
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta/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 daná doporučení, jakými kroky by se dala propagace olympijských reklamních 
kampaní této značky v jednotlivých komunikačních kanálech zlepšit, popřípadě obohatit. 
 

Celková náročnost práce: 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

studenta/studentky 
 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Výborně 

Pravopis a stylistika 
 

Výborně 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 
Hodnocení práce: 

Stupeň splnění cíle práce – Předložená bakalářská práce se zabývá zajímavým tématem olympijského 
sponzoringu z pohledu sponzora – plzeňského pivovaru Plzeňský Prazdroj. Práce je velmi pěkně čtivá, 

obsahuje zajímavé poznatky z aktuálního sportovního sponzoringu na nejvyšší české úrovni. Studentka 
prokázala dobrou orientaci ve zkoumané oblasti, taktéž prokázala schopnost zpracovat závěrečnou 
akademickou práci na standardní úrovni bez větších nedostatků. Celkově však práce působí spíše 
standardním, průměrným dojmem. Obsahuje veškeré očekávané informace, nicméně postrádá hlubší 
prozkoumání, podrobnější zpracování sponzoringu ze strany sponzora na úrovni spolupráce s ČOV a 
také nějaké nové přístupy, informace, zajímavosti, apod. (vše viz níže dílčí hodnocení) I tak však práce 

splňuje nároky a kritéria pro bakalářskou práci, celkově jí hodnotím jako zdařilou, správně 
zpracovanou a doporučuji jí k obhajobě. 

Samostatnost při zpracování tématu – studentka pracovala samostatně, svědomitě, pravidelně 
konzultovala s vedoucím práce. 

Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická, plně odpovídá zpracovanému tématu. Práce 
obsahuje všechny podstatné a nezbytné kapitoly. 

Práce s literaturou – Práce využívá celkem 46 zdrojů, z toho 13 zahraničních, čímž vysoce převyšuje 
stanovené požadavky pro bakalářskou práci. Teoretická východiska poskytují rešerši zaměřenou na 
základní oblasti sportovního sponzoringu a olympijského sponzoringu. Studentka správně věcně i 
formálně (i když s drobnými nedostatky) cituje, dodává vlastní komentáře a kritická hodnocení. 
Správně se také zabývá tématy, kterým se věnuje poté v praktické části. Nicméně kvalita a úroveň 
této části je spíše standardní, průměrná. Doporučil bych využít více nových zahraničních zdrojů 
(kterých je dle seznamu literatury docela velké množství), a také se více zaměřit na aktuální a 
nejnovější poznatky v oblasti sponzoringu, aktivace sponzoringu, výsledků vědeckých výzkumů a 
firemních výzkumů ze spolupráce různých firem a sportovních subjektů.  



Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní. Studentka použila 
kvalitativní rozhovory, které považuji (stejně jako autorka práce) za velmi přínosné. Vše je 
v metodické části pečlivě popsáno, vysvětleno a zdůvodněno. Dále bylo využito analýzy dokumentů, 
která tak poskytla důležité informace k popisu zkoumaného vztahu Plzeňského Prazdroje a ČOV. 
Celkově ve srovnání s jinými bakalářskými pracemi však jsou dané metody spíše méně náročné a 
průměrné. Nicméně jsou správně aplikované a autorka tak prokázala schopnost pracovat s metodami 
kvalitativního výzkumu.  

Hloubka tematické analýzy – Hloubka zpracování daného tématu v praktické části je adekvátní úrovni 
bakalářské práce. Autorka srozumitelně popsala podstatné aspekty spolupráce Plzeňského Prazdroje 
s ČOV z pohledu právě plzeňského pivovaru. Celkově však po přečtení celé práce (což i sama autorka 
v závěru připouští) působí zkoumaný vztah zcela „dokonale“, i když jsou zde zpracována nějaká 
doporučení, která vycházejí z provedené analýzy. Podrobnost a hloubka praktické části je však z mého 
pohledu spíše průměrná, mohla by být větší, zejména s ohledem na spokojenost a představy 
spolupráce pro budoucnost. V diskuzi pak chybí zpětná konfrontace praktické části se zpracovanými 
teoretickými východisky. Závěr je někdy příliš obecný, postrádá konkrétnější shrnutí. 

Úprava práce – Úprava práce je v pořádku, vše odpovídá stanoveným formálním požadavkům. Text je 
vždy vhodně doplněn o pěkné ilustrace. V práci se vyskytují pouze ojedinělé drobné nedostatky ve 
zpracování textu – viz níže připomínky. 

Pravopis a stylistika – Až na některé opravdu ojedinělé drobné nedostatky (viz níže připomínky) je tato 
stránka práce zcela v pořádku a odpovídá úrovni závěrečné akademické práce. Práce je také velmi 
dobře čtivá a jazykově v pořádku. 

Připomínky: 
Jednotlivé přílohy se v obsahu neuvádějí, navíc se nestránkují. 

Odkazy na zdroje se uvádí ihned u uvedených příjmení autorů v textu, pokud jsou takto využita. 

Str. 14 – u citací v textu se nepoužívají křestní jména autorů, pouze příjmení. 

Str. 19 – zbytečně vynechané místo na stránce 

Str. 22, tabulka 2 – nesprávně uvedený odkaz na zdroj. 

Str. 46 – odstavec uprostřed věty – „…jaké je vnímání značky 

před spuštěním kampaně.“ 

Str. 49 – nesprávné skloňování – „…jsem sestavila přehled pozitiv a negativ, které daná spolupráce …“ 

Str. 51 – „Jelikož se jedná o výrobce alkoholických nápojů, je propagace značky regulována dle 
Zákona o ochraně olympijských symbolik 60/2000 Sb.“ – zde se jedná spíše o zákon o regulaci 
reklamy. 

Str. 59 – chybějící řádný odkaz na zdroj – „Např. autor Petr Dedík se ve své internetové publikaci …“ 

Otázky k obhajobě: 
1. Z jakého důvodu je nastavena věková hranice pro získání odměny ve formě piva na rok zdarma pro 
olympijského vítěze na 21 let a ne na 18 (tedy hranici plnoletosti) – str. 37?  
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně – velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 
 
 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 
 
 
V Praze dne 26.8.2019        
                                                                       ….......................................................... 
                                               PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


