
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta: Zdeněk Novotný  

Název práce:  Komunikace FC Vysočina Jihlava se sportovními fanoušky 

Cíl práce: navrhnutí koncepce komunikace FC Vysočina Jihlava, a.s. se sportovními fanoušky v 
případě postupu do I. ligy, která by vedla ke zkvalitnění a zefektivnění komunikačního procesu s 
fanoušky. 

Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti   podprůměrné  průměrné nadprůměrné 

- vstupní údaje / jejich zpracování podprůměrné  průměrné nadprůměrné 
- použité metody   podprůměrné  průměrné nadprůměrné 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 
 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Výborně 

Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta 
 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň 
 

Velmi dobře 

 
Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 
Hodnocení, připomínky – příp. otázky k obhajobě: 

Bakalářská práce je zpracována na celkem 66 stranách, přičemž autor využívá 32 odborných zdrojů, 

z toho čtyřech zahraničních. Celkově je práce velmi kvalitní, zejména provedený výzkum. I přes to 
však mám k práci určité poznámky a připomínky, které uvádím níže: 

 
Na str. 23 autor uvádí „Průzkum probíhal dvěma způsoby. Osobním, písemným dotazováním a 
vyplňováním dotazníku uveřejněného na internetovém portálu www.vyplnto.cz.“ Osobní, písemné a 
elektronické jsou dohromady tři způsoby. 

Autor v práci často užívá výrazy, které nejsou vhodné pro psaní vědecké práce (např. Donutit člověka 
pousmát se, zašklebit se!). 

Celkově je návrh koncepce komunikace psán jako rady managementu, ne jako konkrétní jasný 

přehledný návrh koncepce. Autor to píše stylem „by mohlo“, „by mělo“, „dle mého názoru“. Při návrhu 
je třeba uvést jasně, přehledně, popř. i číselně „co“, „kdy“, „kde“, „kolik“, „za kolik“, atd. 

V závěrečném seznamu použitých zdrojů jsou neúplné informace o zdrojích č. 15 a 28. 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  Výborně. 
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