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Posudek oponenta diplomové práce 

Student:  Bc. Vojtěch Kaplan 

Název diplomové práce: Management sportovních organizací s ohledem na jejich hospodaření 

Vedoucí práce: Ing. Ivana Mandysová, Ph.D. 

Oponent práce: Ing. Rudolf Kopecký, Ph.D. 

Pracovní pozice oponenta: Systémový inženýr ve firmě Mikroelektronika spol. s r. o. 

Kritéria hodnocení práce 

 
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

nelze 

hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Adekvátnost použitých metod ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Logická stavba práce a rozsah ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Práce s českou a zahraniční 

literaturou včetně citací 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Formální úprava práce 

(text, grafy, tabulky) 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Jazyková úroveň 

(styl, gramatika, terminologie) 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii ☐ ☒ ☐ ☐ 

Pro praxi ☐ ☒ ☐ ☐ 

Ostatní připomínky k práci 

Smyslem diplomové práce není výzkumná činnost s převratnými výsledky, které by bez odmítnutí publikoval 

jakýkoliv prestižní světový odborný časopis. Smyslem diplomové práce je osvojit si samostatnost v řešení 

zadaného úkolu, a hlavně naučit se výsledek své práce řádně zdokumentovat. Diplomová práce diplomanta Bc. 

Vojtěcha Kaplana tento základní smysl naprosto splnila. 

 

Diplomová práce je zpracována v dostatečném rozsahu a je logicky strukturovaná, kdy diplomant nejprve 

postupně přibližuje sportovní prostředí a subjekty v něm působící se zaměřením na neziskové sportovní 

organizace. Následně diplomant propojuje prvky řízení neziskových organizací a behaviorálního managementu 

se sportovním managementem. Následuje analytická část, která je zpracována podrobně a přehledně.  

 

Na této diplomové práci velmi oceňuji, že kromě samotného psaní práce bylo nutné ke splnění úkolu vybrat si 

sportovní organizace, oslovit představitele těchto organizací, sjednat si schůzku, získat potřebné informace a 

následně je zpracovat, analyzovat a porovnat. Tato praktická činnost, která je schovaná za diplomovou prací, ale 

je její nedílnou součástí, jistě představovala nejen nemalou časovou náročnost, ale vyžadovala také aktivní 

přístup a schopnost komunikovat s lidmi. Toto není samozřejmost, proto to velmi oceňuji.      
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I po formální stránce je diplomová práce zpracována velmi kvalitně, dokument je konzistentní v tom smyslu, že 

obsahuje vše, co má obsahovat a že styl psaní je stejnorodý od začátku až do konce dokumentu, např. každá 

kapitola začíná na nové stránce, každý obrázek má svůj titulek umístěný pod obrázkem a každá tabulka má svůj 

titulek umístěný nad tabulkou. Ne každý inženýr má tyto základy správného technického psaní dokumentů 

osvojené. Proto tyto základy správného technického psaní v této diplomové práci chválím. Ale abych jen 

nechválil, nejsem příznivcem zkratek. Vždy se lépe čte dokument, kde je minimum zkratek. Protože nejsem 

z tohoto oboru, pletly se mi zkratky NNO, NO a NOZ a musel jsem se neustále vracet k tabulce zkratek. Pro 

ještě vyšší konzistenci dokumentu bych sjednotil grafické formátování tabulek a použil bych křížové odkazy 

v textu na jednotlivé tabulky a obrázky. Používání křížových odkazů zabrání tomu, že se v textu odkazujeme na 

jiný obrázek, než bychom chtěli, což se stalo v případě Obrázku 3 v kapitole 2. I přes tyto výhrady je diplomová 

práce po formální stránce na vysoké úrovni a převyšuje dokumenty od mnohých mých kolegů, kteří jsou inženýři 

s letitou praxí.    

 

Na závěr musím jako oponent pouze konstatovat, že zadání diplomové práce bylo splněno, tj. analýza 

managementu a hospodaření vybraných sportovních organizací byla provedena společně s porovnáním 

dosažených výsledků včetně formulací možných doporučení pro budoucí vývoj jak pro všechny organizace, tak 

dílčích doporučení pro jednotlivé organizace zvlášť. Na této diplomové práci proto neshledávám vůbec nic, co 

by bránilo diplomantovi k její obhajobě. 

Otázky a náměty k obhajobě 

V práci uvádíte především manažerská specifika a překážky s nimiž se setkávají představitelé sportovních 

spolků. Kde spatřujete největší rozdíly v řízení mezi amatérskými a profesionálními sportovními kluby? Jakým 

dalším vlivům musí dle Vašeho názoru čelit manažeři profesionálních sportovních subjektů? 

Závěrečné hodnocení 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: A 

Ve Vysokém Mýtě 27.8.2020 

Podpis  ..................................................................  


