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Název práce: Management finálového 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 práce:
Předkládaná diplomová práce se v teoretické i praktické rovině zabývá managementem velké
sportovní akce.
Teoretická část práce seznamuje čtenáře se základními pojmy, procesem strategického
plánování a procesem managementu sportovní akce. Zejména tato třetí kapitola teoretických
východisek poskytuje cenný návod a poučení pro manažery sportovních událostí, případně
další teoretický příspěvek pro autory obdobných prací.
První kapitola výsledkové části je věnována deskriptivní analýze finálového turnaje
McDonald´s Cup. Autor prezentuje jednotlivé etapy organizace turnaje, které se mohou stát
podkladem či inspirací dalším organizátorům sportovní akce, byť řada popisovaných činností
se jeví býti nepřenositelná.
Praktickým přínosem pro samotnou akci jsou výsledky provedené SWOT analýzy a zejména
pak návrhy a doporučení k rozvoji akce. Návrhy jsou dle mého názoru adekvátní, vycházející
z předchozích analýz a jsou v praxi realizovatelné.

Připomínky:
1. Autor ve stěžejní kapitole teoretické části (Proces managementu sportovní akce) čerpá
převážně jen ze čtyř základních zdrojů (Greenwell, 2014; Masterman, 2004; Solomon,
2002; Supovitz, 2005). Nedostatek odkazů je příznačný pro celou práci, neboť autor
získává poznatky pouze z celkem 27 literárních zdrojů. Na druhou stranu je třeba
zmínit, že množství zahraničních publikací převyšuje předepsanou normu.
2. Práce obsahuje malé množství pravopisných chyb (např. „Hlavní město Praha“
(opakovaně), „Jedná se o jednu s kvalitativních metod“ (s.47), „S toho vyplývá“ (s.102)
a několik drobných překlepů (např. „pro vybrané jednice či týmy“ (s.14), „Měkáček“
(s.103).

Otázky k obhajobě:
1) Na straně 53 uvádíte, že termín akce „Svátek fotbalu“ je záměrně zvolen na všední den
školního roku, neboť o víkendech děti často odjíždějí s rodiči na výlety mimo domov a
víkendy a svátky se tak zdají být pro konání akce nevhodné. Sám ale na straně 91
(resp. 95) uvádíte, že by bylo vhodné pokusit se finálový turnaj v příštích letech
pořádat o víkendu. Vysvětlete prosím tento rozpor.
2) Proč řadíte „Zajištění víkendového termínu pro Svátek fotbalu“ mezi tzv. „příležitosti“
SWOT analýzy, když se podle všeho nejedná o vnější, ale vnitřní faktor (prostředí).
Nebo není v moci organizátorů svobodně si zvolit termín akce?

Práce je doporučena k obhajobě.

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