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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Autorka si vybrala téma diplomové práce, ke kterému má velmi blízký osobní vztah a prostředí 

sportovního marketingu ji není cizí, což se pozitivně promítlo do výstupů práce. V úvodní části je jasně 

vydefinován cíl práce, kterým je zpracovat marketingový plán vybraného univerzitního sportovního 

programu. Vhodně jsou teoretická východiska aplikována rovnou na oblast sportu. Práce má logickou 

strukturu a zpracovaný marketingový plán obsahuje všechny povinné náležitosti. K práci mám drobné 

připomínky spíše formálního charakteru (např. str. 79 nedopsaná věta "což značí….", nepřesné 

formulace). Obsahově bych uvítala, kdyby v práci byly představeny i zdroje financování za rok 2019, 

nejen 2018, aby bylo možno vidět vývoj v čase. Jen velmi okrajově je zmíněn dopad pandemie 

koronaviru na realizaci navrženého marketingového plánu. Při zamyšlení nad zacílením komunikace 

v rámci tržní segmentace rozlišuje autorka správně mezi současnými a potenciálními členy, nicméně 
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rozdíl nebude pouze v obsahu komunikace těmto cílovým skupinám, ale i ve volbě 

komunikačních kanálů. Práce byla zpracována velmi pečlivě se znalostí prostředí a problematiky za 

využití vhodných metod a s uplatnitelností výstupů v praxi, proto hodnotím práci stupněm "výborně". 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

1. Podrobněji se zabývejte dopady současného stavu pandemie koronaviru na realizaci Vámi navrženého 

marketingového plánu univerzitního sportovního programu. 

2. Při oslovování nových společností (zvláště pak velkých) s žádostí o sponzorský dar je vhodné podle 

Vás využívat písemnou formu nebo raději osobní a proč.  

 

 

 

 

V Plzni, dne 31.5.2020        Podpis hodnotitele  


