
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta/studentky: Kateřina Škvárová 

Název práce: Analýza videoobsahu fotbalových klubů na sociálních sítích 

Cíl práce: Hlavním cílem této práce je zmapování, zhodnocení a komparace práce s videoobsahem 
vybraných fotbalových klubů z FORTUNA:LIGY na sociálních sítích. Dále také zmapování, 
zhodnocení a komparace celkové práce klubů na sociálních sítích. 
 
 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 

 

výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

výborně 

Logická stavba práce 

 

výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

studenta/studentky 
 

výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

výborně 

Pravopis a stylistika 

 

Nemohu posoudit jazyk 

 
Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 
Hodnocení práce: 

 

Tato práce představuje hluboký vhled do videoobsahu vytvářeného českými fotbalovými kluby na 
sociálních sítích. Je zřejmé, že autorka prošla velké množství videí produkovaných fotbalovými kluby a 

hodnotila je na základě velkého množství kritérií. Je zřejmé, že se jedná o náročnou práci, která byla 
provedena na vysoké úrovni. Hloubková analýza 9 zkoumaných klubů je důkladná, vynikající a 

představuje cennou zpětnou vazbu pro každý z těchto klubů. V teoretické části autorka často 

prokazuje aktuální úroveň znalostí a odbornost, která je specifičtější a nad rámec toho, co obsahují 
nejnovější učebnice sportu. Tyto aktuální znalosti dokáže autorka uplatnit jak při analýze výsledků, 

tak při jejich interpretaci v diskusní části. 
 

Připomínky: 

a) Stupeň splnění cíle práce 
Cíl práce je splněn na velmi vysoké úrovni. Autorka analyzovala oblast české sportovní 

marketingové komunikace, která byla dosud z velké části opomíjena. Jedná se o cenný 
akademický i praktický přínos pro marketingová oddělení a oddělení public relations českých 

fotbalových klubů. Zařazení doporučení vycházejících z autorčiných zjištění jde nad rámec cíle 
práce. 



 

b) Samostatnost při zpracování tématu 
Autorka prováděla výzkum z velké části sama, po konzultaci se svým konzultantem, panem 

Voráčkem. Při psaní práce velmi dobře reagovala na zpětnou vazbu od vedoucího práce a 
průběžně zlepšovala všechny části v průběhu psaní. 

 

 
c) Logická stavba práce 

Teoretická část je logicky uspořádaná od širokých konceptů marketingu a marketingové 
komunikace až po konkrétní využití videa na sociálních sítích sportovními kluby. V části 

věnované výsledkům je uveden přehled videoobsahu vytvořeného všemi kluby, na který 
navazuje hodnocení jednotlivých klubů. Chvályhodná je autorčina snaha porovnat své 

výsledky z českého fotbalu s předchozími výzkumy, a to tak, že srovnává počet videí 

produkovaných každý měsíc s těmi z Premier League a porovnává jejich využití videa s 
celkovou tržní hodnotou klubů. 

 
d) Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

Teoretická část je důkladná a zahrnuje všechny potřebné koncepty. Autorka prokazuje 

rozsáhlé znalosti i výbornou znalost daného tématu. Kromě přehledu specifických platforem 
sociálních médií a způsobů interakce publika na nich prokazuje také povědomí o nejnovějších 

trendech v používání sociálních médií sportovními fanoušky. Autorka má výborné povědomí o 
literatuře týkající se daného tématu. Převažují citace, které jsou dobře využity k ilustraci 

předkládané teorie. 
 

e) Adekvátnost použitých metod 

Zvolená metodika je pro bakalářskou práci více než vhodná, stejně jako pro splnění cíle 
práce. Jedinou výtkou by mohla být velmi vysoká míra subjektivity a absence jasně 

definovaných parametrů hodnocených kritérií. Opět však platí, že vědecká přísnost metodiky 
je pro bakalářskou práci naprosto dostačující. 

 

Za nadstandardní je třeba označit i zařazení všech shromážděných dat do přílohy práce. 
 

f) Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos studenta/studentky 
Autorka provedla důkladnou a hlubokou analýzu videoobsahu 11 klubů ve 4 médiích. 

Množství prezentovaných informací je mimořádně rozsáhlé. Autorka zjevně prokazuje hluboké 

porozumění dané problematiky. Hloubka je patrná v části věnované teoretickým 
východiskům, v části věnované výsledkům a opět ve srovnání uvedeném v diskusní části. 

 
g) Úprava práce: text, grafy, tabulky 

Jasné a adekvátní 
 

h) Pravopis a stylistika - Nemohu posoudit jazyk 

 
 

Otázky k obhajobě: 
 

1. Jakou roli hrály výjimečné situace v prezentovaných videích klubů a v reakcích fanoušků na 

ně? Například účast Slavie ve vyřazovací fázi Evropské ligy UEFA nebo obvinění z rasismu 
spojená s hráčem Slavie Ondřejem Kúdelou, či změny trenérů, ke kterým došlo (Plzeň, 

Sparta, Ostrava, Zlín, Olomouc, Mladá Boleslav)? 
 

2. Jak si vysvětlujete výrazně vyšší počet videí vytvořených za měsíc v české Fortuna lize 
(tabulka 8, průměr 14, medián 9) ve srovnání s mnohem bohatší a populárnější anglickou 

Premier League (tabulka 3, průměr 4, medián 3)? Máme v této oblasti marketingové 

komunikace před EPL náskok? Nebo mylně investujeme peníze do něčeho, co má malou 
návratnost? Jaké je vaše vysvětlení? 

 



 

3. S ohledem na zmíněný trend, že diváci jsou často na sociálních sítích v průběhu sledování 
zápasů, jak lze využít videoobsahu, aby týmy mohly zapojit své diváky naživo a zároveň 

online? Jakou hodnotu má tento postup? Můžete uvést příklady českých týmů, které to dělají 
dobře? 

 

 
Navržený klasifikační stupeň: výborně 

 
 

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

 

V Praze dne       Podpis 
 

                                                                       ….......................................................... 
                                              William Crossan 


