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Hodnocení

Práci hodnotím jako kvalitní, ve srovnání s většinou diplomových prací jako nadstandardní. Práce má 

jasně stanovený cíl, adekvátně zvolené metody i zřejmý praktický přínos v podobě návrhu nové 

marketingové komunikace se zamřením na online média.

Teoretická část je zpracována pečlivě a přehledně. Některé kapitoly jsou uvozeny výstižnými citáty 

známých osobností (Ford, Zuckerberg). Není však jasné, z jakých zdrojů tyto citáty autorka čerpala. 

S ohledem na zaměření práce bych také očekával, že se studentka bude více věnovat online médiím a 

v teoretické rovině představí komunikační kanály, které v syntetické části navrhuje využít (vimeo.

instagram). Ve většině případů chybí také autorčiny komentáře k nabyté teorii.

V kapitole pojednávající o metodách by měla autorka zejména uvést, jakým způsobem ona sama 

postupovala ke splnění svých cílů. V tomto smyslu se mi zejména kapitola 4.6 jeví jako nedostatečná. 

S ohledem na její stručnost i s ohledem na zcela vágní formulace typu „co největší vzorek účastníků 

kondičních programů“. O velikosti základního souboru, celkovém počtu respondentů, o návratnosti 



dotazníku apod. autorka ve čtvrté kapitole neuvádí žádné informace, přitom právě tato kapitola by je 

měla obsahovat. 

Tyto údaje obsahuje až kapitola 5.2, ve které jsou prezentovány výsledky dotazování. Také tato část 

práce je zpracována logicky a přehledně. Po hříchu jsou ale v komentářích k jednotlivým výsledkům

pouze opakována čísla, která čtenář sám může nalézt v grafech. Pouze výjimečně se autorka zamýšlí 

nad tím, jaké faktory mohly prezentované výsledky ovlivnit, nebo je dává do kontextu nastudované 

teorie.

SWOT analýza, která uzavírá analytickou část práce, je provedena kvalitně a na jejím základě autorka 

volí W-O strategii se zaměřením na odstranění slabých stránek využitím definovaných příležitostí. 

Tento postup se pak odráží v samotném návrhu marketingové komunikace.

Syntetická část práce v podobě Návrhu marketingové komunikace projektu FitCamp Prague pro 

období září 2013 až prosinec 2014 není, s ohledem na zaměření práce, ucelenou marketingovou 

komunikací, nicméně v oblasti využití online médií obsahuje řadu zajímavých nápadů, které jsou 

realizovatelné v praxi a podle mého názoru skutečně mohou pomoci ve využití příležitostí uvedených 

ve SWOT analýze. 

Připomínky

Práce obsahuje spíše drobné formální nedostatky. 

Odstavce mezi řádky by neměly být o velikosti 12, nýbrž o velikosti 6.

Drobná chyba se objevuje také v tabulce 3, kde za hrozbami je uvedeno písmenko „W“ namísto 

písmene „T“ – threats.

V některých větách chybí čárky. Jsou k nalezení i takové, kde chybí dokonce i více čárek (např. s. 9: 

„Nejúčinnějším způsobem jak zlepšit úroveň fyzické aktivity je pohyb.“, s. 47: „Jednou z možností jak 

se dostat do kondice je navštěvování fitness center.“ apod.)

Některá slovní spojení nejsou volena pravopisně a stylisticky správně (např. s. 63: „samotné fitness 

centra“).

Autorka se nevyvarovala ani gramatickým chybám (byť v malém množství). Nejčastěji v podobě 

neshody podmětu s přísudkem (např. s. 62: „Výsledky dotazování přinesli...“).

Jednou je FTVS uváděna jako Fakulta Tělesné Výchovy a Sportu (s. 50), jinde jako Fakulta tělesné 

výchovy a sportu (s. 63). Toto by chtělo v práci sjednotit. Přikláněl bych se ke druhé variantě.

Chybí kapitola 4.1.1.

V kapitole 4.7 Test validity dotazníku a pilotáž studentka uvádí, jakým způsobem byla zajištěna 

obsahová validita dotazníku. V pravém slova smyslu se však o žádný test či testování validity nejedná.

Na můj vkus se v práci zbytečně využívá anglicismů namísto srozumitelnějších českých ekvivalentů 

(„fokus na kvalitu“, „expaty“, „efektivní reach“ apod.)



Otázky k obhajobě:

1. Na straně 45 uvádíte materiály, které podle Vašeho tvrzení „pomohly k prohloubení informací 

ke zkoumanému tématu“. Jak konkrétně Vám k prohloubení informací ke zkoumanému 

tématu pomohla Analýza financování sportu v ČR? 

2. Řada pohybových aktivit FitCamp Prague se realizuje ve volné přírodě. Přesto mezi hrozbami 

nefiguruje nepřízeň počasí. Považujete toho ohrožení za nepodstatné? Jak se s nepřízní počasí 

v praxi vypořádáváte?  

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:  výborně – velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby

V Praze dne 10. 9. 2013
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