
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Zuzana Štáhlová 

Název práce: Management sportovní akce Jizerská 50 

Cíl práce: Cílem diplomové práce je vytvořit návrh změn a doporučení pro 50. ročník Jizerské 50 i 
nadcházející ročníky. 

 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Velmi dobře 

Hloubka tématické analýzy,vlastní přínos diplomanta 

 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

Velmi dobře 

 

Praktická/teoretická využitelnost zpracování: 

 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

 

Hodnocení: 

Diplomová práce je zpracována na 85 stranách textu a obsahuje 5 příloh. Autorka čerpá ze 40 zdrojů. 

V teoretické části se autorka zabývá sportovním managementem, projektovým managementem, 

sportovním marketingem a sponzoringem.  

Metodicky je diplomová práce průměrně náročná a autorka využila metod případové studie, vlastního 

pozorování, analýzy dokumentů, interview a SWOT analýzy.  

Praktická část diplomové práce je rozdělena na dvě části – analytickou, kde autorka popisuje 

dosavadní stav managementu akce, a syntetickou, a kde autorka seskupuje veškerá dosavadní zjištění 

a výsledkem jsou konkrétní návrhy pro nadcházející ročník (ročníky) akce.  

SWOT analýza mohla být dle mého názoru propracovanější (odborně hlubší a více detailní). Přesto 

považuji diplomovou práci za dostatečně kvalitní a prakticky aplikovatelnou. 

 

Připomínky:  

Klíčová slova nejsou seřazena abecedně.  

Autorka často nepřikládá k přímým citacím vlastní komentář, ale pouze uvádí jednu citaci za druhou. 

Některé kapitoly (3.1, 3.1.1) jsou složeny dokonce pouze z citací bez vlastního autorova názoru.  

Velkým problémem diplomové práce je gramatika. Na s. 52 se autorka dopustila gramatické chyby („ 

z nichž 3 měli“), také na s. 56 („obě strany pořadatelů museli“), pak s. 59 („v zázemí prostoru startu a 



cíle se při 49. ročníku Jizerské 50 nacházeli tyto prvky“), s. 63 („tomto období se několikrát vyskytli 

problémy“).  

K metodice práce, analytické části a syntetické části nemám zvláštních připomínek. Pouze jak již bylo 
zmíněno v hodnocení práce, SWOT analýza mohla být dle mého názoru u absolventa oboru 

Management TVS na UK FTVS na propracovanější úrovni (určení váhy jednotlivých atributů, definice 
vybrané strategie SO, ST, WO či WT na základě SWOT analýzy aj.). 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1) Na s. 68 uvádíte jako jeden z nedostatků v řízení projektu „nemožnost souběžné práce více lidí v 
jednom souboru“ v PC. Uveďte moderní možnosti eliminace tohoto nedostatku. 

2) Napadá Vás ještě jiný ikonický prvek pro 50. ročník Jizerské 50, než pouze retro podkolenky? Návrh 
uveďte i s případným řešením, přínosem a odhadovanými náklady. 

3) Seznámila jste vedení pořadatelů akce s Vašimi návrhy? Jaká byla jejich případná reakce a budou 

některé Vaše návrhy využity v praxi? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

 
 

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

 
 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 

V Praze dne 1. 9. 2016 
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          Mgr. Ing. Vilém Omcirk 

                                               
 


