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Praktická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Diplomová práce zpracovává poměrně originální problematiku golfových trendů v ČR a možnosti 
zlepšení podmínek ve vybraném klubu. Nejprve je třeba ocenit velkou pracnost a pečlivost, s níž autorka 

dané téma zpracovala. Hloubka analýzy je překvapivě veliká a svědčí o tom, že pisatelka plně pronikla 
do problematiky i do vlastního golfového prostředí. Práce je velmi obsáhlá (více než 90 str.) a možná i 

trochu trpí nadměrnou šířkou záběru. Chce řešit až příliš mnoho věcí: historii, trendy, analýzu 

konkrétního klubu a návrhy na zlepšení jeho práce. Nicméně celkově je nesporným a poměrně 
originálním přínosem tím, že podává přehled o situaci golfu u nás i ve světě a podrobně analyzuje 

problematiku známého golfového klubu, kde navrhuje i zasvěcená zlepšení pro jeho práci. Je těžké 
hodnotit některé aspekty, například logickou stavbu práce. V začátku jsou jednotlivé kapitoly řazeny až 

nelogicky, mírně chaotická je i metodologická část (viz připomínky). Na druhé straně výsledky a vlastní 

analýza je velmi pregnantně strukturovaná a přehledně uspořádaná, stejně jako doporučení pro změny. 
Nejen v úvodní části autorka prokázala velký vhled do problematiky a schopnost zacházet adekvátně 

s literaturou, i když se někdy nevyvarovala marginálních nepřesností (např. neuvádění stránek u 
citových grafů). Při líčení historie i vlastní analýze je mnoho přínosných komentářů a poznámek. Horší je 

metodologická stránka věci, kdy např. není jasné, na co konkrétně byl zaměřen rozhovor s marshalem, 
jaký měl účel a jak dlouho trval. Také vysvětlování základních marketingových a metodologických pojmů 

v této části není vhodné. DP je však bezesporu hodnotným příspěvkem pro mapování problematiky 

golfu u nás a má evidentní praktickou využitelnost zejména ve svých velmi konkrétních a zasvěcených 
návrzích na zlepšení. Práce celkově splňuje požadavky a nároky kladené na diplomovou práci. 



 

 

Připomínky: 

 

1) Příliš široký záběr a mnoho cílů rozmělňují zacílení práce. Přitom navyšují pracnost a náročnost 

zpracování. Práce mohla být soustředěna na jeden- dva cíle. 

2) Práce má nepřehlednou a pomíchanou logickou stavbu. Měla začínat stanovením cílů a úkolů.  

Například zmapování historie golfu ve světě a v  ČR je bezesporu přínosem a vlastní výsledek 
diplomantky. Patří logicky do úkolů práce. Přitom předchází cílům a nahrazuje teoretický úvod. 

3) Metodologická část je slabá. Je také zaneřáděna vysvětlováním  marketingových pojmů, které 
mají být vysvětleny v teoretickém úvodu. (s.26 -28).  

4) V metodické části není uvedeno, na co byl rozhovor s marshalem zaměřen (cíle rozhovoru) a jak 

dlouho trval (s.25) . 

5) Ne zcela přesná citace u řady grafů (statistiky ČGF a KPMG) - nemají uvedenou stránku.  

 

Otázky k obhajobě: 

1) Na co byl zaměřen rozhovor s marshalem a jaký byl jeho cíl? 

2) Jakým způsobem byla použita metoda pozorování, kterou zmiňujete např. na str. 28 ? 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  v závislosti na obhajobě výborně až velmi dobře.  

 

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