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Jméno diplomanta/diplomantky: Bc. Kristýna Jarešová 

Název práce: Návrh koncepce obchodní spolupráce na bázi sponzoringu pro vybraného 

extrémního sportovce 

Cíl práce: Hlavním cílem této práce je vytvoření návrhu na obchodní spolupráci pro 

potenciální sponzory vybraného extrémního sportovce. 

 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně  - velmi dobře    - dobře  - nevyhovující  

Stupeň splnění cíle práce 

 

výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

výborně 

Logická stavba práce 

 

výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta/diplomantky 

velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

velmi dobře 

Pravopis a stylistika 

 

velmi dobře 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   

 

Hodnocení práce: 

Diplomová práce je zpracována na celkem 101 stranách, obsahuje 16 obrázků, 4 schémata  

a 2 přílohy. Autorka pracovala s 59 zdroji, z toho je 34 internetových a 16 zahraničních. 

 

Stupeň splnění cíle práce 

Autorka si ve své diplomové práci stanovila cíl vytvořit návrh nabídky na spolupráci  

s potenciálními sponzory vybraného extrémního sportovce. K dosažení cílů bylo nutné získat 

co nejvíce informací o vybraném extrémním sportovci, pro kterého bude nabídka na 

spolupráci vytvořena. Stanovený cíl byl splněn. Autorka v DP předložila návrh, který je 

srozumitelný a v praxi realizovatelný. 

 

Samostatnost při zpracování tématu 

Autorka ke své diplomové práci přistupovala zodpovědně, pracovala pečlivě, dbala rad  

a pokynů vedoucího. 

 

Logická stavba práce 

Práce je ve svých kapitolách logicky uspořádána a dá se říci, že odpovídá požadavkům 

kladeným na strukturu diplomové práce. 

 

 



Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

Z vyzdvižení stojí, s kolika zdroji autorka pracovala. Celkem jich je 59, z toho 16 jich je 

zahraničních. Použité citace dokáže adekvátně komentovat, nicméně z větší části se v kapitole 

věnované teorii objevují pasáže, které nejsou shrnuty či blíže charakterizovány v souvislosti 

s problematikou, kterou autorka zkoumá. Teoretická část je svým obsahem zaměřená na 

sponzoring, trendy v marketingové komunikaci a extrémní kajaking, jež jsou dobrým 

podkladem pro zpracování části praktické.  

 

Adekvátnost použitých metod 

V práci je využita metoda hloubkových rozhovorů, elektronického dotazování a analýza 

dokumentů. Hloubkové rozhovory jsou provedeny s vybraným extrémním sportovcem, pro 

něhož je návrh spolupráce vytvořen a se současnými sponzory vybraného extrémního 

sportovce. Za zmínku stojí elektronické dotazování, které bylo použito se záměrem zmapovat 

sponzoring extrémního kajakingu ve světě. Respondenty tvoří zástupci světové špičky 

sponzorovaných jezdců z celého světa. Autorka zároveň analyzovala data z dostupných 

elektronických zdrojů. Pozitivní hodnocení si zaslouží operacionalizace vytvořené k těmto 

metodám. Zvolené metody se vzhledem k tématu a stanovenému cíli jeví jako optimální.  

Ve volbě metodik je tato práce nadprůměrná. Více v připomínkách.  

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos diplomantky 

Kapitola 5 Analytická část je zpracována přehledně. Autorka zde uvádí výsledky zjištěné  

z dotazníkového šetření, představuje sportovce, jeho aktuální sponzory a vybrané firmy.  

Na základě těchto výsledků jsou uvedena doporučení pro sponzoring vybraných firem. 

Veškerá zjištění a prezentované návrhy jsou vysvětleny srozumitelnou formou a praktická 

využitelnost získaných dat se jeví jako průměrná. V kapitole 7 Diskuze se autorka správně 

vyjadřuje k průběhu výzkumu, zároveň vhodně poukazuje na provázanost praktické části 

s teoretickou. Autorka v diplomové práci, po důkladném zhodnocení aktuální situace navrhuje 

praktické a realizovatelné tipy pro sponzoring vybraného sportovce. V závěru správně uvádí 

možné další budoucí výzkumy.  

 

Úprava práce a stylistická úroveň je celkem zdařilá, občas se vyskytují chybná slovní 

spojení či překlepy. Více v připomínkách.  

 

Celkově lze říci, že autorka splňuje realizaci zvoleného tématu a nároky kladené na 

zpracování diplomové práce.  

 

Připomínky: 

s. 21: nepřehledný souvislý text 

s. 57: velké písmeno: … studentem fakulty tělesné výchovy a sportu 

s. 96, Zdroje: 49) TOMLINSON, J. Encklopedie extrémních sportů. 1. Vyd. Praha: Egmont 

ČR, 2000. 190s. ISBN 80-7186-523-0.  

s. 53: v operacionalizaci: Vybrané firmy – opr. Vybraná firma 

 

Otázky k obhajobě: 

 Byly Vaše návrhy předloženy vybraným firmám? S jakou reakcí jste se setkala?   

 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře  
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantce. 

 

 

V Praze dne 13. 1. 2020        

                                                                       ….......................................................... 

                                              Mgr. Markéta Pecinová 

 


