
UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta sociálních věd  

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Patočka Jiří  

Název práce: Marketing a PR českých florbalových klubů v letech 2013 - 2018 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Turková Kateřina 

Pracoviště: IKSŽ FSV UK 

 

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autor ve své bakalářské práci v podstatě naplňuje záměry formulované v tezích, přičemž změny oproti nim jsou 

náležitě zdůvodněny. 

Pokud je však ambicí práce kromě analýzy marketingových aktivit a PR českých florbalových klubů v letech 

2013-2018 rovněž, jak uvádí autor na s. 3. "navrhnout zlepšení marketingové komunikace pro další rozvoj 

florbalu", bakalářská práce tento dílčí cíl naplňuje jen zčásti. 

Struktura práce se drží tezí, doznala pouze nepatrných  změn. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu D 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat D 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu E 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů D 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Zvolená literatura je vzhledem k tématu i typu práce adekvátní, lze ocenit též práci jak s tuzemskými, tak 

se zahraničními zdoji. Co se týče metodologické části, zasloužila by si dle mého názoru více propracovat. 

Ke zpracování zkoumaného materiálu zvolenou technikou mám určité výhrady výhrady. V práci mi chybí 

kapitola věnovaná metodologii, není tedy zcela zřejmé, jakou metodou a na základě jakých kritérií je vzorek 

zkoumán. Kvituji naopak zařazení příloh, přehledně demonstrujících popisovaná zjištění a fakta.  

Struktura práce je sice poměrně logická, avšak např. teoretická část plní funkci jakési "výplně", ocenila bych zde 

lepší propojení s částí praktickou. Nejslabším komponentem bakalářské práce je bohužel samotná analýza, která 

je útržkovitá a zasloužila by si větší péči. Sumarizace empirických poznatků bez uvedení teoretických východisek 

působí jako dojmologie, ač je na několika místech patrné, že autor evidentně využívá znalosti načerpané 

v průběhu vysokoškolského studia. Taktéž závěry, k nimž autor dochází, by měly být lépe formulované 

a podložené. 

 

 



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce C 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

C 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

K struktuře práce jsem se již stručně vyjádřila v předchozím oddíle, až na výjimky je vyhovující. Zmateně působí 

mj. zařazení čtyřřádkových "Cílů práce" jako jakýsi doplněk úvodu (s. 3).  

Poznámkový aparát a odkazy jsou užity přiměřeně a vhodně. Co se týče stylistiky, autor má dar zkracovat, 

v mnoha případech až příliš - některé pojmy, jevy a výsledky si žádají delší vysvětlení. Jazykově je práce 

na odpovídající úrovni, typografické a interpunkční chyby jsou k nalezení jen zřídka.   

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Jiří Patočka se ve své bakalářské práci zaměřil na aktuální téma, kterým je marketing a PR českých florbalových 

klubů v letech 2013 - 2018. Hlavními slabinami posuzovaného textu práce jsou metodologická, jakožto 

i analytická část, na nichž by měla být výsledná práce naopak postavena. Výsledný dojem kazí také zkratkovité 

vyjadřování autora. Práce je dobře graficky editovaná, s vhodnými přílohami. Bakalářská práce přes uvedené 

limitace splňuje požadovaná kriteria, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ji navrhuji ohodnotit známkou "D".  

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Na str. 5 uvádíte: "…, protože nedostatečné financování je jednou z největších překážek tohoto 

sportovního odvětví." Na základě jakých podkladů jste k tomuto závěru došel? (Jelikož florbal je jedním 

ze sportů z největší členskou základnou v ČR, je jeho finanční podpora ze státních zdrojů logicky vyšší, 

nežli u sportů s menší členskou základnou.) 

5.2 Co míníte "celkovou nenáročností" florbalu? (zmíněna na str. 6) 

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

- 

 

 

Datum: 3. 6. 2019                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 



 


