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Hodnocení práce:

Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením marketingové komunikace specifického 
sportovního zařízení. 

Cíle a úkoly práce jsou vymezeny jasně a srozumitelně. Diplomatka si klade za cíl zjistit současný stav 
marketingové komunikace sportovního zařízení Power Plate Centrum z pohledu zákazníků a vedení 
společnosti. Na základě takto získaných dat pak vznést návrhy na zlepšení této komunikace. Těchto 
dvou cílů bylo dosaženo. Ve druhé kapitole práce se však lze dočíst, že za pomoci dat diplomantka 
navrhne marketingovou komunikaci směrem k novým potenciálním zákazníkům. Dosažení tohoto cíle 
je z mého pohledu pouze částečné. Návrh marketingové komunikace by neměl zůstat pouze u 
formulace cílové skupiny a výčtu jednotlivých komunikačních nástrojů. Chybí mi například časový 
harmonogram, alespoň orientační rozpočet a zejména pak stanovení si konkrétních cílů komunikace a 
určení očekávané reakce (kolik nových zákazníků novou komunikací získám) a s tím spojený návrh 
hodnocení nové komunikace (měření účinnosti). Sama autorka přitom na straně 16 předkládá 
metodický postup marketingové strategie, kde také tyto body uvádí a komentuje je slovy, že „těchto 
bodů by se měla držet každá organizace, která vytváří komunikační strategii a má za cíl udržet stávající 
a oslovit potenciální zákazníky“. Tato teoretická východiska však v syntetické části plně nerespektuje.



Teoretická část práce je zejména v podobě představení jednotlivých nástrojů komunikačního mixu. 
Diplomantka nezůstává pouze u tradičních forem, ale prezentuje také nové moderní komunikační 
nástroje. Formálně je tato kapitola v pořádku, ale obsahově postrádám komentář předkládané teorie 
ve vztahu ke stanoveným cílům práce a její aplikaci do prostředí sportu či pohybových aktivit.

Metodická část práce nemá zcela logickou stavbu a některé údaje, které by měly být obsahem 
samostatné kapitoly, musí čtenář hledat v jiných kapitolách (např. výzkumný soubor). Pozitivně na 
druhou stranu hodnotím operacionalizaci polostrukturovaného rozhovoru a dotazníkového šetření, byť 
schéma na straně 35 mohlo dle mého názoru obsahovat i výčet konkrétních položek dotazníku 
vztahujících se k jednotlivým faktorům.

Výsledková část práce je v podobě prezentace výsledků dotazování. Data jsou předkládána přehledným 
způsobem v tabulkách a jsou diplomantkou komentována ve vztahu k uvažovaným nástrojům 
marketingové komunikace. Statistické zpracování výsledků lze označit za jednoduché, nenáročné, 
odpovídající spíše úrovni bakalářské práce. Zařazení dvou kontingenčních tabulek na tomto hodnocení 
nic nemění.

Závěrečné návrhy vycházejí z výsledků dotazování a řada z nich je nápaditá a v praxi realizovatelná. 
Přesto autorka práce vždy nectí své vlastní interpretace výsledků. Zde například poukazuje na 
důležitost sociálních sítí, přesto v samotných doporučeních se omezuje na využití pouze jedné z nich. 
Autorka také v kapitole 7 uvádí, že „výsledky ukázaly, že cílovou skupinou Power Plate Centra jsou 
vzdělané ženy ve věku mezi 21 a 40 lety s vyšším měsíčním příjmem a že na tyto ženy by měla být 
zacílena komunikace nová“. Z mého pohledu však návrhy diplomatky tomuto tvrzení neodpovídají. 

Připomínky:

1. Komentář výsledků předchází jejich prezentaci v tabulkách. Ta je kolikrát až na druhé či 
dokonce třetí straně. Orientace je tak složitější. Vhodnější by byl opačný postup – prezentace 
tabulky s výsledky a následný komentář k ní.  

2. Práce obsahuje několik pravopisných chyb. Nejčastěji v podobě neshody podmětu 
(respondentky) s přísudkem.

Otázky k obhajobě:

1. Vysvětlete komisi, k čemu slouží prezentace kumulativních procent.

2. Jaká předkládaná doporučení jsou typická pro Vaší cílovou skupinu „ženy ve věku mezi 21 a 40 
lety s vyšším měsíčním příjmem“?

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 

V Praze dne 29. 4. 2016

                                                                                       …..................................................................
PhDr. Jan Šíma, Ph.D.


