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Výborně 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – stanovený cíl předložená práce naplňuje. Diplomantka zjistila 
zpětnou vazbu klientek PPC a následně navrhla úpravy na marketingovou komunikaci tohoto 

zařízení. Celkově je práce prakticky využitelná. Nicméně některé její části postrádají kvalitnější 

zpracování a poté promyšlenější návrhy vzhledem k současným moderním trendům zejména 
v elektronické komunikaci. Vše viz níže hodnocení a připomínky. 

b) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická vzhledem ke stanovenému tématu. 

c) Práce s literaturou – práce využívá celkem 53 zdrojů, z toho 9 zahraničních, čímž splňuje 

předepsané požadavky na diplomovou práci. Diplomantka v teoretické části věcně správně 

cituje, doplňuje vlastní komentář. Mírně však postrádám více zaměřenou teorii na marketing, 
popř. marketingovou komunikaci sportovních a tělovýchovných služeb. V práci je tato teorie 

zaměřena spíše obecně. 

d) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní vzhledem k tématu 

práce. Slabinu v tomto ohledu vidím ve statistickém zpracování výsledků, kde diplomantka 
mohla využít i některé další statistické nástroje, nejen absolutní a relativní četnost, zvlášť když 

se jedná již o práci diplomovou. 

e) Hloubka tematické analýzy – Teoretická část by mohla obsahovat více specificky zaměřenou 
teorii na marketingovou komunikaci komerčních sportovních a wellness služeb. Výzkum a tvorba 

podkladů pro návrhy jsou zpracovány kvalitně a využitelně. Nicméně zde postrádám využití 
dalších statistických metod. Dále by bylo alespoň přehlednější doplnit k tabulkám či grafům vždy 



odpověď majitelky, která, jak je z textu patrné, odpovídala na stejné otázky, jako 
respondentky. V diplomové práci se to čtenář dozví vždy pouze z pečlivého přečtení textu a to 

ne u všech otázek. Návrhy by mohly obsahovat promyšlenější „integrovanou“ komunikaci, která 
je v současnosti velmi důležitá, jak sama diplomantka v práci několikrát uvádí – viz níže 

připomínky a otázky k obhajobě.  

f) Úprava práce – práce obsahuje občasné nedostatky ve formě pravopisných chyb, překlepů a 
drobných nepřesností v seznamu použitých zdrojů. Vše viz níže připomínky. 

g) Stylistická úroveň – stylistika jazyka napsaného textu je v pořádku a plně odpovídá standardům 
diplomové práce. 

Připomínky: 

V abstraktu, v části „výsledky“, by měly být již stručně uvedeny hlavní výsledky výzkumu. 

U přímých citací je vhodné doplnit odkaz o číslo strany publikace, ze které je citováno. 

Str. 36 – překlep – „…která nám poskytla prostřednictví hloubkového polostrukturovaného rozhovoru …“ 

Str. 40 – překlep – „standartní“ 

Kapitola 5.2 obsahuje informace o dosavadních požitých nástrojích marketingové komunikace PPC. 
Vhodné by však bylo tuto kapitolu rozčlenit podle typů nástrojů marketingové komunikace tak, jak tomu 

je například v teoretické části. 

U analýzy odpovědí u otázky č. 3 na straně 45 – 46 jsou uvedeny dvě varianty procent odpovědí. Působí 
to pro čtenáře poněkud obtížně na pochopení. Zejména tam, kde je možno označit více odpovědí je 

vhodnější uvádět pouze absolutní četnosti. Podobně je tomu tak i u otázky č. 10 na str. 54 – 55. 

Str. 49 – pravopisná chyba – „Respondentky zde hodnotili propagaci …“ 

Otázka č. 7 na str. 49 – 52 byla analyzována pouze formou relativních četností. Zde však jde použít pro 
přesnější popis výsledků ještě další statistické metody a ukazatele. Podobně pak také u otázky č. 21 na 

str. 61 – 63. 

Analýzy některých otázek, které mají pouze dvě možné odpovědi, obsahují z mého pohledu zcela 
zbytečně i kumulativní četnost. 

Str. 60 – pravopisná chyba – „… necelých 41 % respondentek označilo reklamu … jsou touto formou 
reklamy ve velké míře ovlivněni.“ 

Str. 64 – pravopisná chyba – „V této otázce měli za úkol respondentky označit …“ a „Nejméně častou 

formou byly letáky, které označili jen 4 respondentky.“ 

U návrhů a doporučení pro elektronický marketing by bylo vhodné doplnit doporučení k vzájemnému 

propojení webových stránek a profilů na sociálních sítích, a to nejen technicky ale hlavně obsahově. 
Dále mi pak zde chybí možné vytvoření profilu na dalších sociálních sítích, jako např. Twitter, YouTube 

nebo Instagram, který je stále populárnější. Tento fakt je o to důležitější, že sama diplomantka 

upozorňuje v diskuzi, že právě tyto nástroje by měly tvořit základ dnešní marketingové komunikace. Viz 
otázka k obhajobě č. 2. 

Diplomantka uvádí, že hlavní cílovou skupinou nejen pro komunikaci, ale hlavně pro celé PPC jsou 
vzdělané ženy ve věku 21 – 40 let s vyšším měsíčním příjmem. V návrhu jsem však nezaznamenal určité 

prvky komunikace či samotného sdělení, vyjadřující atributy, které jsou pro tento druh zákazníků 
typické, jako je např. zdůraznění kvality, komfortu, luxusu, nadstandardu, apod. Viz otázka do diskuse 

č. 3. 

Seznam literatury a použitých zdrojů vykazuje drobné nedostatky ve formátu citace elektronických 
zdrojů, pořadí informací (křestních jmen a příjmení) u zdrojů s více než jedním autorem a u zdrojů č. 

36, 37 jsou uvedeny pouze iniciály křestních jmen autorů, zatímco ve zbytku jsou uvedena vždy celá 
jména. 

Otázky k obhajobě: 

1. Čím si vysvětlujete uvedenou důležitost ceny při výběru PPC u dvou klientek, které patří k nejvyšší 
příjmové skupině (otázka č. 3, str. 45 – 46)? 

2. Jaký by se dal zvolit obsah na elektronické komunikační kanály, jako webové stránky a sociální sítě, 
který by dokázal tyto nástroje propojit a případně zatraktivnit? 

3. Daly by se pro zmiňovanou cílovou skupinu zákaznic použít v komunikaci atributy zdůrazňující 
zařazení právě mezi mladé, vzdělané a úspěšné ženy? Případně jakým způsobem, v jakém sdělení, 

jakou formou? (viz výše připomínka) 



Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře – dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 
 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 
V Praze dne 28.4.2016        

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

             Mgr. Josef Voráček 

 


