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P O S U D E K  
V E D O U C Í H O    B A K A L Á Ř S K É     P R Á C E 

 
 
Autor:    Jan GREGOR 
 
Bakalářská práce:  Analýza hospodaření Sportovního klubu Chrudim 
 
 
Posuzuji bakalářskou práci Jana Gregora s názvem Analýza hospodaření Sportovního klubu 
Chrudim, která obsahuje padesát dva číslovaných stran bez příloh. Bakalářská práce 
zpracovává zajímavé a užitečné téma.  
 
Cílem bakalářské práce je provedení analýzy vybraných ekonomických ukazatelů v rámci 
hospodaření vybrané nestátní neziskové organizace, kterou je Sportovní klub Chrudim. 
Analýza má být provedena za roky 06 – 08. Dílčím cílem je definovat návrhy na zvýšení 
efektivnosti hospodaření celého klubu. 
 
První část je věnována charakteristice veřejného sektoru, resp. jeho historii a základnímu 
členění. V rámci této kapitoly autor uvádí čtenáře do problematiky neziskového sektoru jako 
nedílné součásti veřejného sektoru. Dále uvádí charakteristiky nestátního neziskového sektoru 
a zaměřuje se na jeho specifika. Kapitola je zpracována vhodnou kompilací dostupných 
zdrojů a literárních pramenů. 
 
Další část je věnována sportu a jeho propojení do veřejného sektoru. Sport patří beze sportu 
k významným odvětvím ekonomiky veřejného sektoru a jeho propojení je velmi zajímavé 
sledovat. Autor se tedy svým způsobem pokusil o definování těchto propojení. Uvádí také 
základní přehled o financování sportu v ČR.  
 
Třetí část patří představení Sportovního klubu Chrudim. Pro bližší seznámení čtenářů uvádí 
autor podrobnou charakteristiku, organizační schéma a popis managementu organizace.  
 
Čtvrtá kapitola je věnována analýze hospodaření klubu v jednotlivých letech 06 – 08. Autor 
vychází z dostupných zdrojů (výkazy zisku a ztráty, rozvahy a přílohy k účetní závěrce), které 
mu poskytl klub. Výchozí údaje jsem ověřil v průběhu výpočtů, SK Chrudim si nepřál, aby 
údaje z účetních závěrek byly součástí příloh k BP. 
 
Povedené analýzy se zaměřují na výnosy a jejich skladbu, náklady a jejich skladbu a výsledek 
hospodaření. Při bližším pohledu je patrné, že se autor v některých částech věnoval spíše 
deskripci než analýze, což má následně vliv na kvalitu závěrů a doporučení, která definoval. 
Prezentované analýzy jsou provedeny správně.  Vzhledem k nejasným trendům v hospodaření 
a krátkému časovému úseku pro analýzy není možné provést hlubší analýzy. 
 
V páté části autor sumarizuje výsledky a definuje doporučení. Očekával bych, že autor 
přistoupí ke zpracování této části více samostatně a doporučení bude více. Na druhou stranu je 
poctivé konstatovat, že návrhy jsou reálné a realizovatelné. 
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Závěrečné hodnocení: 
Závěrem je třeba konstatovat, že autor spolupracoval s vedoucím práce podle stanoveného 
harmonogramu, respektoval připomínky a doporučení. Práce však trpí i některými formálními 
závadami, které však nesnižují odbornou úroveň práce. 
 
V souladu s výše uvedeným konstatuji, že autor zpracoval přínosnou práci v rámci zadaného 
tématu, splnila vytčený cíl a proto: 
 
konstatuji, že posuzovaná bakalářská práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce a 
proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji klasifikačním stupněm velmi dobře. 
 
V rámci diskuse nad BP navrhuji položit tyto dotazy: 

1) Vysvětlete, jak SK Chrudim zajišťuje finanční prostředky pro svou činnost. 
2) V souladu s otázkou č. 1 doplňte vlastní doporučení, která byste klubu dal, aby zvýšil 

objem potenciálních finančních zdrojů a to bez zvýšení závislosti na dotacích 
z veřejných rozpočtů. 

 
 
V Pardubicích dne 2009-05-05 

 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 
vedoucí bakalářské práce 


