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Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 
výborně - velmi dobře    - dobře  - nevyhovující 

 

Stupeň splnění cíle práce 
 

výborně 

Logická stavba práce 
 

výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
studenta/studentky 

 

 
výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

velmi dobře 

Pravopis a stylistika 
 

velmi dobře 

 
Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   
 

Hodnocení práce: 
Bakalářšká práce je zpracována na celkem 79 stranách, obsahuje 9 obrázků, 10 tabulek, 3 schémata  

a 2 grafy. Její rozsah je tedy pro bakalářskou akademickou práci více než dostačující. 

 
a) Stupeň splnění cíle práce 

Předložená bakalářská práce beze zbytku splňuje vytyčený cíl. Na základě analýz a doporučení 
uvedených v BP lze tvrdit, že autorka má do problému skutečný vhled, díky čemuž může tato práce 

přinést kýžené zlepšení.    

 
b) Logická stavba práce 

Vzhledem ke zvolenému tématu je struktura práce jasná a logická, přičemž pozitivně hodnotím 
především plynulou návaznost kapitol čtyři („4 METODOLOGIE“), pět („5 ANALYTICKÁ ČÁST“) a šest  

(„6 SYNTETICKÁ ČÁST“).  
 

 

 
 

 



c) Práce s literaturou – citace, vlastní komentář 

V BP bylo použito 39 zdrojů, z nichž 5 je zahraničních a 22 internetových. Co do počtu jsou plně 
dostačující, avšak práce s nimi byla rutinní – autorka pouze zaznamenávala již známá fakta, a to bez 

toho, že by přidala vlastní myšlenky či komentáře související s danou problematikou/vodáckým 

odvětvím. Po stránce formální je zpracování citací v pořádku.    
 

d) Adekvátnost použitých metod 
Pro dosažení vytyčeného cíle byly použity metody analýzy dokumentů a SWOT analýza, které hodnotím 

– s přihlédnutím ke splnění cíle práce – jako dostačující. Ve čtvrté kapitole („4 METODOLOGIE“) oceňuji 
zejména aplikaci teorie do praxe, tedy propojení (výše zmíněných) zvolených metod s faktory aktuálně 

ovlivňujícími Půjčovnu lodí Dyje. Za použití stejných či jiných srovnávacích metod mohla autorka 

detailněji konfrontovat Půjčovnu lodí Dyje s ostatními konkurenty, jakožto potenciálními hrozbami 
v rámci SWOT analýzy (množství zákazníků, dostupnost, kvalita webových stránek atd.). 

 
e) Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos studentky 

Exekuce obou analytických metod v kapitole 5 („ANALYTICKÁ ČÁST“) je důkladná a poskytuje tak dobrý 

odrazový můstek pro vypracování návrhů k zlepšení. Těch se autorka zdařile ujímá v kapitole následující 
(„6 SYNTETICKÁ ČÁST“), přičemž jako vůbec nejpovedenější hodnotím grafické návrhy propagačních 

materiálů (viz obrázek 7 – logo a obrázek 8 – vodácké motivy). Ty by, spolu se zjednodušením  
a zvýšením vzhledové atraktivity webových stránek, správou/vytvořením profilů na sociálních sítích, 

výstavbou dalších (a údržbou stávajících) tábořišť a v neposlední řadě kvalitou poskytovaných služeb 
(vysoce kvalifikovanými zaměstnanci), měly přilákat větší množství zákazníků.    

 

f) Úprava práce: text, grafy, tabulky 
Pro vyšší přehlednost a pospolitost mohl být text (i ten grafický) rozložen na jednotlivé stránky vhodněji 

(viz str. 15-16, 20-21, 40-41). Odstavce jsou sice rozděleny přehledně, nicméně chybí odsazení prvního 
řádku. Až na výše zmíněné nedostatky však práce splňuje předepsané standardy.  

 

g) Pravopis a stylistika 
Autorka se nevyvarovala velkého množství nevhodných formulací, překlepů a chyb v interpunkci (viz 

Připomínky). Odrážky začínají jednou malými písmeny, podruhé velkými, jednou končí tečkou, podruhé 
ne. Důvodem může být autorčina (eventuální) dysgrafie/dyslexie. Samotná stylistika textu je však 

v pořádku a odpovídá úrovni závěrečné akademické práce. 

   
Připomínky: 

Str. 9 – „1 ÚVOD“ by jako první větu neměl obsahovat „Cílem této práce je vytvoření plánu ...“, ta patří 
do kapitoly druhé („2 CÍL PRÁCE“). Autorka navazuje odstavcem „Práce je složena ze čtyř částí ...“, 

přičemž tyto části následně konkretizuje „Teoretická část práce se zabývá ... Následně práce přejde 
v aplikaci teoretických ...“ atd. Úvod má – spíše volným psaním – skutečně uvádět do problematiky,  

ne popisovat jednotlivé části práce. 

Str. 10 – popis, analýza a návaznost jednotlivých kapitol by měly být – ve zjednodušené formě – 
obsaženy právě v kapitole „2 CÍL PRÁCE“, a to s rozvedením do subkapitoly s názvem „Úkoly“. Pokud  

ne zde, je vhodné je zařadit na úvod každé z příslušných kapitol („3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA“,  
„4 METODOLOGIE“ atd.). 

Str. 13 – nevhodná formulace – „Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole Typy neziskových organizací 

na území ČR, přechází právní úprava občanských sdružení na Nový občanský zákoník, který s sebou 
přináší podstatnou změnu a to původní označení občanské sdružení je zaměněno za synonymum 

spolek. (Stejskal, Kuvíková, Maťátková, 2012).“. 
Str. 14 – chybí čárka – „Jak je uvedeno na webových stránkách Nadace neziskovky.cz (nedatováno) 

legislativně je hlavní a vedlejší ...“. 
Str. 14 – nadbytečná čárka – „Nejpozději do 1.1. 2017 (tedy do 3 let od vzniku spolku), mají spolky  

za povinnost ...“. 

Str. 15 – nevhodná formulace – „Mezi základní specifikum řadíme fakt ...“. 
Str. 16 – překlep – „Jedná se o prostředek, který organizace spojuje s jejími cílovými skupinami.“. 

Str. 16 – nevhodná formulace/chybí čárka – „V druhé řadě určit co fungovalo dobře a co naopak nebylo 
vhodné příště použít.“. 

Str. 16 – chybí slovo „patří“ – „Mezi nejčastější argumenty, které mluví proti využívání marketingových 

aktivit v institucích neziskového sektoru: ...“. 
Str. 18 – překlep – „... se podnik dostává do podvědomí ...“. 

Str. 20 – nevhodná formulace – „Dle Kotlera (2003) je považována za neosobní komunikaci  
o poskytujících službách.“. 

 



Str. 22 – chybná citace – „Kotler (2007) přímý marketing definuje jako komunikaci s „pečlivě vybranými 
...“ “. 
Str. 22 – chybí tečka na konci věty – „... s cílem získat okamžitou odezvu “. 
Str. 33 – překlep – „Vnější prostředí trhu charakterizujeme jej z hlediska ...“. 

Str. 33 – „ich“ forma – „Dále se budu zabývat faktory ...“. 
Str. 35 – překlep – „... na následujícím obrázku 5:“, jde však o obrázek 4. 

Str. 36 – nadbytečná čárka – „Schéma ukazuje, rozdělení pravomocí v řízení ...“. 
Str. 51 – překlep – „Ani v tomto případě však platí, že je vše ...“. 

Str. 51 – „6.1 Návrh plánu podpory rozvoje“ – nejdříve by měly být určeny cíle nové propagace, až poté 
(případně) otevřena pozice kreativního grafika. 

Str. 51 – nevhodná formulace – „Jako za klíčový bod budoucího plánu pro rozvoj vidím v otevření nové 

pozice ...“. 
Str. 53 – překlep – „Právě webové stránky jsou jednou ze zásadních prvků komunikace ...“. 

Str. 55 – překlep – „... newslletery ...“. 
Str. 56 – překlep – „Vytvoření loga bude jeden stěžejním úkolem kreativního grafika ...“. 

Str. 61 – „Feedback ...“ = zpětná vazba. 

Str. 65 – překlep – „Mezi slabé stránky patří především neaktuální webové stránky, reklama  
a propagace a nedostatečnou aktivitu na ...“. 

Str. 65 – nadbytečná čárka – „Od rozhlasové reklamy Půjčovna lodí Dyje, kvůli finanční náročnosti 
nakonec upustila.“. 

Str. 65 – nadbytečná čárka – „V závěru celé práce, byl navržen způsob kontroly ...“.     
 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň: výborně / velmi dobře v závislosti na obhajobě. 

 
Otázky k obhajobě:  

 

Domníváte se, že otevření jedné pozice – kreativního grafika – bude pro tvorbu a správu Vámi určených 
komunikačních nástrojů dostačující? Své tvrzení vysvětlete. 

 
Je Půjčovna lodí Dyje připravena na sezonu „bez vody“? Pokud ano, popište, jak by taková situace-

náhradní plán konkrétně vypadala. 

 
Byli/Budou vedoucí pracovníci Půjčovny lodí Dyje seznámeni s výsledky Vaší práce?       

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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

 
 

V Praze dne 30.4. 2018       
..................................................... 

  Mgr. Martin Šrámek 


