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Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Dobře 

Logická stavba práce 

 

Dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Dobře 
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Dobře 
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Dobře 
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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – Předložená bakalářská práce je svým způsobem zajímavá a ve svém 

výsledku dle mého názoru velmi dobře prakticky využitelná. Předložené návrhy jsou logické a 
při dobré vůli analyzovaných baseballových svazů i realizovatelné. Nicméně tuto kvalitu snižují 

některé více či méně podstatné nedostatky a rezervy. Z mého pohledu by práce zasloužila větší 
odbornou péči, kvalitnější využití výzkumných metod a především zodpovědnější formální 

zpracování ve smyslu pravopisu a dodržení formálních požadavků. Vše viz níže dílčí hodnocení a 
připomínky. 

b) Logická stavba práce – Teoretická východiska jsou zpracována pouze na 10 stranách, což 

považuji pro bakalářskou práci opravdu za minimální. Tato část práce by si zasloužila více 
prostoru pro kvalitní literární rešerši k tématu organizování, organizačních struktur ve sportu a 

ve sportovních svazech. Oblasti organizování se student v teoretické části věnuje na pouhých 5 
stranách. 

c) Práce s literaturou – Práce využívá celkem 36 zdrojů, z toho 3 zahraničních, čímž splňuje 

požadavky, kladené na bakalářskou práci. Teoretická část obsahuje pouze velmi základní 
informace o baseballu a zejména o organizování a organizačních strukturách. Jak je popsáno 

výše, student se v literární rešerši zabýval zkoumaným tématem jen velmi stručně, velmi 
obecně a velmi povrchně.  

d) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou sice vhodné a adekvátní, nicméně jejich 
potenciál pro využití v této práci zůstal nenaplněn. Právě rozhovory by mohly poskytnout 

obrázek o neformální organizační struktuře, její centralizaci, apod. Také skýtá prostor pro 



provedení rozhovorů například s dalšími vedoucími některých komisí. V práci taktéž chybí 
záznam, přepis, či poznámky z provedených rozhovorů. 

e) Hloubka tematické analýzy – zpracovaný popis jednotlivých organizačních struktur a jejich částí 
na mě působí dojmem, že je to v podstatě pouze opsáno ze stanov a směrnic jednotlivých 

komisí. Jedná se pouze o formální popis jednotlivých funkcí. Postrádám podrobnější zhodnocení, 

posouzení různých dimenzí organizačních struktur, jako například formalizace, centralizace, 
neformální organizační strukturu, plnění či neplnění určitých principů organizování, atp. 

Částečné zhodnocení se objevuje až u samotného návrhu v syntetické části práce. Samotné 
návrhy jsou vhodné, zajímavé a z mého pohledu realizovatelné, samozřejmě jen pouze při 

dobré vůli zástupců jednotlivých orgánů ve svazech. 

f) Úprava práce – práce obsahuje velké množství nedostatků ve zpracování textu, obrázků a 

tabulek – viz níže připomínky. 

g) Stylistická úroveň – stylistika zpracovaného textu je v pořádku, nicméně autor nevhodně 
kombinuje různé stylistické jazyky („já“ a „my“). 

 

Připomínky: 

Abstrakt – v části „Výsledky“ by měly být stručně shrnuty zjištěné konkrétní výsledky, nejen 

konstatování, že byly zjištěny rozdíly. Dále by klíčová slova měla být volena vhodněji a alespoň v počtu 
4. 

Obsah – překlepy v nadpisu – „5 ANALYITICKÁ ČÁST“, „6 SYSNTETICKÁ ČÁST“ 

Str. 12, 13 – chybějící interpunkce – „…době od 30 let 20 století …“, „V 60 a 70 letech …“, „…hru pro 

muže (Táborský, 2005)“, „… účastní ME a MS (Táborský, 2005)“ 

Str. 13 – pravopisná chyba – „…baseballové akce se v Česku začali objevovat …“ 

Str. 16 – překlep – „Manažeři jsou ve své práce závislí …“ 

Str. 17 – překlep – „Koontze a Weihrich (1993) …“ 

Na str. 21 student znázorňuje organizační strukturu profesionální baseballové organizace z USA. Je 

celkem škoda, že tomuto tématu a této organizační struktuře nevěnuje větší část, podrobnější popis, 
apod. 

Obrázek č. 5, str. 21 – nesplňuje předepsané okraje stránky 

Str. 24 – překlep – „…dokumentů ke standartním metodám …“ 

V metodice práce chybí podrobnější popis systému hodnocení a porovnávání u komparativní analýzy, 

dále pak osnovy rozhovorů. Student je zde dosti stručný a obecný, přičemž dává příliš velký prostor 
teorii k metodám a málo se věnuje praktickému využití těchto metod. 

Str. 28 – pravopisná chyba – „České Republika“ 

Str. 28 – překlep – „… co se týče členské základy …“ 

Str. 29 – pravopisné chyby – „Osobnosti, které se dostali …“, „…a jednak osobnosti, které výrazně 

pomohli …“ 

Str. 31 – pravopisná chyba – „Mezi největší osobnosti SBF, které přispěli …“ 

Obr. č. 8, str. 32 – nesplňuje předepsané okraje stránky, navíc je těžko čitelný 

Str. 33 – pravopisná chyba – „…na mapě České Republiky …“ 

Str. 36 – nesprávný odkaz na graf č. 1 

Str. 37 – v elektronické verzi práce je není graf č. 3 zpracován adekvátně z hlediska vizuální kvality 

Tabulka č. 2, str. 39 – nesplňuje předepsané okraje stránky 

Str. 46 – nelogické – „…Rejman považuje zaplnění bílých míst na České republiky.“ 

Str. 47 – pravopisná chyba – „Zapojují všechny kluby na české baseballové scéně a je tedy žádoucí, aby 

tyto společně s CBA vytvořili jednotné …“ 

Str. 53 – nesprávný odkaz na graf č. 3 

Str. 54 – pravopisná chyba – „…zatímco právnické to mají jednodušší, protože pouze vyplní, komu se 

rozhodli tato 2% věnovat.“ 



Str. 54 – nesprávný odkaz na graf č. 4 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaký je rozdíl a co je náplní práce dvou funkcí – Asistent generálního manažera a Speciální asistent 
generálního manažera – v organizační struktuře profesionální baseballové organizace, jak je vyobrazena 

na str. 21, obr. č. 5? 

2. Byly již výsledky práce prezentovány vedení jednotlivých porovnávaných svazů? Pokud ano, s jakým 
výsledkem? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  dobře. 
 

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

 
V Praze dne 7.9.2017        

                                                                       ….......................................................... 

        Mgr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


