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Logická stavba práce 
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Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
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Velmi dobře (viz hodnocení) 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 
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Hodnocení:  

Diplomová práce v rozsahu 128 stran textu, 4 obrázků, 18 tabulek, 8 grafů a 22 příloh se zabývá 
analýzou managementu dvou neziskových sportovních organizací české a norské. Práce je cenná tím, 
že se podařilo diplomantovi navázat kontakt s norským klubem LYN Football ,provést sběr dat a 
analýzu přímo v Norsku za svého studijního pobytu, což ho stálo nemalé úsilí. Zároveň to znamenalo i 
poněkud problematičtější komunikaci s ohledem na srozumitelnost a stylistiku textu a argumentaci 
s vedoucí práce. Práce navazuje volbou tématu na bakalářskou, ale právě ve zmíněné komparaci téma 
podstatně rozšiřuje a kombinuje. 

Diplomová práce má logickou strukturu. Je dosti rozsáhlá, ale předložené části se naprosto vztahují 
k tématu a nijak uměle práci nenatahují. V analýze managementu řeší historické souvislosti, provádí 
rozbor základních dokumentů, dále organizační strukturu, plánování, personální rozvahu, financování, 
sponzorování a marketing. Na ni navazuje komparace a posléze návrhy na zdokonalení managementu 
obou klubů 

V kapitole teoretických východisek (21 stran), kde jsou uvedena potřebná východiska, mi chybí 
syntetický přehledný pohled před samotnou analýzou manažerských funkcí, který by uvedl jaké limity  
ev. omezení musí respektovat v analýze. Celkově se dá konstatovat, že teoretická východiska jsou ve 
vztahu k řešenému problému vhodně zkombinována a jsou přiměřeně obsáhlá (35 stran) a obsahují 
vždy na závěr  komentáře s přehlednou návazností na řešení vytčeného problému. 

Obsahuje 65 titulů bibliografických citací tištěných zdrojů, 11 online zdrojů. Citace jsou rozebírány 
v textu a jsou autorem komentovány pravidelně zejména v závěrečných pasážích kapitol. 24 titulů je 
zahraničních v anglickém jazyce. 

Autor užívá pro řešení problematiky  polostrukturovaný  rozhovor, popisnou analýzu, SWOT analýzu (8 
stran) a komparaci. Kombinace metod je logická, i když je u popisné analýzy uvedeno, že bude 
použita při zpracování získaných informací z jednotlivých rozhovorů a spíše bych její použití čekala u 
analýzy dokumentů. I tak mi její konkrétní použití zůstalo spíše utajeno. Polostrukturované rozhovory 



byly provedeny se třemi manažery klubů – 2 českými a 1 norským. Jde tedy o kvalitativní výzkum, 
proto by bylo vhodné doplnit i práci o diskusi, ve které by se autor mohl vyjádřit k chování manažerů 
během rozhovoru, k limitům výzkumu i zpracování tématu. Autorovi se podařilo i stručně vystihnout 
v analýze SWOT podstatu strategií, potřebných pro kluby. 

Nejrozsáhlejší částí práce je analytická část, která zahrnuje 64 stran a věnuje s podrobně rozboru 
manažerských činností v uvedených klubech a jejich komparaci. Mimo pozornost autora zůstaly 
jakékoliv kontrolní mechanismy, na druhou stranu mně pozitivně překvapil i jeho názor na úlohu 
plánování v podmínkách neziskové sportovní organizace. Velmi povrchně jsou analyzovány organizační 
struktury jak do rozboru horizontální, ale především  vertikální dělby práce a vymezení působnosti 
jednotlivých stupňů řízení. Je to suplováno v personálních rozvahách, kam to z hlediska odborného 
začlenění nepatří. 

Syntetická část je zpracována na 17 stranách. V návrzích na zdokonalení u sponzorské činnosti auto 
řeší u českého klubu návrhy sponzorských balíčků a protislužeb než samotnou práci se sponzory. Tady 
oslovení sponzorů řeší 3 větami, ale neuvádí nějaké cílené oslovování podpořené společnými zájmy, 
analyzovanou tržní situací (viz s. 114) a systematickou práci se sponzory. Totéž se týká i norského 
klubu (viz s. 119). 

Závěry shrnují podstatné obsahové poznatky k aktuálnímu fungování i navrhovaným změnám. 

Celkově lze říci, že diplomová práce splňuje úroveň na ni kladenou, má vhodně volené metody, 
prezentovanou teorii problému a prezentuje vlastní přínos autora a především pracuje s velkým 
množstvím zahraničních literárních zdrojů. 

 

Připomínky:  

1) s. 52 – v organizační struktuře SK Praha Vysočany není zřejmé, kdo se zabývá ekonomikou 
sportovního klubu, je to až v personální rozvaze na s. 55, ačkoliv je to předmětem analýzy 
organizační struktury  

2) s. 76 – v textu není přímo řečeno, že se u norského klubu jedná o neziskovou sportovní 
organizaci a jakého typu (jako je u nás spolek), lze to jen tušit podle stanov 

3) s.82 – obr. 3 – vedení administrativy není na stejné úrovni řízení jako sportovní úsek? 

 

Otázky k obhajobě: 

1) V čem vidíte podstatné rozdíly ve fungování managementu neziskových sportovních organizacích 
v ČR a Norsku?  

2) Mají oba kluby marketingové plány? V případě, že ano, co řeší? V případě, že ne, doporučil byste je 
vytvořit? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
 
 
Navržený klasifikační stupeň:     velmi dobře  
 
 
 
V Praze dne 23.8. 2016 
                                                                       ….......................................................... 
                                             Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.  
 


