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1. Obsah a struktura práce 

Tématem předkládané práce je problematika personalistiky v kontextu řízení sportovního 

klubu.  Je nutné ocenit zvolené téma, neboť problematika sportovního managementu není stále v ČR 

dostatečně zakořeněna a doceněna.  Souhlasím s autorkou, že hlavním aktivem sportovního klubu jsou 

lidé (zaměstnanci), proto je zde personální oblast kritická. Z tohoto pohledu je zvolené téma více než 

aktuální a slibuje i řadu nových vhledů.  

Cílem práce je v teoretické části vymezit problematiku personálního řízení, vsadit ji do 

kontextu řízení organizace, popsat jednotlivé personální procesy a problematiku řízení sportovní 

organizace a následně v analytické části formou případové studie popsat a analyzovat vybrané kluby a 

jejich personální procesy, a to následně porovnat se získanou teorií a vyvodit závěry. 

V teoretické části se práce autorka práce zaměřuje zejména na personální činnosti (okrajově 

zmiňuje personální strategii, pozici personalistiky, apod.) a na organizační strukturu sportovního 

klubu. Jelikož se autorka rozhodla zkoumat personalistiku v celé šíři, musí v teoretické části popsat 

všechny významné personální činnosti, což ve svém důsledku vede ke značné povrchnosti a zkratce. 

Více méně se jedná o komentovaný výčet standardních personalistických činností, bez zohlednění 

specifik a „Best Practice“ sportovních klubů – právě to mělo být z mého pohledu těžiště teoretické 

práce a chybí to tam. Kapitola o organizačních strukturách se pak v kontextu cílů práce jeví jako 

nadbytečná. Práci by rozhodně v této části pomohlo studium relevantní zahraniční literatury, která 

rozhodně existuje, to by umožnilo více cílit teoretickou část práce právě do oblasti sportovního 

prostředí. 

V analytické části se autorka pouští do „kvalitativních sond“ do personalistiky ve sportovních 

klubech. Tady vidím nejslabší místo celé práce. Na jedné straně snaha autorka zobecňovat svoje 

závěry na celou ČR, na druhé straně výběr pouhých dvou organizací (i kvalitativní výzkum by v této 

oblasti vyžadoval 3-4 organizace), polostrukturované rozhovory, u kterých chybí uvedeno, z jaké 

pozice autorka je realizuje a hlavně jakým způsobem a metodou jsou vyhodnocovány (to je právě 

těžiště kvalitativního výzkumu, nikoli malý vzorek a rozhovory). Pozorování a osobní zkušenosti, 

které nejsou reflektovány (autorka tudíž nemůže být objektivní a „neví to“), a proto jsou předkládány 

mylně jako závěry výzkumu. Výsledky rozhovorů se čtou obtížně, chybí jim struktura i červená niť, 

jsou to spíše opakované „věty respondentů“ ve struktuře kladených otázek, než interpretace a 

zobecnění. Občas není možné rozlišit názor autorky práce od názoru dotazovaných, prolíná se 

srovnávání klubů, obtížně se hledají hlavní témata/závěry. Výsledkem kvalitativního výzkumu by 

měla být „lokální teorie“, kterou zde postrádám. 

Závěrečná kapitola pak na jedné stránce obsahuje spíše názory autorky, než výsledky 

výzkumu a jejich srovnání s teorií. Navíc se některé zdají více než diskutabilní – např. že ve 

sportovním klubu nejde jenom o zisk, ale i o sportovní úspěch – to samozřejmě v jiných slovech lze 

říci i o obchodní společnosti apod.  

Celkově mohu konstatovat, že v teoretické části autorka projevila schopnost popsat personální 

systém, pracovat s literaturou a formulovat vlastní závěry. Analytická část je pak slabá, nevyužívá 

poznatků teoretické části, současně zvolená metodologie a zejména způsob interpretace dat 

neumožňuje formulovat příliš „nosné závěry“. Domnívám se, že autorka nevytěžila úplně potenciál 



 

 

práce, a to jak v teoretické části (specifika HR ve sportovních organizacích), tak v analytické části 

(interpretace získaných dat).  

 

2. Odborná úroveň 

Autorka vychází z relevantních odborných zdrojů v češtině – velké počet knih o obecném 

managementu (to však cíli práce nepomohlo), standardní učebnice personalistiky, které neakcentují 

specifika sportovních klubů, a to se následně projevuje na odborné úrovni práce, která nepřekonává 

„standardní chápání personalistiky“ v jakékoli organizaci.   

 

3. Práce s literaturou 

Autorka správně pracuje s literaturou, cituje podle norem, i když více využít zahraniční 

vědecké články mohlo práci posunout výrazně dále.  

 

4. Grafické zpracování 

Diplomová práce je přehledná, graficky srozumitelná, logicky členěná a kapitoly jsou nazvány 

srozumitelně. 

 

5. Jazyková úroveň 

Práce je jazykově i gramaticky v pořádku, autorka se vyjadřuje srozumitelně, i když práci by 

prospělo ještě řádné pročtení a občasné zjednodušení vět.  

 

6. Podněty k rozpravě 

 Jaké HR činnosti mají z pohledu hlavních cílů sportovní organizace největší přidanou 

hodnotu? 

 Jak by autorka měřila efektivitu práce personalisty ve sportovním klubu? 

 Jakými způsoby se obvykle zpracovávají výstupy rozhovorů v kvalitativním výzkumu?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Práce splňuje podmínky na ni kladené, autorka prokázala schopnost vypracovat vědeckou 

práci. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře.  

 

V Praze 24. 8. 2015       Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.  


