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Jméno studenta:  Richard Jarošík 

Název práce:  Porovnání organizačních struktur České baseballové asociace a Slovenské 
baseballové federace 

Cíl práce: Hlavními cíli této bakalářské práce je získat a analyzovat údaje o organizačních strukturách 
dvou rozdílných národních federací baseballu a jejich základních ekonomických výsledků za r. 2016. 
Po následné analýze a komparaci dat navrhnout doporučení na další optimalizaci činnosti. U 
zkoumání jednotlivých struktur je třeba se zaměřit na jejich diverzitu a následné porovnání činností a 
kompetencí jednotlivých úseků. Na základě získaných informací bude práce obsahovat návrhy na 
inovace v obou strukturách. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
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Logická stavba práce 
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Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
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Adekvátnost použitých metod 

 

dobře 

Hloubka tématické analýzy,vlastní přínos diplomanta 
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Praktická/teoretická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

Autor shrnuje velké množství informací, a to jak z primárních, tak i sekundárních dat. Úspěšně 

porovnává organizační struktury a zároveň bere v potaz ekonomickou situaci těchto dvou federací a 
nabízí užitečné rady pro obě federace. Zkoumání organizačních struktur a ekonomických aktivit obou 

federací poskytuje dostatek dat k analýze; autor dobře uvádí informace do vzájemných vztahů, ale v 

podstatě má dostatek dat pro dvě bakalářské práce. Zatímco teoretické základy jsou slabé a neuvádí 
dobře autorovy výsledky a závěry, řešení, která uvádí, vychází z dobře pochopené reality a analýzy. 

Autor naplnil uvedené cíle bakalářské práce. 

Připomínky:  

Teoretická část je provedena povrchně, celkově uvádí jen jeden zdroj citací na každé téma. Autor 

neprojevuje hluboké teoretické znalosti. To je zřejmé i z toho, že teoretická část hlouběji neformuje 
výsledky nebo diskusní část. 

Práce postrádá vysvětlení historického rozvoje baseballu nebo historického rozvoje jeho organizačních 
struktur v České republice a na Slovensku. Je těžké analyzovat současné organizační struktury bez 

prozkoumání rozvoje v průběhu času. Na straně 27 je uvedeno, že autor popíše a provede analýzu  

změn za posledních 5 let, ale v této práci jsem danou skutečnost nenalezl. Je to patrné zejména při 
popisu a analýze stanovených cílů každé federace. 

Citovaný příklad Pedersona a Thibaulta na straně 21 je velmi užitečný pro pochopení toho, jaká je 
organizační struktura profesionálních sportovních klubů v Severní Americe. I když tento model může 

být použitelný v dalších částech světa, autor nebere v potaz nutné rozdíly mezi organizováním 
sportovního klubu a zastřešující sportovní federací. 



Autor projevuje hlubokou znalost českého a slovenského baseballu, včetně organizačních struktur. V 

práci je rovněž uvedeno velmi dobré shrnutí a porovnání úspěchů obou federací. 

Autor důkladně naplňuje svůj cíl porovnání organizačních funkcí obou baseballových federací. 
Porovnání základních činností komisí je velmi pečlivé. Tato část je nejdůležitějším příspěvkem této 

práce. 

Graf na straně 37 „Výdaje ČBA 2016“ má horší kvalitu a je těžké jej přečíst. 

Zdroje uvedených dat nejsou vždy jasné. Některé dokumenty, které zmiňujete, jsou uvedené v 
seznamu referencí, je uvedeno, že informace pochází z výročních zpráv,  ale ty nejsou citované nebo 

uvedené v referencích. Je uvedeno, že rozhovory byly nahrávané, nicméně použité otázky nejsou 

uvedeny, stejně tak nejsou uvedeny přepisy těchto rozhovorů. Tato přehlédnutí snižují důvěryhodnost 
dat. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Uvádíte mnoho dobrých doporučení pro obě federace, která vyplývají z podrobné analýzy 
jejich organizace. Kdybyste mohl provést jen jednu změnu v organizaci každé federace,  která 

by podle vašeho názoru měla největší efekt na růst baseballu v České republice a na 
Slovensku?  

2. Organizační struktura prezentovaná pro baseball na straně 21 pochází z profesionálního klubu 

v Severní Americe. Jak by bylo potřeba tuto strukturu upravit, aby mohla být aplikována na 
federaci v Evropě?   

3. Organizační struktury české a slovenské baseballové federace jsou z velké části analyzovány a 

navzájem porovnány v této práci. Na základě teorie managementu, kterou prezentujete v 
teoretické části, mohl by existovat lepší způsob jak organizovat baseball v České republice a 

na Slovensku? Na základě čeho byste mohl rozhodnout, zda by daná struktura managementu 

mohla být efektivnější?          

  

Práce je doporučena k obhajobě. 
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