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Hodnocení práce:

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl analyzovat marketingovou komunikaci UK FTVS cílenou 
zejména ke studentům, ať již potenciálním či stávajícím. Může se zdát, že o výsledcích svého výzkumu 
má autorka, dopředu jasno, neboť již v úvodu uvádí, že „marketingová komunikace školy je na dnešní 
trendy poměrně zastaralá“. Věřím však, že šlo jen o nešťastnou formulaci vyjadřující názor autorky, 
která je zároveň zaměstnankyní marketingového oddělení fakulty.

Teoretická část poskytuje přehled teoretických poznatků z relativně snadno dostupných zdrojů. 
Pozitivně hodnotím, že se autorka věnuje pouze tématům, které skutečně souvisí se zkoumaným 
problémem. Přehledným způsobem poskytuje přehled základních i relativně nových nástrojů 
marketingové komunikace. Škoda jen, že se některým věnuje pouze v části teoretické, nikoliv praktické 
v podobě konkrétních návrhů na zlepšení (otázka č. 1 k obhajobě). Chybí také autorčin komentář 
k předkládané teorii či uvedení teoretických poznatků do kontextu zkoumaného problému. 

Metodika práce se bez zbytečné teorie věnuje metodám, které autorka využila k dosažení svého cíle. Ty 
jsou zvoleny nápaditě, přesto dle mého názoru ne zcela adekvátně ke zkoumanému problému (dotazník 
pro 3 zaměstnance – viz níže). Ne vždy jsou také pochopitelné některé úvahy autorky (otázka č. 3 a 4 
k obhajobě).

Analytická část práce počíná kapitolou 5, kde je marketingová komunikace, poněkud v rozporu s dříve 
předkládanou teoretickou částí, dělena na vnější a vnitřní. Toto dělení není podle mého názoru úplně 
šťastné, neboť některé nástroje „vnitřní komunikace“ jsou evidentně i nástroji „vnější komunikace“. 
Typické je to například pro internetové stránky, které jsou, i dle tvrzení samotné autorky, hlavním 
komunikačním kanálem také vnější komunikace. Přesto je autorka mezi tyto nástroje nezařadila.



Výsledky dotazování jsou prezentovány v kapitole 6 Zhodnocení marketingové komunikace FTVS. 
Výsledky jsou prezentovány převážně jasně, přehledným a čtivým způsobem. Jedná se však spíše jen o 
prezentaci výsledků dotazování, než o skutečné „zhodnocení marketingové komunikace“, jak by se 
z názvů kapitol 6.1 a 6.2 mohlo zdát. Chybí mi také komentáře autorky k prezentovaným výsledkům či 
zamyšlení se nad jejich příčinami či důsledky (viz např. otázka č. 5 k obhajobě). Ne vždy také dává 
prezentace výsledků smysl. Například u otázky č. 5 jsou studenti dotazováni na obsah sdělení („co“), 
interpretace se však orientuje na formu sdělení („jak“).

Kapitola 6.2 se dle názvu měla věnovat zhodnocení marketingové komunikace z pohledu 3 zaměstnanců 
marketingového oddělení FTVS. Shodou okolností se ve všech případech jedná o bývalé či současné 
studenty FTVS. Tato skutečnost je při prezentaci výsledků jasně patrná. Respondenti neuvažovali při 
posuzování jednotlivých nástrojů pouze optikou zaměstnanců, kteří možná sami mohli efektivitu, 
atraktivitu a kvalitu obsahu jednotlivých nástrojů ovlivnit, ale také optikou potenciálních či skutečných 
příjemců – studentů. Toto vidění respondentů je logické a těžko se lze od něj zcela oprostit. Proto se 
domnívám, že názory svých třech kolegů mohla autorka práce získávat také formou kvalitativního 
výzkumu v podobě rozhovorů s důrazem na potřebu získat názory tvůrců či alespoň realizátorů, nikoliv 
příjemců marketingového sdělení. Takto v práci chybí jakákoliv zpětná vazba kohokoliv, kdo o volbě a 
formě nástrojů marketingové komunikace rozhoduje a může se k případné kritice zodpovědně vyjádřit či 
si zvolenou strategii obhájit. V absenci názoru takovéto kompetentní osoby spatřuji největší 
„promarněnou příležitost“ celé práce.

Návrhy na zlepšení marketingové komunikace FTVS vycházejí povětšinou z výsledků dotazování a jeví 
se mi být nápadité a v praxi realizovatelné. Ne vždy však způsob realizace koresponduje s mým 
přesvědčením o atraktivním způsobu prezentace. Pokusím-li se vcítit do role studenta sportovně 
zaměřené školy, nejsem si úplně jist, že bych chtěl místo hodiny tělesné výchovy poslouchat výklad o 
tom, kde a jaké informace mohu nalézt na webových stránkách UK FTVS.

Celkově hodnotím práci jako zdařilou, s praktickým přínosem v podobě realizovatelných návrhů. V takto 
zaměřené práci mi však chybí vyjádření kompetentní osoby či osob, které rozhodují o volbě a formě 
jednotlivých nástrojů marketingové komunikace. Ne vždy je toto samozřejmě možné. Ovšem vzhledem 
ke skutečnosti, že sama autorka diplomové práce je zaměstnankyní marketingového oddělení, 
domnívám se, že realizace tohoto rozhovoru byla možná. Navíc se nikde v práci nelze dočíst, jaké je 
vlastně organizační schéma marketingového oddělení FTVS, kdo má jaké pravomoci a za co je 
odpovědný. Takto lze pouze spekulovat o tom, kdo a o čem vlastně rozhoduje. Až v závěru práce je 
autorkou práce pouze uvedeno, že „Zaměstnanci nemohou marketingovou komunikaci vést, tak jak by 
si sami představovali, ale musí vedením řídit nařízeními ze strany vedení.“ Tato poněkud krkolomná věta 
by se dala chápat tak, že zaměstnanci jsou pouze vykonavateli nařízení vedení, aniž by sami mohli přijít 
s vlastními nápady či aktivně se podílet na podobě či formě jednotlivých nástrojů marketingové 
komunikace. To mi však, i s ohledem na některé aktuální produkty marketingového oddělení (např. 
kalendář pro rok 2016), nepřipadá pravděpodobné. 

Připomínky:

1) V Obsahu ale i samotné práci jsou dvě kapitoly s označením 3.4 a spolu s nimi také podkapitoly 
3.4.1 až 3.4.3.

2) V práci opakovaně chybí mezery mezi slovy (např. „čistyděli“ (s. 34), „jev přílohách“ (s. 35), 
„obsahjako“ (s. 44), „dotazůze“ (s. 60).

3) Není vždy skloňováno správně. Z příklad mohou sloužit tabulky č. 4 – 7, kde je celkem 8 krát 
uvedeno „tělesná výchovy“ nebo věty typu „…zda ale tato nástroje fungují“ (s. 46).

4) Zřídka se také objevují spojky navíc mezi slovy ve větách (např. „…nachází se na ní nabídka a 
informace o aktuálních a kurzech v rámci celoživotního vzdělávání“.

5) Občas chybí písmenka ve slovech. Za příklad může sloužit strana 49, kde se to autorce 
„podařilo“ dokonce opakovaně („mimoškolními akcmi“, „během svého studa“).

6) Autorka se nevyvarovala ani větším gramatickým chybám v podobě neshody podmětu 
s přísudkem („objevovali se návrhy“ (s. 50), „ročníky používali“ (s. 51), „ročníky by mohli být“(s. 
62).

7) Také stylistická formulace některých vět je poněkud nešťastná. Jejich smysl, který studentka 
zřejmé zamýšlela, pak vyznívá jinak či zcela opačně jako např. ve větě „Pokud mluvíme o 
letáčku, který by měl být zaměřen vyloženě na mladé lidi, nemusela by se fakulta držet při zemi 
a leták zpracovat do opravdu zajímavé grafické podoby, například s fotkami.“



Otázky k obhajobě:

1) Bylo by možné v praxi marketingové komunikace UK FTVS využít také nástrojů, jako jsou 
například guerilla marketing či product placement? 

2) Měla by se podle Vašeho názoru odlišovat marketingová komunikace veřejné či soukromé školy?
Pokud ano, jakým způsobem?

3) V metodické části práce uvádíte, že „čtvrtý ročník (první ročník navazujícího magisterského 
studia) byl záměrně vyloučen z důvodu příchodu nových studentů z jiných fakult.“ S ohledem na 
záměrné oslovení studentů prvního ročníku bakalářského studia tomuto argumentu nerozumím. 
Můžete ho podrobněji vysvětlit?

4) Zdůvodněte prosím také, proč pro Váš výzkum byly žádoucí „především nízké hodnoty, které 
znamenají nejlepší hodnocení.“ V teorii i praxi marketingových výzkumů je tomu totiž naopak. 
Kdy sledovány jsou spíše rezervy a nedostatky.

5) V kapitole 6.1 při prezentaci výsledků dotazování u otázky č. 2 uvádíte, že „ve všech skupinách 
se studenti shodli, že nejvíc by na střední škole uvítali systém tzv. road show“. Myslíte, že by 
výsledky dopadly stejně, kdyby tato možnost nebyla mezi Vámi nabízenými a jednalo by se o 
otázku otevřenou, bez nabízených možností odpovědi?

6) Dotazovaní zaměstnanci jsou podobně jako studenti pouze v roli pozorovatelů – kritiků, bez 
toho, aniž by si připustili možnost, že sami mohou podobu jednotlivých nástrojů marketingové 
komunikace ovlivnit. Pokud tomu tak je i podle Vás, proč nebyl dotázán kdokoliv, kdo skutečně 
o formě marketingové komunikace vůči studentům rozhoduje? 

7) Proč byli zaměstnanci marketingového oddělení dotazováni pouze na některé formy 
marketingové komunikace? Domníváte se, že nemohli poskytnout cenné informace o podobě 
letáčků či formě propagace FTVS v rámci Juniorského maratonu (nikoliv Prague Junior Maraton-
poznámka oponenta)

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře

V Praze dne 26. 12. 2015

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

PhDr. Jan Šíma, Ph.D.


