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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Diplomová práce v rozsahu 110 stran textu, 2 schémat, 70 grafů, 8 tabulek a 7 příloh si vytkla vytvořit 
návrh marketingového plánu pro Českou asociaci sport pro všechny (dále ČASPV) na léta 2013 – 2015. 
Pozitivum diplomové práce lze spatřovat v její logické struktuře  a dobré orientaci autora v poměrně 
složitém organizačním schématu jednotlivých článků vícestupňového řízení ČSPV, což samozřejmě 
přináší obtížnost při sestavování marketingového plánu pro tělovýchovnou organizaci tohoto uspořádání. 
Analytická část je orientována na marketingový mix a lze ji  považovat za dobrou. Autor prostřednictvím 
SWOT analýzy se pokusil odhalit silné a slabé stránky včetně případných hrozeb týkající se činnosti 
ČASPV. V práci byla použita i SWOT analýza zpracovaná vedením ČASPV. Vše bylo podkladem pro 
zpracování marketingového plánu, který je realizovatelný pouze v případě, že se s ním ztotožní 
dobrovolní funkcionáři a budou mít snahu se jím řídit. Obtížné však bude naplnit úkol získávání partnerů 
a sponzorů, neboť současná strategie státní správy a řídících orgánů tělovýchovy včetně pozornosti 
medií odsunují činnost tělovýchovné organizace zaměřené na sport pro všechny na okraj pozornosti, a 
to samozřejmě ovlivňuje i zájem případných partnerů. 

Připomínky: 

1. V analytické části lze postrádat vyhodnocení příčin výrazného úbytku členské základny ČASPV 

v posledním období (rozhodujícím motivem bylo zvýšení ročních členských příspěvků z 10,- Kč  

na 100,- Kč). 



 

2. Ve SWOT analýze autora je zařazen nedostatek finančních prostředků mezi hrozby, patří však 

      mezi slabé stránky neboť po krachu Sazky a orientaci grantové politiky MŠMT směrem  

      k vrcholovému sportu a reprezentaci to ovlivňuje výrazně činnost ČASPV, což souvisí  

      samozřejmě i s úbytkem členů. 

 

Otázky k obhajobě: 

 
1. Jaké prostředky lze doporučit ke zvýšení vlastních finančních zdrojů? 

2. V plynulém období bylo možné pozorovat malou ochotu dobrovolných funkcionářů realizovat náměty 

    v již zpracovaných marketingových plánech ČASPV. Jakými prostředky navrhujete tyto přístupy 

    k realizaci navrženého marketingového plánu na léta 2013 – 2015 změnit? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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