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1. Obsah a struktura práce 

Autorka se ve své práci zaměřuje na HR problematiku v podmínkách českých profesionálních 
sportovních organizací. Obecné teoretické podklady o organizačních strukturách a personální práci na 
základě vlastní zkušenosti vztahuje k fungování sportovních organizací, tyto zkušenosti doplňuje 
poznatky z odborné literatury. V empirické části práce přibližuje na základě osobních zkušeností a 
rozhovorů se zaměstnanci dvou sportovních klubů atmosféru a práci s „lidskými zdroji“ v této oblasti. 
Jejím cílem je porovnat, zda organizace tohoto typu funguje lépe s personalistou nebo bez něj. Téma 
odpovídá zaměření katedry ve smyslu péče a rozvoje o zaměstnance, Teoretická část vcelku 
přehledně shrnuje různé aspekty problematiky a empirická část přiměřeně mapuje, co mapovat má. 
Text je logický, rozsahem odpovídá požadavkům. Autorka svou práci doplnila o větší počet příloh, kde 
některé (přepisy rozhovorů) jsou jasné a logické, jiné např. (o sponzoringu a sledovanosti českého 
sportu) jsou spíše nadbytečné.  

 

2. Odborná úroveň 

Práce je hodně provázána s praxí a její cíle jsou také prakticky zaměřeny. Je možné, že její 
výsledky ocení i manažeři sportovních klubů, což je efekt, který u diplomové práce rozhodně není 
častý. Zároveň je práce dobrým průřezem profesiogramu personalisty, resp. procesů, se kterými 
může přicházet do styku a kde může být užitečný. Zároveň poskytuje zasvěcený vhled do prostředí 
sportovních klubů a práce jejich managementu. Autorka ukazuje i určitý přesah porovnáním prostředí 
sportovních klubů v USA a u nás, dokáže srovnat i klasickou a sportovní organizaci. Nástroj 
kvalitativního výzkumu je v tomto smyslu zcela adekvátní, umožňuje autorce naplno využít vlastní 
zkušenosti a porovnat na konkrétních případech, jak vypadá fungování organizace tohoto typu 
s personalistou a bez něj. V empirické části práce upoutá větším množstvím drobných ilustračních 
kasuistik, které dokáží spolu s rozhovory podrobně vykreslit prostředí sportovního klubu tak, že je 
čtenář po přečtení práce seznámen s prostředím, atmosférou a fungováním v tomto typu instituce. 
To by mělo být také nejvlastnějším cílem kvalitativního výzkumu.  

3. Práce s literaturou 

Literatura obsahuje přehledové tituly, zabývající se obecně HR procesy a organizací, dále 
tuzemské příspěvky zabývající se organizací sportovních klubů. Literatura je doplněná několika 
zahraničními publikacemi. Lze ocenit i tituly zabývající se reáliemi sportovních klubů.  Způsob práce 
s literaturou odpovídá akademické normě.  

4. Grafické zpracování 

Po grafické stránce práce odpovídá standardu, formát je sjednocený a vcelku přehledný. 
Práce neobsahuje příliš mnoho tabulek či obrázků, pokud jsou uvedena schémata či organigramy, 
jsou přehledné a dobře graficky zpracované.  



5. Jazyková úroveň 

 Autorka píše vcelku odborným stylem, její jazyk někdy odpovídá spíše populárnější, 
než zcela akademické formě, a je v tomto smyslu zcela adekvátní praktickému zaměření práce. Text 
je srozumitelný a na dobré úrovni. Korektura byla provedena kvalitně, nevyskytují překlepy a 
pravopisné chyby.  

6. Podněty k rozpravě 

- Jak byste argumentovala manažerovi sportovního klubu užitečnost personalisty v jeho 
organizaci?  

- Co je podle Vašich zkušeností charakteristické z hlediska organizace pro sportovní klub, ve 
srovnání např. s výrobním podnikem?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Práce zasvěceně pojednává o problematice organizace a personální práce ve sportovních 
klubech, výběr poznatků z literatury slouží jako rámování pro bohaté osobní zkušenosti autorky, které 
dále obohacuje realizací rozhovorů se zaměstnanci sportovních klubů. Tím se jí podařilo věrně 
vykreslit prostředí, o kterém práce pojednává, a na tomto základě naplnit cíle práce – porovnat, jak 
funguje klub bez personalisty a s ním a jakým způsobem může být personalista pro klub užitečný. 
Práce je spíše prací hodně přiblíženou praxi spíše než odtažitým akademickým počinem, ale v tomto 
kontextu nelze neuznat její kvalitu a rozhodně se dá obhájit jako práce diplomová.   

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji stupeň výborně.  
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