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Cíl práce: Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření kvalitního a reálného 

strategického plánu projektu Letní tábor & Honzík, který bude v závěru práce porovnán se 

skutečností.  
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Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

Diplomová práce je zpracována na 88 stranách (včetně příloh), obsahuje 10 obrázků, 14 

tabulek a 1 graf.  

 

Stupeň splnění cíle práce 

Diplomová práce se zabývá sestavením strategického plánu projektu Letní tábor & Honzík se 

záměrem realizace a následného vyhodnocení projektu. Hlavní cíl, vytvořit kvalitní a reálný 

strategický plán, který bude v závěru práce porovnán se skutečností, byl splněn. 

 

Logická stavba práce 

DP má jasnou logickou strukturu vzhledem ke stanovenému tématu a zaměření.  

 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

Autor pracuje s dostatečným množstvím citací (celkem 44, z toho 6 cizojazyčných). Pozitivně 

hodnotím obsahovou náplň kapitol zaměřenou přímo na problematiku, kterou se diplomová 

práce zabývá. Nicméně některé informace v podkapitolách obsažené jsou až nadbytečné, 

jelikož v praktické části práce s nimi autor už nepracuje. Některé pasáže převzaté z literatury 

jiných autorů by si zasloužily autorovo shrnutí či stanovisko k probíranému tématu, či jeho 

zasazení do prostředí, které v této DP řeší.  

 

 

 



Adekvátnost použitých metod 

V této DP je provedena marketingová situační analýza, kdy jsou na základě SWOT analýzy 

identifikovány klíčové faktory a určena strategická východiska. Zjištěné výsledky jsou 

implementovány do metody BSC, která slouží k naplnění a realizaci zvolené strategie. DP 

pracuje se strategickou mapou, která umožňuje vzájemné pochopení vztahů mezi 

jednotlivými strategickými cíli. Dále je v této diplomové práci využita metoda analýzy textů, 

dokumentů a monitoring, zejména pro oblast sociálních sítí. Vytvořený program akce, 

harmonogram dne a akční plán je součástí příloh. Ve volbě metodik pro vytvoření kvalitního 

a reálného strategického plánu projektu Letní tábor & Honzík je diplomová práce 

nadprůměrná.  

 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos diplomanta 

Kapitola 5 Strategický plán projektu Letní tábor & Honzík je zpracována přehledně. Hloubka 

provedených analýz a celkové množství informací, které autor uvádí v práci, je nadstandardní. 

DP je zpracována velmi pečlivě a detailně, značně převyšuje standardy pro práci této úrovně. 

Vypracovaný strategický plán považuji za dostatečně konkrétní, specifický a hlavně velmi 

dobře aplikovatelný v praxi. Reálné využití tohoto projektu v praxi je zhodnoceno v kapitole 

6, která svojí propracovaností stojí také za vyzdvihnutí. Kladně hodnotím i důkladně 

zpracovanou kapitolu 7 Diskuze, kde jsou dosažená zjištění správně provázána s teoretickou 

částí práce. Z těchto výše zmíněných důvodů považuji tuto DP za nadprůměrnou.  

 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

Stylistická úroveň, jazyk 

Úprava práce je zdařilá, stylistická úroveň je vypracována s menším množstvím chyb. Více 

v připomínkách.  

Celkově lze říci, že autor splňuje realizaci zvoleného tématu a nároky kladené na zpracování 

diplomové práce.  

 

Připomínky:  

Překlepy, chybná spojení, gramatické chyby:  

s. 16: … dodávají, že existence ideální modelu …  

s. 21: …, jsou v souladu s posláním, cíly organizace ... – opakuje se   

s. 46: … pohybuje okol 65 dětí.  

s. 50: …, zvláště k přihlédnutím ke …; V tomto ohledu účast členů poradního orgánu na akci 

pozitivem eliminujícím alespoň z části tuto skutečnost. – chybí sloveso, zřejmě 

s. 74: … možnost získání dotace se strany MŠMT/kraje. 

Otázky k obhajobě: 

1) Na s. 46 uvádíte o konkurenci: „Poslední 20. ročník s tématem 20th Mysterious Tour 

na první pohled jevil známky zvýšení kvality poskytovaných služeb, výstupy však 

byly ve značném nesouladu s pojetím akce.“ Mohl byste toto tvrzení lépe vysvětlit?  

2) Plánujete realizovat i další ročník projektu Letní tábor & Honzík? Budete se řídit 

poznatky a plánem této práce? Nebo je nutné strategický plán vytvářet každý rok od 

základů nově?  

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň:   

Výborně v závislosti na obhajobě.  

 

V Praze dne 9. 5. 2019 

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

                                             Mgr. Markéta Pecinová  


