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Hodnocení práce:

Práce se týká aktuálního tématu zdokonalení a zefektivnění činnosti sportovní organizace typu středně 
velkého sportovního klubu s možností využití obecných poznatků z teorie managementu. Cenným 
přínosem práce je provedená komparace vybraných manažérských funkcí českého fotbalového klubu 
s podobně fungujícím klubem norským. Práce vykazuje logickou strukturu a proporční vyváženost 
teoretické a praktické části s využitím dostatečného množství zdrojů a jejich uplatnění v citacích. 
Ocenění zaslouží také, z hlediska metodologického, využití SWOT analýzy pro formulaci návrhů na 
zdokonalení managementu v obou zkoumaných organizací.

Připomínky:

Přes celkem pozitivní hodnocení diplomové práce si dovolím upozornit na některé nedostatky a 
nepřesnosti, které mě nedovolují hodnotit práci lépe, než známkou velmi dobře. Za určitý nedostatek 
považuji v závěrech neuvedené srovnání kladných stránek obou klubů vycházejících ze SWOT analýzy, 
které by bylo vhodné oboustranně v klubech využít. Dále v analýze organizační struktury SK Praga a její 
transformace z TJ Praga chybí vysvětlení, zda TJ Praga byla více oborovou TJ a fotbal byl jedním 
z oddílů, či TJ Praga byla jedno oborovou TJ fotbalu-prosím vysvětlit při prezentaci práce. Za 
nepřesnost považuji např. na str.26,  nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, nikoliv výbor jak je 
uvedeno, dále v organizační struktuře SK Praga není uvedeno, kdo je statutárním orgánem, zda výbor 
nebo předseda, co je míněno pod pojmem „chod klubu“, k jakému účelu slouží dotace od FAČR, 
v grafech příjmů a výdajů nejsou uvedeny jednotky, dále pak různé užívání pojmů dobrovolník, 
pracovník, činovník, funkcionář často ve shodném významu, vágní vyjádření  dotace a granty „ 
z různých organizací a svazů“.



Otázky k obhajobě:
1. Můžete posoudit, zda v FC Praga Vysočany je prostor pro rekreační složku fotbalu, vedle již existující 
složky výkonnostní?

2. Došel jste k závěru, že ve fotbalovém klubu střední velikosti by byla vhodná funkce manažéra 
profesionála, poloprofesionála?

Práce je doporučena k obhajobě. ano

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře
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