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Cíl práce: Navrhnout nové prvky marketingové komunikace běžeckého závodu We Run Prague, na 

základě deskriptivní analýzy využité komunikační kampaně a výsledků marketingové komunikace 

závodu We Run Prague 2014, a na základě kvalitativních výsledků získaných z hloubkových rozhovorů 

s cílovou skupinou.    

Jméno oponenta: PhDr. Pavel Landa, PhD. 

Zaměstnavatel a funkce oponenta (pokud není zaměstnancem UK FTVS): 

Český svaz ledního hokeje, Organizační výbor Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015, 

Českomoravská 2420/15,190 00 Praha 9, ředitel oddělení marketingu. 

Celková náročnost tématu na: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 

 
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  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Velmi dobře 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Stupeň splnění cíle práce  

Splnění cíle práce, který si diplomantka stanovila, bylo dosaženo. Diplomantkou navržené prvky 

rozšiřující marketingovou komunikaci závodu We Run Prague jsou zcela relevantní a mohou velmi dobře 
doplnit stávající rozsah komunikačních aktivit. 

 
Logická stavba práce 

Práce je správně logicky strukturovaná a plně svou stavbou odpovídá standardům diplomových prací 

i zvolenému tématu. 
 

Práce s literaturou 
Rozsah použité literatury (59 zdrojů) je s ohledem na typ práce velmi nadstandardní. Nicméně 

diplomantka se dopustila relativně závažného opomenutí, neboť nezařadila do seznamu použité 

literatury svou bakalářskou práci, na niž se odvolává jako na hlavní zdroj ve velmi důležité části práce - 
diskuzi.  

 
 

 



 
Adekvátnost použitých metod 

Použité metody jsou adekvátní s ohledem na definovaný cíl práce. Kombinace analýzy interních 
dokumentů značky Nike a vlastního kvalitativního šetření dává předpoklad dosažení výsledků, které je 

možné vyhodnotit, okomentovat a prezentovat v daném kontextu práce.  

 
Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos diplomanta 

Rozsah teoretické části práce je veliký a diplomantka provedla kvalitní literární rešerši. Analýza interních 
dokumentů je velmi podrobná. Vlastní kvalitativní šetření je pak svým rozsahem dostatečné. Snad jen 

větší důraz mohl být kladen na vysvětlení formulace jednotlivých otázek v rámci polostrukturovaného 
rozhovoru a posouzení jejich zjevné a obsahové validity na základě pre-testu.  

 

Úprava práce 
Samotná úprava a strukturace práce byly velmi dobré, nicméně ve výsledkové části (konkrétně u zjištění 

z provedeného kvalitativního šetření) se domnívám, že by bylo vhodné použít alespoň z části tabulek 
a nespoléhat se jen na slovní popis odpovědí respondentů. Pro lepší orientaci v samotných zjištěních by 

to bylo nanejvýš prospěšné. 

 
Stylistická úroveň  

Úroveň práce je z tohoto pohledu dostatečná, nicméně diplomantka se bohužel nevyvarovala některých 
překlepů či nesprávného skloňování. 

 

Připomínky: 

Největší připomínkou k diplomové práci je neuvedení vlastní bakalářské práce v seznamu použité 

literatury, na niž diplomantka odkazuje v diskuzi. 

Dále se připomínky týkají stylistických chyb či překlepů (str. 26 špatné skloňování – využití slov, které 

popisují; str. 71 překlep – v jeho nevětší blízkosti; str. 85 – nejasná formulace ohledně 27% nárůstu 
tržeb v prodejně Nike Smíchov – měla být spíše vyjádřena průměrná denní tržba ve sledovaném období 

a nikoliv celková) 

Nedostatečný popisek k Obrázku č. 3, str. 89 (Statistika aktivních uživatelů Nike +….), ze kterého není 
zřejmé, zda se jedná o statistiky za jednotlivé měsíce či vybrané týdny a o jaké přesné období se jedná.  

Výzkumný soubor pro kvalitativní šetření by mohl být rozsáhlejší. Počet 8 respondentů je natolik malý, 
že každý extrémní postoj či názor velmi silně ovlivňuje závěry učiněné z analýzy realizovaných 

rozhovorů. 

Délka samotné práce výrazně překračuje běžný rozsah diplomových prácí a některé pasáže by mohly 
být v zájmu snadnější orientace v textu a snazší „čitelnosti“ zkráceny. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Domníváte se, že byly s ohledem na teoretická východiska práce a citované teorie (např. str. 40 
tzv. SMART- Karlíček a Král 2011) správně stanoveny společností Nike jednotlivé komunikační 

cíle kampaně We Run Prague 2014?  

2. Můžete prosím uvést, jaké bylo interní hodnocení závodu We Run Prague ze strany společnosti 
Nike a jaký je osud závodu v roce 2015? 

 
Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
 

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

 
 

V Praze dne 6. 9. 2015    

 
     

                                                                       ….......................................................... 
       PhDr. Pavel Landa, PhD. 


