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Jméno studenta:  Dominik Bouček 

Název práce:  Návrh sponzorských balíčků pro partnery tenisových juniorů v ČR 

Cíl práce: Hlavním cílem této bakalářské práce je pomocí hloubkových rozhovorů s poskytovateli 
sponzoringu i se sponzorovaným subjektem, zjistit současný vztah těchto dvou aktérů a zároveň 
navrhnout sponzorské balíčky, které by mohli napomoci ke zlepšení současných podmínek. 

 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

dobře 

Logická stavba práce 

 

velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

dobře 

Hloubka tématické analýzy,vlastní přínos diplomanta 
 

dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Nemohu posoudit jazyk 

 

Praktická/teoretická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

Práce má dobrou koncepci a obsahuje dobré teoretické pozadí a metodologii. Navrhované sponzorské 
balíčky jsou dostačující a důkladně připravené. Bohužel analýza výsledků je převážně povrchní. Kromě 

toho se práce nevěnuje tématu sponzorských výhod při sponzorování juniorského tenisu, ani 

komplikacím se smluvními závazky a plněními v případě nezletilých hráčů. 

Připomínky:  

Autor konzultoval s vedoucím práce svůj výběr tématu a metodologie, ale vzhledem k tomu, že práci 
psal na poslední chvíli, neproběhly další konzultace při psaní dané práce. Včasným plánováním a 

konzultacím by se autor mohl vyhnout mnoha nedostatkům. 

V teoretické sekci je důkladně zpracované téma sponzoringu. Je citováno velké množství zdrojů a 
praktické příklady z oblasti českého sportu ukazují, že autor dobře rozumí danému tématu. 

Úvod se zaměřuje na finanční potřeby mladých hráčů tenisu. Teoretická sekce je převážně zaměřena 
na sponzoring z pohledu výhod a motivace sponzora. Nerozvíjí téma výhod pro sponzory při 

sponzorování sportovců, kteří nejsou známí a nejsou vidět v médiích, což je případ mladých hráčů 
tenisu. Není zde uvedené adekvátní propojení mezi potřebami mladých hráčů tenisu a výhodami pro 

potenciální sponzory. 

Metodologická sekce je adekvátní a zvolené metody jsou vhodné vzhledem k cíli dané práce. Počet a 
kvalita hráčů a zástupců sponzorů, kteří byli dotazování, jsou dostačující. Bohužel není uvedeno, kdy a 

kde rozhovory proběhly. 

Analýza rozhovorů s hráči je stručná a postrádá konkrétní detaily nebo citace. Je pozitivní, že v příloze 

je zahrnut přepis rozhovorů, ale není zřejmé zda rozhovory byly provedeny osobně nebo přes e-mail. 

Odpovědi v rozhovorech jsou velmi stručné (a proto je nevhodné rozhovory nazývat hlubokými) a 
chybí jim konkrétní detaily, které vysvětlují krátký rozsah analytické sekce. 



Diskusní sekce je velmi stručná (na méně než jednu stranu) a chybí jí jakékoliv propojení s teoretickou 

sekcí dané práce. 

Část informací je poprvé uvedena v závěrečné sekci. Měly být uvedeny v analytické sekci rozhovorů. 

V práci není nikde uvedeno důležité téma podpisu sponzorských smluv s nezletilými a následně nutné 

právní zapojení jejich rodičů. 

Citace pro grafy a tabulky v teoretické sekci nejsou správné. 

Autor občas používá první osobu místo třetí, jak je správné v akademickém textu. 

 

Otázky k obhajobě: 

1.  Jaké jsou výhody pro potenciálního sponzora při sponzoringu mladého hráče, který není známý a 
není vidět v médiích? Můžete je uvést podle De Pelsmackera (2003)? 

2.  Vzhledem k tomu, že tyto sponzorské smlouvy jsou uzavírány jménem nezletilých hráčů, co je 
potřeba zvážit s ohledem na jejich smluvní závazky a plnění? Jaké konkrétní podmínky musí být 

dodrženy? 

3.  Na základě teoretické sekce, která se týká otázky jak získat sponzory, a znalostí získaných z obou 
sad rozhovorů, jak by se mohl zlepšit proces získávání sponzorů pro české juniorské hráče tenisu? 

4.  Byly sponzorské balíčky představeny potenciálním sponzorům? Jaká byla jejich odpověď? 

   

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
 

 

Navržený klasifikační stupeň:  dobře až velmi dobře na základě průběhu obhajoby 
 

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