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Název práce:  Využití telefonického prodeje VIP hospitality u hokejových týmů. 

 

Cíl práce: Hlavním cílem  práce je zjištění současného stavu využití telefonického prodeje VIP u 

hokejových týmů a sestavení obecné prodejní koncepce VIP hospitality po telefonu.  

 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

 Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Velmi dobře  

Adekvátnost použitých metod 

 

Velmi dobře  

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

Výborně  

 

Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:  Předem je nutné ocenit velkou samostatnost a iniciativu diplomantky. Autorka pracovala 
s velkým úsilím a aktivně vyhledávala všechny zdroje. Dále si velmi vážím praktického zaměření práce, 

která musela být velmi náročná na čas (sestavení dotazníku, pozorování, rozhovory) a má evidentně 

přímý praktický dopad pro všechny zúčastněné. V teoretické části prokázala diplomantka plný vhled do 
problematiky a prostředí, kam není snadné proniknout. Také zacházení s literaturou , včetně citace je 

na velmi dobré úrovni, i když se autorka nevyvarovala několika formálních chyb (viz připomínky), které 
však považuji za marginální. Zvolené metody považuji za adekvátní, ale trpí pochopitelně určitou 

roztříštěností, která na jedné straně nedovoluje větší metodologickou precisnost, na druhé straně však 

vhodně kombinuje prvky kvalitativního výzkumu s kvantitativním. Evidentní přínos práce vidím ve 
vývoji vlastních schémat rozhovoru pro telefonistky (s. 68 – 70) a konkrétních doporučení (např. s. 

64), která však mohla být prezentována zvlášť v závěru práce. Úprava DP  i grafické ztvárnění je na 
úrovni, i když postrádám třeba dokumentární fotografické snímky z pozorování. Celkově hodnotím 

práci jako velmi přínosnou, s přímým využitím pro praxi, což výrazně převažuje nad některými 
formálními nedostatky.  

Připomínky (kromě výše zmíněných):  

1. V abstraktu jsou cíle správně formulovány, ve vlastním textu již nepřesně (s.12). Cílem práce 
není analýza, ale zjištění způsobů…  

2. Přímé citace jsou správně odlišeny od běžného textu, formálně však ne podle normy 
uvozovkami, ale kurzívou. Např. na  s.13, s.24, s.26.  

3. Zřídka se vyskytující pravopisné chyby a překlepy: např. s. 30 „jednotlivý zaměstnanci..“ 

Vzhledem k obsahové kvalitě a určité náhodnosti považuji za marginální.  

 



 

 

Otázka k obhajobě: 

1. Cením vlastní přínos při tvorbě schémat telefonického rozhovoru (s.68 – s.70). Jak byste 

precizovala pořadí cílů takového iniciačního (první kontakt) rozhovoru podle důležitosti? Tedy 
co je hlavním cílem, co druhým, co třetím..?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji 
k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  S ohledem na průběh obhajoby:  výborně (až velmi dobře) 

 

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