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Hodnocení práce: 

Autorka svou diplomovou práci zaměřila na velmi aktuální téma, v rámci kterého se rozhodla 
řešit marketingovou komunikaci sportovní události pomocí sociálních sítí, resp. jedné konkrétní 
– Instagramu. Velmi dobře zasadila téma do problematiky dnešní doby a vystihla, že směry 
marketingu a především jeho komunikace se posouvají ve velkém do online světa a je tedy 
stěžejní řešit především tuto stránku komunikace nežli dřívější tradiční formy.  

V teoretické části autorka výborně rozebrala marketingovou komunikaci a obzvláště chválím 
vložení kapitoly 3.4 Trendy v marketingové komunikaci popisující moderní směry a zahrnující 
pojmy jako je virtuální realita, umělá inteligence či content marketing. Zde je nutné podotknout, 
že kromě tradičních zdrojů a literárních děl vycházela autorka i z velkého počtu současných 
publikací. Celkem 13 citovaných zdrojů bylo publikováno v roce 2019 a provedenou literární 
rešerši považuji za velmi kvalitní a maximálně aktuální. Navíc zjištěná teorie je rovnou 
aplikována na téma práce a konfrontována s její problematikou.  

Cíle a úkoly práce jsou napsány přesně a srozumitelně, včetně postupných dílčích kroků nutných 
k dosažení hlavního cíle práce.  

 



V metodické části se autorka bohužel nevyhnula zásadnímu přešlapu a uvádí (jak zde, tak 
bohužel i v abstraktu!), že v práci využívá dvě kvantitativní metody – monitorovací výzkum a 
hloubkový rozhovor. Přičemž druhá metoda, je výzkumná metoda samozřejmě kvalitativní. 
Samotné využití metod je poté v pořádku a správné, ovšem tato zásadní mýlka (napravená až 
v závěru, kdy autorka uvádí hloubkový rozhovor jako metodu kvalitativní) snižuje na první 
pohled provedenou práci a vytváří pocit, jak může být výzkum s takovým to nepochopením 
výzkumných metod vůbec kvalitní? 

Opak je ale pravdou. V analytické části podrobila autorka Instagramový účet důkladné analýze 
a pro monitoring využila různé dostupné nástroje, aby zjistila všechny popsané typy informací, 
jež si vytyčila v metodické části. Dále uvádí shrnutý výtah dvou hloubkových rozhovorů, ze 
kterých čerpá při tvorbě obsahového plánu. Zde mi pouze chybí uvedení širšího záznamu 
provedených rozhovorů vloženého do příloh.  

Samotný obsahový plán je koncipován tak aby splnil pět dílčích cílů nastavených autorkou a 
současně definuje i cílovou skupinu uživatelů. Dílčí cíle jsou reálné a celkově vycházejí 
z teoretických poznatků i doporučení plynoucí z rozhovoru s marketingových specialistou, 
stejně tak jako následně vytvořený obsahový plán. Ten směřuje především k tomu, jakým 
způsobem by se měl obsah tvořit, kdy ho zveřejňovat, kterým ze způsobů a předkládá už 
podklady pro vytvoření konkrétního komunikační plánu. Přesto všechno zde ale postrádám 
jednu zásadní věc a to je myšlenka/vize, která by byla spjata s celou událostí a pojila ji 
dohromady s obsahovým plánem. Není tak za celou dobu jasné, jaký je celkový cíl pořádané 
akce, čeho by se vlastně mělo pomocí komunikace dosáhnout a tedy jakým směrem 
komunikaci směřovat a proč – viz otázky k obhajobě. 

V Diskuzi autorka velmi trefně popisuje nestálost a rychlý vývoj sociálních sítí a riziko, že 
trendy komunikace a v tuto chvíli platná doporučení nemusí za rok platit. 

Po formální stránce je práce na velmi zdařilé úrovni až na malinké drobnosti, které autorce 
utekly. V celé práci se vyskytují krátká slova na konci řádků a v některých odstavcích se jí často 
opakují stejná slova. Dále autorka např. na straně 29 uvádí, „…že je celosvětově na Instagramu 
2 275 000 aktivních uživatelů, což je 21,4% populace…“ – což předpokládám je omyl a byly 
myšleny miliardy uživatelů.  

Celkově práci hodnotím jako výbornou, vytyčené cíle byly přesně splněny a přínos práce 
s ohledem na jeho reálnou využitelnost v praxi je vysoký. Jedinou výraznou kaňkou na jinak 
skvělé práci je špatné uvedení a zařazení výzkumné metody. A především tato chyba 
v abstraktu shazuje celou práci před prvním přečtením a věřím, že může dokonce čtenáře 
odradit a bude ji považovat za nekvalitní. Výrazně bych autorce doporučil tento přešlap po 
obhajobě (ať už úspěšné či ne) opravit. 

 

Otázky k obhajobě: 
 

1) Jaký je cíl závodů Bali Adaptive Pro? 
2) Kromě Vámi uvedených návrhů v práci, řešila jste případně spolupráce s ambasadory, 

jež by podporovali a zaštítili akci? Pokud ano, proč jste je nevyužila do plánu. A pokud 
ne, popište a jak byste je chtěla do plánu začlenit. 

 
Navržený klasifikační stupeň: výborně  
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentce. 
 
V Praze dne 13. 1. 2020        
                                                                      …..….................................................... 
             Mgr. Daniel Med 


