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Název práce: Management závěrečného turnaje McDonald’s Cup 2015
Cíl práce: Hlavním cílem této diplomové práce je poskytnout podrobný rozbor managementu
finálového turnaje McDonald’s Cup 2015 známého jako Svátek fotbalu, prezentovat jeho silné a slabé
stránky, potenciální příležitosti a hrozby a následně na základě předchozích analýz vytvořit seznam
návrhů a doporučení vedoucích k odstranění slabých stránek, eliminaci hrozeb a tím k rozvoji, zvýšení
popularity a zlepšení organizace příštích ročníků McDonald’s Cupu.
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Hodnocení, připomínky – příp. otázky k obhajobě:
Diplomová práce se zabývá managementem finálového turnaje McDonald’s Cupu 2015. Jejím cílem je
analýza stávajícího průběhu turnaje a následně také definování návrhů a doporučení, které by přispěly
k rozvoji celé akce.
V teoretické části práce je provedena kvalitní rešerše české i zahraniční literatury související s daným
tématem. Zásadní je zde kapitola 3.3 popisující proces managementu sportovní akce, která se dále
prolíná do praktické části práce. Uvedená kapitola je velice podrobně rozpracována a autor v ní vystihl
všechny aspekty související s daným procesem.
Zvolené metody, které autor ve své práci využívá, byly vybrány velice vhodně. Pozitivně hodnotím
zejména využití SWOT analýzy. Ta výstižně shrnuje pozitiva a negativa současné podoby finálového
turnaje, stejně tak definuje možné příležitosti a hrozby vztahující se k organizaci turnaje.
Z definovaných příležitostí ve SWOT analýze pak vychází stěžejní část práce zaměřená na návrhy
a doporučení, které by pomohly rozvoji této akce. Jako poměrně ambiciózní se jeví návrh na
uspořádání finálového turnaje jako dětského dne sportu, v mnohem širším měřítku než tomu bylo
doposud. Na tuto navrhovanou transformaci jsou pak navázány i další návrhy a doporučení (změna
termínu, početnější personál, rozsáhlý doprovodný program atd.).

Po formální stránce práce obsahuje drobné nedostatky v podobě několika pravopisných chyb
(např. s. 47 „Jedná se o jednu s kvalitativních metod“, s. 102 „S toho vyplývá“) a překlepů (např. s. 14
„pro vybrané jednice či týmy“, s. 17 „Fotr a kol. (2012) management popsují jako soubor instrukcí“).
Práce je celkově velice dobře strukturována, přičemž jednotlivé kapitoly mají logický sled a zároveň se
vzájemně prolínají. Kladně hodnotím především návrhy a doporučení k rozvoji akce, z nichž většina
může být v budoucnosti aplikována.

Otázky k obhajobě:
1. Většina návrhů a doporučení k rozvoji akce, které uvádíte v závěrečné části práce, by mohla
být aplikována v praxi. Bylo již uvedené diskutováno s organizátory akce? Pokud ano, jaká
byla jejich zpětná vazba?
2. Zjišťoval jste, či máte přehled, zda generální partner této akce podporuje v ČR obdobné
turnaje i v jiných sportech?

Práce je doporučena k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň: výborně

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