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Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 
 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

a) Stupeň splnění cíle práce – Předložená bakalářská práce poskytuje zajímavý a velmi zdařile 
zpracovaný materiál pro organizátory festivalu Sporťáček, který je přehledný, jasný a 

realizovatelný. Obsahuje konkrétní návrhy založené na podrobných analýzách. Studentka tak 

prokázala adekvátní orientaci v oblasti marketingu neziskové organizace ve sportu. Celkovou 
kvalitu práce snižují některé drobné nedostatky či rezervy – viz níže dílčí hodnocení a 

připomínky. Nicméně i tak je práce kvalitní a doporučuji ji k obhajobě. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – Studentka pracovala samostatně, svědomitě, pravidelně 

konzultovala s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – Struktura práce je jasná a logická. Velmi kladně hodnotím propojení 

teoretické části s praktickou částí. Studentka se drží předeslané skladby marketingového 

plánu, který nastiňuje v teorii. Samotná pak praktická část je v tomto ohledu přehledně a 
odpovídajícím způsobem strukturována. 

d) Práce s literaturou – Práce využívá celkem 28 zdrojů, z toho 4 zahraniční, čímž splňuje 
stanovené požadavky na bakalářskou práci. Teoretická východiska obsahují zajímavé kapitoly 

týkající se neziskových organizací a marketingového plánování právě se zaměřením na 

neziskové organizace. Studentka vhodně cituje, doplňuje i vlastní komentář. Některé části jsou 
však pouze odcitovány. I tak však studentka prokázala schopnost pracovat s odbornými zdroji 

a adekvátně zpracovat literární rešerši na úrovni bakalářské práce. Tato část práce tak 
poskytuje dobrý základ pro optimální zpracování části praktické. 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní vzhledem ke 
zvolenému tématu a cíli práce. Z hlediska praktického se jedná o dobře zvolené metody 

strategických analýz. Z hlediska výzkumného však práce využívá spíše jen standardních metod 

v podobě analýzy dokumentů a zúčastněného pozorování. Z tohoto pohledu by si práce 
zasloužila lepší přístup. 



f) Hloubka tematické analýzy – Zpracované analýzy jsou pečlivé, podrobné a adekvátně se 

vztahují k analyzovanému subjektu. Kvalitně hodnotím zpracování PEST analýzy, analýzy 

vnitřního prostředí a SWOT analýzy, standardně pak zpracování analýzy konkurence. Vše 
poskytuje ucelené a jednoznačné informace o daném prostředí a poskytují tak adekvátní 

základ pro návrh strategie. Zpracované návrhy jsou velmi aktuální, moderně pojaté a z mého 
pohledu mohou být dobře realizovatelné a hlavně účinné. Využití současných, mládeží velmi 

oblíbených nástrojů v podobě YouTuberů a Instagramu považuji za nápadité a vhodné. 
Studentka také vše doplnila vhodnými ilustracemi a schématy procesů. 

g) Úprava práce – Formální zpracování vykazuje občasné drobné nedostatky ve formě 

pravopisných chyb, popř. menší přehlednosti některých kapitol. 

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

bakalářské práce. 

Připomínky:  

Str. 16 – chybějící odkaz na zdroj – „…a vytvořili ji autoři Salamon a Anheier na základě …“ 

Str. 16 – překlep – „Změření této bakalářské práce …“ 

Poslední odstavec v kapitole 4.2 se nevztahuje k analýze konkurence. 

Zúčastněné pozorování by mělo mít svůj systém záznamu a strukturu sledovaných jevů. 

Metodika práce obsahuje především popis použitých strategických analýz. Výzkumné metody jsou tu 

zastoupeny pouze minimálně v podobě analýzy dokumentů a zúčastněného pozorování. Tato kapitola 
by zasloužila ještě pečlivější a podrobnější zpracování. 

Stanovené cíle plánu v kapitole 5.2 by mohly být lépe strukturovány např. dle časového, či 

obsahového hlediska. Takto jsou „schovány“ v souvislém textu a pro čtenáře jsou tak méně 
přehledné. 

Str. 42 – chybějící odkaz na zdroj výsledků výzkumu společnosti Rajec 

Str. 49 – nelogická věta – „…že čísla návštěvnosti se u některých akcí jsou za dva dny konání akce, …“ 

Str. 65 – pravopisná chyba – „…s youtubery, pravděpodobně největšími ovlivnitely dnešní mládeže.“ 

Str. 66 – pravopisné chyby – „Přijatelnými kandidáty by byly video blogeři …“, „Potenciálními 
kandidáty by mohly být youtubeři:“ 

Str. 67 – 69 – bylo by vhodné strategii komunikace s YouTubery více strukturovat, takto je to 
formulováno do jednolitého textu a působí to nepřehledně. 

Str. 70 – pravopisná chyba – „…domluvit se známými osobnostmi, které se účastní festivalu, aby 
označovali profil Sporťáčka …“ 

Otázky k obhajobě: 

1. Na str. 57 studentka uvádí, že součástí identity organizace jsou i dvě barvy – fialová a zelená. 
Nicméně pokud se podívám na veškeré komunikační materiály, vše je „laděno“ spíše do barvy modré a 

bílé. Mohla byste to prosím objasnit? 

2. Byly již výsledky práce prezentovány organizátorům festivalu Sporťáček? Pokud ano, s jakým 

výsledkem? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

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

V Praze dne 5.9.2017 

                                                                       ….......................................................... 
                                                 Mgr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


