
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta/studentky: Zuzana Košatková  

Název práce: Marketingová komunikace FK Dukla Praha ženy 

Cíl práce: na základě analýzy současné marketingové komunikace klubu a výsledků provedeného 
výzkumu předložit návrhy na zlepšení marketingové komunikace FK Dukla Praha ženy směrem k 

potenciálním rodičům budoucích hráček. 
  

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně  - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Dobře 

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  (zvýrazněte) 

 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená bakalářská práce je zpracována na adekvátní úrovni, 

odpovídající akademické závěrečné práci. Poskytuje zajímavý materiál v oblasti marketingové 

komunikace ženského fotbalového týmu. Práce splňuje stanovený cíl a její praktická 

využitelnost je nadstandardní. Na úrovni bakalářské práce pozitivně hodnotím využité metody 

a hloubku provedených analýz. Nicméně celkovou kvalitu práce snižují některé nedostatky, 

které jsou uvedeny níže v dílčím hodnocení a připomínkách. Práci však doporučuji 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, nicméně v práci zcela chybí kapitola 

„Diskuze“. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 32 zdrojů, z toho 6 zahraničních, čímž s přehledem 

splňuje požadavky stanovené na bakalářskou práci. Autorka vhodně a věcně cituje, doplňuje 

vlastní komentář. Rezervu však vidím v absenci práce s odbornými zdroji ve specifických 

částech teoretické části, kde autorka aplikuje danou obecnou teorii na sportovní specifika. Viz 

níže připomínky. 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní vzhledem ke 

zvolenému tématu. Autorka využívá vhodně kombinaci primárního a sekundárního výzkumu. 

Správně pak pracuje s výsledky, z nichž poté vycházejí zpracované návrhy. 

f) Hloubka tematické analýzy – provedené analýzy jsou velmi podrobné. Autorka pečlivě 

popisuje zhodnocení dosavadní marketingové komunikace včetně zpětné vazby ve formě 

dotazníkového šetření. Představené návrhy jsou jasné, přehledné a velmi konkrétní, což 

hodnotím pozitivně. 



g) Úprava práce – práce obsahuje občasné nedostatky ve zpracování textu – viz níže připomínky. 

h) Pravopis a stylistika – práce obsahuje občasné pravopisné chyby – viz níže připomínky. 

Připomínky: 

Abstrakt – v části „Metody“ je třeba více konkretizovat a specifikovat použité metody a jejich aplikaci. 

Podobně pak v části „Výsledky“ uvést již konkrétní zjištěné výsledky a návrhy, nejen to „co bylo 

uděláno“. 

U přímých citací je vhodné uvádět čísla stránek publikací, ze kterých je citováno. 

Str. 11 – nesprávné skloňování – „…uvedeného v publikace …“ 

Str. 13 – záměna „Marketingového mixu“ namísto „komunikačního mixu“ 

Str. 14 – překlep – „Pelsmacker,  Geuens  a  Berck  (2003) …“ 

Str. 21 – pravopisná chyba – „… získávat nové zákazníky a motivovat je, aby se staly loajálními …“ 

Autorka se vhodně a správně snaží o specifikaci teorie ve sportovní oblasti, nicméně nepoužívá k tomu 

odborné zdroje, kterých je celá řada. Teorie ve sportovním odvětví je tak opřena pouze o vlastní 

poznatky autorky. Na druhou stránku je tak jasně patrný vlastní přínos autorky v teoretické části. 

Str. 21 – překlep – „Přestože počátky ženského fotbalu ve světě, konkrétně v Británii, se datují už do 

konce 19. století, …“ 

Dílčí úkoly práce v kapitole 3.2 jsou formulovány jen velmi obecně. Dílčí úkoly by měly být více 

konkrétní a specifické. 

Str. 27 – „Kvantitativní výzkum, který jsem použila v této práci se snaží přinést odpověď na otázku 

„kolik?“. Výstupem bývají tabulky či grafy, což je případ této práce.“ – chybějící interpunkce mezi 

větami v souvětí. Dále pak je při nejmenším velmi úsměvné, že výstupem kvantitativního výzkumu 

jsou tabulky či grafy, jak uvádí autorka. Toto konstatování příliš neodpovídá znalostem na této úrovni. 

Str. 29 – překlep – „… průměrná návratnost se pohybuju …“ 

V práci je opakovaný překlep ve výrazu „Social responsability“. 

Str. 36 – překlep – „… například z toho důvody, …“ 

Str. 43 – pravopisná chyba – „…, kdy jméno výherce losovali děti ze Školičky.“ 

Str. 55 – překlep – „… měnit celkovou strategie …“ 

Str. 58 – překlep – „… pouze standartní vztahy …“ 

Str. 63 – chybějící slovo – „Tato bakalářská práce si kladla za předložit návrhy …“ 

Str. 63 – překlep – „… kdy se rozhodovali o zapsání dcery do kluby.“ 

Seznam literatury obsahuje drobné formální nedostatky. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké komunikační sdělení je tzv. „mezi řádky“ komunikováno potenciálním divákům na plakátě 

(např. str. 42, obr. 1), když je zde uvedeno „vstup zdarma“? 

 

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

 

 

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

 

 

V Praze dne 30.4.2018       

                                                                       ….......................................................... 

                                               PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


