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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

 

Logická stavba práce 

 

  Výborně  

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                                Výborně 

Adekvátnost použitých metod Výborně 

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Velmi dobře 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

   

 

Stupeň splnění cílů práce. 

Cíle práce byly stanoveny jasně, stejně jako úkoly z nich vyplývající. DP byla zpracována 

pečlivě, je třeba ocenit i její velký rozsah a důkladné zpracování jak rozhovorů, tak vlastní 

analýzy i navrhovaných doporučení. Podané návrhy lze považovat za reálně využitelné a 

celou práci za zasvěcený  a prakticky využitelný příspěvek pro zlepšení marketingové 

komunikace význačné sázkové společnosti. Z tohoto důvodu hodnotím cíle práce za splněné. 

Hodnocení: výborně 

 

Logická stavba práce. 

Projekt a celá DP jsou zpracovány s jasnou strukturou a logickou návazností jednotlivých 

kapitol. Práce dodržuje stanovené etapy a cíle, přičemž obsahově splňuje všechny požadavky 

tohoto druhu kvalifikační práce. Za vysoce nadstandardní lze považovat zejména velké 

množství příloh, které obsahují jak záznam rozhovorů, tak bohatý dokumentační materiál 

v podobě ilustrativních snímků. Práce udržuje téměř optimální proporci mezi teoretickou a 

analytickou částí.  

Hodnocení: výborně 

 



 

Adekvátnost použitých metod. 

Vzhledem k cílům práce byly vybrány vhodné metody spojující analýzu sekundárních dat a  

kvalitativní techniku rozhovorů. Vlastní analýza dokumentů je důkladná a velmi obsáhlá, 

musela být i značně pracná. Stejná pečlivost byla věnována i struktuře a zpracování 

rozhovorů, což je třeba ocenit. Z hlediska metodologického snad přílišná pečlivost vedla 

k celkem marginální chybě při určení základního souboru (s. 42), kdy diplomant vztahuje 

výsledky k celému souboru všech českých marketingových pracovníků v oblasti kurzovního 

sázení, i když se ve skutečnosti jedná jen o firmu Sazkabet. Toto ojedinělé přehlédnutí 

nemůže příliš snížit úroveň opravdu nadstandardního a důkladného zpracování. Použité 

metody považuji nejen za adekvátní, ale téměř vzorově zpracované. 

 Hodnocení: výborně  

 

Práce s literaturou,  teoretická část  a vlastní komentář. 

V teoretické části diplomant výstižně popisuje a vysvětluje pojmy a teoretická východiska. Je 

evidentní, že má o problematice výborný přehled a orientuje se dobře i v teorií. Tato část se 

věnuje skutečně řešené tématice a nezabředává do vedlejších a nepodstatných oblastí. Je 

možné ocenit i přínosné statistických zdrojů (např. s. 22, tabulka bonusů) stejně, jako vlastní 

komentáře autora.  

Výběr literatury, zejména elektronických a zahraničních zdrojů je nejen vhodně 

zaměřen, ale svým rozsahem překročuje obvyklou úroveň DP. Josef také prokázal, že umí 

s literaturou správně zacházet, syntetizovat i analyzovat různé pohledy stejně dobře, jako 

uvádět jejich správnou citaci.  

Hodnocení: výborně  

 

Hloubka analýzy. 

Analýza a vlastní diskuze prezentovaných výsledků je nebývale podrobná a důkladná, o čemž 

svědčí i značný rozsah práce, která překračuje 130 stran. Oceňuji zde nejen znalost prostředí a 

dobrou orientaci v problémech sázkové kanceláře, ale i reálnost a přínos vlastních doporučení. 

Vhodné využití kvalitativních metod zde prokazuje své výhody, jež se však mohou uplatnit 

právě jen při důkladné a podrobné analýze. Na celé práci je tak třeba ocenit nejen její rozsah a 

značnou pracnost, ale i pečlivost zpracování a schopnost autora vystihnout jádro problémů 

v marketingové komunikaci firmy. 

Hodnocení: výborně  

 
Úprava textu, tabulky. 

Úprava textu a tabulek odpovídá soudobým standardům. Nad obvyklou úroveň však vyniká značné 

množství obrázků, které výborně ilustrují většinu zmiňovaných komunikačních prostředků firmy.  

Hodnocení: výborně. 

 

Pravopis a stylistika. 

Diplomant se umí dobře vyjadřovat, text je čtivý a formulace myšlenek srozumitelná. Jistým 

stylistickým chybám  (balastní slova, zbytečná zájmena atp.) se nevyhnul zejména v úvodu a 

na začátku rozsáhlé práce. Celkovou nadprůměrnou úroveň DP však poněkud znehodnocují 

ne zcela ojedinělé překlepy (např. na s. 13., 18., 29.), nedůslednosti v psaní interpunkce (s. 16, 

v přehledu někdy tečky, jindy ne)  a i zbytečná hrubá chyba (s.32). Práce se také vyznačuje 

množstvím anglismů, které jsou při větší snaze snadno nahraditelné ( např.:“brand“). Přesto je 

však třeba konstatovat, že autor, vzhledem k dnešním poměrům, umí formulovat své 

myšlenky poměrně velmi dobře.   

Hodnocení: velmi dobře   
 

 

    Otázky k obhajobě: 

1. Na s. 31 je uvedeno, že ženy klikají na reklamy častěji než muži. Pokuste se toto 

zjištění nějak interpretovat – vysvětlit. 



2. Lze na základě  tří  rozhovorů  vyvozovat závěry platné pro firmu Sazkabet? 

Zkuste svůj názor zdůvodnit?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na diplomovou práci.   Doporučuji ji 

k obhájení.  

 

Navržený klasifikační stupeň. V závislosti na průběhu obhajoby: výborně. 

 

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

 

V Praze dne: 30.8. 2020        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      

 


