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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – cíl práce byl splněn. Práce je z mého pohledu velmi dobře prakticky 

využitelná, nicméně to vyžaduje trochu kvalitnější „dotažení“ systémů telefonické komunikace, 
které jsou prezentovány na vypracovaných schématech. 

b) Logická stavba práce – struktura práce je jasná, logická a přehledná vzhledem ke stanovenému 
tématu. 

c) Práce s literaturou – práce využívá celkem 41 zdrojů, z toho 6 zahraničních, čímž jsou 

stanovené požadavky splněny pouze na minimální hranici. Navíc téměř polovinu zdrojů tvoří 
internetové stránky jednotlivých hokejových klubů. Na druhou stranu se jedná o celkem 

neobvyklé téma. Teoretická část je zpracována v pořádku, autorka vhodně kombinuje přímé i 
nepřímé citace s vlastní tvorbou a komentářem. Diplomantka se také nevyvarovala drobných 

formálních nedostatků – viz níže připomínky. 

d) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou adekvátní a vhodné. Jejich použití však 
doznalo ve výsledku celkem významné újmy díky malé návratnosti použitého dotazníku (byť to 

není chyba diplomantky), čímž je vypovídající hodnota této metody velmi malá. Některé drobné 
připomínky jsou uvedeny také níže v části „připomínky“. 

e) Hloubka tematické analýzy – všechny části práce jsou zpracovány do adekvátní hloubky pro 
diplomovou práci. I přes malou návratnost dotazníku diplomantka provedla velmi důkladné 

analýzy dostupných odpovědí, stejně jako dalších oblastí analytické části. Uvedené návrhy jsou 

dostatečně konkrétní. Jedinou zde slabou stránkou je zpracování závěru práce. 



f) Úprava práce – diplomantka se nevyvarovala celé řady drobných nedostatků, jako jsou 
překlepy, pravopisné chyby, vynechaná slovesa ve větách, špatné skloňování atd. Zpracování 

grafů má také drobné nedostatky – viz níže připomínky. 

g) Stylistická úroveň – stylistická úroveň je v pořádku a odpovídá akademické práci této úrovně. 

Celkově práci hodnotím jako velmi kvalitní a hlavně prakticky dobře využitelnou. Bohužel na základě 

výše uvedeného hodnocení i níže uvedených připomínek však má práce celou řadu nedostatků (často i 
zbytečných), včetně diplomantkou nezaviněných. 

Připomínky: 

Str. 8 – nesprávné skloňování – „Realizace telefonické prodeje …“ 

Str. 9 je bílá prázdná. 

Str. 10 – pravopisná chyba – „… nový partneři …“ 

Diplomantka uvádí přímé citace kurzívou, což však není povinné, naproti tomu je povinné přímé citace 

označit uvozovkami. 

Str. 17 – pravopisná chyba – „Je najímáno firmami, které … centra, nebo by jej nevyužili celoročně.“ 

Str. 19 – za zkratkou, která obsahuje tečku na konci, se již další nepřidává ani v případě, že se jedná o 
konec věty – „… aj..“ 

V seznamu literatury se u tištěných publikací uvádí počet stran, nikoli číslo strany. Zdroj č. 18 není ve 

správném formátu – název publikace není kurzívou. 

V kapitole Metodologie zcela chybí tvorba a konstrukce použitého dotazníku. Pouze je tam zmíněna 

skutečnost, že se jednalo o dotazník s otevřenými otázkami a jeho distribuce. Chybí tak 
operacionalizace výzkumného problému, resp. seznam informací, které má dotazník přinést. 

Graf č. 3, 4, 7 a některé další by mohly být přehlednější zejména díky kategoriím, které nemají ve 
výsledcích zastoupení, přesto jsou v grafu uvedeny a působí tak nepřehlednost výsledků. Celkově však i 

ostatní grafy jsou mnohdy nepřehledné z hlediska umístění uvedených hodnot. 

U analýzy partnerů chybí u některých klubů znázornění struktury partnerů ze skupiny služeb, přesto, že 
kategorie služby mají zastoupení v celkové struktuře partnerů. 

Str. 60 – pravopisná chyba – „Dotázané kluby se spíše přikláněli …“ 

Str. 63 – ve větě chybí sloveso, čímž věta postrádá smysl – „Důležité pro image klubu i samotného 

navázání dobrých vztahů s firmami aby nedocházelo k duplicitám v oslovení a jednání.“ 

Str. 64 – překlep – „Plně dostačující je obyčejný telefonní aparát doplnění o operátorská sluchátka.“ 

Vypracovaná schémata telefonické komunikace jsou sice velmi přínosná, zajímavá a ukazují na velmi 

pěkný přínos diplomantky a kvalitní výstup práce. Nicméně schémata by mohla být trochu srozumitelněji 
a ještě lépe propracována. 

Kapitola Závěr je příliš stručná, obecná a nepříliš kvalitně zpracována, vzhledem k tomu, že se jedná o 

práci diplomovou magisterskou. V podstatě neshrnuje výsledky a východiska práce, ale pouze podává 
nějaká obecná teoretická doporučení. 

Otázky k obhajobě: 
1. Mohla by diplomantka objasnit část obrázku č. 3 – „Kde získáváte nové kontakty na partnery?“ – 

možnosti jsou pak naslouchání a „jiným způsobem“. Co to znamená, mohla by tuto situaci diplomantka 
lépe popsat? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře. 

 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 

V Praze dne 4.5.2013       
                                                                       ….......................................................... 

             Mgr. Josef Voráček 

 


