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Hodnocení práce: 

Bakalářská práce je zpracována na celkem 85 stranách (s přílohami), obsahuje 15 grafů, 6 tabulek a 
dva obrázky. Autorka pracovala celkem s 31 zdroji, z toho je 5 zahraničních a 13 je internetových. 

Autorka si ve své bakalářské práci stanovila cíl zjistit účinnost jednotlivých marketingových nástrojů, 
odhalit nedostatky, na jejichž základě navrhne opatření pro stávající situaci. Stanovený cíl byl splněn. 

Práce má ve svých kapitolách logickou stavbu a je vypracována celkem přehledně. Možná doporučení 
na rozvržení některých kapitol jsou uvedena v připomínkách.  

Autorka pracuje s optimálním množstvím citací, které dokáže vhodně komentovat. Místy však chybí 

rozšíření popisované problematiky o autorčiny vlastní myšlenky (např. str. 22, 25, atd.).  

K získání potřebných informací pro zhodnocení účinnosti jednotlivých marketingových nástrojů bylo 

využito autorčina vlastního pozorování, neformálního interview a dotazníkového šetření.  Pozitivně 
hodnotím kap. Metodologie práce, která je zpracována na celkem 5 stran. Kapitola zahrnuje teoretický 

popis použitých metod, na který navazuje autorčina realizovaná forma získávání informací s popisem 

prováděných činností. Bohužel negativní je fakt, že autorka v bakalářské práci neuvedla základní soubor, 
tudíž nelze určit, zda výběrový soubor je reprezentativní pro celkovou návštěvnost finálového dvojutkání 

play-off. Distribuce dotazníků byla velmi kvalitně podchycena (pracovníci prodávající lístky, rozdávající 
bulletiny, hlasatel, odměna - propiska). 

Autorka v práci uvádí pro výzkum slovo průzkum, avšak tato slova jsou v mnohém odlišná (str. 29). 

Kapitola 6. Výsledky je věnována zjištěným výsledkům, které jsou zachyceny v koláčových grafech, 

výjimečně v otázce č. 1 v grafu sloupcovém, na str. 45 se poprvé setkáváme s tabulkou zachycující 

cenu lístků, avšak u tabulky se nedozvídáme, jak ke zveřejněným číslům autorka dospěla (informace je 
k nalezení jen v kap. Metodologie). Prezentované výsledky jsou vysvětleny srozumitelnou formou a 

praktická využitelnost získaných dat se jeví jako průměrná. 



Za vyzdvižení stojí obsáhlá kapitola 6.3 věnující se návrhům na zlepšení. Zde byly podrobně popsány 
jednotlivé nástroje marketingového mixu, které jsou v DHK Baník Most využívány, a které autorka 

rozšiřuje o vlastní návrhy na zlepšení. Některé návrhy na zlepšení však zasahují do finanční stránky 
klubu, proto by bylo přínosné uvést také finanční kalkulaci těchto předpokládaných změn.  

Úprava práce a stylistická úroveň je zdařilá, v práci nebyly zaznamenány nikterak závažné chyby.  

Celkově lze říci, že autorka splňuje realizaci zvoleného tématu a nároky kladené na zpracování 
bakalářské práce.  

 

Připomínky: 

 Kapitola Seznam literatury a Seznam příloh už nemá být číslovanou kapitolou. 

 Kapitola Diskuze a Návrhy na zlepšení mají být samostatnými hlavními kapitolami, přičemž 

kapitolu obsahující návrhy na zlepšení stávající situace bych umístila před kap. Diskuze.  

 Kapitola 3.2.1 Produkt je uspořádána poněkud chaoticky. Autorka se věnuje nejdříve produktu, 

poté službám a poté sportovnímu produktu. Mé doporučení je postupovat od obecného ke 

konkrétnějšímu, a sice: produkt, sportovní produkt, služba.  

 Mezery mezi odstavci mají být o vel. +6pt., nikoliv jak je uváděno např. na str. 22, 33, 36, 43.  

 Kapitola Seznam příloh by měla obsahovat úvodní číselný seznam příloh, pak samotné přílohy. 

 Seznam zkratek by se měl nacházet na začátku práce, ne na konci, jak autorka uvádí. 

 Jmenný seznam tabulek, grafů a obrázků by měl být v bakalářské práci zařazen před přílohami.  

 

Otázky k obhajobě: 

1) Na str. 23 se mezi novými trendy marketingu zmiňujete i o agilním marketingu. Mohla byste blíže 
popsat tento nástroj a zároveň uvést, kde se s ním můžeme setkat? 

2) Diagnostickým nástrojem pro získání požadovaných informací o klubu byl zvolen písemný dotazník. 
Mohla byste popsat operacionalizaci Vámi vytvořeného dotazníku?   

3) V práci je zmíněno, že vytvořený dotazník byl podroben pilotáži. Jaké byly na jejím základě 

provedeny konkrétní úpravy? 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně nebo velmi dobře v závislosti na obhajobě 
 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi. 
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