
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Eliška Buchtová 

Název práce:  Marketingový mix TJ X3M Sokol Královské Vinohrady a návrhy na jeho zlepšení 

Cíl práce: provést analýzu stávajícího marketingového mixu florbalového klubu TJ X3M Sokol 
Královské Vinohrady a následně navrhnout opatření na jeho zlepšení, která by vedla k většímu zájmu 
zákazníků jakožto sponzorů, stávajících hráčů, potenciálních hráčů, diváků a fanoušků. 

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  

 

Výborně 

Adekvátnost použitých metod 
 

Výborně 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

 

a) Stupeň splnění cíle práce – cíl práce byl splněn v dostatečném rozsahu. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – studentka pracovala samostatně, svědomitě, pravidelně 
konzultovala s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická vzhledem ke stanovenému tématu. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 41 zdrojů, z toho 9 zahraničních, čímž vysoce 
převyšuje stanovené požadavky na práci této úrovně. Studentka správně cituje (byť 

s drobným nedostatkem – viz níže připomínky), vhodně doplňuje vlastní komentář. 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní, správně využité. 

Zejména kvalitní je správné zpracování analýz prostředí klubu a souhrnná SWOT analýza. 

f) Hloubka tematické analýzy – práce je celkově velmi podrobná a detailní, uvedené analýzy jsou 

dostatečně do hloubky, návrhy jsou dostatečně konkrétní. 

g) Úprava práce – v úpravě práce jsem neshledal žádné nedostatky. 

h) Stylistická úroveň – stylistická úroveň je v pořádku. 

 

Připomínky:  

U číselných odkazů se nejprve uvádí číslo zdroje a pak teprve číslo stránky, v práci je to obráceně. 

 



 

Otázky k obhajobě: 

1. Bude, nebo již byl návrh prezentován vedení sportovního klubu? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně. 

 
V Praze dne 9.5.2014 

                                                                       ….......................................................... 

                                                     Mgr. Josef Voráček 
 


