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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. 

 

Jméno oponenta :  Mgr.Tomáš Kočíb 

Zaměstnavatel a funkce vedoucího: FTVS UK, asistent  

 

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 

 

Nemohu hodnotit 

Logická stavba práce 

 

 Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                             Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Dobře  

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

                                 Dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   
 

Autor si zvolil zajímavé a prakticky přínosné téma zabývající se sponzoringem 

mladých tenistů a tenistek. Jeho práce může posloužit praxi jako základní návod a 

seznámení s problematikou sponzoringu pro hráče i sportovní firmy (značky). 

 

Stupeň splnění cílů práce.  

Výzkum má jasně stanovený cíl a metody odpovídají záměrům práce. Výsledky a 

diskuse jsou potom stručnější, poskytují ale určité podněty pro praxi. Celkově práce 

výzkumné cíle z větší části splňuje.  



  

Práce s literaturou – citace.  

V teoretické části autor prokázal dobrý přehled o problematice sponzoringu, jeho 

typech a formách. Prokázal schopnost práce s literárními zdroji, které cituje podle 

norem. Oceňuji strukturu kapitol i zařazení historie juniorského tenisu i uvedených 

firem (značek) v části analytické. Drobné nedostatky vidím v převodu některých 

termínů do češtiny ( př.: „raketové sporty“). 

  

Logická stavba práce.  

Práce je členěna přehledně, má jasnou strukturu a logické řazení kapitol. K tomuto 

bodu nemám připomínek. 

 

Adekvátnost použitých metod. 

Metody jsou vybrány vhodně, jen mohly být trochu lépe propracovány (rozbor okruhů 

pro rozhovory, popis podmínek pro uskutečnění rozhovorů atd.). Vyhodnocení 

rozhovorů je potom stručnější a postrádá jednotný systém. Podkapitola s názvem 

„Tvorba rozhovorů“ je spíše charakteristikou souboru hráčů/zástupců firem.   

 

Hloubka analýzy, vlastní přínos. 

Analýza rozhovorů je stručná, stejně tak diskuse, jejíž hloubka by měla být větší 

(srovnání s jinými výsledky, diskutování vlastních sportovních zkušeností). Vlastní 

přínos je tím spíše upozaděn… 

 

Úprava práce:  

Standardní úprava, doplňovaná vhodně graficky.  

 

Stylistická úroveň, jazyk 

Autor píše celkem čtivě, lepší úroveň textu je v části „teoretické“, při vlastních 

analýzách a návrzích bývá stručný a některé informace mohou čtenáři chybět. Naopak 

pozitivně hodnotím to, že zajímavě pojednává o historických souvislostech témat 

v různých částech práce. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Kterých věcí se podle Vás mohou týkat body, které jsou ve smlouvách s hráči 

vázány mlčenlivostí? 

 

2. Jaká je podle Vás současná tendence/kam směřuje vývoj ohledně sponzoringu 

mladých tenistů v ČR?  

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

Práce svým rozsahem i obsahem celkově splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. 

Nemám zásadní připomínky a práci doporučuji ji k obhajobě.  

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby, předběžně velmi dobře.      

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 

 

V Praze dne: 6. 9. 2018          Mgr.Tomáš Kočíb 

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      



 


