
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta/studentky: Jana Horáková 

Název práce: Plán podpory rozvoje marketingových aktivit vodácké půjčovny ve Znojmě 

Cíl práce: Cílem práce je analýza marketingových aktivit (včetně SWOT analýzy) vodácké Půjčovny 
lodí Dyje ve Znojmě a na základě těchto zjištění navržení plánu jejich rozvoje, podpůrných činností a 
doplňujících aktivit. 
 
 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 
 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
studenta/studentky 

 

Dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Pravopis a stylistika 
 

Velmi dobře 

 
Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 

Hodnocení práce: 
 

Stupeň splnění cíle práce – Cíl práce je formulován bez dílčích kroků, úkolů, které je třeba splnit pro 

naplnění tohoto cíle. Nicméně i tak celkově práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce. Celkové 
zpracování je standardní, průměrné. Stanovený cíl je naplněn, nicméně některé části práce by 

zasloužily pečlivější, hlubší a kvalitnější zpracování. I tak však práci doporučuji k obhajobě. Vše viz 
níže dílčí hodnocení a připomínky. 

 

Samostatnost při zpracování tématu – studentka pracovala samostatně, svědomitě, pravidelně 
konzultovala s vedoucím práce. 

 
Logická stavba práce – Struktura práce je vcelku jasná a logická, nicméně kapitoly Úvod, Cíl práce a 

Závěr obsahují někdy správné informace v rámci těchto kapitol, popř. některé informace chybí – viz 
níže připomínky.  

 

Práce s literaturou – Práce využívá celkem 39 zdrojů, z toho 5 zahraničních, čímž splňuje požadavky 
stanovené pro bakalářskou práci. Teoretická část je zpracována standardně, obsahuje obecná 

marketingová východiska. Pozitivně hodnotím zaměření se na marketingová východiska pro neziskový 
sektor, čímž tato část adekvátně reflektuje zaměření práce. Autorka správně věcně i formálně cituje, 

vhodně také doplňuje vlastní komentář. 

 
Adekvátnost použitých metod – Použité metody jsou spíše standardního marketingového charakteru, 

nejsou nijak metodicky náročné, ani příliš výzkumně zaměřené. Nicméně jsou v metodické části práce 
optimálně popsané, vysvětlené, jejich aplikace je zjevná a jasná. Pozitivně hodnotím vysvětlení 

jednotlivých faktorů, na které se autorka poté v praktické části, v rámci použitých analýz, zaměřuje. 
 



Hloubka tematické analýzy – hloubka zpracování jednotlivých tematických oblastí je poněkud různá. 

Na jedné straně jak provedené analýzy, tak návrhy jsou standardně zpracované na úrovni bakalářské 

práce. Na druhou stranu však některé kapitoly zůstávají na povrchu, zejména diskuze, poté příležitosti 
ve SWOT analýze, proces v marketingovém mixu a v návrzích by bylo vhodné doplnit něco 

konkrétními ukázkami s ilustracemi. Dále v práci nejsou dobře zpracovány kapitoly Úvod a Závěr. Vše 
viz níže připomínky. 

 
Úprava práce – práce obsahuje občasné nedostatky ve zpracování textu – překlep, nesprávné 

skloňování, apod. (viz níže připomínky) 

 
Pravopis a stylistika – Autorka v práci nevhodně kombinuje stylistické jazyky – někdy používá „my“, 

někdy „já“. Je třeba tento jazyk sjednotit. V práci se dále vyskytují občasné pravopisné chyby. 
 

Připomínky: 

 
Abstrakt – v části „Výsledky“ by měly být již konkrétní specifické zjištěné výsledky včetně stěžejních 

návrhů vyplývajících z těchto výsledků. 
 

Úvod – v úvodu autorka spíše popisuje strukturu bakalářské práce, k tomu však slouží již obsah. Do 
úvodu tyto informace nepatří. 

Cíl práce – zcela v této kapitole chybí rozpracování dílčích úkolů, které je nutné provést k tomu, aby 

bylo dosaženo hlavního cíle práce. 
 

U přímých citací v textu je vhodné doplnit k odkazu taktéž číslo stránky z publikace, ze které je 
citováno. 

 

Str. 18 – „ … díky kterým se podnik dostává do podvědomí nových zákazníků či posiluje již zmíněnou 
image podniku.“ – je třeba správně pracovat s pojmy „podvědomí“ a „povědomí“. Zde se zcela jistě 

jedná spíše o „povědomí“. 
 

Str. 26 – opakující se slovo – „Články, které o Půjčovně lodí Dyje, které vyšly v místních novinách 
Znojemský deník“ 

 

Str. 37 – „Půjčovna lodí Dyje se snaží dostat do povědomí zákazníků jako řeka vhodná pro rodiny 
s dětmi.“ – Toto tvrzení uvádí čtenáře do nejasnosti, zda tedy se jedná o subjekt, zabývající se 

servisem pro vodní turistiku, nebo zda se jedná o celou řeku.  
 

Str. 41 – I když se do celkové image promítá mnoho faktorů a oblastí fungování firmy, popř. 

organizace, některé z uvedených tzv. „image cílů“ spíše spadají do provozní oblasti. 
 

Str. 43 – chybějící mezera mezi slovy – „ (viz tabulka7)“, „(viz tabulka8)“ 
 

Str. 44 – překlep – „… mezi kterými dominovali místní obyvatel, kteří chtěli …“ 

 
Str. 45 – překlep – „… zákazníkovi, který se tak může vybavit dobrou zkušenost …“ 

 
Str. 45 – nesprávné rozdělení souvětí – „… kteří úspěšně absolvovali, stěžejní vodácké kurzy nastiňuje 

následující tabulka:“ 
 

Nástroj marketingového mixu „proces“ by měl obsahovat nejen počátek poskytované služby, ale i její 

průběh, ukončení a kontakt se zákazníkem po spotřebě. 
 

Str. 49 – za zkratkou na konci věty se již nepřidává další tečka ukončující větu – „… školou záchrany 
s.r.o..“ 

 

Str. 49 – překlep – „Návrhem na jejich zlepšen jako jednou …“ 
 

Ve zpracované SWOT analýze autorka nesprávně formuluje jednotlivé příležitosti. Příležitosti jsou zde 
formulovány jako budoucí možné směry, strategie a nástroje. Nicméně SWOT analýza ve všech svých 

částech má odrážet současný stav vnitřního a vnějšího prostředí. V tomto ohledu pak příležitosti mají 
představovat současné skutečnosti vnějšího prostředí, které vytvářejí určité možné potenciální 

pozitivní oblasti pro využití. V práci uvedené příležitosti sice správně vycházejí ze zjištěných 

analyzovaných východisek, nicméně jsou již dílčími koncepty zpracovaných návrhů. 
 



Str. 51 – nelogická věta – „Ani v tomto případě však platí, že je vše bez chyby a lze nalézt další 

prostor pro zlepšování.“ 

 
Str. 51, schéma č. 3 – překlep – „Vyvtvoření jednotné image“ 

 
Str. 53 – nesprávné skloňování – „Právě webové stránky jsou jednou ze zásadních prvků komunikace 

…“ 
 

Str. 55 – překlep – „newslletery“ 

 
Str. 56 – nesprávné skloňování – „Vytvoření loga bude jeden stěžejním úkolem kreativního grafika.“ 

 
Str. 58 – nevhodná stylistika pro akademickou bakalářskou práci – „Troufám si tvrdit …“ 

 

Str. 59 – u návrhu propagačního oblečení by bylo vhodné doplnit ilustraci tohoto návrhu. 
 

Str. 60 – pravopisná chyba – „České Republiky“ 
 

Kapitola Diskuze obsahuje na začátku uvedení dvou autorů, kteří mají rozdílný názor na používání 
marketingových aktivit v neziskovém sektoru. Diskuze na toto téma však končí jen konstatováním, že 

mají oba rozdílný názor a proč. Je zde tak nevyužitý potenciál na mnohem kvalitnější a rozsáhlejší 

diskuzi v tomto duchu a na toto téma. Celkově by diskuze mohla být hlubší ve vztahu k teorii, 
zpracované v teoretické části práce. 

 
Tento fakt potvrzuje i dále závěr, kde autorka uvádí: „Teoretická část práce popisovala informace o 

neziskovém sektoru se zaměřením na charakteristiku spolku a jeho hlavní a vedlejší činnosti. To bylo 

klíčové při stanovení provozní struktury Půjčovny lodí Dyje, jež spadá do vedlejší činnosti Vodáckého 
oddílu Neptun Znojmo. V této části se také potvrdilo to, že potřeba propagace pomocí marketingových 

aktivit je nezbytnou součástí propagace společností působících v neziskovém sektoru.“ Nicméně 
v diskuzi uvádí dva rozdílné názory. Je tak tedy žádoucí v diskuzi toto více rozpracovat, prodiskutovat 

a podložit svým názorem a skutečnostmi vyplývajícími z praktické části. 
 

První strana v kapitole Závěr (str. 64) v podstatě jen rekapituluje obsah práce a postup, což je stejný 

případ jako v úvodu. Takovéto informace nepatří do této kapitoly, od toho slouží již obsah. Správné 
informace, které patří do závěru, jsou obsaženy až na str. 65.  

 
Seznam literatury obsahuje drobné formální nedostatky. 

 

Otázky k obhajobě: 
1. Na str. 55 autorka uvádí ve vztahu k umístění odkazů na sociální sítě v rámci webových 

stránek: „Ideální místo umístění odkazů vždy záleží na rozvržení webu, nejčastěji je najdeme 
v pravém dolním rohu.“ Považujete toto umístění odkazů opravdu za optimální? Odůvodněte, 

vzhledem k nutnosti poté „rolovat“ stránkou. Zvažte výhody a nevýhody různých umístění 

odkazů na sociální sítě v rámci webových stránek. 
2. Na str. 59 jsou uvedeny návrhy na využívání hashtagů na sociální síti Instagram. Jakým 

způsobem byste ráda motivovala lidi, aby skutečně tyto navrhované hashtagy používali? 
3. V kapitole 6.2.8.2 na str. 60 autorka navrhuje zpropagovat daný subjekt prostřednictvím 

televize. Uvádí to jako televizní reklamu. Jedná se skutečně o reklamu? O jaký jiný 
komunikační nástroj se může jednat a jaké jsou podmínky pro takové vysílání? 

4. V návrhu je uvedeno vyhlášení výběrového řízení na nového pracovníka v průběhu dubna. 

V jaké fázi je realizace tohoto návrhu? 
 

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

 

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

 
 

V Praze dne 23.4.2018        
                                                                       ….......................................................... 

                                               PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


