
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Nika Oralová 

Název práce:  Marketingový plán sportovní organizace Elite Sport 

Cíl práce: vhodně sestavit marketingový plán pro již vzniklou a podnikatelsky aktivní organizaci Elite 
Sport, který by měl sloužit pro podporu podnikatelské činnosti a reálný rozvoj organizace 
v následujících letech. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Velmi dobře 

Logická stavba práce 

 

Dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Nevyhovující 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

Dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

a) Stupeň splnění cíle práce – cíl práce byl splněn pouze na minimální úrovni, práce vykazuje 
celou řadu nedostatků, na základě kterých jsou provedené analýzy nepříliš kvalitní, čím pak 

trpí samotný návrh. Navrhovaný plán je však prakticky využitelný. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – studentka pracovala možná až příliš samostatně, čímž 

se práce dodělávala tzv. „na poslední chvíli“. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická. Nicméně je zda navíc kapitola 
věnující se podniku (3.6), která není nijak v praktické části využita, dále pak je práce 

nevyvážená z hlediska velmi stručné teorie. 

d) Práce s literaturou – v práci je využito dle seznamu 29 zdrojů, z toho 3 zahraniční. V seznamu 

se však nevyskytují některé další zdroje použité a citované v práci. Formát velkého množství 
zdrojů také neodpovídá stanovené normě, dále je tam řada překlepů, popř. nejednotnost 

v rámci celého seznamu. V teorii navíc autorce mnoho odkazů na zdroje chybí, často chybí i 

vlastní komentář. Rozsah teoretické práce je také velmi malý (16 stran). 

e) Adekvátnost použitých metod – autorka využívá některé adekvátní metody, jejich zpracování 

je však nepříliš kvalitní. Chybí také některé další analýzy potřebné pro tvorbu kvalitního 
marketingového plánu, zejména v oblasti mikroprostředí, kde je pouze analýza konkurence. 

Výrazným nedostatkem však je absence výstupu z provedeného rozhovoru – přepis, shrnutí, 

východiska. Viz níže připomínky. 

f) Hloubka tematické analýzy – z tohoto pohledu je práce značně nevyrovnaná. Některé části a 

kapitoly jsou dostatečně podrobné, detailní, přehledné a kvalitní – např. finanční plán, proces, 
cíle, relativně i analýza konkurence (i když s určitými nedostatky), analýza makroprostředí. 

Některé části jsou naopak velmi stručné, obecné, málo do hloubky zpracované – např. teorie, 
positioning, propagace, celkově analýza mikroprostředí, analýza vnitřního prostředí atd. 



g) Úprava práce – práce obsahuje mnoho nedostatků ve zpracování tabulek, obrázků, textu – 

překlepy, větná skladba, slovosled, nepřehlednost, atd. Viz níže některé připomínky. 

h) Stylistická úroveň – stylistická úroveň je v pořádku. 

I přes uvedené připomínky a hodnocení doporučuji práci k obhajobě, zejména s ohledem na 

skutečnost, že autorka odvedla velké kvantum práce a některé části práce jsou kvalitně zpracované a 
celkově lze konstatovat, že cíl práce byl splněn a plán lze prakticky využít. 

Připomínky:  

Abstrakt práce nepodává příliš užitečných informací. Měl by být zpracován důkladněji. 

Obrázek č. 1 – zpracování obrázku z hlediska kvality grafiky není optimální. 

Str. 18 – autorka uvádí členění konkurence podle teorie, už ale neuvádí z jaké teorie, z jakého zdroje. 

Z práce není jasné, proč je v teorii zařazena kapitola věnující se podniku (3.6), když se jedná o plán 

pro již existující a podnikatelsky aktivní organizaci. 

U způsobu hodnocení konkurence je u ceny uvedeno, že bude posuzováno z hlediska výhodnosti pro 

zákazníka. Dále autorka uvádí, že 3 body jsou nejlepší, 1 nejhorší. Poskytnutí studentské slevy pak ale 

je dle tabulky hodnoceno 1 bodem, což neodpovídá výše uvedenému. 

Kritéria hodnocení konkurence a specifikace hodnotící stupnice je značně obecné, nekonkrétní a 

nepřesné. Navíc jsou určeny pouze krajní hodnoty. 

V práci (včetně příloh) zcela chybí přepis provedeného rozhovoru, stejně jako shrnutí či východiska 

z provedeného rozhovoru. 

Str. 31 – nesoulad mezi podmětem a přísudkem – „Nejistota na finančních trzích … způsobili v roce …“ 

Analýza makroprostředí je značně nepřehledná – je vhodné využít tabulky, grafy, schémata, odrážky, 

atd. 

Tabulka č. 4 – rozdělena na více stran. 

V tabulce č. 8 úplně chybějí hodnoty „0“ pro kritéria, která některá zařízení nesplňují, či nenabízejí, jak 
je uvedeno v metodologii. 

Str. 46 – překlep – „Pořádní skupinových kurzů …“ 

Pro analýzu vnitřního prostředí není využita žádná sofistikovaná analýza, jedná se pouze o stručný 
popis. 

Tvorba SWOT analýza také není příliš správná, chybí kvantitativní systém konstrukce. 

V kapitole 7.5 Positioning není jasné, jaké jsou hlavní aspekty vymezení organizace vůči konkurenci – 

viz otázka č. 1 k obhajobě. 

Plán propagace je nestrukturovaný, nepřehledný, obecný, velmi stručný. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké jsou hlavní aspekty vymezení organizace vůči konkurenci, jak má být organizace vnímána 
zákazníky, jaký je tedy positioning organizace? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  dobře. 

 
V Praze dne 3.5.2013 

                                                                       ….......................................................... 
                                                    Mgr. Josef Voráček 
 


