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Hodnocení práce: 

 
Bakalářská práce na téma Marketingová komunikace FK Dukla Praha ženy odpovídá požadavkům pro 
psaní bakalářských prací. 
 
Teoretická část je podrobně sepsána, je zde vidět základní přehled autorky v oblasti marketingu 
a marketingové komunikace. Autorka v této části nepostupuje logicky; některé kapitoly (viz připomínky) 
jsou příliš obecné a pro samotnou práci tedy zbytečné. Nelogické je také využití některých zastaralých 
teorií či uvedení do sportovního marketingu v kapitole 2.1. a následné pokračování do obecného 
marketingu v následujících kapitolách. Z mého pohledu není teoretická část promyšlená.     
 
Autorka uvádí, že v práci má metodologickou část práce, ale samotnou metodologií se zaobírá pouze 
povrchně. Metodická část je oproti tomu popsaná srozumitelně a správně. V kontextu toho, že 
bakalářská práce nemá za úkol rozpracovávat metodologii, tak považuji tuto část za odpovídajícím 
požadavkům. Drobný nedostatek vidím v tom, že se autorka vůbec v dotazování či práci nezaobírá 
charakteristikou rodin, které vodí své dcery na fotbal. Pokud by autorka dokázala přesněji rodiny 
definovat, pak by následně mohla přesně směřovat jednotlivé nástroje marketingové komunikace. 
 
Analytická část je rozdělena do dvou podkapitol. První popisuje současnou marketingovou komunikaci 
FK Dukla Praha ženy. Tato část práce je také velice přehledná a považuji ji za správně zpracovanou. 
Druhá podkapitola podrobně vyhodnocuje dotazníkové šetření mezi rodiči. Autorka dotazník vyhodnotila 
správně a přehledně. 
 
Návrhy práce jsou rozpracovány celkem dobře, je v nich však absence využitelnosti v praxi a hlavně 
jasného přínosu. Komunikační kanály jsou směřovány ve většině případů příliš obecně a ne přesně na 
skupinu lidí, o kterou má Dukla zájem. Samotná realizace návrhů bude příliš drahá v porovnání s tím, 
kolik nových hráček do klubu přinese. Z těchto důvodů nepovažuji ani jeden návrh za zdařilý. Ve všech 
případech také chybí základní finanční analýza, která by prokázala výhodnost zavedení těchto opatření. 



 
Kapitola diskuze v práci úplně chybí. 
 
Závěr práce je zpracovaný chybně (s výjimkou prvního odstavce). Autorka zde uvádí pouze obecné 
závěry a nekomentuje své konkrétní návrhy.  
 
Celkově práci hodnotím jako průměrnou. 
 
Zásadní nedostatky: chybějící povinná kapitola diskuze 
 

Připomínky: 

1. klíčová slova duplikují název práce 

2. autorka má v cíli práce chybný slovosled; slovo potenciální umístěné v textu mění význam 
celého cíle 

3. v abstraktu autorka neuvádí konkrétní metody, které v práci využívá 

4. abstrakt není konkrétní, autorka zde pouze uvádí obecné informace 

5. autorka nelogicky dělí kapitolu 2.2. pouze na jednu podkapitolu 

6. akademické práce se zpravidla píší neosobně 

7. autorka chybně zpracovala úvod; v úvodu neuvádí obecné rámce tématu, úvod postrádá 
logickou posloupnost 

8. úvod ke kapitole 2 je nadbytečný,  

9. kapitola 2.1 by neměla být součástí teoretické části; obecné záležitosti autorka měla využít při 
zpracovávání úvodu práce 

10. autorka v textu využívá vysoké množství konotativních slov 

11. v textu se objevuje řada překlepů 

12. teorie marketingového mixu 4p je zastaralá a nehodí se do prostředí služeb 

13. autorka na str. 20 cituje Lorence  a jeho článek na sociální síti LinkedIn, který pravděpodobně 
čerpá ze zastaralých dat či je chybně zpracován; aktuálně jeden z nejvyužívanějších sociálních 
(ne-li nejvyužívanější) médií v ČR je messenger, který ani Lorenc a ani autorka neuvádějí.  

14. vzhledem k tomu, že autorka v práci uvádí kapitolu metodologie, pak bych „Marketingový 
výzkum“ přesunul tam 

15. kapitola metodologie není dostatečně rozpracována – nicméně tato kapitola není pro bakalářské 
práce povinná 

16. než autorka rozdělí text na podkapitoly, je potřeba vysvětlit, proč tomu tak je (což u kapitol 5.6, 
5.7 a dalších není) 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Proč jste nezkoumala charakteristiku rodin a směřovala své návrhy na celou populaci, případně 
na populaci s dětmi? Ve svých návrzích nepracujete s targetingem, proč tomu tak je? Myslíte si, 
že v případě FK Dukla Praha není vhodný? 

2. Co považujete za největší nedostatek v práci klubu, že nedokáže přivést dostatečné množství 
dívek k fotbalu? 

 

 Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře – dobře 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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