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Hodnocení:  

Diplomová práce v rozsahu 91 stran textu, 10 obrázků, 6 tabulek a 3 grafů zpracovává aktuální 
problematiku aktivace sponzoringu v rámci motoristických akcí. Autorka vymezuje tuto problematiku 
v dimenzích projekční práce, tj. výstupy představují projekční návrhy pro různé typy firem, které se 
angažují ve sponzorování motoristických akcí. 

Diplomová práce má logickou strukturu. Přesahuje vymezený rozsah a předložené části se vztahují 
k řešení tématu. Ve své struktuře je poměrně složitá.   
Kapitola 2 teoretických východisek prezentuje 24 stran diplomové práce. Tato část práce zahrnuje 4 
subkapitoly, které se věnují pojmu sponzoring, sportovnímu sponzoringu, aktivaci sponzoringu, 
nástrojům marketingové komunikace jako součásti plánu aktivace sponzoringu.  
Tato část velmi dobře prezentuje bohatost zdrojů k tomuto tématu. Autorka ve všech částech 
prezentuje v rámci jmenovaných kapitol i přímo aplikace jednotlivých autorů v oblasti teorie na 
motoristický sport. V závěrech subkapitol problematiku shrnuje a uvádí vlastní komentáře vzhledem 
k zaměření své diplomové práce. 

Autorka vymezuje na  s. 35  Cíle a úkoly práce (kap 3). Cíl a úkoly jsou logicky formulovány a 
přehledně zachycují strukturu postupu zpracování tématu.  

V kapitole 4 Metodika práce (12 stran) autorka vysvětluje dosti podrobně v prvé řadě kombinaci 
metod, které používá. Jde o případovou studii, analýzu dokumentů, rozhovor, metodu modelování. 
Autorka komentuje jejich využití při zpracování tématu. Vlastní výzkum provedla se zástupci firem. 
Bohužel chybí v přílohách operacionalizace dotazníku pro rozhovor a přepis rozhovorů s jednotlivými 
firmami. Protože design zpracování výsledků a návaznost na vypracování částí jsou poměrně v částích 
4.5. dosti složité mohla autorka vypracovat pro větší přehlednost obrázek. 



Kapitola 5 zahrnuje analýzu a interpretaci dat, která je vypracována obsáhle na 25 stranách.  Autorka 
provádí analýzu v 5 etapách.  V kapitole autorka analyzuje data z případových studií, vlastních 
rozhovorů se zástupci firem sponzorujících český sport. Prvou etapu tvoří sponzorské podmínky 
motoristického sportu. Tady postrádám závěrem shrnutí ke sponzorským podmínkám.  Druhou etapu 
tvoří analýza nabídek pro sponzory. Autorka analyzuje nabídky 4 závodních týmů rallye a 3 závodních 
akcí rallye. Tady naopak je velmi přehledné zakončení kapitol s rozdělením nabídek na vizuální 
reklamu, B2B reklamu a podpůrnou reklamu. Třetí etapa se zabývá kanály sponzoringu. Prezentuje 
kanály sponzoringu opět pro jednotlivé skupiny v návaznosti na předchozí etapu opět pro vizuální, B2B 
a podpůrnou reklamu. 4. etapa se zabývá cílovými skupinami, které chtějí oslovovat sponzoři. V práci 
postrádám vysvětlující seznam zkratek, které v této kapitole autor používá. Poslední etapa řeší 
sponzorské cíle firem v roli sponzorů motoristického sportu. Cíle jsou prezentovány podle výsledků 
vlastního výzkumu. 

Kapitola 6 – prezentuje východiska pro aktivaci sponzoringu. V modelové části autorka vybrala 
z motoristických akcí rallye. Hodnotí aktiva pro sponzoring závodních rallye týmů a aktiva pro závodní 
rallye akce.  V návrzích východisek se podle svého výzkumu orientuje typy firem, které rallye obvykle 
podporují a to jsou – výrobci a prodejci provozních kapalin a příslušenství, výrobce a prodejce maziv, 
strojírenské firmy a automobilové firmy. Východiska jsou rozpracována přehledně v rozdělení na to, 
jaké cílové skupiny mají být zasaženy, co je cílem sponzoringu, jak má být koncipován obsah sdělení  

Kapitola 7 – obsahuje samotné modelové návrhy autorky pro typy firem prezentovaných v předchozí 
kapitole. Pro vytvoření konkrétních modelových návrhů využila  členění strategií podle Blakeyho (2011) 
a rozpracovala je do konkrétních modelových řešení pro motoristický sport. Modelové návrhy jsou 
zpracovány dosti stručně a pro konkrétní firmy by musely být rozpracovány  podrobněji. Je však 
zřejmé, že autorka nemohla znát konkrétní podmínky realizace těchto návrh z hlediska finančních. 
materiálních i lidských zdrojů. 

V závěrech autorka velmi vhodně formulovala postup pro firmu, která chce aplikovat aktivace 
sponzoringu. 

Celkově lze říci, že diplomová práce splňuje úroveň na ni kladenou, a prezentuje rozsáhlý 
vlastní přínos autora (44 stran) v analytické části a samotných projekčních a modelových částech 
diplomové práce. 
 
Připomínky: 
s. 35, 2.odst.. shora – chybí oddělení vedlejší věty čárkou 
s.38 – 2. odst. nesrozumitelná věta „Výzkumným předmětem práce jsou předpoklady pro sponzory na 
rally závodech“. O jaké předpoklady jde?  
s.40 (dole) -  nelogická formulace věty o firmách 
s.42 – 1. odst. poslední věta – špatný pád  
s.48 – 2. odst. konec věty chybí písmeno 
s. 54 – 1. odst., 6. věta – hrubá chyba, totéž na s. 61 – 3. odst., 3. řádek 
s. 64 – počet návštěvníků je jednotné číslo, takže počet „neznámý“ ne množné číslo 
s. 64 2. odstavec – spisovné je „mohu vzít z dat“, totéž poslední věta 
s.70 – hrubá chyba v obrázku 10 
s.93 – titul 14 – přebytečná písmena 
 
Otázky k obhajobě: 
1) Jaká specifika je nutné zohlednit pro aktivaci sponzoringu v motoristickém sportu? 
2) Vysvětlete pojem aktiva a jeho podstatu v aktivaci sponzoringu (viz obr. 1 na s. 24)! 
3) Jaké nabídky může postavit motoristický sport mimo reklamu? 
4) Jaká je podstata tzv. „ podpůrné reklamy“? 
 
Navržený klasifikační stupeň:    výborně  
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi/diplomantce. 
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