokejového klubu HC Sparta Praha, už ale 

není psáno, o jakou analýzu hokejového klubu se jedná. Dílčí úkoly jsou pak formulovány velmi 
obecně. 

Kapitola 3 by se spíše měla jmenovat „Teoretická východiska“, přičemž by měla zahrnovat i kapitolu 4. 

Str. 9 – nesprávné skloňování – „Tyto dvě odvětví jsou na sebe velmi úzce napojeny, …“ 

Str. 11 – pravopisné chyby – „…má za cíl: Vývoj, Prodej a Výrobu.“ 

Str. 11 – zcela chybí odkazy na zdroje u citací. Stejně tak kapitola 4.2, 4.3. (elektronická verze) 
V tištěné verzi autorka kombinuje více forem odkazů na zdroje. 

U přímých citací je vhodné doplnit i číslo stránky publikace, ze které je citováno. 

Str. 18 – přímé citace jsou zde normálním písmem, v předchozích částech práce jsu přímé citace 
kurzívou. 

Typy organizačních struktur na str. 20 – 23 jsou spíše poznámkami, než textem, který odpovídá 
literární rešerši pro akademickou práci. 

Str. 23, 33 – zbytečně vynechané místo na konci strany 

Obrázek č. 3 by bylo vhodnější překreslit pro lepší grafickou podobu. 

Str. 26 – překlep – „… je minimálně 200 000,--,“ 

Odstavec na str. 26 postrádá zcela logiku: „S největší pravděpodobností je výběr obchodní společnosti 
nejlepší v podobě akciové společnosti, ale v nynější ekonomické době, je velmi složité získat partnera, 



který by chod klubu zajišťoval dostatečně vysokou finanční částkou. Jelikož vznik akciové společnosti 

je velice finančně nákladný.“ 

V metodice práce autorka píše pouze o metodě zúčastněného pozorování, nicméně v kapitole 2 Cíle 
práce popisuje, že bude využito komparace, zúčastněného pozorování, analýzy dokumentů a 

rozhovorů. Pak však v metodice popisuje opět použití rozhovorů, dále co se nepovedlo, že bylo 
čerpáno z internetových zdrojů, což není zúčastněné pozorování. Celkově je tak metodika práce spíše 

zmateným textem, než pro čtenáře jasným vysvětlením postupu tvorby výsledků práce. 

Kapitole 5.3.1 v elektronické verzi nemá dokončený text, popř. je zcela nelogický: „Výsledky tohoto 

pozorování nezískáváme pomocí kvantifikací či užití statistických metod. Sběr dat a“ 

V analytické části práce jsou zbytečně velké mezery mezi odstavci, jde tedy o umělé navyšování 
rozsahu práce. Stejně tak je v práci mnoho stran, které mají na konci velké množství volného 

prázdného místa. 

Analyzovaná organizační struktura je zpracována pouze v její základní podobě, tzn. pouze hlavní 

oddělení. Pokud se bakalářská práce zaměřuje na analýzu organizační struktury (dle cíle dokonce na 

podrobnou analýzu), měla by tato analýza být podrobná, a měla by rozebírat kompletní organizační 
strukturu včetně všech pracovních míst a pozic. Zvláště, když autorka uvádí, že HC Sparta Praha 

zaměstnává velký počet pracovníků. 

Str. 32 – překlep – „… o vysoce specializovanou organizační struktury …“ 

Některé odstavce v práci mají odsazení prvního řádku, některé nikoliv. 

Kapitola 6.3 (str. 32 – 33) má jiné řádkování textu, neodpovídající pokynům pro bakalářskou práci. 

Str. 33 – opakující se text – „…, co se v klubu děje. Co se v klubu děje.“ 

Str. 35 – chybějící tečka oddělující větu a nelogická větná stavba – „Osoba, která sem patří asistentka 
vedení, zajišťuje …“, „…vysoké profesionální úrovni Kromě toho se stará o přístupu …“ 

Str. 38 – „reklama, která je vidět směrem ven.“ – takové vyjádření příliš nepřispívá dojmu, že autorka 
nabyla během bakalářského studia dostatečné odborné znalosti o sportovním marketingu. 

Na str. 38 autorka uvádí v podstatě stejný text, který je již uveden na str. 33 v kapitole 6.3, jedná se 

o následující – „Početné portfolio Sportovního holdingu Praha a.s. vytváří velký manévrovací prostor 
jak v oblasti marketingu, tak ve sféře reklamních aktivit. Vzájemná synergie jednotlivých subjektů 

poskytuje široké pole pro tradiční i unikátní varianty nejrůznějších marketingových a PR aktivit.“ 

Str. 38 – nelogický text – „… několik druhů sportů.očetné portfolio Sportovního holdingu Praha a.s. 

vytváří velký manévrovací prostor jak v oblasti marketingu, tak ve sféře reklamních Vzájemná druhů 
sportů.“ 

Str. 41 – překlep – „… chodu tiskové ho střediska …“, „…videa, apod. Které zle shlédnout …“ 

Vytvořená doporučení se týkají spíše samotné marketingové činnosti, nikoliv úpravy organizační 
struktury.  

Str. 47 – pravopisná chyba – „děti … napsali“ 

Závěr stejně jako návrhy se docela hodně zabývají aktivitami, které se příliš netýkají organizování, ale 

marketingových činností. Dále zde autorka v podstatě uvádí, že vysoká centralizace je ukázkou velmi 

vysoké úrovně organizační struktury klubu HC Sparta Praha. Opravdu je tomu tak? Opravdu je 
centralizace ukázkou toho, jako úroveň má organizační struktura? 

Str. 48 – divné slovní spojení – „Velmi výborná …“ 

V seznamu literatury se vyskytují některé formální nedostatky v podobě nesprávného formátování 

písma, různého počtu údajů o publikacích, chybějících údajů, apod. Dokonce zdroje 7 a 14 jsou 

naprosto stejné, jen mají jiného autora, což je poněkud divné. D8le seznam obsahuje řadu zdrojů, 
které nejsou v práci jasně a zřetelně využité, naopak jsou v textu citovány zdroje, které nejsou 

v seznamu literatury. Vyvstává tak otázka, jakým způsobem byl skutečně teoretická část zpracována.  
 

Práce není doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  nevyhovující. 

 
V Praze dne 8.9.2015 

                                                                       ….......................................................... 
                                                     Mgr. Josef Voráček 



 


