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Název práce: Zastoupení průmyslových odvětví mezi sponzory českého profesionálního 
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Cíl práce: zmapovat, v jakých průmyslových odvětvích podnikají sponzorské společnosti 
českého profesionálního sportu 
 
Celková náročnost práce: 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
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Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně 

Logická stavba práce 
 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní 
komentář  

Výborně 

Adekvátnost použitých metod 
 

Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
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Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Výborně 
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Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   

Hodnocení práce: 

Předkládaná bakalářská práce mapuje průmyslová odvětví, ze kterých pocházejí sponzoři 
nejpopulárnějších českých kolektivních sportů. Zaměření této práce vychází z plánované 
spolupráce mezi UK FTVS a UK 1. LF, která by se měla zabývat partnerstvím sportovních 
organizací se společnostmi nabízející produkty, jejichž konzumace podporuje závislost 
(alkohol, tabák, hazard). Předpokladem tohoto výzkumu je přehled o podnikatelském 
zaměření sponzorů v českém sportu a výsledky dosažené autorem bakalářské práce mají 
pomoci v tvorbě tohoto přehledu. 

Výše uvedené nelze dosáhnout jen absolutním výčtem sponzorů či průmyslových odvětví. Je 
třeba zohlednit také sílu či velikost sponzorského vztahu. Sám student proto s využitím 
odborné literatury navrhuje klasifikaci typů sponzorů, do kterých jednotlivé sponzory řadí. 
Nejvýsadnější postavení a také nejvíce prostoru pro prezentaci mají tzv. generální sponzoři. 
Právě v této oblasti mají největší zastoupení firmy z tzv. problémových oblastí (zejména 
gambling a alkohol). 

Spíše než do praxe lze práci využít v teoretické rovině jako podklad pro další studie  

 



 
Otázky k obhajobě: 
 

1. Je zřejmé, že podíl společností z tzv. „problémových odvětví“ je ve sportu zastoupen 
ve značné míře. Je podle vás žádoucí tuto spolupráci nějakým způsobem regulovat, 
Pokud ano, jakým? 

2. Jaký důsledek by pravděpodobně měla takováto regulace? 
3. Existují již dnes v prostředí sportu nějaké regulace bránící prezentaci některých firem 

či produktů? 
 

 
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně - velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi. 
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