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Studentka sama zvolila téma, které se ukazuje jako stále aktuálnější v současné české 

společnosti. Snižující se úroveň tělesné zdatnosti dětí a mládeže a snižující se zájem o 

pravidelné organizované sportování se promítají jako jeden z významných negativních 

faktorů do zdraví populace. Ve společnosti se proto objevují snahy hledat cesty a nástroje, jak 

působit na ohrožené skupiny, aby volily pohybově aktivní životní styl. Dle názoru a aktivity 

ČOV lze k tomu využít Sazka olympijský víceboj, který diplomantka analyzovala. 

 

Struktura DP odpovídá typu řešeného problému. Design byl vhodně zvolen. 

 

Kapitola Význam sportu pro děti představuje zdůvodnění nezbytnosti hledat cesty a nástroje 

podpory jejich pohybové aktivity. V dané DP byla tato oblast řešena v rozsahu, který nepodal 

podrobnější objasnění významu, funkcí a principů fungování sportu u sledované věkové 

kategorie. Vzhledem k hlavnímu zaměření DP nebylo, dle mého názoru, zapotřebí se těmto 

otázkám příliš věnovat, stačilo je uvést stručněji jen jako zdůvodňující pro nezbytnost 

pořádání propagačních akcí zaměřených na děti a jejich účast ve sportu.  

 

V další části diplomantka podává vcelku bohatý přehled politik a programů na podporu sportu 

a aktivní pohybové činnosti vycházející z aktuální relevantní literatury. Také věnuje patřičnou 

pozornost sociálnímu marketingu, bohužel se jí nepodařilo nalézt konkrétní příklady z oblasti 

sportu. 

 

Formulace cílů a metodologie byly zvoleny dobře. Nutno ocenit snahu po triangulaci metod a 

užití SWOT analýzy. 

 

Cenná je především výsledková část, kde autorka podává popis a analýzu propagační akce a 

doporučení na podobu akce a s ní spojené aktivity organizátorů v následujících ročnících. 

 

Autorka prokázala velmi dobrou schopnost formulovat, vyjadřovat vlastní názory a 

kultivovaně užívat mateřský jazyk. Dobře pracovala s odbornými prameny, kterých bohužel 

k aplikaci sociálního marketingu na podporu účasti ve sportu je velmi málo, stejně jako 

k podpoře zdraví v České republice. 

 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě s hodnocení 

výborně až velmi dobře dle průběhu obhajoby. 

 

V Praze dne 30. srpna 2015  

       doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc. 

       KIN FTVS U 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1) Je pojem sport užíván v České republice tak, jak jej vymezuje Bílá kniha o sportu EU? 

Proč je takto sport chápán? Můžete podat některé charakteristiky současného sportu jako 

společenského jevu, tj. z pohledu sociologie sportu (v mezinárodním pohledu, ne jen 

brněnském)? 



2) Jakou roli mají (nebo by měli mít) význační vrcholoví sportovci v propagačních akcích na 

podporu sportu? Na jakých principech toto působení staví? 

3) Jak lze posoudit adekvátnost připravované propagační akce? Na základě použité literatury 

hovoříte o pilotním programu, ale ten je více zaměřen na ekonomicko-manažerskou stránku, 

než na akceptaci propagační akce cílovou skupinou a posouzení účinnosti akce. Jsou obecně 

akce velkého plošného rozsahu považovány za efektivní? 

 

 


