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Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená diplomová práce zpracovává poměrně standardní téma 
marketingové komunikace sportovní organizace, zde konkrétně na příkladu tenisové klubu. 

Stanovený cíl práce splňuje. Práci považuji za prakticky využitelnou pro daný tenisový klub. 

Vzhledem k tomu, že se však jedná o práci diplomovou, celkové zpracování i samotné 
zaměření na marketingovou komunikaci považuji za průměrné, standardní, na velmi dobré 

úrovni, byť s některými připomínkami a slabšími oblastmi – viz dále dílčí hodnocení a 
připomínky. Práce z mého pohledu splňuje nároky na diplomovou 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, práce obsahuje všechny podstatné 
a povinné kapitoly. Diplomant všechny části práce člení jednotným způsobem, což dodává na 

přehlednosti celé práce. Jedinou výtku zde mám k zařazení kapitoly o reklamě – viz dále dílčí 
hodnocení a otázka k obhajobě. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 47 zdrojů, z toho 22 cizojazyčných, čímž splňuje 

předepsaná kritéria pro diplomovou práci. Teoretická východiska obsahují základní teoretické 
podklady nástrojů marketingové komunikace, které jsou využívány v praktické části. Z tohoto 

pohledu je tedy zaměření teoretické části adekvátní a odpovídající. Avšak diplomant zde 
popisuje spíše základní obecná východiska pro práci s těmito nástroji (online marketing), 

někde pak pouze úplné základy k danému nástroji (osobní prodej, události a zážitky, reklama, 
sponzoring). Postrádám celkově v teoretické části aktuální zaměření nástrojů v oblasti sportu 

a sportovních organizací. Diplomant se sice snaží doplňovat komentáře zaměřené na tenis, 

nicméně rešerše, jak jsou jednotlivé nástroje aktuálně v současné době využívány sportovními 



organizacemi, zde chybí. A zvláště v této době, která je zasažena nepříznivými podmínkami a 

je tak velmi specifická. U diplomové práce již očekávám více, než jen obecné základy.     

e) Adekvátnost použitých metod – diplomant zvolil pro dosažení cíle práce kvalitativní výzkumné 
metody – konkrétně skupinovou diskuzi a analýzu sekundárních dat. Zvolené metody považuji 

za adekvátní, vhodné, správně provedené a vyhodnocené. Diplomant v metodické části práce 
vše jasně popisuje, vysvětluje a zdůvodňuje. S ohledem na skutečnost, že se jedná nejspíše o 

rodinné tenisové centrum (všichni respondenti ve skupinové diskuzi nesou příjmení 
Beran/ová) a v porovnání s jinými diplomovými pracemi, hodnotím metodickou náročnost jako 

spíše nízkou, nikterak obtížnou. Z tohoto důvodu je zde snížené dílčí hodnocení. 

f) Hloubka tematické analýzy – v práci je pečlivě analyzována dosavadní marketingová 
komunikace tenisového klubu, která však není nikterak rozsáhlá. Diplomant vše řádně 

popisuje, vysvětluje, uvádí do souvislostí. Avšak v analýze je někdy nepřehledné, co vše 
vychází z e skupinové diskuze (někdy je to přímo zmíněno, což je dobře, někdy však nikoli). 

Kapitola 6 poté představuje zajímavý a ucelený návrh optimalizace marketingové komunikace, 

který reflektuje zjištěnou dosavadní situaci a přichází s celkem efektivními nástroji především 
pro budování vztahu se stávajícími zákazníky. Některé návrhy však zůstávají v obecnější 

rovině. Zejména pak není jasné zařazení reklamy celkově do diplomové práce, když s ní ani 
klub nepracuje, ani není navrhováno, aby s ní pracoval – viz otázka k obhajobě č. 1. Poměrně 

rozsáhlá a zajímavá diskuze postrádá více propojení s konkrétními zdroji z teoretické části. Na 
teorii je sice v diskuzi odkazováno, nicméně jen v obecné rovině bez uvedení konkrétních 

specifických zdrojů.    

g) Úprava práce – formální zpracování je v pořádku, plně odpovídá požadavkům na diplomovou 
práci. Nicméně i tak se v práci vyskytují drobné (avšak pouze ojedinělé) nedostatky ve formě 

nepřeložených grafů do českého jazyka a úprava textu v tabulkách – viz dále připomínky. 

h) Pravopis a stylistika – v práci se objevují pouze ojedinělé drobné nedostatky ve formě 

pravopisných chyb. Zejména však diplomant v práci nevhodně kombinuje různé stylistické 

jazyky („já“, „my“ či dokonce „vy“). Návrhy jsou pak formulovány pomocí podmiňovacího 
způsobu („navrhoval bych“, „mělo by se“, „mohlo by se“, atp.), což také není příliš vhodná 

stylistická forma. 

Připomínky: 

Abstrakt – výsledky – zde by měly být uvedeny již konkrétní výsledky, shrnutí nejdůležitějších 
poznatků, nikoli jen to, „co bylo uděláno“. 

Str. 14 – nesprávná interpunkce – „…k přístupu na internet. (Clement, 2021).“ 

Str. 18, graf č. 2 – graf by měl být přeložen do českého jazyka 

Str. 25 – pravopisná chyba – „…obsah rychleji stratí mezi velkým množstvím jiného obsahu …“ 

Str. 30 – překlep – „Z toho důvodu je vhodné využít SWAT analýzu …“ 

Str. 32 – pravopisná chyba – „…pokusila nastavit mnoho pravidel, které se často mění …“ 

Str. 37 – překlep – „Dále tím bylo získána i možnost …“ 

Str. 38 – pravopisná chyba – „…mají tak možnost svým chováním a jednáním působit na vedení klubu 
jako takového.“ 

V kapitole 5.2.1 by bylo vhodné odkazovat na příloh práce, kde jsou ilustrace analyzovaných nástrojů. 

Str. 48 – pravopisná chyba – „…dále dělí na organicky dosah …“ 

Str. 49 – pravopisná chyba – „Nejsou v něm tvořeny výzvy k akci a podobné techniky, které by 

pomohli …“ 

Str. 54-55, tabulka č. 3 – nedostatky ve zpracování textu v tabulce 

Str. 69 – pravopisná chyba – „…musí řešit tento způsob komunikaci během tréninků.“ 

Str. 70 – pravopisná chyba – „…v příspěvcích na sociálních sítí.“ 

Seznam použité literatury obsahuje drobné formální nedostatky v uvedených zdrojích – např. zdroje č. 
10, 12. 

Otázky k obhajobě: 

 
1. Proč se v práci pracuje s reklamou (v teorii i v praktické části), když tento nástroj v současnosti 

tenisový klub ani nevyužívá, ani není navrhováno ho nějak používat? 
 



Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře. 

 

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