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Hodnocení práce:

Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou organizace  velké sportovní akce. Jejím 
cílem je vznést konkrétní návrhy a doporučení pro jubilejní 50. ročník i ročníky nadcházející. Za 
tímto účelem autorka provedla několik dílčích analýz, které ústi ve SWOT analýzu. Ta však 
z mého pohledu není sestavena úplně správně. Nevychází zcela z dříve provedených analýz, 
nectí pravidla pro analýzu vnějšího prostředí, nejsou určeny váhy jednotlivých bodů a není 
patrná ani výsledná strategie vyplývající ze SWOT analýzy (viz otázky k obhajobě). Zejména 
poslední dvě skutečnosti jsou z mého pohledu poměrně zásadní, neboť o SWOT analýzu měly 
být opřeny jednotlivé návrhy, tedy splnění hlavního cíle práce. 

Známkou dobře hodnotím také stylistickou úroveň, resp. pravopis. Diplomantka se opakovaně 
dopouští gramatických chyb, nejčastěji ve spojení neshody podmětu s přísudkem (např. s. 52 
„3 (televize) měli“, s. 56 „obě strany pořadatelů museli“, s. 59 „nacházeli se tyto prvky“, s. 63 
„problémy se vyskytli“ apod.). 

Výše uvedené nedostatky kazí dojem z jinak slušně odvedené práce. Autorka získala hodnotný 
vhled do organizace závodu a velmi dobře dokáže uvažovat o aspektech, které ji provází. Také 
její závěrečná doporučení mají logické opodstatnění, jsou nápaditá a v praxi realizovatelná. 
Praktická využitelnost zpracování je podle mého názoru nadprůměrná.



Otázky k obhajobě:

1) Analýzou vnějšího prostředí jsou atributy, které organizace nemá možnost nijak ovlivnit. 
Zejména vámi formulované příležitosti se mi tak nejeví. Brání například někdo organizátorům 
cíleně oslovit mladší závodníky? 

2) Zabývala jste se vahou důležitosti vámi formulovaných slabých a silných stránek nebo to 
z vašeho pohledu nebylo důležité?

3)Jakou konkrétní strategii vyplývající ze SWOT analýzy jste zvolila pro formulaci vašich 
návrhů?

4) Vámi uváděný grafický vizuál Jizerské 50 (příloha č. 3) nijak nekoresponduje s vaší vizí 
přilákat k závodu mladší generaci. Naopak vyvolává dojem, že je zde zcela záměrně cíleno na 
střední a vyšší generaci. Diskutovala jste tuto skutečnost s odpovědnými manažery?

Práce je doporučena k obhajobě.
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