
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta/diplomantky: Bc. Josef Hančl 

Název práce: Marketingová komunikace sázkové kanceláře Sazkabet 

Cíl práce: navržení marketingové komunikace, která společnosti Sazkabet napomůže k udržení 
stávajících zákazníků a zároveň k oslovení nových, kteří spadají do její cílové skupiny. 
 

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 

 
Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 
Výborně 

Adekvátnost použitých metod 
 

Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta/diplomantky 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 
Velmi dobře 

Pravopis a stylistika 

 
Velmi dobře 

 
Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená diplomová práce zpracovává komplexní materiál 

k marketingové komunikaci společnosti Sazkabet. Diplomant prokázal odpovídající schopnost 
pracovat s odbornými zdroji v dané oblasti, zpracovat kvalitní analýzu a poskytnou relevantní 

a reálné návrhy pro zkoumanou společnost. Z tohoto pohledu považuji stanovený cíl za 

splněný. Opravdu podrobnou a rozsáhlou práci však snižuje fakt, že v rámci cíle se hovoří o 
udržení stávajících zákazníků a získání nových, avšak čtenář se v celé práci dozví o počtu 

současných zákazníků, cílovém plánovaném počtu nových zákazníků, a tím i efektivitě 
jednotlivých nástrojů jen velmi málo informací, popřípadě žádné. V tomto ohledu má práce 

některé zásadní rezervy, které tak znemožňují provést úplnou analýzu a vyvodit z ní přesnější 
návrhy pro budoucí marketingovou komunikaci společnosti Sazkabet. I tak však považuji práci 

za teoreticky i prakticky velmi přínosnou, kvalitně zpracovanou, splňující požadavky a nároky 

kladené na akademickou závěrečnou práci a doporučuji jí k obhajobě.  

b) Samostatnost při zpracování tématu – diplomant pracoval samostatně, svědomitě, pravidelně 

konzultoval s vedoucím práce. 

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

tématu. Práce obsahuje veškeré podstatné a povinné kapitoly. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 52 zdrojů, z toho 22 cizojazyčných, čímž převyšuje 
požadavky stanovené pro diplomovou práci. Teoretická východiska prezentují velmi zajímavou 

aktuální rešerši v oblasti marketingové komunikace, která je přímo zaměřena na sázkové 
kanceláře. Diplomant vhodně využívá mnohé velmi aktuální zdroje, správně a věcně cituje, 

doplňuje vlastní komentáře. Pozitivně také hodnotím, že diplomant v teoretické části 
zpracovává jen ta témata a oblasti, kterými se poté zabývá v praktické části a navíc je 

orientuje a specifikuje přímo na dané odvětví. Teoretická východiska zde doplňuje také 

nejrůznějšími daty a výsledky z již provedených výzkumů či vedených statistik. Vytváří tak 
kvalitní podklad pro zpracování praktické části práce. 



e) Adekvátnost použitých metod – diplomant pro analýzu využil kvalitativní metody výzkumu, 

konkrétně polo-strukturované rozhovory se třemi zástupci společnosti Sazkabet a analýzu 

dokumentů. Vzhledem k zaměření práce považuji tyto metody vhodné a adekvátní. Diplomant 
vše v metodické části vysvětluje, popisuje a odůvodňuje. Samotná aplikace metod je správná, 

diplomant neopomněl ani na etické aspekty výzkumu, tudíž přikládá v příloze i informované 
souhlasy. V porovnání s jinými diplomovými pracemi jsou však zvolené metody relativně 

jednodušší, průměrné, nikterak metodicky náročné. 

f) Hloubka tematické analýzy – diplomant provedl velmi pečlivé, detailní analýzy, kde se snaží 

rozebrat podstatné kvalitativní aspekty jednotlivých komunikačních nástrojů společnosti 

Sazkabet. Vše navíc podporuje jednak vhodnými ilustracemi (v přílohách), ale také názory a 
pohledy vybraných odborníků ze zkoumané společnosti. Poněkud slabší stránkou analýzy 

dosavadní marketingové komunikace společnosti Sazkabet je absence jasných kvantitativních 
ukazatelů účinnosti jednotlivých komunikačních nástrojů (i přesto, že se o měřících metrikách 

diplomant často v práci zmiňuje) – od reklamy, přes podporu prodeje až po online 

komunikační analyzované nástroje (kde například sám diplomant uvádí: „Specialista digitálního 
marketingu uvedl, že u kampaní zaměřených na značku firma sleduje především následující 

ukazatele: CTR, vizibilitu, cenu za klik a reach. Naopak u akvizičních neboli kampaní 
zaměřených na výkon je to počet registrací, konverzní poměr a cena za konverzi“). Je sice 

pozitivní, že diplomant dokáže zhodnotit kvalitativní stránku použitých nástrojů a motivů, ale 
jak k tomu uvádí David Ogilvy – „je rozdíl mít hezkou reklamu a reklamu co prodává.“ Chybí 

tak zde skutečné změření účinnosti komunikačních nástrojů, které mohou být „hezké“ nebo 

„nehezké“, ale důležité je, jak jsou efektivní. Tento fakt je sice spíše důsledkem nepřístupnosti 
diplomanta k datům společnosti, nicméně k analýze marketingové komunikace to v praxi 

neodmyslitelně patří – viz otázka k obhajobě č. 1. Naopak velmi pozitivně hodnotím 
zpracované návrhy, které působí reálně a realizovatelně, včetně vypracované přehledové 

tabulky č. 3. Taktéž vnímám pozitivně zařazení esportu do návrhů v rámci sponzoringu, 

protože jak diplomant také uvádí, dnes je esport již velmi silným a populárním odvětvím, kde 
se sázková kancelář (a zvláště online) může velmi dobře uplatnit. Kapitola Diskuze poté 

obsahuje velmi rozsáhlou a kvalitní polemiku z hlediska praktické části v kontextu teoretických 
východisek. 

g) Úprava práce – formální zpracování textu odpovídá předepsaným požadavkům a instrukcím na 
diplomovou práci, nicméně i tak se v práci najdou drobné nedostatky ve formě vynechaných 

míst na stránkách, chybějící číselné údaje v grafu, či formátování seznamu použité literatury. 

h) Pravopis a stylistika – práce obsahuje některé nedostatky jak v pravopisu, tak i ve stylistice. 
Jedná se zejména o překlepy, pravopisné chyby, chyby v interpunkci, apod. Dále diplomant 

často užívá až příliš nadměrně tzv. profesní žargon, který se zde vyznačuje častým používání 
anglických výrazů, které však v českém jazyce mají snadné ekvivalenty (brand, open rate, 

cklick rate, apod.).  

Připomínky: 
Abstrakt – nesprávné skloňování – „Společnosti jsou navrženy konkrétní vylepšení v reklamě …“ 

Abstrakt – část „Výsledky práce“ – zde by měly být uvedeny již konkrétní výsledky analýz a 
nejdůležitější návrhy, nejen to, co je v práci zpracováno. 

Str. 11 – překlep – „… kteří sází v retialu vůči těm …“ 

Str. 13 – překlep – „Marketingová komunikace je v dnešním době …“ 

Str. 18 – překlep – „…využívají i reklamou v tisku …“ 

Str. 20, 24, 39 – zbytečně vynechané místo na stránce 

Str. 29 – překlepy – „…komunikaci mezi přátelí, …“; „Dle Sajida (2016) přinášejí sociálních sítí firmám 

řadu výhod …“ 

Str. 30 – chybějící tečka u zkratky – „…2,5 mld lidí.“ 

Str. 32 – pravopisná chyba – „Starší lidé nejsou zvyklý …“ 

Str. 33 – překlep – „Ačkoliv je v dnešní době hazard vnímám …“ 

Str. 36 – překlepy – „…že se daný výsledek nastane.“; „Tento nárůst je dle australského průzkumů …“ 

Str. 44 – překlep – „…jaké části digitální marketingu používá …“ 

Str. 52 – chybějící slovo, či interpunkce – „V zásadě se dá říct, že stanice Nova Sport a Sport 1 a 2 

Eurosport jsou využívány jen tehdy …“ 

Str. 52, graf č. 7 – chybějící číselné údaje v grafu 



Diplomant používá pro product placement chybně také označení „skrytá reklama“, přičemž skrytá 

reklama je českým zákonem zakázána a rozhodně se u product placementu nejedná o „skrytou“ 

reklamu, ale o naprosto legitimní komunikační kanál a médium. 

V česky psané akademické závěrečné práci není vhodné nadměrně využívat anglické výrazy tam, kde i 

v českém marketingu existuje český ekvivalent. Tato připomínka je vztažená k nadměrnému používání 
výrazu „brand“, neboli česky jednoduše „značka“. 

Str. 58 – překlepy – „…musí zákonitě věnovat pozornost i digitálními marketingu.“; „…ale i pomocí 
PPC, přímého nákup či PR článků, …“ 

Str. 58 – chybějící interpunkce na konci věty – „Nejčastěji se využívají následující nástroje digitálního 

marketingu: bannerová reklama, e-mail marketing, webová prezentace, sociální sítě a mobilní 
aplikace“ 

Str. 59 – překlepy – „…či kurzové příležitost …“ 

Str. 60 – překlep – „…které se zákazníkům zobrazí ve chvíli, kdy otevřou svou e-mailovou schránkou.“ 

Str. 61 – překlep – „Vůbec největším problém webové stránky …“ 

Str. 64 – překlepy – „…které je buď podněcují k hlasování pomocí jednotlivých emotikon, …“; „…že 
komunikace se zákazníky na sociálních sítí má být především …“; „Ostatně i z důvodu nízké zájmu …“ 

Str. 66 – pravopisné chyby – „… tak došlo k oslovení velkého množství osob z cílové skupiny, kteří si 
následně aplikaci stáhli či se zaregistrovali a stali se tak novými zákazníky.“ 

Str. 68 – nesprávný výraz – „…tížené výsledky.“ 

Str. 72 – slovo navíc – „Dobrým krokem je o zvýšení počtu přidávaných příspěvků.“ 

Str. 73 – překlep – „Především mapování sportovních utkáních …“ 

Str. 77 – nedokončená věta – „Jsem toho názoru, že odměňování nejaktivnějších zákazníků v určitém 
časovém horizontu, je správnou cestou a zákazníci to jednoznačně.“ 

Str. 78 – nesprávná interpunkce – „V současné době se zvyšuje procento lidí, kteří si otvírají příchozí 
e-maily přímo ve svém mobilním telefonu a firmy, tak musí věnovat pozornost …“ 

Seznam použité literatury obsahuje některé nedostatky v podobě formátování jednotlivých zdrojů, 

některé odborné vědecké články jsou citovány jako elektronické online zdroje z vyhledávání, což pak 
způsobuje v seznamu nadměrně dlouhé hypertextové odkazy. I přes získání odborných vědeckých 

článků prostřednictvím internetu, uvádějí se jako klasické fyzické články v časopisu. 

Otázky k obhajobě: 

1. Dokázal byste uvést, jaké komunikační nástroje a kanály jsou pro společnost Sazkabet 
v současnosti nejefektivnější (nejúčinnější) a které nejméně efektivní z hlediska formulovaného cíle 

práce, tedy udržení stávajících zákazníků a zároveň oslovení nových, kteří spadají do její cílové 

skupiny? 
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně – velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 
 

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

 
 

V Praze dne 19.8.2020        
                                                                       ….......................................................... 

                                               PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


