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Předmětem diplomové práce je problematika pořádání sportovních akcí s důrazem na jejich 

organizační a bezpečnostní aspekty. Velmi oceňuji zvolené téma, pořádání sportovních akcí na území 

České republiky nabylo v minulých letech na významu, práce tak může přispět nejen k teoretickému 

poznání, ale částečně také jako univerzální nástroj, který lze uplatnit v praxi při pořádání obdobných 

akcí. Specializace práce na bezpečnostní aspekty pak dále specifikuje záměr a zároveň reflektuje 

současné společensko-politické prostředí, ve kterém se sportovní akce s mezinárodní účastí konají. 

Za hlavní cíl diplomové práce si autorka stanovila a) vytvoření návrhů na zlepšení organizace, 

b) vytvoření bezpečnostních opatření. Celá práce má charakter případové studie Vánoční ceny Prahy 

v synchronizovaném plavání. Bezpečnostní opatření by pak měla být uplatnitelná i pro další akce. 

V úvodní části autorka upozorňuje na výsledky průzkumu webového portálu Sportcentral, nicméně 

v tomto případě bych doporučoval opřít argumenty o reprezentativnější zdroje, k dispozici je například 

výzkum realizovaný Eurobarometerem (EU), jehož výsledky jsou zcela odlišné. 

Teoretická východiska práce lze rozdělit do třech subkapitol. V první části autorka předkládá teoretický 

rámec managementu a organizace sportovních akcí, druhá část je zaměřena na východiska 

bezpečnostních aspektů a třetí část se věnuje možnostem financování sportovních akcí. Ačkoliv 

teoretická část práce obsahuje několik nepřesností v citacích (např. s. 11), je z použitých zdrojů zřejmé, 

že autorka disponuje dostatečným přehledem a dokáže tyto zdroje vhodně používat. Zároveň se 



ve většině případů jedná o obecně uznávané české i zahraniční autory. Shrnutím různých přístupů 

k organizování sportovních akcí (s. 18–23) autorka přehledně syntetizuje různé teoretické přístupy. 

Obdobně kladně lze charakterizovat následující část, kde autora pracuje nejen s teoretickými poznatky, 

ale také s dokumenty, které byly využity v praxi při pořádání konkrétní akce. 

Z hlediska metodologie práce autorka vhodně zvolila přístup případové studie. Jako dílčí metody či 

metodiky sběru a analýzy dat používá SWOT analýzu, analýzu dokumentů a skupinovou diskusi. 

Autorka zároveň uvádí, v jakých fázích práce a pro jaké účely byly jednotlivé metody použity. 

Ve Výsledkové části autorka nejprve čtenáře seznamuje se základními charakteristikami Vánoční ceny, 

mimo jiné uvádí vývoj počtu závodnic, rozpočet akce či organizační strukturu managementu. Autorka 

rovněž využívá poznatky své bakalářské práce, která se týkala stejné akce. Jednou z nejzdařilejších částí 

celé diplomové práce je kapitola 5.4, kde jsou podrobně analyzována rizika pořádání. Na Výsledkovou 

část pak navazují Návrhy na zlepšení závodu, kde autorka formuluje konkrétní návrhy vzešlé z dílčích 

analýz. 

Diplomová práce má vysokou úroveň, jednoznačně tak splňuje požadavky kladené na její realizaci. Práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Uvažoval management akce Vánoční cena Prahy o nabídnutí naming rights názvu akce? 

2) Jaké jsou, podle Vás, další bariéry uspořádání závěrečného večírku? Je pořádání večírku 

nakloněn celý management? 

3) Jaká je divácká návštěvnost obdobných akcí v zahraničí? 

V Praze, 27. 4. 2016       Mgr. Jakub Popelka, Ph.D. 


