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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Bakalářská práce je zpracována na celkem 59 stranách a autorka čerpá z celkem 27 zdrojů. Autorka 

v průběhu práce kvalitativně analyzuje dosavadní marketingovou komunikaci Juniorského maratonu, 
využívá mj. informací z rozhovoru s představitelem společnosti a následně veškeré získané informace 

využívá k vytvoření vlastního návrhu na zlepšení marketingové komunikace. Tento návrh se jeví jako 

proveditelný a relevantní, nicméně mohl být zpracován více do hloubky. 

 

Připomínky: 

Bakalářská práce si v celé své délce udržuje svou kvalitu zpracování. Na str. 15 nahoře je uveden zdroj 

informací vztahující se k tabulce na předchozí straně, což lze označit za drobnou stylistickou chybu. Na 

str. 23 se autorka dopustila hned 3 gramatických chyb (3x „Cíle by měli…“). V tabulce č. 8 není 
uvedeno, zda jsou částky uvedeny včetně nebo bez DPH. V seznamu literatury chybí u některých 

publikací uvedení čísla vydání, přestože u jiných publikací je tento údaj uveden. Vlastní návrhy v závěru 
práce mají svou opodstatnitelnost i proveditelnost, přesto jich mohlo být zpracováno více. 

 

  

 



Otázky k obhajobě: 

1) Na str. 25 uvádíte 3 metody stanovení rozpočtu na marketingovou komunikaci u neziskových 

projektů. Jaké z těchto metod je využito v projektu Juniorského maratonu a proč? 

2) V grafu č. 3 na str. 48 lze vidět razantní pokles účasti středních škol v roce 2008 oproti roku 2007 a 

v dalších letech pak mírný každoroční vzestup. Čím si tento pokles zájmu v roce 2008 vysvětlujete a 

jaká opatření napomáhají postupnému růstu až do letošního roku? 

3) V kap. 3.5 vyjmenováváte nové trendy v marketingové komunikaci. Byla byste schopna uvést 

konkrétní ukázky těchto trendů (guerilla marketing, viral marketing, digitální marketing) ve sportovním 
prostředí?   

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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