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Hodnocení:  

Diplomová práce v rozsahu 110 stran textu, 2 schémat, 70 grafů, 8 tabulek  a 7 příloh je zaměřena na 
vytvoření  marketingového plánu pro Českou asociaci sportu pro všechny na léta 2013 – 2015. 
Diplomová práce má logickou strukturu a její náročnost je především v tom, že se autor musí 
orientovat ve složité problematice organizace a řízení ČASPV, která zahrnuje velké množství článků 
různých stupňů řízení i samostatných subjektů jako jsou např. tělovýchovná sportovní zařízení a to 
tak, aby mohl provést reálnou analýzu současné marketingové činnosti. Diplomová práce zahrnuje i 
rozsáhlou analytickou část,. která je opřena o analýzu marketingového mixu, kterou provedl ze 
získaných dokumentů sám autor, dále pak o dotazníkové šetření provedeném jak přímým dotazováním 
členů na cvičebních kurzech, tak funkcionářů, tak i uživatelů portálu ČASPV. Tuto kombinaci 
shledávám z hlediska  objektivity východisek pro marketingový plán jako velmi dobrou. Podle mého 
názoru by ale  tato část práce měla obsahovat i shrnutí výsledků a jejich interpretaci. A také bych 
postrádám pasáž komparace obou SWOT analýz. Navržený marketingový plán považuji za smysluplný 
a vzhledem k finančnímu plánu realizovatelný. Myslím si však, že klíčové bude v současné době 
získávání partnerů, které nebude spočívat jen ve vytvoření nabídkového listu, ale ve vyhledávání 
vhodných pracovníků, kteří nejen chtějí, ale především mají kontakty a umí jednat s firmami, tj. umí 
písemnou nabídku vhodně prezentovat a  přizpůsobit požadavkům firem. Náklady na tyto pracovníky 
budou ještě nad rámec navrženého finančního plánu. 

Připomínky:  

1) s.11 – 35 v kapitole teoretických východisek je velké množství citovaných zdrojů, bohužel k nim 
nejsou uvedeny vlastní komentáře. V kapitole o obsahu marketingového plánu uvádí autor pojetí jeho 
struktury od tří skupin autorů, nicméně zase neuvádí, ke kterému členění obsahu se bude ve svém 
řešení přiklánět, event. ho plně využívat nebo mixovat návrhy různých autorů 

2) s. 25 – v kap. 3.5.3.  Financování  tělesné kultury by bylo lépe citovat z poslední publikace doc. 
Novotného Sport v ekonomice (2011) 

3) s. 46 - proč nejsou v organizační struktuře zahrnuta tělovýchovná a sportovní zařízení, jaké je jejich 
postavení v systému řízení ČASPV? 



3) s. 86 . autor rozebírá výsledky analýzy SWOT dle vedení ČASPV, dle mého názoru však vícezdrojové 
financování ČASPV nepatří po krachu Sazky mezi silné stránky a také propad finančních zdrojů je 
zřejmý z tabulek 3 a 4, není to však klamný názor autora, pouze mu to stěžuje realitu jeho analytické 
práce. 

Otázky k obhajobě: 

1) Jaké vlastní finanční zdroje má k dispozici ČASPV? 
2) Na s. 25 kladete otázku, zda by členové neziskových organizací byly ochotni platit o ¾ na členských 
příspěvcích více? K jakému závěru jste došel po realizaci diplomového úkolu? 

3) Některé z uvedených námětů v oblasti marketingu zazněly již v roce 2008 na konferenci ČASPV, 
které jsem se mohla zúčastnit. Co je podle Vás příčinou (event. příčinami), že je realizace 
marketingových aktivit ČASPV tak málo efektivní.  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
 
 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně-velmi dobře, konečná známka bude stanovena na základě 
ústní obhajoby. 
 
 
V Praze dne 2.8.2011 
                                                                       ….......................................................... 
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