
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta:  Michaela Říhová 

Název práce:  Leadership v neziskových sportovních organizacích 

Cíl práce: zjistit, jakým způsobem probíhá managementship a leadership v neziskových sportovních 

organizacích na území České republice. 

Jméno oponenta: Mgr. Josef Voráček, Ph.D. 

Zaměstnavatel a funkce oponenta (pokud není zaměstnancem UK FTVS): 

Celková náročnost tématu na: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Dobře 

Logická stavba práce 

 

Dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 
 

Dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Velmi dobře 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – Předložená diplomová práce zpracovává velmi zajímavé a aktuální 

téma řízení a vedení lidí ve sportovních neziskových organizacích. Z teoretického pohledu je 
práce velmi podrobná a rozsáhlá. Podobné podrobnosti se však nedostává samotnému 

výzkumu, který zejména ve své kvantitativní části zůstává poněkud „na povrchu“. Z této malé 
hloubky analýzy pak diplomantka vyvozuje závěry, které však vyžadují další výzkumy, aby se 

daly takto potvrdit. Stanovený cíl je tak splněn, ale se značnými rezervami. Celkovou kvalitu 

práce také snižují nedostatky ve formálním zpracování textu. I tak však práce splňuje nároky, 
kladené na diplomovou práci, a doporučuji jí k obhajobě.  

b) Logická stavba práce – Struktura práce je poněkud nevyvážená. Zatímco teoretická část je 
zpracována na celkem 51 stranách, pečlivě rozčleněna do podrobných podkapitol, výsledková a 

tedy stěžejní část práce zabírá pouze 30 stran. Dále by tato část práce zasloužila rozčlenění do 

podkapitol, např. podle jednotlivých oblastí zkoumaného managementshipu a leadershipu. 
Poněkud nezvyklé je umístění diskuse rovnou k výsledkům práce, nicméně to považuji pouze za 

nepodstatnou „kosmetickou“ úpravu. Další nedostatek vidím v umístění některých stěžejních 
informací o metodice výzkumu do příloh, a naopak příliš teorie právě v této metodické části 

práce. 

c) Práce s literaturou – Práce využívá celkem 57 zdrojů, z toho 11 zahraničních, čímž převyšuje 

stanovené požadavky na diplomovou práci. Teoretická východiska poskytují skutečně velmi 

podrobnou a rozsáhlou rešerši o managementu a vedení lidí. Poskytují tak velmi dobrý podklad 
pro přípravu a realizaci následného výzkumu u neziskových organizací ve sportu. Nicméně vidím 

zde rezervu ve větším a pestřejším využití jiné, zejména zahraniční literatury, popř. vědeckých 



odborných článků. Ty by mohly do teoretické části práce vnést zajímavé poznatky ze zahraničí, 
popř. ukázat nějaké zajímavé výsledky výzkumů provedených ve světě na toto, či podobné 

téma. Přitom v seznamu literatury lze najít mnohé zajímavé tituly, nicméně jsou v práci z mého 
pohledu málo využité. Takto je v rešerši využito zejména nejdostupnější české literatury 

(Vodáček, Vodáčková, Bělohlávek, Armstrong).  

d) Adekvátnost použitých metod – Zvolené metody jsou vhodné a adekvátní vzhledem ke 
zvolenému tématu. Taktéž kladně hodnotím i náročnost získání zpětné vazby od manažerů, není 

to jednoduchá záležitost. V metodické části práce je dle mého názoru až příliš prostoru 
věnováno základní teorii k výzkumným metodám a postupům. Namísto této teorie bylo 

vhodnější podrobněji popsat, jak prakticky probíhal samotný výzkum, jaké byly struktury 
rozhovorů, apod. Vše podstatné se tak nachází až v přílohách práce. Nedostatek vidím v použití 

relativní četnosti (procenta) pro zpracování dat při počtu 27 jednotek ve výzkumném souboru. 

V diskusích se pak projevila z mého pohledu určitá omezení, která přináší zvolené metody a tak 
nelze zpracovat takové závěry, které jsou v práci zpracovány s takovou jistotou. 

e) Hloubka tematické analýzy – Zpracovaný výzkum poskytuje zajímavé informace o řízení a 
vedení lidí ve sportovních neziskových organizacích. Z mého pohledu však oproti teorii zůstává 

zejména kvantitativní výzkum dosti na povrchu problematiky. Z toho důvodu i níže 

v připomínkách pochybuji o jistotě některých vyplývajících závěrů. Více detailní informace 
poskytuje kvalitativní část výzkumu, kde diplomantka provedla celkem 7 rozhovorů, což 

hodnotím jako náročné a pracné, a tudíž pozitivně. Celkově k závěrečným tvrzením o 
managementshipu a leadershipu v neziskových organizacích je z mého pohledu potřeba ještě 

provést celou řadu dalších výzkumů. 

f) Úprava práce – Práce obsahuje celkem časté nedostatky ve zpracování textu – viz níže 

připomínky. 

g) Stylistická úroveň – Diplomantka občas používá některé emotivně zabarvené výrazy, popř. 
hovorová vyjádření a slovní spojení, která nejsou příliš vhodná pro akademickou závěrečnou 

práci.  

Připomínky: 

V obsahu by bylo vhodné rozlišit různé úrovně kapitol a podkapitol formátem písma. 

Kapitoly 6.1 a 6.2 by bylo vhodné více strukturovat do jednotlivých podkapitol, týkajících se oblastí 
výzkumu. 

Str. 14 – odstavec udělaný uprostřed věty – „…odvíjí od procesu vytváření  

a dalšího aktivního rozvíjení podnikatelsky …“ 

Je poněkud zajímavé a spíše neobvyklé, že nadpis podkapitoly 4. úrovně je formátován větším písmem, 

než nadřazený nadpis podkapitoly 3. úrovně. 

Str. 16 – odstavec udělaný uprostřed věty – „…jejich aktivity, koordinaci  

a kontrolu tak, aby maximálně přispěly …“ 

Str. 27 – nesprávně uvedený odkaz na zdroj – „(volný překlad autora, 

https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_41.htm)“ 

Str. 33 – překlep – „5 5Udává směr.“ 

V teoretické části jsou odkazy na elektronické zdroje uvedeny v nesprávném formátu. 

Str. 36 – odstavec udělaný uprostřed věty – „…což ovlivňuje jeho jednání  

a chování.“ 

Str. 38 – chybějící slovo – „Důležité je, aby s ní ztotožnila celá firma …“ 

Str. 46 – nesprávné skloňování – „…na tyto dvě rozdělení …“ 

Str. 47 – odstavec uprostřed věty – „… leadera, které byly  

i v některých případech …“ 

Str. 48 – odstavec uprostřed věty – „… využívá jejich potenciálu,  

a autoritativní energetický formovač …“ 

Dílčí úkoly jsou formulovány jen velmi obecně. 



Ve výsledkové části práce (Kapitola 6) jsou hned na začátek prezentovány výsledky prostřednictvím 
grafu, bez jakéhokoliv úvodního textu. Působí to pak trochu „nárazově“. 

Jako výzkumný soubor jsou použity neziskové organizace, takže velikost souboru (27) není příliš velká, 
nicméně s ohledem na typ „respondentů“ se jedná o poměrně dostačující vzorek. Nicméně i tak není 

vhodné při takto malém počtu jednotek uvádět výsledky v procentuálním vyjádření, nýbrž se používá 

absolutní četnost. 

Str. 81 – pravopisná chyba – „Ke shodnému výsledku došli organizace …“ 

Graf č. 8, str. 85 – překlep – „… pohnutky svýcj …“ 

Str. 90 – odstavec uprostřed věty – „pozice spolu úzce souvisí  

a potěšilo mě …“ 

Str. 91 – slovo navíc – „Osobně jsem měla tedy měla mylnou představu …“ 

Str. 92 – překlepy – „Nabízíte zaměstnancům rovnávu mezi pracovním …“, „Zajímáte se přímo o 

puhnutky svých zaměstnanců …“ 

Diplomantka na str. 96 popisuje managementship a leadership ve sportovních neziskových organizacích 

vyplývající z provedeného dotazování. Je možné, že při širší diskuzi by se došlo ke stejným výsledkům, 
resp. tvrzením, nicméně dle mého názoru nelze takto s jistotou charakterizovat managementship a 

leadership na základě dotazníku, který obsahuje pouze 22 otázek, které často ani nezkoumají všechny 

aspekty těchto témat. Navíc na tyto otázky odpovídají samotní manažeři. Zde by bylo podle mě nutné 
zjistit skutečnou situaci vedení lidí a řízení zaměstnanců například formou pozorování. Dále by bylo 

nutné dotazovat i samotné zaměstnance, abychom znali i druhý „úhel pohledu“. 

Str. 98 – odstavec uprostřed věty – „Dodal však, že pokud jsou cíle reálné  

a splnitelné, není problém …“ 

Str. 103 – pravopisná chyba – „Vytyčenými cíly jsou získat …“ 

Str. 106 – odstavec uprostřed věty – „… věnující se sportovní gymnastice  

a nově také rychlostnímu …“ 

Str. 107 – odstavec uprostřed věty – „…porozumění, inteligence, samostatnost  

a spolehlivost.“ 

Otázky k obhajobě: 

1. Jakou technikou, jakým způsobem (prakticky) byly vybrány dotazované neziskové organizace pro 

kvantitativní výzkum? Jedná se skutečně o náhodný výběr? 

2. Na str. 95 diplomantka uvádí: „Neziskové sportovní organizace se nijak zásadně neliší od teoretických 

poznatků.“ Je tomu opravdu tak, jak je tvrzeno? Určité pochybnosti u mě vzbuzují občasná konstatování 
diplomantky v diskuzích k výsledkům, kdy byla doslova „překvapena“, popř. očekávala jiné výsledky. 

Předpokládám, že tato očekávání měla na základě nastudované a zpracované teorie. 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře – dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 
 

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

V Praze dne 9.9.2017        

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

         Mgr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


