
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta:  Tereza Hrubcová 

Název práce:  Marketingová komunikace běžeckého závodu We Run Prague 

Cíl práce: navrhnout nové prvky marketingové komunikace běžeckého závodu We Run Prague, na 
základě deskriptivní analýzy využité komunikační kampaně a získaných výsledků marketingové 
komunikace závodu We Run Prague 2014, a na základě kvalitativních výsledků získaných z 
hloubkových rozhovorů s cílovou skupinou. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 
 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:  

a) Stupeň splnění cíle práce – marketingová komunikace sportovních akcí patří sice spíše 
k průměrně náročným tématům, avšak diplomantka zpracovala toto téma nadprůměrně 

kvalitně. Práce splňuje jak cíl, tak požadavky kladené na diplomovou práci v dostatečné 

rozsahu i obsahu. Diplomantka prokázala výborné znalosti dané problematiky a praktickou 
orientaci v oboru. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka pracovala samostatně, svědomitě, 
pravidelně konzultovala s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná, logická a plně odpovídá zvolenému tématu. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 59 zdrojů, z toho 16 zahraničních, čímž 
s přehledem převyšuje stanovené požadavky na diplomovou práci. V teoretické části vhodně 

cituje, doplňuje i vlastní komentář. Drobné výhrady mám pouze k seznamu literatury a 
neuvedení bakalářské práce diplomantky mezi použité zdroje – viz níže připomínky. 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní vzhledem ke 
zvolenému tématu. Diplomantka vhodně využila přístup k interním informacím, stejně tak 

volba kvalitativních rozhovorů je správná a adekvátně zpracovaná. 

f) Hloubka tematické analýzy – literární rešerše v teoretické části práce je pečlivě zpracována. 
Samotná analýza je nadprůměrně podrobná a detailní včetně výsledků z provedených 

rozhovorů. Následné návrhy jsou jasné a dostatečně konkrétní. 

g) Úprava práce – i přes některé drobné nedostatky (viz níže připomínky) je práce v tomto 

ohledu v pořádku. 



h) Stylistická úroveň – stylistika textu je adekvátní a odpovídající akademické práci na úrovni 

diplomové práce. 

Připomínky:  

V abstraktu je formulován jiný cíl práce než poté v kapitole 2 Cíle a úkoly práce. 

Str. 26 – nesprávné skloňování – „… využití slov, které popisují …“ 

Str. 27 – odkaz na neexistující kapitolu – „… věnuji v kapitole 2.6.5 Výběr …“, nejspíše se jedná o 

překlep. 

Str. 29 – chybějící odkaz na zdroj – „… vidí Frey v nových technologiích.“ 

Str. 70 – odkaz na neexistující kapitolu (překlep) – „… popisuji v kapitole: 5.4.4 Online …“ 

Str. 71 – překlep – „(v jeho nevětší blízkosti)“ 

V diskusi diplomantka popsuje některé výsledky ze své bakalářské práce, nicméně tato bakalářská 

práce není uvedená mezi použitými zdroji. 

Seznam použité literatury vykazuje určité nedostatky vzhledem ke stanovené normě citování – názvy 

publikací mají být psány kurzívou. 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  výborně. 
 

V Praze dne 3.9.2015 
                                                                       ….......................................................... 

                                                    Mgr. Josef Voráček   

  
 


