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Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
 

výborně - velmi dobře    - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 
 

Stupeň splnění cíle práce 

 

velmi dobře 

Logická stavba práce 

 

velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

dobře 
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diplomanta/diplomantky 
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Hodnocení práce: 

 

Velmi specializovaná diplomová práce analyzuje v 8 kapitolách (včetně závěru) úzkou 

problematiku sportovní akce  Gigathlon Czech. Cíle práce byly zhruba splněny; navržená 

strategie může být podrobněji propracována a větší pozornost by měla být věnována on-line 

marketingu.  

Diplomová práce má logickou strukturu, i když chybí podrobnější komparace s podobnými 

úspěšnými akcemi. 

Práce s odbornou literaturou je vyhovující; možný by byl i větší počet aktuálních internetových 

zdrojů. 

Pokud jde o adekvátnost použitých metod, jde o modifikace Occamovy břitvy. 

Hloubka tematické analýzy je průměrná a podrobná. 

Úprava diplomové práce, pravopis a stylistika lze hodnotit známkou dobře. 



 

 
Připomínky: 

 

1. Kvantitativní výsledky SWOT analýzy (str. 72) by měly být mnohem podrobnější  

2. Občas nešikovné formulace neodpovídající analytickému textu („Zde je opět otázka, jak takové lidi 

oslovit“ str. 70) 

3. Chybí komparace s podobnými úspěšnými akcemi v segmentu sportu. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Vysvětlete podrobněji problematiku SWOT analýzy na str. 72. 

2. Jak lze využít pro zvýšení počtu účastníků on-line marketing a sociální sítě? 

3. Jaké analogické velmi úspěšné sportovní akce můžete využít jako model? 

 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
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