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Hodnocení práce: 

Diplomová práce je zpracována na celkem 107 stranách, obsahuje 28 grafů, 7 obrázků a 1 tabulku. 

Autor pracoval se 46 zdroji, z toho je 15 zahraničních a 5 je internetových. 

Práce má v kapitolách logickou stavbu a je metodologicky zaměřena na marketingový výzkum, který 

byl realizován na vzorku 77 respondentů. Ve volbě metodik pro získání informací týkající se 
marketingového výzkumu spokojenosti účastníků Pankrácké zimní ligy v beach volejbalu je DP 

středně náročná. Pro diplomovou práci bylo využito elektronického dotazování u hráčů, kteří se aktivně 

účastnili alespoň jedné Zimní ligy z uplynulých třech sezón.  

Kapitola 11 Teoretická východiska práce se zabývá problematikou potřebnou pro vlastní řešení práce. 
Autor pracuje s optimálním množstvím citací, mohl by však text diplomové práce více obohatit o 

vlastní myšlenky a z nich přijaté závěry.  

Kapitola 5 Marketingový výzkum obsahuje vybraný metodologický přístup, nicméně dle mého názoru 

by sem měla být přesunuta kapitola 3.6 Marketingový výzkum a kapitola 5.1 Proces dotazování (ta je 

nesprávně očíslována) a celá by se měla nazvat Metodologie.  

Výsledky výzkumu jsou přehledně znázorněny za pomoci koláčových grafů a vhodně komentovány. 

Bohužel pro lepší přehlednost nejsou jednotlivé otázky uvedeny pod svou vlastní kapitolou. 



V kapitole 7 Návrhy na zlepšení a jejich zdůvodnění je provedena syntéza zjištěných výsledků a na 

základě toho uvedeny navrhované kroky, jak stávající situaci řešit. Veškerá zjištění a prezentované 

výsledky jsou vysvětleny srozumitelnou formou a praktická využitelnost získaných dat se jeví jako 
průměrná.  

Autor splnil cíl práce a realizaci zvoleného tématu, nicméně u diplomové práce takového charakteru 
mohl využít složitějších metod, na kterých by prokázal vyšší odbornost. 

Připomínky: 

• Název diplomové práce se neshoduje s názvem práce zadaným v SISu. V Abstraktu v 
Klíčových slovech by se neměla vyskytovat slova z názvu práce.  

• Chybí název Obsah ve vygenerovaném obsahu, který je navíc neúplný (např. chybí kapitola 5 
Marketingový výzkum). 

• Strany Příloh se buď nečíslují vůbec, nebo se číslují jinak než vlastní text práce (např. 
římskými číslicemi). 

• Diplomová práce neobsahuje povinné kapitoly, mezi které se řadí i Metodologie. 

• Víceúrovňové členění pro číslování kapitol je mnohokrát chybně uvedeno s tečkami za čísly.  

• Na s. 14 je uveden Obrázek 1, jehož obsah je problematický k přečtení. 

• Autor používá různé formáty písma při citování zdrojů. Např. s. 33 první a druhý odstavec.  

• Navrhuji kapitolu 5 Marketingový výzkum přejmenovat na 5 Metodologie a umístit do ní 

podkapitoly 3.6 Marketingový výzkum, kap. 5.1 Proces dotazování (která je navíc chybně 

očíslována, má být pod číslem 3.7) 

• Autor se dopouští chyb v čárkách ve větách. Např. s. 36 -  „... soutěž, na 7 krytých kurtech 

...“, s. 41 -  „... jednoduše proto že ...“, s. 49 - „Jelikož byl, do určité míry ...“,. Chyby se 
objevují i v některých slovech v textu a v citacích, např. s. 10 – „ ..., co jim vádí ...“, s. 14 - 

„... děli služby ...“, Příloha 1 – Dotazník - „... děkuji za Vás čas ...“  a další. 

• Na s. 10, s. 73, s. 74, ... při výčtu úkolů se za větami píšou tečky. V kap. 2.2 Úkoly práce 

chybí pilotáž. 

• Při dotazníkovém šetření byla správně provedena pilotáž a stručná operacionalizace. U 
diplomové práce tohoto charakteru je přínosné ještě stanovit hypotézy, které se pak v kapitole 

Diskuze hodnotí.  

• Na s. 38 - 46 chybí ke grafům 1 - 9 vysvětlení, jak se dospělo ke konečným číslům v 

závorkách.  

• Vaše doporučení ke zlepšení často souvisí s finanční stránkou akce. Bylo by vhodné uvést 
finanční kalkulaci navržených změn a usoudit, zda je taková realizace vhodná. 

Otázky k obhajobě: 

1) V diplomové práci na s. 53 uvádíte graf 11, kde je v koláčovém grafu uveden ke každé možnosti 

odpovědi počet. Mohl byste vysvětlit, co znamená číslo 1,2 u odpovědi určitě ne. (stejně tak s. 55, 58, 

64, 65, 67) 
2) Vaše doporučení ke zlepšení často souvisí s finanční stránkou akce. Mohl byste uvést kalkulaci 

navržených změn? Myslíte, že je taková realizace možná? 
3) Byly Vaše návrhy na zlepšení předloženy organizátorům akce? Pokud ano, plánují jejich realizaci? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 

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