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V práci chybí kapitola Cíle a úkoly.

V kapitole 2.1 Marketing se lze více dozvědět o tom, co vše marketing není, namísto 
toho, co marketing vlastně je. 

Autor nesprávně cituje. Doslovně citované pasáže označuje autor pouze 
uvozovkami, nikoliv kurzívou. Navíc někde u takto citovaných (uvozovaných) pasáží 
chybí uvedení zdroje (např. str. 19, 23). Jinde jsou zase uvedeny zdroje, ale není 
patrné, kde citovaná pasáž začíná (např. str. 20, 21). Zcela chybí autorův komentář 
nastudované teorie.

Práce obsahuje gramatické chyby (např. str. 24 „trhy se vzdálili“, str. 67 „výsledky 
ukázali“) i drobné nedostatky v úpravě (např. špatně odsazený odstavec na straně 
16, absence zarovnání do bloku na str. 72)



Z výsledků výzkumu je patrné, že většina respondentů je ve věku 16 – 25 let (více 
než tři čtvrtina ve věku 16 – 35 let). Autor tyto výsledky vztahuje obecně na fanoušky 
Slavie a dává je do spojení s historií klubu (studentský klub). Přestože se domnívám, 
že toto tvrzení může být pravdivé, řekl bych, že věkové rozložení respondentů bude 
ovlivněno zejména skutečností, že dotazník bylo možné vyplnit pouze na internetu.

V několika grafech chybí uvedení procent u méně frekventovaných odpovědí. Chápu, 
že se tyto údaje nevešly do samotného grafu. Měly však být uvedeny vedle, např. u 
popisků barev. Takto mohu procentuální zastoupení zbývajících odpovědí pouze 
odhadovat. V kontrastu s touto skutečností je fakt, že autor výsledky zaokrouhluje 
dokonce na dvě desetinná místa.

S hodnocením výsledků znázorněných v grafech č. 28 a 29 bych byl opatrný. Měřit 
efektivitu reklamy podle preference tiskoviny či rádia je zavádějící. To, že kupuji 
častěji např. deník Sport než deník Blesk, ještě neznamená, že mě reklama v deníku 
Sport zasáhne a ovlivní více než v deníku Blesk.

Hypotézy, které se autor rozhodl svým výzkumem ověřit, jsou stanoveny nešťastně. 
Hypotézy musí být formulovány tak, aby šly jednoznačně potvrdit či vyvrátit, což není 
případ hypotéz H2 a H3. Ani hypotéza H1 není formulována šťastně. Jistě bychom
mohli vést spor o to, zda 20% není již „významné“ ovlivnění. 

Otázky k obhajobě:

Kolik procent respondentů ze skupiny „Ultras“ by muselo odpovědět, že jejich 
návštěvnost je ovlivněna výsledky a postavením mužstva v tabulce, abyste potvrdil 
svou první hypotézu?

Domníváte se, že by dnes dopadly výsledky Vašeho šetření obdobně? Neovlivnily by 
události dnešních dnů šetření „spokojenost slávistických fotbalových fanoušků“? 
Pokud ano, u jakých konkrétních otázek by podle Vašeho názoru došlo 
k významným změnám?

Práce je doporučena k obhajobě.
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