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Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:  

a) Stupeň splnění cíle práce – práce si klade za hlavní cíl sestavit reklamní koncepci pro halu 

daného házenkářského klubu. Tento cíl práce splňuje, nicméně práce obsahuje celou řadu 
nedostatků (viz níže hodnocení a připomínky), které snižují celkovou kvalitu a také celkové 

naplnění tohoto cíle. Je pak otázkou, zda navržená koncepce bude realizovatelná – 
nepochybuji, že z hlediska nákladů ano, ale z hlediska uvažované atraktivity si tím nejsem 

úplně jistý – viz otázka k obhajobě č. 1. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – diplomant pracoval až příliš samostatně, což, jak se 
ukazuje v dalším hodnocení, poznamenalo výrazně samotnou kvalitu diplomové práce. 

Diplomant konzultoval téměř „hotovou“ práci až těsně před termínem pro odevzdání. Tento 
způsob se jeví jako nepříliš vhodný a z mého pohledu to nepovažuji za optimální přístup ke 

zpracování diplomové práce. 

c) Logická stavba práce – Struktura práce je značně ovlivněna nepříliš vhodně zvolenými tématy 

v teoretické části (viz níže hodnocení práce s literaturou), dále pak v praktické části diplomant 

zařadil vlastní návrhy a kalkulace do „analytické části“. Zpracované návrhy však rozhodně do 
analytické části práce nepatří. Stejně tak není vhodné nazývat kapitolu pouze obecně 

„analytická část“, název by z mého pohledu již měl naznačovat, co kapitola skutečně 
obsahuje, popř. analýzu čeho v kapitole čtenář najde. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 65 zdrojů, z toho 8 zahraničních. V teoretické části 

práce se nachází pouze základní a především obecná teorie k marketingu, marketingovému 
mixu a nástrojům marketingové komunikace, přičemž diplomant čerpá zejména z nejsnáze 

dostupných česky psaných zdrojů (viz níže připomínky). Na úrovni diplomové práce je však 
žádoucím, aby teoretická část obsahovala podrobnou a rozsáhlejší rešerši literatury (a to i 

zahraniční), vztahující se přímo k tématu zpracovávaném v praktické části. Tím je zde reklama 
ve sportu, reklama sportovních zařízení, reklama na sportovištích, apod. O sportovní reklamě 



se čtenář dozví pouze v podkapitole 3.8.3 na 5 stranách. Text navíc vychází pouze z jednoho 

zdroje (Čáslavová). Diplomant také nepoužívá žádnou vědeckou časopiseckou literaturu, kde 

by zajisté našel mnoho relevantnějších a aktuálnějších zdrojů pro zpracování teoretických 
východisek. 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou spíše standardní, průměrné, správně 
využité a v práci jasně popsané. Nicméně tyto použité metody nejspíše nedovolily získat 

některé další informace a údaje, které postrádám v praktické části práce – viz níže hodnocení 
hloubky tematické analýzy. 

f) Hloubka tematické analýzy – teoretická část je v tomto ohledu velmi slabá, spíše nevyhovují 

na úrovni diplomové práce. Samotná praktická část poskytuje velmi zajímavé a podrobné 
informace, celkově je kvalitně zpracována. I přesto však postrádám některé informace. 

Diplomant často operuje v textu s pravidly pro reklamu, stanovenými Českým svazem házené 
(nebo alespoň tak jsem to z textu pochopil). Tato pravidla jsem však nenašel ani v přílohách 

práce, což by bylo žádoucí. Dále postrádám novější údaje vztahující se k financování oddílu. 

V práci se vyskytují značně zastaralé údaje – viz níže připomínky. Samotný návrh reklamních 
ploch a jejich ocenění by zasluhovalo i ilustrační doprovod ve formě obrázků, fotografií, 

schémat, apod. 

g) Úprava práce – práce obsahuje četné nedostatky ve formě překlepů, chyb, nedodržení 

předepsaných okrajů stran, nesprávně formátované citace v seznamu zdrojů, vynechání místa 
na stranách, apod. Vše viz níže připomínky. 

h) Stylistická úroveň – stylistika jazyka v textu je v pořádku a plně odpovídá úrovni diplomové 

práce. 

Připomínky:  

Není příliš vhodné nazývat celou kapitolu 5 „analytickou částí“, když obsahuje i samotný návrh a 
přínos studenta, což už není „analýza“. 

Poslední dva odstavce v úvodu o osobním vztahu diplomanta k tématu práce jsou pro akademickou 

práci zcela nadbytečné a irelevantní. 

Str. 12 – překlep – „… nejvhodnější reklamních ploch …“ 

V diplomové práci by teoretická východiska měla obsahovat podrobnou literární rešerši vztahující se 
k tématu práce, která čerpá z kvanta různých odborných zdrojů (včetně a hlavně těch zahraničních). 

Z tohoto důvodu není příliš vhodné a „šťastné“ uvádět, že hlavními zdroji budou pouze tři autoři 
(Kotler, Foret, Čáslavová), byť kvalitní. 

Při odkazování na zdroje citací diplomant nevhodně kombinuje různé styly odkazů (Harvardský a 

formou číselných odkazů). V případech, kdy diplomant uvádí příjmení autora myšlenky je dokonce 
nesprávně umístěn číselný odkaz až za citaci místo hned za uvedené příjmení. 

Obr. 1, 2, tabulka 2a, 2b – kvalita ilustrace není příliš velká, obr. 2 navíc přesahuje povolené kraje pro 
akademickou práci 

Str. 22 – nesprávné uvedení autorů – „…Stejné nástroje se podle autorů M+H+S využívají …“ 

Str. 36 – slovo navíc – „… byla použita využita metoda …“ 

Str. 37 – 39 – nesprávné řádkování a úprava textu 

Označení „LED“ je v práci uvedeno někdy velkými písmeny, někdy malými. 

Str. 47 – nelogický text – „… (Foto Heinevetter)“ 

Některé tabulky, či ilustrace nesplňují předepsané okraje stánky – např. tabulka 4, 5, 6, 7 a další. 

Str. 50 – zbytečně vynechané místo na stránce. 

Str. 55 – samotný odkaz na zdroj bez textu na začátku stránky 

Str. 62 – překlep – „Výše členský příspěvků …“ 

Přehled finančních možností oddílu v kapitole 5.8.7 prezentuje pouze již velmi zastaralá data (2010 a 

návrh rozpočtu na rok 2013), která díky současným změnám v legislativě, zákonech, apod., doznal 
určitě významných změn. 

Str. 65 – překlep – „…nebudou využívána reklamy …“ 

Str. 65 – 66 – nesprávné řádkování 



Diskuse by měla mimo uvedené obsahovat také srovnání s teoretickými východisky, zaměřenými na 

problematiku reklam na sportovištích, nicméně i díky nepříliš kvalitně zpracované teorii je toto obtížné. 

Seznam použitý zdrojů/literatury obsahuje celou řadu nedostatků ve formátu citace, v rozdílnosti 
uvedených údajů, v chybějících údajích (např. zdroj č. 50), ve formě překlepů, chyb, chybějících či 

naopak existujících mezer mezi odstavci, apod.  

Otázky k obhajobě: 

1. Diplomant v kapitole 5.8.6 na straně 61 popisuje možné návrhy reklamních ploch v nově postavené 
hale primárně pro házenkářský oddíl. Z uvedené ilustrace i z textu je však patrné, že hala zatím 

neumožňuje příliš vysokou diváckou návštěvnost, stejně tak je otázkou případné umístění televizních 

kamer. Má tedy využití těchto navrhovaných reklamních ploch smysl v kontextu zásahu určitého počtu 
lidí jak v hale, tak v médiích? Jaký dosah/zásah (v číslech) odhadem může přinést umístění reklamy na 

navrhovaná místa? 

2. Na str. 62 diplomant popisuje výši členských příspěvků, které, jak uvádí, vzrostly z 3200,- Kč na 

5500,- Kč. Tato částka je vztažena přesněji k jakému časovému úseku, je to za rok, či za jaké období? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  dobře. 
 

V Praze dne 27.4.2016 
                                                                       ….......................................................... 

                                                    Mgr. Josef Voráček   

  
 


