
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Jiří Doležel 

Název práce:  Management Pražského svazu malého fotbalu 

Cíl práce: vytvořit návrhy na zdokonalení svazu PSMF. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 
 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Výborně 

 
Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

a) Stupeň splnění cíle práce – stanovený cíl předložená bakalářská práce splňuje jak obsahem, 

tak i rozsahem. Celkově je práce zpracována kvalitně, pečlivě s některými drobnými 
nedostatky. Student prokázal schopnost expertně posoudit a zanalyzovat management 

sportovní organizace a navrhnout adekvátní řešení a úpravy. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – student pracoval samostatně, svědomitě, pravidelně 

konzultoval s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická vzhledem ke stanovenému tématu. 

Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že se student drží struktury sekvenčních manažerských 

funkcí ve všech částech práce a je tak patrná provázanost teoretické části a praktické části. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 25 zdrojů, z toho 3 zahraničních, čímž splňuje 

pouze minimální požadavky kladené na bakalářskou práci. Student vhodně, správně a věcně 
cituje, doplňuje vlastní komentář. Kladně hodnotím i vlastní tvorbu v teoretické části (tabulky 

2, 3, 4). 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní, jejich použití a 
zpracování správné. Nicméně vzhledem i k tématu práce se jedná spíše o metody standardní a 

průměrné. 

f) Hloubka tematické analýzy – Všechny části práce obsahují dostatečně podrobné a detailní 

informace. Student podrobně analyzuje řízení PSMF podle základní sekvenčních manažerských 
funkcí, stejně tak předkládá vypracované návrhy a stručnou podobu strategického plánu se 

všemi jeho body. Na úrovni bakalářské práce jsou tyto části práce adekvátní. 

g) Úprava práce – Práce obsahuje občasné nedostatky ve zpracování textu v podobě 
nejednotného zarovnání odstavců, překlepů, pravopisných chyb, apod. Viz níže připomínky. 

h) Stylistická úroveň – Stylistika textu je v pořádku a plně odpovídá úrovni akademické práce na 
bakalářském stupni. 



Připomínky:  

V abstraktu je neupravený odstavec v části „Cíle práce“. 

V anglickém abstraktu je nesprávně uvedeno slovo „Asociation“. 

V úvodu není třeba uvádět osobní důvody výběru tématu. 

Str. 12 – Nelogická formulace věty – „Hlavním cíl práce vytvořit návrhy na zdokonalení svazu PSMF.“ 

Pokud se v textu používá příjmení autorů publikací, ze kterých se cituje, příslušný odkaz na zdroj se 

umísťuje právě k tomuto příjmení. 

Na str. 21 student uvádí, že nejčastější formou sportovní organizace v ČR je občanské sdružení, 

nicméně po změně občanského zákoníku se to již nazývá „spolek“, popř. „zapsaný spolek“. 

Str. 26 – 27 – nesprávně zarovnaný a řádkovaný odstavec 

Některé odstavce jsou v práci zarovnány do bloku, některé doleva, je třeba toto mít jednotné. 

Str. 31 – pravopisná chyba – „Rozhovory probíhali …“ 

Obrázek č. 2 na str. 35 by bylo vhodné předělat tak, aby byl lépe čitelný. 

Str. 48 – překlep – „večeř/oběd“ 

Otázky k obhajobě: 
1. V jaké fázi je prezentace výsledků práce managementu PSMF? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  výborně – velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 
 

V Praze dne 8.9.2016 

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


