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Hodnocení

Práce je sepsána na 54 stranách, přičemž autorka čerpala z 20 zdrojů, z toho 6 zahraničních.

Práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu tenisového klubu Sparta Praha. Ten je specifický 

tím, že nenabízí své služby „lidem z ulice“, ale výhradně stálým zákazníkům a členům klubu. Této 

skutečnosti je přizpůsoben i marketing TK i samotné autorčiny návrhy na změnu jednotlivých nástrojů 

marketingového mixu.

Šetření má formu ankety a také počet respondentů je relativně nízký. Tento fakt je však dán 

skutečností, že počet členů a stálých zákazníků klubu není vysoký.  

Připomínky

Teoretická část je zpracována přehledně. Zaměřuje se výhradně na představení jednotlivých nástrojů 

marketingového mixu obecně i v aplikaci do sportovního prostředí. Autorka teoretická východiska 

doprovází i konkrétními komentáři ve vztahu ke svému průzkumu. Chybí jí však větší pečlivost při

samotné rešerši odborné literatury. Příkladem budiž kapitola 3.1.1, kde autorka uvádí jednotlivé 

úrovně produktu (jádro, vlastní produkt, rozšířený produkt), přičemž neuvádí autora tohoto vrstvení. 

Navíc vše doprovází obrázkem, který s tímto vrstvením produktu nekoresponduje. V přiloženém 

obrázku se totiž místo jmenovaných vrstev objevuje navíc tzv. „totální produkt“, což souvisí 

s abstraktními faktory, které již nepopisují chápaní produktu výrobcem, ale zákazníkem. Této úrovni či 

vrstvě produktu se však autorka v textu nijak nevěnuje.



Autorka v teoretické části práce čerpá z internetu (managementmania.com, is.muni.cz). Tento postup 

se doporučuje pouze tehdy, pokud nelze teorii vyhledat ve snadno dostupných recenzovaných 

tištěných zdrojích. To však není případ aplikace marketingového mixu či vymezení pojmu „sportovní 

marketing“.

Také jména některých autorů, ze kterých autorka čerpá, jsou zkomolena.

Metodologická část neobsahuje všechny kroky, které autorka skutečně provedla – viz otázka č. 1 

k obhajobě.

Také analytická část práce má své nedostatky. Na můj vkus je zde příliš volného místa. Chápu, že tato 

skutečnost je dána snahou autorky o to, aby obrázky nezasahovaly do více stran, ale volné místo 

mohla vyplnit hlubším komentářem prezentovaných výsledků. Tento její přístup dokonce způsobil, že 

v jednom případě zůstaly výsledky dotazování zcela utajeny. Mám na mysli otázku „Jak jste se o TK 

Sparta dozvěděli?“. Na straně 42 se totiž pouze dozvídáme, jak se o TK nedozvěděli. Pod názvem 

obrázku č. 7 Povědomí o TK Sparta Praha jsou totiž prezentovány výsledky zcela jiné - o úrovni 

společenských kontaktů v klubu - a ve stručném komentáři k těmto výsledkům se pak můžeme pouze 

dočíst, že „Jako jedna z možných odpovědí byla v dotazníku uvedena ta, že se návštěvníci TK Sparta 

Praha dozvěděli o klubu pomocí billboardů. Tuto odpověď však nikdo z dotazovaných nevybral.“

Z jakých zdrojů či kanálů se tedy o klubu zákazníci nakonec dozvěděli, zůstává tedy nezodpovězeno –

viz otázka č. 3 k obhajobě.

Autorka se nevyvarovala také řadě gramatických a pravopisných chyb. V mnoha případech se objevují

navíc čárky ve větách, jinde jde o pouhou nepozornost v podobě překlepu. I těch je však v práci více 

než dost.

Otázky k obhajobě

1. Jakým způsobem byla provedena operacionalizace dotazníku a jakým způsobem jste 

ověřovala jeho validitu?

2. V metodologické části uvádíte, že „dotazník byl dodán do recepce TK Sparta Praha v říjnu 

2012 a vybrán koncem února 2013“. Proč trvalo dotazování tak dlouho, když obě skupiny 

zákazníků navštěvují evidentně klub velmi často?

3. Můžete komisi prezentovat chybějící výsledky týkající se povědomí o klubu TK Sparta Praha?

Práce je doporučena k obhajobě.
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