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Název práce:   

Marketingová komunikace sportovního klubu SKLH Žďár nad Sázavou 

 

Cíl práce:  

Hlavním cílem bakalářské práce je na základě analýzy současného stavu 

marketingové komunikace hokejového klubu SKLH Žďár nad Sázavou navrhnout 

plán marketingové komunikace, který by vedl ke zlepšení marketingové 

komunikace klubu. Dílčím úkolem je zhodnocení aktuální marketingové 

komunikace. 

Jméno oponenta: doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 

Zaměstnavatel a funkce oponenta (pokud není zaměstnancem UK FTVS): 

docent na FTVS 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 

výborně  - velmi dobře    - dobře  - nevyhovující

 (uveďte) 

 

Stupeň splnění cíle práce 

 

 velmi  dobře 

Logická stavba práce 

 

výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní 

komentář  

 

  velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

dobře 

Hloubka tematické analýzy/ vlastní 

přínos studenta 

 

  dobře/ výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

velmi dobře 

Pravopis a stylistika 

 

 velmi  dobře 



 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 

Hodnocení práce: 

 

Pečlivě vypracovaná bakalářská práce se skládá z 9 kapitol včetně závěru. 

Cíle práce byly v podstatě splněny, i když odhad nově vzniklých nákladů (str. 65) 

je povrchní, neúplný a nepřesvědčivý. Bakalářská práce má promyšlenou a 

logickou strukturu. 

Autor bakalářské práce pracoval a využíval cca. 31 zdrojů a dobře používal 

vybrané metody. 

Vlastní přínos posluchače je nezpochybnitelný. 

Závěr bakalářské práce je  stručný; mohl by obsahovat více informací 

z předchozích kapitol bakalářské práce i prognózu vývoje ekonomických 

parametrů klubu v kontextu návrhů na nové marketingové postupy. 

V bakalářské práci jsem nenašel závažné formální ani obsahové nedostatky  

a doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

 

Připomínky: 

1. Analýza „On line marketingová komunikace ve sportu“ str. 31 by měla být 

mnohem podrobnější 

2. Bakalářská práce neobsahuje ekonomické údaje o analyzovaném klubu. 

3. Autor nevyužívá všech možností aplikace  sociálních sítí a tzv. influencerů. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

Jaké elektronické zdroje informací znáte a jaké výsledky dávají pro analyzovaný 

klub? 

 

Jaké jsou možnosti využívání tzv. influencerů? 

 

 

 

 



 

 

Navržený klasifikační stupeň:   velmi dobře 

 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke 

studentovi/studentce. 
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