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Jméno diplomanta /diplomantky: Markéta Klečková 

Název práce: Marketingová strategie sportovní akce Gigathlon Czech 

Cíl práce: navrhnout marketingovou strategii, která by měla vést ke zvýšení počtu účastníků sportovní 
akce Gigathlon Czech. 

 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně  - velmi dobře    - dobře  - nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 

 
Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 

 
Výborně 

Logická stavba práce 

 
Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 
Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 
Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta/diplomantky 
Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 
Dobře 

Pravopis a stylistika 

 
Dobře 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená diplomová práce pojednává o zajímavé sportovní akci, 

která je svým způsobem v České republice unikátní. Stanovený cíl práce je splněn z mého 

pohledu nadstandardně a lze tuto práci velmi dobře prakticky využít při dalších ročnících této 

akce. Celkovou vysokou kvalitu práce však snižují četné nedostatky v jazykovém a formálním 

zpracování. Avšak celkově jsou splněny požadavky na diplomovou práci a doporučuji jí tak 

k obhajobě.  

b) Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka pracovala samostatně, svědomitě, 

pravidelně konzultovala s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická, plně odpovídá zvolenému tématu. 

Práce obsahuje všechny důležité a nezbytné kapitoly. Drobnou výtku vidím v nelogickém 

pořadí obsahu před abstraktem a dále obsažené informace v kapitole Úvod. Nicméně i přesto 

je tato stránka práce v pořádku.  

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 48 zdrojů, z toho 7 zahraničních, čímž splňuje 

požadavky na diplomovou práci. Teoretická východiska poskytují ucelený přehled základní 

teorie k marketingovým strategiím vztaženým ke sportu a sportovním akcím. Diplomantka 

vhodně cituje, přidává adekvátně vlastní komentář. Na úrovni diplomové práce by však mohlo 

být využití odborných zdrojů poněkud pestřejší. Je patrné, že diplomantka použila zejména 

několik málo nejsnáze dostupných publikací (Šindler, Čáslavová, Kotler), které občas doplnila 

o další zdroje. Z tohoto pohledu se mi jeví tato část spíše jen jako průměrná, skýtající ještě 

rezervy pro větší kvalitu zpracování zvoleného tématu. 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní. Sice diplomantka 

využívá nikterak náročné výzkumné metody, ale i tak použité metody aplikuje kvalitně a 

prokázala tak schopnost pracovat zejména s kvalitativními výzkumnými metodami. Vzhledem 

však k náročnosti hodnotím toto dílčí kritérium spíše jako průměrné. 



f) Hloubka tematické analýzy – hloubka provedených analýz v práci je důkladná a adekvátní. 

Diplomantka veškeré aspekty zkoumané sportovní akce rozebírá velmi podrobně. Taktéž 

pozitivně hodnotím celkový systém aplikace SWOT analýzy a její zpracování (i když k tomu 

mám otázku k obhajobě). Návrhy jsou taktéž zpracovány jasně, konkrétně a dostatečně 

podrobně. Nicméně dílčí kroky komunikační strategie by mohly být trochu konkrétnější (návrh 

ambasadora, návrh redakčního plánu na sociálních sítích, popř. konkrétních prvků na 

sociálních sítích). V práci je pak celkem zajímavá kapitola Diskuze s adekvátním využitím 

teoretických východisek, což pak dokresluje dobré provázání teoretické a praktické části 

práce.   

g) Úprava práce – formální úprava práce zahrnuje velké množství překlepů, nedodržování 

předepsaných okrajů stránky, chybné údaje v některých tabulkách a nedostatky ve formátu 

uvedených zdrojů v seznamu literatury. Viz níže připomínky. 

h) Pravopis a stylistika – práce obsahuje časté nedostatky ve formě pravopisných chyb, 

nesprávně formulovaných vět, apod. Viz níže připomínky. 

Připomínky: 

Obsah je nezvykle před abstraktem. 

Str. 9 – zbytečně opakovaná informace, jen trochu jinak formulovaná – „Cílem této práce je navrhnout 

novou marketingovou strategii, která by měla vést k nárůstu počtu závodníků této sportovní akce.“ 

Následně v dalším odstavci – „Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout novou marketingovou 

strategii, která by měla vést ke zvýšení počtu účastníků sportovní akce Gigathlon Czech.“ 

Kapitola 1 Úvod obsahuje především informace o cílech práce a její struktuře, což do úvodu nepatří. 

V definici sportovního managementu na str. 11 má být slovo „akcentují“, nikoliv „akceptují“, jak je 

uvedeno v práci. 

Odkazy na zdroje přímých citací nejsou součástí samotné citace z hlediska formátu písma, proto by 

neměly být uvedeny kurzívou (jako např. na str. 10, 11, 18)  

Str. 14 – nesprávné skloňování – „…přispívá k sociálnímu, kulturního a ekonomickému rozvoji.“ 

Str. 21 – chybějící předložka ve větě – „… marketing sportovních akcí je velké míře ovlivňován 

aktuálními trendy, …“ 

Str. 30 – překlepy – „Kunze (2018, s. 55) ve své knize zmiňuje …“; „Kunze (2018, s. 56) sponzoring 

definuje …“ 

Str. 31 – nesprávné skloňování – „… jaké jsou cíle sportovní akce, jaké je zvolena strategie 

marketingového mixu …“ 

Str. 32 – předložka ve větě navíc – „V první části diplomové práce je zpracována z literární rešerše, 

která přináší …“ 

Str. 36, 37, 52, 69, 87 – pravopisná chyba – „…společnost eventime s.r.o., …“ 

Str. 38 – překlep – „Od té doby je zaznamená neustálý pokles …“ 

Str. 40, 41, 45, 46, 47, 49, 53, 54, tabulky 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, graf 1 – nedodržení 

předepsaných okrajů stránky (tento nedostatek se vyskytuje i mnoha dalších zejména tabulek, 

nicméně je již zde nebudu vypisovat jednotlivě). 

Str. 40 – překlep – „Největší změnu, kterou se organizační tým rozhodl udělat, bylo vzhled k poklesu 

oblibě inline bruslí, …“ 

Str. 44 – nesprávná formulace – „… kdy si soutěžící vyberou mezi jednu disciplínu, …“ 

Str. 45 – nesprávný odkaz na tabulku – „V tabulce X je také …“ 

Str. 54, tabulka 10 – uvedené počty účastníků neodpovídají předchozímu grafu 5, stejně tak celkové 

součty jsou nesprávné, resp. jsou zde přehozené jednotlivé ročníky. 

Str. 60 – pravopisné chyby – „Tedy o 85 osob, které se ji zúčastnili dvakrát a 24 osob, které se 

zúčastnili všech tří ročníků.“ 

Str. 63, 65 – překlep – „Beskydský sedmička“ 

Str. 74 – překlep – „U analýzy konkurenčních závodu byla stanovena …“ 

Str. 74 – nesprávné skloňování – „…zvážení veškerých povolení, které jsou k organizaci závodu 

potřebná.“ 

Str. 75 – pravopisná chyba – „…aby se rozšířili dosavadní tři kategorie.“ 



Str. 79 – překlep – „Výše cenových vlna u jednotlivých kategorií …“ 

U návrhu cenových vln v rámci marketingové strategie spíše doporučuji použít pro první vlnu výraz 

„Early bid“, než „Early bird“. 

Str. 85 – překlep – „Zároveň jsou ale Test tour současní komunikační strategie …“ 

Str. 87 – překlep – „Pro ročník 2019 není zatím vybrané žádná osobnost.“ 

Návrh zaslání tiskové zprávy do médií je samozřejmě správným krokem, nicméně volil bych mimo ČTK 

také přímé zaslání do jednotlivých redakcí konkrétních sportovních masmédií. 

Str. 89 – překlepy – „Oslovování potencionálních firemních týmu funguje …“; „Momentálně není k 

dispozici žádná oficiální zpětná vazba od závodníku.“; „Součástí komunikace by takové měly být 

vzkazy od účastníků.“ 

Str. 89 – nesprávná formulace věty – „Toto je přesně ten přístup, o který u Gigathlon Czech žádoucí.“ 

Seznam literatury obsahuje drobné nedostatky ve formátu uvedených zdrojů. 

Otázky k obhajobě: 

1. Z čeho vyplývá, že na základě kvantitativního hodnocení SWOT analýzy by se měli organizátoři 

zaměřit na eliminaci slabých stránek pro využití příležitostí, když z hlediska externího prostředí vychází 

výsledek záporný a tudíž by měl být výsledek jiný – eliminace slabých stránek k eliminaci hrozeb? 

2. Jak se navrhované snížení ceny projeví na hospodářském výsledku závodu? Jakou cenovou 

elasticitu lze předpokládat u cílových skupin účastníků? Jaký je přibližný bod zvratu této sportovní 

akce? 

3. Jakou/é osobnost/i byste navrhla jako ambasadora/y akce pro ročník 2019, popř. další ročníky 2020 

a 2021? 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře. 

 

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

 

 

V Praze dne 5.1.2019        

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

                                               PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


