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Připomínky:

Práce neobsahuje žádné zásadní chyby. Mé připomínky se týkají spíše drobných 
nedostatků. Zmíním pouze ty ze strany 25:

Společnost Limar Capital B.V. není majoritním akcionářem klubu. Tím by se stala až 
v případě, že by vlastnila většinu akcií (nikoliv nejvíce).

Správné názvy fotbalových klubů, které v roce 2003/04 FC Vysočina Jihlava porazila 
ve svém tažení Českým pohárem jsou Slavia Praha a Viktoria Plzeň.



Hodnocení práce, otázky.

Práci po obsahové i formální stránce hodnotím jako velmi kvalitní. Ve srovnání 
s ostatními jako nadprůměrnou. Autorovi se podařilo sesbírat více než tisíc dotazníku 
a měl proto možnost pracovat s velkým vzorkem respondentů, z nichž nakonec 
vybral pouze ty, kteří navštěvují utkání FC Vysočina Jihlava. 

V souvislosti tím mi nejsou jasné výsledky znázorněné v tabulce č. 7. Na otázku, zda 
respondenti chodí také na domácí utkání HC Dukla Jihlava, 26 odpovědělo, že chodí 
pouze na hokej a 8, že nechodí ani na fotbal, ani na hokej. Z těchto odpovědí by 
vyplývalo, že 34 respondentů nenavštěvuje zápasy FC Vysočina Jihlava, přestože 
tvoří vybraných 382 respondentů.

Můžete komisi vysvětlit tento rozpor

Výsledky dotazníkového šetření jsou autorem dostatečně komentované a závěry
z nich vycházející mají svou logiku. Stejně tak kvalitní je výsledný Návrh konceptu 
komunikace FC Vysočina Jihlava se sportovními fanoušky. Jeho praktickou 
využitelnost hodnotím jako nadprůměrnou. A to i přesto, že autor spojuje své návrhy 
s postupem do nejvyšší soutěže, který se zdá být v současné době spíše 
nepravděpodobným. Souhlasím s autorem, že je žádoucí mít přichystán a 
vypracován marketingový koncept komunikace s fanoušky pro případ postupu.

Jaké konkrétní změny ve Vašem návrhu byste doporučil v případě, že se klubu 
nepodaří do první ligy postoupit. 

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: výborně 

V Praze dne 30. dubna 2011
                                                                             
______________________________          

       Mgr. Jan Šíma




