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a realizovaných náborových kampaní v prostředí českého fotbalu najít nedostatky a ideální model pro 
navrhnutí opatření pro zlepšení a efektivnost těchto kampaní. Dále pak identifikovat a poznat cílovou 
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Praktická / teoretická využitelnost zpracování: 
 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná 
 

Hodnocení práce: 

Diplomová práce je zpracována na celkem 106 stranách, přičemž autor využívá 51 zdrojů,  
z toho 7 zahraničních. Autor práce použil metod případové studie, analýzy statistických dat, 

zúčastněného pozorování, expertního rozhovoru a zejména podrobného dotazníkového šetření s cílovou 

skupinou rodičů začínajících fotbalistů a fotbalistek. Interpretace výsledků tohoto online dotazníkového 

šetření tvoří základní náplň praktické a analytické části práce diplomanta. 

Vyzdvihnutí si zaslouží zejména podrobná definice a popis praktického / reálného průběhu 

kampaní Můj první klub a Můj první gól včetně představení jejich marketingové komunikace. 

Ačkoli je práce svým obsahem určena zejména odborné veřejnosti, u které lze predikovat 

znalost užívaných odborných pojmů či zkratek, text by mohl být doplněn o vysvětlení některých pojmů 

jako „claim“, „superhomepage“, „desktopový“ či zkratek „PPC“, „CTR“ apod. 

 



S ohledem na rozsah praktické a analytické části lze závěr diplomové práce označit za strohý  

a nesumarizující další autorova doporučení či návrhy vedoucí k nalezení ideálního modelu náborových 

kampaní. Tyto doporučení a náměty byly sice průběžně uváděny v předešlých částech a kapitolách 

práce, ale měly být ještě jednou souhrnně interpretovány v jejím závěru. 

Předložená diplomová práce je zejména svým obsahem kvalitní. Nutné je však poukázat na 

markantní rozdíl mezi zmíněnou vysoce kvalitní obsahovou i teoretickou stránkou,  

a jejími formálními náležitostmi, stylistickou úrovní jazyka i gramatikou, kterým měl autor věnovat více 

času a pečlivosti zejména v korektuře. Konkrétní poznámky a připomínky uvádím níže.  

 
Připomínky: 

       
 Přík lady formálních nedostatků: 

1) Číslování kapitol Obsahu 3.2.3, 3.2.3, 3.2.5 (str. 7) 

2) Jednoslabičné a jednopísmenné předložky či spojky na konci řádků (např. str. 11, 12, 13, 14…)  

3) Nezarovnání textu do bloku (str. 16) 

4) Chybná evidence přímé citace [26] (str. 25), [27, s. 116] (str. 36)  

5) Občasné chybné evidence dat 30.6.2015 – 30. 6. 2015 (str. 38) 

6) Chybné interpretace výsledků v grafech viz. graf č. 17 – sdílené hraniční oblasti (str. 83), graf  
č. 22 – součet 101 % (str. 85) 

 

Přík lady stylist ických nedostatků  
1) Užívání slov a slovních spojení nevhodných pro závěrečnou práci „…hodit tašku do kouta  

a mazat hrát fotbal…“ (str. 9), holky vs. dívky, kluci vs. chlapci (str. 73), nejhlavnější (str. 101) 

apod. 

2) Chybně psaná řadová čísla 14. a 15. (str. 51) 

 
Přík lady gramatických nedostatků užitých též v klíčových kapitolách jako abstrakt či závěr 

1) Chyby v interpunkcích (str. 15, 16…) 

2) Hrubé chyby ve shodě podmětu s přísudkem. Správně: postupy – vedly (str. 36), projekty – 
vedly (str. 44), kluby – realizovaly (str. 49), fotbalový rodiče (str. 100), atd. 

3) Záměna „s“ - „z“ – 2. pád (str. 44) 

4) Chybná deklinace kumulovaná vs. kumulovaný počet (str. 48)  

5) Časté překlepy dalším vs. další (str. 9), zkušební vs. zkušení trénink (str. 19), Vrzal vs. Vzal (str. 
46), Měsíc nábor vs. Měsíc náborů (str. 57) apod. 

6) Špatně formulované věty „Jde tedy o tzv. pozitivní výběr, kdy tedy, že vybíráni jsou pouze ti 
nejlepší jedinci.“ (str. 16) 

 

Ostatní 
1) Záměna pojmů Můj první klub – Můj první gól (str. 47) 

 



Otázky k obhajobě: 

1. Z práce není zcela jasné, jestli proběhla analýza povědomí o značce dvou (nejen názvem) tolik 

podobných náborových kampaní Můj první klub a Můj první gól. Proběhlo separátní měření 

povědomí o značce? Pokud ne, je dle vás důležité, aby byla analýza realizována? Jakou 

metodikou? Jaké predikujete výsledky? 

2. Jaká specifika skýtá marketingová komunikace zaměřená na oslovení děti, jichž se týkají 
podobné náborové kampaně? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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