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Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

 

Logická stavba práce 

 

 Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                               Výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně  

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

                            Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   
 

Stupeň splnění cílů práce a celkové hodnocení. Práce má sice ne zcela adekvátně 

formulované cíle, ale celkovou úrovní překračuje průměr. Jen stěží lze  totiž reálně 

uvažovat o splnění takto formulovaného cíle :…“ vytvořit efektivní marketingovou 

komunikaci..“  To by se potom musel vytvořit nejen systém marketingové 

komunikace, ale ještě měřit jeho efektivita. 

Na druhé straně diplomantka dokázala provést metodicky zdařile provedenou 

analýzu marketingové komunikace tenisové ligy Babolet ATTour a navrhnout 

smysluplnou inovaci stávajícího stavu. V tomto ohledu je práce jistě pro organizátory 

ligy přínosná. Také v teoretické části prokázala velmi dobrý vhled do problematiky i 

do teorií, i když vlastní přínos k teorii zde není pozorovatelný. Vzhledem k ne zcela 

přesné a poněkud diskutabilní interpretaci jinak zajímavých výsledků a průměrné 

vyjadřovací schopnosti pisatelky lze hodnotit cíle za splněné na mírně nadprůměrné 

úrovni. Také rozsahem práce splňuje požadavky kladené na DP. 



Hodnocení: velmi dobře 

 

Práce s literaturou – citace. V teoretické části autorka prokázala nadprůměrnou 

znalost teorií, stejně, jako schopnost adekvátně zacházet s literárními zdroji, které 

cituje podle norem. V práci se objevuje nejen dovedné skloubení poznatků z různých 

zdrojů, ale i vlastní náhled na problematiku. Výběr literatury je více než dostatečný a 

svědčí o nadstandardním přehledu autorky. Práci jen trochu narušují teoretické 

výklady, prezentované poněkud nevhodně v kapitole věnované metodologii výzkumu, 

kde se očekává popis skutečně použitých metod, resp.  výzkumný projekt. 

Hodnocení: výborně 

 

Logická stavba práce. Práce je členěna přehledně, má jasnou strukturu a celkem 

logické řazení kapitol, až na výše zmíněnou výjimku (teorie metodologie ve 

výzkumné-výsledkové části. Také poměr mezi teoretickou a praktickou částí je 

vyvážený.Také díky nápaditým grafům  velmi přehledné a logicky uspořádané dílo. 

Hodnocení: výborně 

  

Adekvátnost použitých metod. 

Nejprve je třeba vyzdvihnout pečlivé zpracování dotazníku, který má opravdu vzorně 

provedenou operacionalizaci, stejně jako důkladnou přípravu a provedení rozhovoru. 

Použité metody tvoří zdařilý mix kvalitativní metody interview a elektronického 

dotazování. Nadstandardní je i prezentace dalších veličin ( např. rozptyl, směrodatná 

odchylka, variační koeficient) v souhrnných tabulkách výsledných dat. Škoda, že u 

těchto veličin nejsou blíže stanoveny limitní hodnoty a také chybí jejich interpretace a 

využití v diskuzi. Také škály u grafů (např. graf 2) nemají správně stanovena rozmezí. 

Přesto považuji práci po metodické stránce za nadstandardní, zejména v pečlivosti 

zpracování. 

Hodnocení: výborně. 

 

Hloubka analýzy, vlastní přínos. 

Hlavní přínos práce lze spatřit ve dvojí rovině: 

a) Praktický přínos pro samotnou ligu. Návrhy na zlepšení jsou zpracovány se znalostí 

věci, přehledně a většinou je lze považovat za reálné.  

b) Je třeba ocenit i přínos v zaměření práce, která se orientovala na marketingovou 

komunikaci, což může být pro vlastní ligu snadno využitelné. 

Jak již bylo zmíněno výše, interpretace dat je však v několika ohledech přinejmenším 

diskutabilní. Například na s. 63 se z poznatku, že cena v 32% velmi či spíše ovlivňuje 

účast na lize, resp. že 30 % účastníků uvádí že je cena spíše neovlivňuje nebo vůbec 

neovlivňuje (při 37 % neutrálních odpovědí), autorka vyvozuje, že cena není pro 

účastníky důležitá! To je poněkud diskutabilní a možná to spíše znamená, že cena je 

pro většinu účastníků celkem přiměřená. Co by asi nastalo třeba při 30% zvýšení 

startovného?  V analýze postrádám hlubší úvahy nad získanými daty. Také další 

proměnné (např. variační koeficient) nejsou diskutovány vůbec. V teoretické části 

jsem přínos pro vědu nezaznamenal, i když diplomantka vyjadřoval občas i své 

postoje a myšlenky. 

Hodnocení: velmi dobře  

 

Úprava práce: Nadprůměrná,  dodržuje standardy. Práce je přehledná, graficky velmi 

zdařilá prezentace výsledků. Mohla být doplněna obrázky, které by dokumentovaly 

atmosféru a zařízení turnajů. 

Hodnocení: výborně  

 

Stylistická úroveň, jazyk 

Autorka se vyjadřuje sice jasně, jazykové formulace jsou však někdy dost kostrbaté, 

ne zcela přesné (viz cíle). Celkově je užíván ne zcela vyzrálý jazyk, s občasnými 



překlepy a nepozornostmi (s.11,.. v „Hlavním městě Praze“s. 12 ..“bude moct“ atp.). 

Někdy se objevují přivlastňovací zájmena a opakování formulací.  

Hodnocení: velmi dobře.  

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Na s. 47 je uváděno řazení do kategorií podle ratingu. „Ten je přidělen na jeho 

prvním turnaji podle tenisových schopností a dovedností“. Můžete blíže vysvětlit 

jak na prvním turnaji se posuzují tyto schopnosti? 

 

2. K čemu by mohly sloužit veličiny jako rozptyl či variační koeficient, které 

prezentujete u některých tabulek?  

 
 
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
Práce svým rozsahem i obsahem celkově splňuje nároky, kladené na práci 
diplomovou. Doporučuji ji k obhájení.  
 
Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby výborně až velmi 
dobře.  
    
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
 
V Praze dne: 5.5.. 2019        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  
                              
                                                                                                                                                                                                                                                                     
      
 


