
 
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studentky: Anne-Marie Müllerová  
Název práce: Spolupráce značky Pilsner Urquell s Českým olympijským výborem 

Cíl práce: Na základě zjištěných informací o spolupráci těchto dvou subjektů a údajů týkajících 
se olympijských reklamních kampaní značky Pilsner Urquell konkrétně i využívaných 
komunikačních kanálů, navrhnout doporučení, jakým způsobem by bylo možné obohatit, 
popřípadě vylepšit komunikaci v jednotlivých komunikačních kanálech tak, aby ji spotřebitelé s 
větší pravděpodobností zachytili a podnítilo je to ke koupi. 

Jméno oponenta: Jan Šíma 

Celková náročnost práce: 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
výborně  - velmi dobře    - dobře  - nevyhovující  
 
Stupeň splnění cíle práce 
 

výborně 

Logická stavba práce 
 

velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní 
komentář  

výborně 

Adekvátnost použitých metod 
 

výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
studenta/studentky 

výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

velmi dobře 

Pravopis a stylistika 
 

velmi dobře 

 
Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   
 

Hodnocení práce: 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení partnerství mezi ČOV a značkou 
Pilsner Urquell. K dosažení tohoto cíle byla použita analýza sekundárních dat na dané téma 
doplněná o rozhovory se dvěma představiteli společnosti Pilsner Urquell, které realizovala 
sama autorka.  

Teoretická část je v podobě kvalitně zpracované rešerše literatury. Autorka čerpá z poměrně 
značného množství zdrojů včetně zahraničních. Teoretická východiska vhodně doplňuje svými 
komentáři. Drobnou výtkou by mohlo být upozornění na určitou nelogičnost prezentace 
informací. Autorka například jmenovitě uvádí současné partnery TOP programu, partnery ČOV 
však neprezentuje, přičemž právě tato informace je pro práci podstatnější. Benefity 
partnerství s Českým olympijským týmem v podobě kapitoly 3.3.3 se orientují na benefity 
generálního partnera, přitom Pilsner Urquell je aktuálně partnerem obchodním. Ani vymezení 
rozdílu mezi oběma formami spolupráce v práci zmíněna není. 

 



 
 

Také praktická část je zpracována na vysoké úrovni. Autorka v této kapitole projevuje velmi 
dobré pochopení studovaných konceptů sponzoringu. Podobně jako v teoretické části, tak i 
zde však spatřuji určité nelogičnosti. Praktická část začíná kapitolou 5.1.1 Historie, což je 
nepatřičné, neboť obsahově tato kapitola náleží spíše do teoretické části práce. Kapitola 5.1.2 
Pilsner Urquell jako sponzor sportu prezentuje spojení PU s Českým hokejem, Českou golfovou 
federací a Pražskými Primátorkami. Je zvláštní, že spojení s ČOV zde není vůbec zmíněno. 

I přes uvedené připomínky hodnotím práci jako velmi zdařilou. Jednotlivé kapitoly tvoří 
provázaný celek, seznamují čtenáře s teoretickými poznatky, následně praktickým pohledem, 
který umožňuje čtenáři posoudit získané poznatky z hlediska konkrétního partnerství. Výše i 
níže uvedené připomínky jsou marginálního charakteru.  

 
Připomínky k práci: 

1. Pravopis a stylistika jsou celkově na velmi dobré úrovni. Autorka se přesto nevyvarovala 
některým chybným větám, kde se provinila jak v pravopisu, tak ve stylistice (např. s. 15 
„Důvodů, proč se firmy rozhodnout navázat spolupráci se subjektem v oblasti sportu závisí 
na jejich marketingových či komunikačních cílech.“).  

2. Forma zápisu je nejednotná. Autorka střídá první osobu se třetí. Ilustrací tohoto může být 
např. strana 60 („V práci jsem se zabývala….“, „Autorka to však bere tak, že…“). 

3. Úpravu práce kazí drobné nedostatky, jako například nejednotné mezery a odstavce 
v tabulce 2 na straně 22, chybějící rok vydání na straně  24, nesprávně zařazený odstavec 
na straně 46, poněkud zvláštní názvy grafů na straně 48 apod.  

 

Otázky k obhajobě: 
 

1) V práci věnujete minimální pozornost skutečnosti, že od ZOH 2018 Pilsner Urquell již 
není generálním partnerem ČOV (resp. ČOT), ale pouze partnerem obchodním. Můžete 
komisi blíže popsat důvody pro zúžení spolupráce mezi oběma subjekty? 

2) V teoretické části uvádíte trend využívaní tzv. influencerů. Jaké osobnosti byste vybrala 
pro značku Pilsner Urquell a proč? 

 
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně – velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentce. 
 
 
 
 
V Praze dne 28. 8. 2019        
                                                                      …..….................................................... 
             PhDr. Jan Šíma, Ph.D. 


