
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta: Václav Kudrna  

Název práce:  Marketingová koncepce spolupráce fotbalového klubu SK Slavia Praha s 
fanoušky 

Cíl práce: odhalit hlavní příčiny nevýrazné spolupráce a komunikace klubu s jeho fanoušky a 
následně navrhnout vhodné a dostupné metody či praktiky, které by vedly ke zlepšení stávající 
situace. 

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 

 

Nevyhovující (chybí kapitola Cíle a úkoly práce) 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně 

Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta 

 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Stylistická úroveň 

 

Výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení, připomínky – příp. otázky k obhajobě: 

Bakalářská práce je zpracována na celkem 79 stranách, přičemž autor využívá 26 odborných zdrojů, 
z toho pouze 2 zahraničních. Celkově je práce velmi kvalitní z hlediska její praktické části. Dále velmi 

pozitivně hodnotím výzkumnou část, zejména s ohledem na analýzu dopisů skupin fanoušků. 

Dotazníkové šetření zahrnující na bakalářskou práci více než dostačujících 786 respondentů však má 
slabinu zejména ve formulaci a následném ověřování hypotéz. Dále mám k práci nějaké připomínky a 

poznámky, které uvádím níže: 

V práci úplně chybí kapitola „Cíle a úkoly práce“, což lze považovat za velmi hrubou chybu. 

V teoretické části chybí kapitola věnující specifikům vztahů fanoušků a sportovních klubů zejména ve 
fotbale. 

V kapitole „3.1.2.1 Předvýzkum“ chybí na konci přímý odkaz na konečnou podobu dotazníku. 

Praktickou využitelnost hodnotím spíše průměrnou, ale to pouze díky nedávným událostem, které 
v rámci komunikace klubu s fanoušky nastaly v souvislosti s neudělením licence klubu. 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  Velmi dobře. 
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