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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 

Samostatnost při zpracování tématu 

 
Výborně 

Logická stavba práce 

 
Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 
Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 
Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta/diplomantky 
Velmi dobře 

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 zpracovává zajímavé téma 

marketingové komunikace amatérské tenisové soutěže. Práce je velmi rozsáhlá, v některých 

případech také velmi podrobná. Diplomantka prokázala schopnost pracovat s odbornými 

zdroji, orientovat se v marketingovém výzkumu a taktéž v oblasti marketingové komunikace. 

Její návrhy jsou realizovatelné a odpovídající. Cíl práce je tak splněn. Avšak formální 

zpracování práce, zejména pak pravopis a úprava, snižují celkovou kvalitu, a to z mého 

pohledu dosti významně – viz níže dílčí hodnocení a připomínky. Proto práci sice doporučuji 

k obhajobě, nicméně nemohu jí hodnotit lépe než stupněm „dobře“. 

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

pravidelně konzultovala s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická vzhledem ke stanovenému tématu. 

Práce obsahuje všechny potřebné, důležité a povinné kapitoly. Některé dílčí podkapitoly však 

považuji za nadbytečné – viz níže připomínky. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 72 zdrojů, z toho 27 zahraničních, čímž výrazně 

převyšuje stanovené požadavky. Teoretická východiska obsahují rešerši základních oblastí 

současné marketingové komunikace firem a značek. Tyto oblasti diplomantka zpracovává 

většinou jen obecně, uvádí základní charakteristiky a popis. Diplomantka správně a věcně 

cituje, doplňuje vlastní komentáře a hodnocení. Z větší části však využívá jen základní česky 

psané nejdostupnější literatury. Až poté, v části věnující se online marketingovým nástrojům, 

využívá i aktuálnější a zajímavé zdroje. Postrádám v této části větší zaměření na 

marketingovou komunikaci orientovanou na tenis, sportovní soutěže, ligy, a podobných 

oblastí, týkajících se samotného tématu praktické části. 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody hodnotím jako adekvátní a vhodné. Jak sama 

však diplomantka dále v Diskusi zmiňuje, výzkum byl zaměřen na stávající hráče a účastníky 

soutěže, nikoliv a potenciální, na které je pak zaměřena i navrhovaná marketingové 



komunikace. Nicméně další výzkum by z mého pohledu výrazně přesahoval už tak velký 

rozsah práce. Metodická část práce však obsahuje především teorii k marketingovému 

výzkumu a jeho různým částem. Více by zde měly být zastoupeny informace o samotném 

provedení výzkumu, který realizovala diplomantka. 

f) Hloubka tematické analýzy – zpracované analýzy a návrhy odpovídají úrovni diplomové práce. 

Diplomantka použila kvalitativní i kvantitativní výzkum pro získání odpovídajících a 

relevantních informací o současném stavu marketingové komunikace vybrané amatérské 

soutěže. Analýza výsledků je kvalitní, pozitivně hodnotím využití statistiky u vybraných otázek 

z dotazníku. Následné návrhy jsou zajímavé, realizovatelné, nicméně někdy diplomantka 

zůstává u obecnějšího popisu, bez konkrétnějších příkladů a ukázek. Diskuse by pak mohla být 

ještě více zaměřena na propojení a polemiku praktické části s teoretickými východisky.  

g) Úprava práce – formální úprava práce vykazuje nedostatky ve formě nejednotného formátu 

písma nadpisů, horší čitelnost textů ve schématech, nesprávně formátovaný a zpracovaný 

seznam literatury a prohozené přílohy – vše viz níže připomínky. 

h) Pravopis a stylistika – práce obsahuje četné nedostatky v pravopisu – viz níže připomínky. 

Připomínky: 

Cíl by neměl být formulován jako „zjištění a zhodnocení“, ale jako „vytvoření návrhu“, jakožto hlavního 

přínosu této práce a diplomantky. 

Abstrakt – v části „Výsledky“ by měly být stručně uvedeny konkrétní výsledky provedeného 

zhodnocení a vytvořeného návrhu, nikoliv jen obsahově co bylo uděláno. 

V obsahu jsou kapitoly 3.3 a 3.7 nadepsány velkými písmeny, přičemž velkými písmeny jsou psány 

pouze hlavní kapitoly. Stejně tak i v samotné práci. 

Obsah by měl končit položkou „Seznam příloh“. 

Str. 11 – překlep – „…a to jak se zaměřením na vnitřní prostření i to vnější.“ 

Dílčí úkoly diplomové práce v kapitole 2 jsou formulovány jen velmi obecně, mají být konkrétní. 

Str. 16 – překlep – „Jak vybrat vhodnou podobu marketingové komunikace, které bude nejefektivnější 

…“ 

Str. 18 – interpunkce navíc – „…dokáže prodat svou službu a zvýšit, tak své odběratele.“ 

Str. 20 – chybějící odkaz na zdroj – „V definici Kotlera a Armstronga je důležitá zmínka …“ 

Str. 28 – překlep – „Hlavním cílem je tedy co nejvíce zvýšit počet zákazníků, které navštíví dané 

stránky.“ 

Str. 29 – pravopisná chyba – „Každá firma by měla mít zřízené své vlastní webové stránky, 

prostřednictvím kterých se prezentují. … Jejich obsah a vzhled by měl být natolik poutavý, aby u 

nového zákazníka vzbudili zájem, jelikož …“ 

Str. 30 – interpunkce navíc – „Internet, tento pojem, posunul na jinou úroveň …“ 

Pozor na správné používání výrazů „povědomí“ a „podvědomí“, v práci toto diplomantka často 

zaměňuje. 

Je poněkud divné uvádět v roce 2019 informaci, že „Event marketing řadíme mezí nové trendy 

komunikace …“ (str. 33), zvláště když u této informace čerpá ze zdroje z roku 2003. 

Str. 33 – nesprávné skloňování – „Za jeden nejdůvěryhodnější marketingový nástroj se považuje Word 

of Mouth …“ 

Schéma č. 2, str. 35 – nesprávně uvedený zdroj – „Augello, Saccone, Gaglio, 2016“ 

Str. 35 – barva textu – „…současnosti (Kimbarovsky, 2019).“ 

Str. 36 – pravopisné chyby – „…společnostem o zákaznicích, který s nimi komunikovali.“; „Soubor 

standartních kategorií …“ 

Str. 38 – nesprávné skloňování – „…jsou využívány všechna média …“ 

Str. 38 – pravopisná chyba – „Záleží jen na společnosti, jaký zvolí médium …“ 

Kapitoly 4.1.1 a 4.1.2 jsou pro práci zcela nadbytečné. 

Schéma č. 3, str. 42 – text ve schématu je hůře čitelný. 

Str. 43, kapitola 4.1.7 – chybí zde výsledky a konkretizace úprav dotazníku po provedené pilotáži. 



Str. 43 – překlep – „Pilotáž byla provedena na 6 až 10 lidech vybraných z cílové skupiny, které nám na 

základě vyplnění dotazníku poskytli …“ 

V rámci operacionalizace (u hloubkového rozhovoru) se latentní proměnné (složky marketingového 

mixu, základní zkoumaný problém) zobrazují pomocí elips, pozorované (manifestní) proměnné poté 

v obdélnících. 

V metodice zcela chybí informace o organizaci sběru dat, dále pak popis a uvedení způsobu analýzy 

dat, popřípadě jaké statistické metody a výstupy jsou použity v rámci výzkumu. 

Str. 50 – nesprávně umístěná interpunkce – „Dále jsou to všichni potencionální noví členové mezi, 

které spadají registrovaní …“ 

Str. 52-53 – pravopisné chyby – „Dříve v nabídce byli i sportovní unisexová trička, která vyvolala 

zájem u veřejnosti, avšak po jejich vyprodání nebyli již přidělány další.“ 

Str. 55 – pravopisná chyba – „Položky k posouzení byli následující: …“ 

Str. 58 – pravopisná chyba – „Výsledky by měli být impulsem …“ 

Str. 64 – pravopisná chyba – „…dotazovaní hráči byli při výběru tenisové ligy nejvíce ovlivněny …“ 

Graf 17, str. 69 – překlep – „Nevybavuji si žádnou reklama“ 

Str. 71 – pravopisné chyby – „Z výsledků lze konstatovat, že facebookové stránky této tenisové ligy 

nemá příliš pravidelné uživatelé, což by mělo být impulsem, pro vytvoření kvalitnější a lákavějších 

stránek, které přilákají uživatelé, aby stránku navštívili.“ 

Str. 73 – nesprávné skloňování – „I ostatní kritéria dopadly uspokojivě.“ 

Str. 77 – překlep – „…že se nedostali mezi nelepší hráče …“ 

Str. 83, 84 – pravopisná chyba – „Sportovně založení lidi“ 

Str. 85 – pravopisná chyba v návrhu na komunikační sdělení – „Na turnajích jsou vítány hráči všech 

věkových kategorií.“ 

Str. 85 – chybějící otazník v komunikačním sdělení – „Jsi začátečník nebo naopak velmi pokročilý. U 

nás si zahraješ v obou případech.“ 

Str. 86 – překlep – „Uvažovalo bych i o vylepení plakátů …“ 

Str. 86 – pravopisné chyby, nesprávná interpunkce, překlep – „Do tiskové reklamy navrhuji i zařadit 

reklamní letáky, které kdysi už tenisová liga využívala. Nejideálnější by je bylo rozmístit do, co nejvíce 

tenisových areálů, kde by byli k dispozici na recepci či stojanech k tomu určeným.“; „Dalším 

opomínaným nástrojem je podpora prodej, který vedení …“ 

Str. 87 – nesprávná interpunkce – „Prostor pro zlepšení bych, proto viděla v uspořádání …“ 

Str. 89 – překlep – „Setkali jsem se s velmi kladným ohlasem …“ 

Str. 90 – překlepy – „Letos by akce vyšla na páteční večer 19. dubna a místem konání by byl 

tenisovém areál Hamr v Záběhlicích, kde jsou k dispozici venkovní kurty s osvětlením. Akce by byla 

uspořádána ve formě deblové turnaje …“ 

Str. 93 – překlep – „Na okruhu se ale objevuje i další známé tváře.“ 

Str. 95 – pravopisná chyba – „…abychom získaly názory …“ 

Seznam literatury obsahuje nedostatky ve formátu uvedených zdrojů, dvojí číslování (internetové 

zdroje jsou znovu číslovány od čísla 1 – číslování má pokračovat). Zdroj č. 5 je rozdělen na dva zdroje. 

Občas se objevuje i nesprávné řádkování, apod. 

Příloha č. 1 a 2 jsou prohozeny oproti seznamu příloh. 

Otázky k obhajobě: 

1. Diplomantka navrhuje na str. 88 zveřejnění příspěvku na Facebooku ideálně každý den. To považuji 

za příliš frekventované. Z mého pohledu stačí 1 – 2 týdně. Myslíte, že je žádoucí mít každý den nový 

příspěvek? Nebude to až moc „nucené“ či „tlačené“? 

Navržený klasifikační stupeň: dobře. 

 

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

 

V Praze dne 9.5.2019        

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

                                               PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 


