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Diplomová práce v rozsahu 111 stran textu, 14 grafů, 2 obrázky, 3 tabulky a 9 příloh zpracovává 
aktuální problematiku managementshipu a leadershipu.. Tato problematika  je  velmi aktuální pro 

efektivní  fungování firmy v jakémkoliv sektoru národního hospodářství, protože řeší práci 
s personálními zdroji organizace. Autorka se snaží přinést nové poznatky k tématu z prostředí 

neziskových organizací s orientací na sport. 

Diplomová práce má logickou strukturu.  Je  dosti rozsáhlá, i když  struktura některých kapitol by si 

zasluhovala větší propracovanost, ale v tom se obráží i sporadická spolupráce s vedoucí práce. 

Kapitola teoretických východisek zahrnuje velké množství definic, které nejsou provázány vlastním 
textem autorky a v některých pasážích text působí kompilačním charakterem. Autorka ani neuvádí, 

proč se jimi zabývá. Celkově tato kapitola  zahrnuje  však velké množství teoretických poznatků  a 
představuje  50 stran práce. V kapitole mi chybí samotné vymezení pojmu managementship, místo 

něho autorka vymezuje pojem management. Celkově by tato kapitola potřebovala  lepší logické 

uspořádání  v komentovaném přístupu autorky vzhledem k cíli práce a předmětu výzkumu. Například 
pojem managementship komentuje až v kapitole, která je vymezena leadershipu. Dále jsou dvě 

kapitoly se stejném zaměřením – Vize a to na s.27 a dále 38. 

Za pozitivní bych považovala kapitolu 3, kde autorka provádí rešerši literatury. Z této kapitoly je 

zřejmé, že prostudovala velmi mnoho zdrojů k uvedené problematice a uvádí zde svůj pohled a 

komentáře k obsahu i kvalitě zdrojů, ovšem nezaobírá se jejich využitím v praktickém výzkumu. 

Obsahuje 47 titulů bibliografických citací tištěných zdrojů, 10 online zdrojů. Citace  jsou rozebírány 

v textu, ale nejsou ve většině komentovány autorkou,  12 titulů je zahraničních v anglickém jazyce. 

Autorka  v práci kombinuje kvantitativní výzkum a kvalitativní výzkum. Kvantitativní je zaměřen na 

problematiku managementshipu a kvalitativní na problematiku leadershipu.  

Kvantitativní   výzkum byl realizovaný v 27 sportovních neziskových organizacích u jejich manažerů. 

Autorka neuvádí kritéria pro výběr těchto organizací, ani kolik jich oslovila celkem. Mluví pouze o tom, 



že 27 organizací vyplnilo dotazník a jejich seznam je uveden v textu. Vzhledem k celkovému počtu 

sportovních neziskových organizací jde o malý soubor. Dotazník je uveden v příloze 1. V textu na s. 71 

uvádí  - 3  okruhy, ze kterých připravila otázky dotazníku: 1) specifické požadavky zaměstnavatelů na 
pracovníky, jejich kvalifikace na dovednosti, 2) motivace zaměstnanců, hodnocení a odměňování, 3) 

příležitost  k dalšímu osobnímu růstu. Nicméně přesnou operacionalizaci neuvádí a zároveň není 
zřejmé, zda provedla pilotáž a jak zajistila obsahovou validitu dotazníku. 

Kvalitativní výzkum byl založen na rozhovorech s představiteli 7 sportovních neziskových organizací. 
Śablona otázek a všechny rozhovory jsou zaznamenány v přílohách. Otázky směřovaly do 3 okruhů: 1) 

charakteristické rysy manaerů, které neziskové sportovní organizace  

Obě části výzkumu jsou velmi pracné na sběr dat od jednotlivých manažerů a je zřejmé, že autorka 
tomu věnovala velké úsilí. Dotazníky v kvantitativním výzkumu byly rozeslány elektronicky. Kvalitativní 

výzkum byl náročný v tom, že autorka oslovila elektronicky sportovní organizace, seznámila je 
s výzkumem a pak si domluvila osobní rozhovor s vybraným manažerem. 

Výsledky kvantitativního výzkumu jsou prezentovány v kapitole 6 přehledně v grafech a obsahově 

interpretovány.  Co bych pozitivně ocenila je podrobná diskuse k těmto výsledkům v kap. 6.1.1. na 6 
stranách a prezentuje  diskusi ke specifikům v managementshipu neziskových sportovních 

organizacích.  

Výsledky kvalitativního výzkumu jsou rozebírány podle jednotlivých organizací. Autorka opět rozsáhle 

diskutuje o získaných výsledcích, což ukazuje i na její úsilí, které  práci věnovala Zde autorka uvádí, že 
oslovila 33 organizací, ale pouze 7 manažerů projevilo ochotu se s ní sejít. Nicméně se dobře orientuje 

v problémech neziskových sportovních organizacích v oblasti jejich personálních a řídích problémů. 

Celkově zahrnuje kapitola výsledků 29 stran. 

Závěr velmi stručně shrnuje získané výsledky, tady by šlo více vytěžit pro shrnutí problematiky a 

přehledněji ji prezentovat zvlášť s vymezením pro managementship a leadership. 

Úroveň práce však snižuje velké množství překlepů, mezery v úpravě textu i některé chyby. 

Celkově lze říci, že diplomová práce splňuje úroveň na ni kladenou, prezentuje vlastní přínos 

v přístupu a zpracování výsledků výzkumu autorkou. 

 

Připomínky:  

1) s. 11 – v úvodu je zbytečné uvádět cíl, který je předmětem samotné kapitoly na s. 67, cíl se 

znovu opakuje i v metodice výzkumu 

2) s. 14 -  2. odstavec chybí písmeno 

3) s. 14, s. 16, s. 36, s.90, s.107 – úprava odstavců je nesouvislá 

4) s.19 – jiná úprava definice 

5) s. 37, s. 44, s. 48, s.68 – dole úprava textu s velkými mezerami 

6) s. 43, s. 47 – úprava nadpisu mimo ostatní nadpisy 

7)   s. 61 – omyl autorky - ústav nemá členy 

      8)  s. 76 nadpis kap. 5.6.1.1. jiný druh písma 

      9) s. 81,– chyba v textu, poslední odstavec,. s. 92, s. 99 – překlep v textu 

     10) s. 85 – chyba v popiscích grafu 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Vysvětlete, jak chápete pojem managementship! 

2) Vymezte, co myslíte rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem zaměstnance! 

3) Jaká základní specifika se objevují v managementshipu a leadershipu neziskových sportovních 
organizací? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

 



 

Navržený klasifikační stupeň:     velmi dobře - dobře, konečná známka bude stanovena na základě 

výsledků obhajoby 
 

 
 

V Praze dne 1.9. 2017 
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