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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
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Výborně 
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Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená diplomová práce se zabývá aktuálními trendy a situací ve 

sponzoringu v českém rallysportu, což již samo o sobě je ojedinělé a zajímavé téma. Stanovený 

cíl považuji za splněný. Práce představuje velmi zajímavý a kreativní materiál pro praktické 
využití i pro teoretický přehled v tomto odvětví. Některé části, či hlediska práce však nejsou 

tolik zdařilá, což v celkovém pohledu poněkud snižuje zajímavé pojetí práce – viz níže dílčí 
hodnocení a připomínky. I přesto však práce z mého pohledu splňuje nároky na akademickou 

závěrečnou práci a doporučuji jí k obhajobě. 

b) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická vzhledem ke zvolenému tématu. Práce 

je přehledně rozdělena do kapitol, které tak přispívají ke snadné orientaci v analyzovaném 

tématu. Práce obsahuje všechny podstatné i povinné kapitoly.  

c) Práce s literaturou – práce využívá celkem 60 zdrojů, z toho 25 cizojazyčných, čímž vysoce 

převyšuje stanovené požadavky. Teoretická východiska pojednávají o relevantních a 
podstatných tématech, kterými se práce zabývá i v praktické části. Diplomantka správně a 

věcně cituje, doplňuje vlastní komentáře, názory a postoje, což hodnotím velmi pozitivně. 

Nicméně i tak je z mého pohledu využíváno z velké části jen zastaralé literatury a zdrojů (starší 
než 2010), přičemž oblast sponzoringu poskytuje mnoho aktuálních a moderních zdrojů, 

reflektující nejnovější trendy a nástroje. Toto diplomantka napravuje v kapitole 2.3 Aktivace 
sponzoringu, kde již využívá aktuálnějších zdrojů. Takto kdyby byla zpracována celá teoretická 

východiska, pozvedlo by to kvalitu této části práce ještě výše.    



d) Adekvátnost použitých metod – diplomantka zvolila kvalitativní metody výzkumu v podobě 
rozhovorů, případové studie a analýzy dokumentů. Tyto metody považuji za vhodné a 

adekvátní. Zejména pozitivně hodnotím práci se sekundárními daty, které jsou v práci jasně+ a 
zřetelně využité a je na ně řádně odkazováno. Celkově však v porovnání s jinými pracemi se 

jedná o metody průměrné, nikterak náročné a standardní. Co však vidím jako nedostatek je 

skutečnost, že v přílohách zcela chybějí přepisy provedených rozhovorů, jejich východiska jsou 
pak popsána a využita v práci jen velmi stručně. Z mého pohledu se z rozhovorů dalo „vytěžit“ 

více.  

e) Hloubka tematické analýzy – téma sponzoringu v motoristickém sportu je v práci zpracováno 

velmi pečlivě, detailně a diplomantka prokázala adekvátní schopnost analyzovat reálné 
podmínky sponzoringu v českých rallyových soutěžích. Pozitivně hodnotím široký záběr 

z hlediska firem sponzorujících motoristický sport, typů sponzorovaných subjektů (týmy, akce), 

následné modely a návrhy na aktivace sponzoringu. Návrhy považuji za přínosné, zajímavé a 
realizovatelné.  

f) Úprava práce – formální zpracování je v pořádku, jen někdy zbytečně diplomantka vynechává 
místo na stránce. Na nové stránce mají začínat hlavní kapitoly, nikoliv dílčí podkapitoly. Některé 

ilustrace nemají příliš dobrou vizuální kvalitu.  

g) Pravopis a stylistika – v práci se vyskytují občasné nedostatky v podobě pravopisných chyb, 
překlepů, nesprávného skloňování, apod. Viz níže připomínky. 

 
 

Připomínky: 
Str. 10 – pravopisná chyba – „… aby firmy podpořili svůj podíl na trhu …“ 

Str. 15 – překlep – „Mezi oficiální partnery řádí například partnery …“ 

Str. 15 – zbytečně vynechané místo na stránce 

Str. 20 – překlep – „Sponzorství by nemělo začít a skočit oblékáním …“ 

Str. 21 – překlep – „Neúčinnost sponzoring je dána …“ 

Str. 21 – zbytečně vynechané místo na stránce 

Str. 26 – pravopisná chyba – „Tyto akce měli dopad …“ 

Str. 31 – překlep – „mikrostánky jsou nezávislé stránky prezentující produkt na vlastní doméně“ 

Str. 35 – Úkol č. 4 je vlastně hlavní cíl práce, nikoliv dílčí úkol.  

Str. 39 – nesprávné skloňování – „… všechny data …“ 

Str. 39 – překlep – „… dle KOZLA, MINÁŘOVÉ, …“ 

Str. 42 – zbytečně vynechané místo na stránce 

Str. 49 – pravopisná chyba – „Všechny ze zkoumaných závodních týmů měli …“ 

Str. 52 – nesprávné skloňování – „Mezi další nehmotné aktiva …“ 

Str. 58 – překlep – „…z výše uvedeného výzkumů …“ 

Str. 61 – pravopisná chyba a překlep – „Z terénního šetření vyplívá, …“; „…pro české mluvící účastníky.“ 

Str. 65 – zbytečně vynechané místo na stránce 

Str. 71 – překlep – „Tabulka 3: Východiska k aktivaci sponzoring pro výrobce …“ 

V práci občas diplomantka používá jako odkaz „výše uvedená/é“, nicméně o „výše“ se nejedná v tištěné 

verzi práce, ale je vhodné využívat přesné odkazy na kapitoly či stránky. 

Otázky k obhajobě: 

1. Diplomantka se v celé práci ani jednou nikde nezmínila o skutečnosti, že v motorsportu (a rally 
nevyjímaje) se velmi často využívá tzv. naming rights na pojmenování akce, týmu, úseků tratě, skoků (v 

rally), arén v rámci tratě, rychlostních zkoušek. Jakým způsobem se tato protislužba využívá v českém 

rallysportu? Jakým způsobem se dá využít v rámci Vámi uvedených modelů aktivace sponzoringu pro 
jednotlivé firmy? 

2. Diplomantka uvádí oblasti, či odvětví firem, ze kterých se rekrutují nejvíce obchodní partneři/sponzoři 
pro rallysport. Nicméně z mého pohledu zde chybí jedno odvětví, o kterém diplomantka vůbec 

neuvažuje a přitom je v motorsportu běžné a velmi četné. A to je odvětví energetických nápojů (Big 



Shock, Monster, Red Bull, apod.). Jaké by byly možnosti aktivace sponzoringu pro firmy z tohoto 
odvětví v rámci českého rallysportu? 

3. Jaký vidíte potenciál, či možnosti českého rallysportu využít e-sport jako doplněk, případně částečnou 
kompenzaci pro sponzory v případě rušení rally soutěží např. díky pandemii koronaviru, invencím 

některých zájmových skupin snažících se o zrušení rally v českých městech a vesnicích, apod.? 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně – velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 

 
 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi/diplomantce. 
 

V Praze dne 16.6.2020         

                                                                       ….......................................................... 
         PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 

 


