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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

      Promyšleně koncipovaná práce má celkem 6. kapitol a vychází zejména z praxe diplomanta     

      v sekretariátu Českého svazu Taekwon-Do ITF. Diplomant je rovněž aktivním členem Českého  

      svazu  Taekwon-Do ITF od roku 2001 a získal řadu zkušeností a poznatků, které uplatnil při  

      zpracování diplomového tématu. První čtyři kapitoly obsahují zčásti obecné marketingové  

      úvahy, převzaté z klasické marketingové literatury (analýza SWOT, metody a techniky sběru  

      dat, sponzoring  aj.). Zajímavou částí je PPC reklama v internetových vyhledávačích, která by  

      mohla být rozsáhlejší. 

      Pátá a šestá kapitola představují původní příspěvek diplomanta, kde je popsána jak struktura  

Českého svazu Taekwon-Do ITF, tak i funkce dílčích organizačních struktur. V části 5.4. je 

provedena analýza marketingového mixu Českého svazu Taekwon-Do ITF včetně SWOT 

analýzy. Práce má praktické využití. Celkově je možné konstatovat, že diplomant zvládl novou 

problematiku a získal aplikovatelné výsledky v praxi. 

Připomínky: 

      Teoretická část má obecně systémový charakter a mohla by obsahovat ilustrační příklady  

      z marketingového mixu   Českého svazu Taekwon-Do ITF 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak využít pro marketing Českého svazu Taekwon-Do ITF nové nástroje internetového 

marketingu, které nabízejí např. Google nebo Yahoo. 

2. Vyjmenujte 10 nejznámějších sociálních sítí; jak je možné je využít ve prospěch 

Českého svazu Taekwon-Do ITF 

 

 



Práce je doporučena k obhajobě. 
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