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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 
 

Velmi dobře 

Pravopis a stylistika 
 

Dobře 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 

Hodnocení práce: 

Stupeň splnění cíle práce – předložená bakalářská práce prezentuje velmi zajímavý a komplexní 
materiál pro hokejový klub SKLH Žďár nad Sázavou v oblasti marketingové komunikace. Student 

prokázal odpovídající orientaci v tématu (avšak někdy nepříliš správnou) a schopnost analyzovat a 
zpracovat návrh pro daný sportovní subjekt. V tomto ohledu považuji stanovený cíl za splněný, a 

zejména pozitivně hodnotím praktickou využitelnost jak analýzy, tak i samotného návrhu. Celkový 

přínos práce však snižují některé nedostatky, které jsou dále uvedeny v dílčích hodnoceních a 
připomínkách. I tak práce splňuje standardy a požadavky kladené na závěrečnou akademickou práci 

bakalářské úrovně a doporučuji jí k obhajobě. 

Samostatnost při zpracování tématu – student pracoval samostatně, svědomitě, pravidelně konzultoval 

s vedoucím práce. 

Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická vzhledem ke stanovenému tématu. Práce 

obsahuje všechny podstatné a povinné kapitoly. 

Práce s literaturou – práce využívá celkem 31 zdrojů, z toho 13 cizojazyčných, čímž převyšuje 
požadavky na bakalářskou práci. Teoretická část prezentuje základní východiska pro marketingovou 

komunikaci jak v obecné rovině, tak ve sportu. Student zpracovává témata, kterými se dále zabývá 
v praktické části. Nicméně zbytečná je z mého pohledu kapitola 3.2 Komunikační proces. Student 

správně a věcně cituje, doplňuje vlastní komentáře (některé však nepříliš správně – viz dále 

připomínky) a kritická hodnocení uvedených citací. V této části však vidím rezervy v podobě pestřejší 
rešerše aktuálních trendů marketingové komunikace sportovních klubů, popřípadě přímo v hokejových 

klubech. Zpracovaná rešerše tak zůstává v mnohém hodně v obecné rovině. Pozitivní výjimkou však je 
část kapitoly „Online marketingová komunikace ve sportu“, kde student pracuje kvalitně a správným 

způsobem.  



Adekvátnost použitých metod – student zvolil pro analýzu kvalitativní metody výzkumu – rozhovor, 

pozorování a analýzu dokumentů. Vše pečlivě a jasně vysvětluje a popisuje v metodické části. 

Samotná aplikace metod je zcela v pořádku, student adekvátně vše analyzuje, prezentuje ve 
zvláštních kapitolách. V porovnání s jinými pracemi se však jedná o relativně průměrné, nikterak 

náročné standardní metody. 

Hloubka tematické analýzy – student provedl velmi podrobné analýzy jednotlivých nástrojů, prvků a 

aspektů marketingové komunikace zkoumaného hokejového klubu. Velmi pozitivně hodnotím 
konkrétní, jasné a názorné návrhy, které jsou tak aplikovatelné v praxi. Tuto kvalitu však snižují 

nedostatky v nesprávném zařazení některých aktivit do jednotlivých nástrojů komunikačního mixu 

(zvláště když podle toho člení celou bakalářskou práci), což může naznačovat nepochopení či 
neznalosti nástrojů marketingové komunikace (to se ostatně projevilo i v teoretické části – viz dále 

připomínky). I přes velmi podrobné zpracování návrhů, zde také chybí některé aspekty, které student 
komentuje v analýze – viz otázka k obhajobě č. 4. 

Úprava práce – formální úprava práce je v pořádku, nicméně se zde vyskytují některé občasné 

nedostatky ve formě nesprávného označení vložených objektů a nízké vizuální kvality textu ve 
vložených objektech. Stejně tak se student nevyvaroval občasným překlepům. Jinak je však tento 

aspekt v pořádku, text je vhodně doplněn ilustracemi v analýzách a v návrzích, čímž dodává na 
přehlednosti a lepší představě čtenáře o uváděných skutečnostech. 

Pravopis a stylistika – pravopis a stylistika zpracovaného textu je slabou stránkou bakalářské práce. 
Student kombinuje různé stylistické jazyky – „my“, „vy“, „já“, dále často používá spíše hovorový jazyk, 

nežli odborný – např. „osobně se mi líbí“, „V nabídce mi chybí“, „myslím si“, „Struktura 

merchandisingu není nijak oslnivá“, „…jsou sice dostačující, ale chtělo by to něco nového …“, „ani 
nezjistí, jaká vládne na zimním stadionu atmosféra“, „… kde jsou sestřihy z minulých utkání, plus se 

na úvodní stránce webových stránek nachází …“, „…jelikož tyto nástroje používá, jak se jim zlíbí“, 
apod. Další nedostatky jsou uvedeny dále v připomínkách. 

Připomínky: 

Str. 12 – pravopisná chyba – „Firmy mohou díky kvalitní a propracované strategii marketingové 
komunikace ovládnout trh a získat výrazně více zákazníků než kdyby tuto strategii neměli.“ 

Str. 14 – nelogické – „Základním nástrojem push strategie je osobní prodej, doplňovaná osobním 
prodejem a reklamou.“ 

Str. 14 – překlepy – „Může se jedna to nový výrobek …“; „Nyní se o reklamu produktu budu 
nevědomě starat právě loajální zákazník …“ 

Str. 14 – nesprávné skloňování – „…předávají tyto data příjemcům.“ 

Str. 15 – nesprávný výraz – „…či jestli měla tížený efekt.“ 

Str. 18 – nesprávná skloňování – „Což znamená, že reklamy od jedné společnosti by říkaly odlišná 

sdělení a nebyly jednotná.“; „Na tuto nevýhodu právě varoval Kotler a Armstrong (2014).“ 

Str. 20 – student zde uvádí: „Dokonce už existuje i reklama, která není placená a lze konstatovat, že 

je zcela zdarma. Touto reklamou se myslí reklama na internetu, přesněji na sociálních sítích, kde stačí 

přidat příspěvek a on se šíří sám. Nemusíme za to nic platit, pokud je reklama chytlavá, tak jí lidé 
budou mezi sebou šířit zcela zdarma a firmu to stojí nulové náklady na propagaci.“ V tomto případě 

jde o neznalost či nepochopení některých marketingových skutečností. To, co zde student popisuje lze 
označit jako tzv. „virální marketing“, „buzz marketing“, „content marketing“, popř. se jedná čistě o PR, 

což není reklama. 

Str. 22 – nesprávné skloňování – „Ovšem i tyto média …“ 

Str. 23 – nesprávné skloňování – „…lze definovat základní média pro sportovní reklamu, které byly ve 

stejné knize rozšířeny …“ 

Str. 24 – pravopisná chyba – „…Hesková a Štarchoň (2009) je rozdělily a definovaly takto: …“ 

Str. 28, tabulka č. 2 – nízká vizuální kvalita textu 

Str. 30, tabulka č. 3 – nejedná se o tabulku, nýbrž o graf 

Str. 31 – překlep – „…sociální síť Instagramm …“ 

Str. 33 – student zde píše o „nestrukturovaném“ pozorování, přičemž vzápětí uvádí v tabulce č. 4 
„strukturu pozorování“, což působí poněkud nelogicky. 

Str. 33, tabulka č. 4 – překlep – „Zdroj: Vlastní zpracován“ 

Str. 34 – překlepy – „Analýza byla prováděna především za účelem kvalitativním, tedy hlavně z důvody 

analýzy obsahu …“; „Každá ze tří sítích má sice jiný princip …“ 



Str. 34 – nesprávné skloňování – „…z mých předem stanovených témat, které by mi pak následně 

mohly chybět.“ 

Str. 36 – pravopisná chyba – „…což je třetí nejvyšší hokejová soutěž v České Republice.“ 

Str. 39 – student zde uvádí: „V neposlední řadě je potřeba zmínit i reklamu na zimním stadionu, což 

pro klub nepředstavuje žádné náklady za pronájem. Jsou zde rozlepovány letáky s pozvánkou na další 
zápasy, vyvěšují se tu statistiky a zápasy jednotlivých kategorií, nad ledem visí dresy slavných 

odchovanců, a venku na zdech zimního stadionu je zavěšena reklamní tabule, kterou můžeme vidět na 
obrázku číslo 2.“ Uvedené komunikační nástroje však nejsou reklamou – viz otázka k obhajobě č. 2. 

Str. 40 – překlep – „po zápasových rozhovorů“ 

Str. 41 - 42 – student zde nesprávně řadí „věrnostní kartu“ a „hokejovou školu“ (i když hokejová škola 
svým charakterem může spadat do více nástrojů marketingové komunikace včetně právě PR) do PR – 

viz otázka k obhajobě č. 3.  

Str. 46 – nesprávné skloňování – „Na obrázku číslo 4 lze vidět úvodní stránka hokejového klubu …“ 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak odůvodníte tvrzení ze str. 31, že pro online komunikaci se nemusí školit personál?  

2. O jaký komunikační nástroj se jedná v případě prvků ze str. 39 - letáky s pozvánkou na další 

zápasy, statistiky a zápasy jednotlivých kategorií, nad ledem dresy slavných odchovanců, na zdech 
zimního stadionu je zavěšena tabule? 

3. Do jakého komunikačního nástroje patří věrnostní programy, karty a také hokejová škola tak, jak je 
charakterizována v kapitole 6.2.5? 

4. Na str. 44 student uvádí: „Samotné permanentky v současné době už nejsou pro fanouška tolik 

atraktivní, jelikož se může stát, že nebude moci navštívit všechna utkání, proto by klub měl začít 
prodávat speciální kartu, která by umožnila vstup na libovolných 10 domácích zápasů základních části. 

Myslím, že tato karta by se prodávala hojně, jelikož jak už jsem zmínil, tak každý fanoušek nemusí mít 
čas na všech 20 domácích zápasů a přišel by tím o cenovou výhodu.“ Proč však v návrzích v kapitole 7 

student s touto variantou nijak nepracuje? 

5. Byl už návrhy nové marketingové komunikace představen vedení klubu, pokud ano, s jakým 
výsledkem? 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře. 
 

 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 

 

 
V Praze dne 18.8.2020        

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


