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Výborně 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – Předložená bakalářská práce poskytuje velmi kvalitní a zajímavý 

materiál v oblasti sponzoringu v českém ledním hokeji. Student prokázal výbornou schopnost 
orientovat se v tématu, zpracovat kvalitní výzkum (kombinující kvalitativní i kvantitativní 

metody) a poskytnout z toho vyplývající doporučení. Práce tak splňuje stanovený cíl a celkově jí 
hodnotím jako nadstandardní a velmi kvalitně zpracovanou. Celkovou vysokou kvalitu však 

snižují některé nedostatky – viz níže dílčí hodnocení a připomínky. Vzhledem však k celkové 

úrovni, práci doporučuji k obhajobě. 

b) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická, vzhledem ke zvolenému tématu. 

Drobný nedostatek tkví v absenci samostatné kapitoly pro doporučení hokejovým klubům, která 
vyplývají z provedeného výzkumu. Tato doporučení jsou uvedena v rámci kapitoly 7 Závěr. 

c) Práce s literaturou – práce využívá celkem 24 zdrojů, z toho však žádný zahraniční, čímž 

nesplňuje základní požadavky na bakalářskou práci. Použitá literatura pak někdy obsahuje 
stejnou publikaci vícekrát, jen jiné vydání. Z tohoto pohledu je tedy toto dílčí hodnotící kritérium 

nevyhovující. Nicméně zpracovaná rešerše k tématu sponzoringu ve sportu j v teoretických 
východiscích zajímavá, pestrá a kvalitní. Rezervu však vidím právě v absenci zahraniční 

literatury a výzkumů, které mohly posloužit jako ještě zajímavější zdroj pro tuto bakalářskou 
práci a hlavně pro závěrečnou diskusi. 

d) Adekvátnost použitých metod – použité metody hodnotím jako adekvátní a vhodné pro tento 

typ výzkumu. Student vhodně kombinuje kvantitativní a kvalitativní výzkum, což ve výsledku 
přináší zajímavé informace o sponzoringu v českém ledním hokeji. Pozitivně také hodnotím 



analýzu dat, a to jak v kvantitativní části, tak zejména v kvalitativní části výzkumu, kde student 
používá i metodu zakotvené teorie. Z té pak vypracovává velmi hezky a dobře přehledné 

schéma rozhodování firmy sponzorovat vybraný hokejový klub. Tato dílčí část je v rámci 
bakalářských prací nadstandardní. 

e) Hloubka tematické analýzy – zpracované analýzy a výsledky výzkumu jsou velmi podrobné, 

detailní, v analýze dat někdy skutečně jde student do hlubšího zkoumání zjištěných výsledků. 
Celkově je v tomto ohledu práce nadstandardní. Téma sponzoringu na úrovni bakalářské práce 

je zde zpracováno opravdu pečlivě a kvalitně. Drobný nedostatek vidím v diskusi, kde se 
student „nevrací“ se svými výsledky do kontextu zpracované teorie (viz níže připomínky a 

otázka k obhajobě). I tak je však práce více než podrobná. 

f) Úprava práce – práce obsahuje některé drobné nedostatky ve zpracování grafů (obrázek 3, graf 

6), popř. horší přehlednosti některých výsledků znázorněných v tabulkách, či na grafech – viz 

níže připomínky. 

g) Stylistická úroveň – práce je v tomto ohledu zpracována pečlivě, plně odpovídá úrovni, kvalitě a 

požadavkům na akademickou závěrečnou práci. V práci se pouze zřídka objevují drobné 
nedostatky – viz níže připomínky. 

 

Připomínky: 

Obrázek 1, str. 14 – nesprávně uvedený zdroj – „Vlastní úprava dle Jakubíková, 2013, s. 301“, namísto 

„Vlastní úprava dle Jakubíkové (2013, s. 301)“ Podobně pak i obrázek 2 na str. 24 a ostatní vložené 
objekty v textu práce. 

Na str. 15 student uvádí: „Je zřejmé, že v prostředí sportu není možné využít všech těchto výše 
uvedených nástrojů a nás zajímá především sponzorování.“ A to ve vztahu k výčtu komunikačních 

nástrojů. S tímto tvrzením lze však polemizovat a z mého pohledu to rozhodně zřejmé není. Naopak 

v dnešním sportovním průmyslu je vidět skutečně velká škála nástrojů, tzn. právě ty, které jsou v práci 
uvedeny v kapitole 2.3. 

Str. 19 – slovo navíc – „Podpora prodeje se může obsahovat širokou škálu různých nástrojů …“ 

Samotnou hypotézu v kapitole 3.3 by bylo vhodné vyčlenit z textu a označit, např. H1. 

U seznamu informací, které má dotazník přinést by bylo vhodnější zpracovat schéma operacionalizace, 

která je značně přehlednější, než takto uvedené informace v textu. 

U metodiky hloubkového rozhovoru v kapitole 4.3.2  chybí návod, seznam otázek, či struktura 

rozhovoru. 

Kapitola 4.6 je zpracována velmi kvalitně a přehledně. Jedná se skutečně o jednu z mála bakalářských 

prací, kde se vyskytuje takto specifikovaná metodika analýzy dat jak kvantitativní části, tak i kvalitativní 

části výzkumu. 

U výsledků na str. 45 by bylo vhodné vztahovat relativní četnost k velikosti výzkumného souboru, nikoliv 

k počtu odpovědí. Na první pohled jsou totiž procenta poněkud zavádějící, jelikož si čtenář okamžitě 
položí otázku: „Jak to, že jen 29,45 % firem ze vzorku sponzoruje lední hokej, když jsou dotazováni 

právě jen sponzoři ledního hokeje?“ Nicméně po kontrole o výsledné velikosti vzorku dojde čtenář 
k vysvětlení, že oněch 73 firem (29,45 % odpovědí) je vlastně 100 % respondentů. Z tohoto pohledu je 

tak tato tabulka na první pohled poněkud složitější. 

Tabulka 4, str. 47 – 48 – není vhodné zde uvádět a počítat relativní četnost, když je počet respondentů 
u této otázky pouze 24. Podobně pak tabulky č. 6, 8 (+ graf č. 4),  

Tabulka 11 – slovo rozdělené do dvou řádek 

Graf č. 7, str. 55 – stupnice v pavučinovém grafu by mohla být obrácená pro větší a rychlejší 

přehlednost výsledků. Podobně graf č. 11, 14. 15, 16. 

Obrázek 4, str. 69 – výborné zobrazení východiska z provedeného výzkumu. 

Str. 71 – pravopisná chyba – „…  firmy sponzorují či sponzorovali.“ 

V kapitole 6 Diskuse by bylo vhodné doplnit ještě polemiku na výsledky výzkumu v kontextu zpracované 
teorie. Viz otázka k obhajobě č. 1. 

Jelikož je formulace doporučení pro hokejové kluby na základě výsledků výzkumu dílčím úkolem, 
z mého pohledu by si tento dílčí úkol zasloužil samostatnou kapitolu, kde by se těmto doporučením 



student více věnoval. Takto je to uvedeno až v závěru, čímž se poněkud opticky snižuje vlastní přínos 
studenta. Ten je však v celé práci značný. 

Seznam literatury by měl být číslovaný. 

Otázky k obhajobě: 

1. Mohl byste nastínit možnou polemiku či situaci, jaké jsou výsledky Vašeho výzkumu v kontextu 

zpracované teorie, resp. celkově teorie sponzoringu ve sportu? Vznikly nějaké výrazné odlišnosti, popř. 
jaké a co by mohlo být příčinou? Charakterizujte některá důležitá specifika, která vyplývají z výzkumu 

v rámci sponzoringu českého ledního hokeje? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

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

 

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